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I. Signum temporis
V posledních letech podstatně vzrostl ve světě zájem o Strukturalismus. Na

venek se projevil např. tím, že významné teoretické časopisy (např. Les Temps 
modernes, La Pensée, Kursbuch) věnovaly této problematice zvláštní tématická 
čísla, diskuse o strukturalismu přenesly se i na stránky týdeníků a nezaměst
návají pouze užší okruh odborníků určité disciplíny, nýbrž stávají se předmě
tem zájmu také širších vrstev vědecké a kulturní inteligence. Intenzita a šíře 
tohoto vlivu prozrazují, že nejde jen o přechodnou módu, nýbrž že se tu setká
váme se zjevem symptomatickým, se znamením doby, s projevem hlubších pro
cesů, probíhajících uvnitř dnešní vědy, kultury a celé společnosti.

Především se zdá, že již definitivně minuly doby, kdy bylo možné vymezit 
a omezit působnost strukturalismu jen jako metody, která se rozvíjí v několika 
málo speciálních vědách nebo pouze v některé vědecké škole daného oboru 
(např. v jazykovědě) a přináší v nich úspěšné badatelské výsledky. Struktura
lismus uplatňuje se stále více také v dalších oborech — v psychologii, v lite
rární vědě a estetice, v kulturní antropologii, ve vědách sociologických, eko
nomických i politických. Když Jean Viet popisuje strukturalistické metody 
v těchto společenských vědách (Les Méthodes Structuralistes dans les Sciences 
Sociales, Ed. Mouton, Paris — La Haye 1965) a vědomě se při tom vzdává po
kusu podat obecně přijatelnou charakteristiku pojmu struktury (a tím vlastně 
i strukturalismu), naznačuje se tím šíře, v jaké míře se dnes strukturalistické 
metody přímo zmocnily společenských věd, a zároveň se tím upozorňuje na 
obtíže toho, jak jednoznačně precizovat tak široký a rozrůzněný metodologický 
proud.

Strukturalismus při tom není omezen na společenské vědy, nýbrž podstatnou 
měrou vzešel i z některých oborů přírodovědných (zejména z biologie) a stýká 
se s pokusy obecně metodologickými, s teorií systému, s aplikacemi moderní 
logiky a matematiky. Strukturalismus se jeví po této stránce jako cesta k obecné 
metodologii všech věd a nejednou se setkáme s formulacemi, které mlčky zto
tožňují metody strukturalismu s metodou moderní vědy vůbec: slov „struktura- 
listický“ a „ryze vědecký“ používá se často jako synonym.

Strukturalismus v této podobě patří tedy již k výrazně interdisciplinárním 
tendencím moderní vědy a jakoby by byl jedním z mostů k překlenutí metodo
logického dualismu přírodních a společenských věd. Patří k moderním poku
sům o vědeckou syntézu a vzniká otázka, zda tu nedochází k jednomu z pod
statných obratů ve vývoji novodobé vědy, k obratu v pojetí samotné vědy 
a vědeckosti. A tam, kde se klade problém vědy radikálně a kde vzrůstá váha 
syntézy a interdisciplinárních vazeb, tam se nutně vtahuje do diskuse i sama 
filosofie.

V souvislosti s otázkami geneze strukturalismu zvyšuje se význam dějin filo
sofického myšlení, z jejichž hlediska nelze vznik strukturalismu posuzovat jen
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jako produkt ryze imanentního vývoje vědy (nebo některých oborů), která se 
zcela osvobodila od filosofie, nýbrž také jako proces, který byl již připraven 
na půdě filosofie (např. u Comta nebo Hegela) a teprve potom mohl na půdě 
vědy nabýt exaktních a verifikovatelných podob.

Nejde však jen o historickofilosofické aspekty, nýbrž zejména o základní 
systematické problémy filosofie. Strukturalistická metodologie vyvolává radu 
otázek epistemologických: určitý metodický přístup ke světu ukrývá v sobě již 
také určitou koncepci poznání a konec konců již také určitou výpověď o sku
tečnosti, určité pojetí skutečnosti, tedy — ontologii. Ve svém univerzálním 
nároku nutí filosofii ke konfrontaci s moderní vědou, k tomu, aby se filosofie 
při tom sama přesněji jako filosofie definovala, ba dokonce, aby tu obhájila 
legitimnost svého specifického způsobu tázání, třeba pomocí důkazu, že Struk
turalismus nemůže zdůvodnit sám sebe. Otázka po filosofickém statutu struktu- 
ralismu stává se jedním z klíčových problémů, významných jak pro Struktura
lismus, tak pro vlastní filosofii. Domníváme se, že o dalším vývoji struktura- 
lismu platí totéž, co o jeho genezi: vztah filosofie a věd má charakter trvalého 
napětí a vývoj věd zatím nepotvrdil Comtovu myšlenku lineárního zatlačování 
mýtu (i filosofie) vědou. Naopak lze očekávat, že nejen vnitřní vývoj věd, nýbrž 
také vývoj filosofie bude spoluutvářet podoby strukturalismu.

Velkého významu nabývá též dějinně filosofická a sociologická analýza struk
turalismu. Považujeme ho totiž nejen za jev ryze metodologický či teoretický, 
nýbrž i za úkaz historický, je to signum temporis nejen z hlediska vývoje vědy, 
nýbrž také z hlediska obecně historického a sociologického. Strukturalismus je 
také momentem historické situace. Mluví se o „strukturalistickém člověku“ 
a o „strukturalistické činnosti“ (Barthes). Ve srovnání s historismem 19. století 
nazývají někteří autoři naše století strukturalistickým stoletím. Nabízí se otázka, 
do jaké míry znamená Strukturalismus nejen novou etapu ve vývoji vědy, nýbrž 
také nový postoj ke světu, do jaké míry jsou jeho postupy spojeny s obhajobami 
statu quo a jak po této stránce hodnotit společenské funkce strukturalismu, 
zejména při jeho použití ve vědách o člověku a společnosti. Jak rozumět tvrzení, 
že Foucault a Lévi-Strauss převzali ve Francii duchovní vůdcovství po Sartrovi 
a Merleau-Pontym? Není Strukturalismus jednou z předzvěstí nových tvarů mo
derní civilizace, nových způsobů lidského myšlení a lidské praxe?

Od původních úspěchů v mezích některých oborů rozrůstá se tak Strukturalis
mus ve fenomén, který staví před filosofii vážné otázky.

II. Marxismus a Strukturalismus
Tyto otázky můžeme konkretizovat na užší problematice vztahů mezi marxis

mem a strukturalismem, na tématu, jehož význam je zdůrazněn i tím, že podle 
našeho názoru právě přenesení diskuse o strukturalismu na půdu marxismu 
(zejména ve Francii a Itálii: Althusser, Sartre, Goldmann, Garaudy, Luporini 
aj.) nutno počítat k důležitým podnětům, které přispěly k rozšíření diskuse 
o strukturalismu za hranice speciálně vědecké či ryze vědeckometodologické 
problematiky. Omezíme se tu na několik poznámek,1) které se bezprostředně 
týkají vztahu strukturalismu a filosofie v marxismu.

!) Podrobněji se tím zabývám v příspěvku „Historismus, Strukturalismus, humanis
mus“, jehož text v tomto čísle neuveřejňujeme, protože již byl s menšími úpravami 
publikován v časopise Orientace (č. 4, 1968) pod názvem „Strukturalismus a spor o filo
sofii marxismu“.
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1. Marxistický Strukturalismus — alespoň v podání francouzského marxisty 
Louis AIthussera — je pokusem o novou interpretaci marxismu a jeho geneze. 
Historicko-antropologická a praxeologická interpretace marxismu (vyznačená 
kategoriemi človék-praxe-dějiny, řečeno Sartrovými slovy] se nahrazuje deter
minismem struktury a teoretickým antihumanismem. Právě zde se „vědecký“ 
Marx výslovně ztotožňuje s Marxem „strukturalistickým“ (počátek tvoří „Ně
mecká ideologie“] a v této podobě se mladý, ještě příliš „hegelovský“ Marx 
klade proti Marxovi zralému. Althusser obrací svou kritiku proti hegelizaci mar
xismu, proti historismu a humanismu.

2. Méně radikální postup reprezentuje starší koncepce Luciena Goldmanna, 
která zůstává v rámci lukácsovského pojetí marxismu a charakterizuje marxis
tickou metodu jako dialektický Strukturalismus. V tomto ohledu lze ji podepřít 
kritikou AIthussera, např. poukazem na to, že již u mladého Marxe nacházíme 
strukturální postupy a že naopak zralý Marx neruší humanistická východiska. 
Marxovo pojetí není ani empirický historismus ani ryzí Strukturalismus. Sociál
ně kritická podoba marxismu — podle našeho názoru podoba autentická — není 
bez teoretického humanismu myslitelná.

3. Nelze popřít oprávněnost kritiky historizující koncepce marxismu nebo 
humanistické ideologie. Humanismus v marxismu nechápeme však pouze jako 
ideologii, nýbrž především právě jako teoretický aspekt, který nutno rozvinout 
a nikoli potlačit: chápat jej jako problém fundamentálně filosofický, jako zá
klad, z něhož nutno konstituovat filosofii subjektivity jako adekvátní základ 
marxistické sociální kritiky, jako cestu k překonání subjekt-objektového dualis
mu a všech pozůstatků naturalismu a objektivismu, jež právě neustále odvracely 
marxismus od jeho sociálně kritických funkcí.

4. Strukturalismus klade před marxismus filosofický problém vědy. Sám účin
ně přispívá k očištění marxismu a k překonání jeho stalinistické deformace 
zejména tím, že je v zásadě protisubstancialistický, protiempiristický a instru- 
mentalistický. Tuto funkci může Strukturalismus plnit jen tehdy, je-li nazírán 
filosoficky, tj. za svými vlastními hranicemi. Ve světle toho se ukazuje, že sám 
Strukturalismus (pokud strukturou nerozumí ani věc, ani ideu] neobejde se bez 
základu teoretického humanismu (člověk právě není ani věc ani idea). Jinak 
mu hrozí nebezpečí, že se stane novou, modernizovanou variantou filosofického 
objektivismu (Foucault: „Na místo boha neklást člověka, nýbrž anonymní myš
lení, poznání bez subjektu“), náhražkovou filosofií, ba formou likvidace filosofie.

5. I v případě marxismu můžeme tedy konstatovat, že Strukturalismus staví 
filosofii marxismu před fundamentální problémy filosofie a moderní vědy, může 
být cenný i bezprostředně jako strukturalistický rozbor marxismu, nutno však 
při tom zachovat specifický přístup filosofie, brát kriticky požadavek tzv. zvě- 
dečtění marxistické filosofie a odolat nebezpečí metodologistické redukce filo
sofie. Jen na bázi specifikace a oddělení obou přístupů můžeme očekávat obou
stranné obohacení a skutečnou konvergenci.

III. Konfrontace
Strukturalismus a bádání o něm dočkalo se u nás v posledních letech opět — 

po období násilného přerušení — intenzivního rozvoje, který definitivně rozrušil 
ideologická schémata a odstranil překážky svobodné diskuse a vědecké práce. 
Problematika strukturalismu našla své místo ve vědecké a vydavatelské čin
nosti, na vědeckých konferencích a symposiích. Všude tant nacházíme též aktivní 
podíl předních našich filosofů.
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Na tuto tradici mohla organicky navázat konference o „Strukturalismu a his
torismu ve filosofii 20. století“, svolaná z podnětu historiků filosofie, kteří po
ciťovali na všech hlavních úsecích své práce (obecné dějiny filosofie, rozbor 
nemarxistické filosofie, dějiny české a slovenské filosofie, dějiny marxismu), 
že problém strukturalismu (ve vztahu k historismu) má nemalý význam pro 
interpretaci vývoje filosofie ve 20. století (např. ve vztazích marxismu, existen 
cialismu a fenomenologie, ve výkladu dějin našich národních kultur a přímo 
v dějinách českého a slovenského marxismu) i pro řešení základních problémů 
systematické filosofie (např. ve vztahu filosofie k vědám nebo k umění). Z těch
to hledisek vyšel program konference, která proběhla ve dnech 14.—16. května 
1968 v Brně. První den byl věnován analýze strukturalismu a historismu z hle
diska teoreticko-metodologického (a v konfrontaci s obory, ve kterých se tyto 
postupy osvědčují), druhý den zaměřil se na tradice této problematiky v ději
nách české a slovenské filosofie, vědy a kultury, třetí den se pak soustředil 
na spory o tyto otázky v soudobém marxismu. Celkem bylo předneseno 9 refe
rátů2) a 22 diskusních příspěvků. Přes časovou tíseň rozvinuly se bezprostřední 
diskuse zejména v průběhu prvního a třetího dne zasedání.

Na rozdíl od dřívějších symposií byl zde poprvé učiněn pokus soustředit na 
poměrně široké základně odborníky různých oborů. Kromě filosofů zúčastnili 
se konference pracovníci z oboru sociologie, historie, jazykovědy, literární vědy 
a estetiky, logiky, psychologie, etnografie. V zájmu tematické zvládnutelnosti 
jednání nebyl rozšířen okruh účastníků o zástupce oborů teoretické přírodovědy. 
I tak bylo plénum velmi široké (denně bylo přítomno na 70—100 účastníků). 
Po celou dobu zasedalo se v plénu, právě v zájmu trvalé a mnohostranné kon
frontace oborů.3) Právě tato konfrontace byla účastníky konference velmi klad
ně přijata, ukázala živý zájem početné obce filosofů i speciálních vědců o toto 
téma a přispěla k navázání pracovních i osobních kontaktů. Závěrem bylo proto 
doporučeno nadále pořádat a podporovat setkání tohoto druhu.

Ukázal se velký teoretický a metodologický význam diskutované problema
tiky, jemuž byl věnován zejména první den jednání („Struktura a dialektika“). 
Značná část účastníků poukazovala na nutnost unifikace a precizace základního 
pojmosloví a kladení otázek, a to zejména s ohledem na to, aby se mohla zvýšit 
komunikace mezi představiteli tak rozdílných oborů. Ve většině případů se pro
jevila bohatá diferenciace strukturalismů a historismů a dokazovalo se, že Struk
turalismus a historismus tvoří polaritu jen v jistých krajních verzích, nejčastěji 
však se ve vědě a filosofii kombinují přístupy strukturální a historické. Konfe
rence také přispěla k tomu, aby se přesněji formulovaly rozdíly v přístupech 
ryze filosofických a v přístupech metodologických (užívaných ve speciálních 
vědách), při čemž se konstatovalo, že k vzájemnému obohacování dochází právě 
při uchování a rozvinutí těchto specifických přístupů.

2) 1 den: I. Hrušovský, Dialektika štrukturácie a zákonitosti dějin filozofie; J. L. 
Fischer, Skladebná filosofie, Strukturalismus a dialektika; Fr. Kutna r, K otázce 
struktury historického faktu. — 2. den: J. Z u m r, K počátkům českého strukturálního 
myšlení na přelomu 20. a 30. let; E. Várossová, Strukturalizmus v slovenskej filozofii 
40. rokov; J. Macků, K vývoji strukturalismu v české sociologii. — 3. den: L. Nový, 
Historismus, Strukturalismus, humanismus; J. Černý, Marxistická dialektika a feno
menologický popis struktur; R. K a 1 i v o d a, O struktuře a strukturalismu.

3) Zastoupeny byly příslušné ústavy ČSAV a SAV, rezortní vědecké ústavy, filoso
fické fakulty, katedry filosofie z jiných vysokých škol, odborníci z českých zemí a ze 
Slovenska.
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Z celé konference (a zejména ze druhého dne zasedání) vyplynulo, že ve 
srovnání s dnešními mezinárodními měřítky mají tradice strukturalismu v Čes
koslovensku často přímo zakladatelský a průkopnický význam, že dnešní bada
telská práce na ně úspěšně navazuje a může se bez obav srovnávat se soudobou 
vědou. Bylo proto doporučeno, aby Vědecké kolegium filosofie a sociologie 
(nebo jiná instituce) připravilo mezinárodní konferenci o strukturalismu (ote
vřenou odborníkům z celého světa, nebo případně dvoustrannou, s francouzský
mi odborníky). Na ní by se mimo jiné mohl projevit významný podíl česko
slovenské vědy na problematice, která má v dnešní vědě tak velký význam. 
Konference také ocenila tradice našeho vědeckého bádání na tomto poli tím, 
že účastníci poslali pozdravné telegramy prof. R. Jakobsonovi, akademiku J. 
Mukařovskému a akademiku B. Havránkovi.

Na problematiku soudobého marxismu zaměřil se poslední den zasedání. Re
feráty i diskusní příspěvky ukázaly, že konfrontace marxismu a strukturalismu 
je velmi plodná, mimo jiné s ohledem na to, že se marxismus chápal dosud 
jako ryzí historismus. Projevila se rozdílnost postojů jednotlivých marxistických 
teoretiků, která obrážela mnohostrannost soudobého marxistického myšlení 
a snahu postihnout z marxistického hlediska složitost problematiky, před kterou 
se dogmaticky pojatý marxismus uzavíral a znehodnocoval tím jak filosofickou 
váhu marxismu, tak i jeho vnitřní sepětí s problematikou moderní vědy. Uká
zalo se, že také marxistické myšlení v Československu navazuje na nejlepší 
tradice naší vědy a filosofie a může v mezinárodní konfrontaci čestně obstát.

Účastníci konference doporučili urychlenou publikaci materiálů z konference. 
V zájmu toho vychází proto tematické číslo Filosofického časopisu. Obsahuje 
většinu referátů a diskusních příspěvků, a to v podstatě v tom pořadí, v jakém 
byly předneseny. Zachovali jsme též rozdělení do tří tematických částí. Nejde 
ovšem o protokol konference, nechtěli jsme však počet příspěvků redukovat 
ani jinak vybírat (např. měřit je stupněm filosofičnosti). Tím uchováváme ráz 
konfrontace, která může podle našeho názoru přispět k dalšímu povzbuzení 
práce na této tematice, i když pochopitelně konference širokou problematiku 
spíše naznačila než že by v určitých úzce vymezených tématech přinesla alespoň 
relativně uzavřená řešení.
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