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O dějinách
marxistického myšlení

Když byl Stalin prohlášen za vůdčí osobnost nové etapy marxistické filoso
fie, přestaly se dějiny marxismu dít: pouze se naplňovaly a vylučovaly ze 
svých řad machistu Bogdanova, trockistu Trockého, mechanistu Bucharina, 
menševizujicího idealistu Děborina, revizionisty Lukácse, Korsche, Blocha . . . 
jejich názory nebylo nutné věčně vyložit, stačilo je pouze usvědčit z od
chylek od kanonizované filosofie. Nehodící se škrtněte.
Když Stalin přestal být klasikem marxistické filosofie, byl sám připojen 
k seznamu vyškrtnutých. Dějiny marxistické filosofie jako by se zastavily 
u Lenina a změnily se ve špatně napsanou úlohu, hemžící se hrubkami. 
Zbylo jediné řešení: Napsat znovu.
Již proto si zaslouží pozornosti obsáhlá práce Predraga Vranického HIS 
TORIJA MARKSIZMA (Zagreb 1961, 630 stran). Jeho kniha — na rozdíl ori 
dosud užívaných učebnic marxismu — nepoučuje, nekárá, nenudí a nevnu
cuje se; informuje, přináší nezbytná biografická a bibliografická data, snaží 
se věrně reprodukovat názory příslušných myslitelů a teprve na tomto zá
kladě vyslovit kritické soudy. Necenzuruje dějiny marxistického myšlení. 
Marx, Engels, Dietzgen; Lafargue, Sorel; Labriola; Bebel, Woltmann, Bern 
stein, Mehring, Kautsky, Luxemburgová, Cunow; Adler, Hilferding, Renner. 
Bauer; Plechanov, Lenin; Lukács, Korsch, Grossman, Raphael; časopis Zeit
schrift für Sozialforschung; Gramsci; Bucharin, spory „mechanistů a dialek
tiků“, Trockij, Stalin, Zdanov; diskuse o Hegelovi; Bloch, Lefebvre, Sartre: 
marxismus v Jugoslávii — tyto kapitoly zařazuje Vranicki do Dějin mar
xismu a právem tak předpokládá, že i dějiny marxismu jsou dějinami zisků, 
ztrát a znovunalézání, a že bez kritické analýzy všech těchto proudů 
a osobností, které rozvíjely marxistickou teorii nebo ji deformovaly, při
bližovaly se k marxismu nebo ho opouštěly, nelze pochopit složitost dějin 
marxistického myšlení. Kniha Vranického neni posledním slovem: vzbudila 
živou kritickou diskusi v Jugoslávii a autor sám pracuje dnes na novém 
vydání. Za pět let se ostatně mnoho změnilo nejen ve filosofii, ale i v so
cialistickém hnuti. Nepočítáme-li však zastaralý Schaffův Vznik a vývoj 
filosofie (1950) a poslední sovětské Dějiny filosofie (neuspokojivě zpraco 
vane po stránce věcné i metodické), pak dnes, na podzim 1966, zůstává 
kniha Vranického jediným marxistickým pokusem o syntetické zpracování 
dějin marxistického myšlení. Právě tato okolnost podnítila nás k zamyš
lení nad problematikou dějin marxismu.
Marxistická historiografie marxismu musí tu splácet dluh nejen vůči minu
losti, ale především vzhledem k přítomnosti. Protimarxistická polemika je
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existuji početné monografické práce o vzniku marxismu (mladý Marx, vztah 
Hegel—Marx, marxistické a křesťanské pojetí člověka), o dějinách re
vizi marxismu, o osobnostech vyškrtnutých z oficiálních dějin marxismu (Lu- 
xemburgová, Lukács, Korsch, Bloch, Lefebvre), o sovětské filosofii (Trockij, 
Stalin, Bucharin, i práce o celkovém vývoji sovětské filosofie) a o klasic
kých představitelích marxismu (Marx, Engels, Lenin). Studijní prameny jsou 
snadno dostupné: výbory marxistických textů, překlady a reedice starších 
prací (Lukács, Korsch, Bloch, Lefebvre), přistup k současné literatuře, k ča
sopisům a k archívům (zejména v amsterodamském Institutu sociálních 
dějin, kde jsou uloženy rukopisy zakladatelů marxismu, korespondence, bo
hatý archív k dějinám anarchismu, archív K. Korsche aj.). Kromě toho není 
problém získat všechny publikace, vydávané cizojazyčným vydavatelstvím 
v Moskvě nebo v Pekingu nebo německy v NDR. Existují i pokusy o celkovou 
koncepci vývoje marxismu a práce syntetičtější, například studie Fetsche- 
rovy, historické oddíly v monografiích katolických filosofů J. J. Calveze (La 
pensée de Karl Marx) a G. A. Wettera (Der dialektische Materialismus), 
Lichtheimova práce o dějinách marxismu (London 1961).
Protimarxistická polemika na Západě pokročila dnes ve volbě témat, ve 
shromáždění a v interpretaci materiálu tak daleko, že by se marxističtí his
torikové mohli omezit na pouhé přehodnocení tohoto bohatého materiálu; 
z takové neobvyklé spolupráce odpůrců a přívrženců marxismu vzešlo by 
nepochybně fundované dílo o dějinách marxismu. Badatelskou práci zá
padních filosofů a historiků povzbuzují a podporují ovšem také zájemci 
o politicko-ideologickou polemiku proti marxismu a socialismu; tím spíše 
je však neomluvitelné, jestliže marxistická historiografie po dlouhá léta 
nenacházela v socialistických zemích, kde má přirozenou a dostatečnou 
institucionální a personální základnu, elementární podmínky pro věcný 
a všestranný rozbor minulosti své vlastní filosofie, pro sebereflexi. A ne
ochota k sebereflexi prozrazuje vždy něco nemocného.
Přitom naprosto nejde pouze o potřeby vnější polemiky, nýbrž především 
o vnitřní vztah historie marxismu k soudobé problematice marxistické filo
sofie. Odpovědi na dnešní otázky nemůže ovšem marxismus vyvodit jen ze 
své minulosti, nýbrž v úzkém vztahu k současné nemarxistické filosofii, 
k moderní vědě, k celé kultuře, k dnešní společenské praxi. Avšak historio
grafie marxismu umožňuje situovat soudobé filosofické snahy do jejich 
vlastních dějin, nacházet jejich kontinuitu i živé podněty pro dnešek tam, 
kde dějiny marxismu jako proces zhodnocování Marxovy filosofie dávají 
vyniknout hodnotám a zaniknout zkamenělinám. Jinak budeme objevovat to, 
k čemu již marxistické analýzy v minulosti daly alespoň první popudy (mám 
na mysli z třicátých let například Frommovy pokusy o syntézu marxismu 
a psychoanalýzy nebo snahy Horkheimera a celé frankfurtské školy o spo
jení marxistické filosofie, sociální kritiky a empirické sociologie).
Bez zpracování dějin marxistické filosofie nelze dnes podat syntetický obraz 
vývoje celé filosofie ve 20. století, a naopak bez rozboru nemarxistické filo
sofie té doby a jejích vztahů k marxismu nelze zpracovat dějiny marxis
tické filosofie. Jestliže na jedné straně pozorujeme podnětné pokusy o vy
užití poznatků fenomenologie, existencialismu a hegelovských interpretací 
pro marxistickou filosofii (a to neuvádím podněty speciálních oborů — ky
bernetiky, logiky, sociologie, etnografie, jazykovědy, teorie umění aj.) a do
konce jistou konvergenci tematiky filosofie nemarxistické a marxistické, tu 
si však nelze představit ani za Západě některé společenskovědní disciplíny 
bez Marxova jména: teoretická dialektika, praxeologie, teorie odcizení, teorie 
kultury, filosofie techniky, filosofie dějin, filosofie a sociologie náboženství, 
teoretická sociologie, politická ekonomie a její dějiny, sociální psychologie,



politologie, filosofie politiky, státu a práva, tzv. kritika ideologií — zde 
všude je dnes Marx součástí obecného vědního fondu.
Podíváme-li se na dějiny marxismu v celé jejich složitosti, objeví se nám 
na místě kanonizované filosofie různorodé proudy a směry, které se utvářely 
na modelu Hegel—Marx—Lukács—Korsch nebo na modelu Marx—Engels— 
—Plechanov—Lenin, jiné pak směřují spíše k Sartrově antropologii, k po
kusům o marxistický Strukturalismus nebo o marxistickou variantu filoso
fie moderní vědy a její metodologie. K novým marxistickým filosofickým 
syntézám spěje se různými cestami.
V této situaci ovšem vzniká otázka, mající základní význam jak pro sondo 
bou filosofii marxismu, tak i pro historii marxistické filosofie: Co je vlastně 
marxistická filosofie? Cím se vyznačuje na rozdíl od ostatních filosofií? 
Máme měřítka autentičnosti marxismu? Není mnohost koncepcí marxistické 
filosofie příznakem její krize?
Žádný směr ve filosofii (a tím spíše směr spjatý s velkým společenským 
hnutím) neudrží v normálních podmínkách svého vývoje přísně vymezené 
hranice. Svědčí o tom dějiny pozitivismu, fenomenologie, existencialismu 
i katolické filosofie. Jestliže se dnes bývalý systém dialektického a historic
kého materialismu vytrácí a rozplývá (i v té podobě, v jaké ho Vranicki po
dává v systematické části své knihy), pak to lze nazvat krizí vzhledem 
k vlivu a praktickým důsledkům této vládnoucí koncepce. Jsou krize ohla
šující zánik. Jsou krize otevírající nové cesty, a to je po mém soudu případ 
marxismu. Dogmatické pojetí marxistické filosofie zaniká se světem, jehož 
bylo duchovním aromátem. Překonávání dogmatismu není proto pouhou 
srážkou osvíceného rozumu s mytickým nerozumem, nýbrž součástí teore
tické a praktické kritiky toho pozemského základu, té sociální skutečnosti, 
která dogmatismus zplodila a potřebovala. Marxistická filosofie tím zcela 
v duchu Marxovy metody vřazuje sebe sama do praktických přeměn socia
listické společnosti, ve které chce působit, a nemá důvodu k tomu, aby uctí
vala společenská nebo vlastní filosofická tabu. Má li zůstat sama sebou, 
musí jít dál, i kdyby šla takto s Marxem za Marxe. Marxistická filosofie pře
zkoumává přitom v historii marxistického myšlení aktiva i pasíva svých 
vlastních dějin, tím také pokračuje v těchto dějinách jako kritická teorie 
teoretického a praktického osvojení světa člověkem, jako otevřená filosofie. 
Právě dnes snad nejvíce potřebujeme, aby dějiny marxistického myšleni 
vedly — k myšlení.
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