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I / 1974

Studie a Články

KONRÁD KORBEL

JE M O Ž N Á REVISE M A R X I S T I C K Ý C H TEORIÍ O N Á B O Ž E N S T V Í ?

Teoretický časopis Ústředního výboru Komunistické strany Československá Nová mysl věnoval sešit č. i ročníku 1972 ateistické propagandě.
Přispěli tam svými články prominentní čeští a slovenští, straničtí i státní pracovníci, kteří jsou odpovědni za ateistickou propagandu a za vztahy mezi
církvemi a státem.
Kdokoliv si přečte tyto Články, musí si všimnout chtě nechtě nejen
ortodoxní interpretace Leninových tézí o náboženství, nýbrž i zásadního
odmítnutí jakékoliv teoretické reformy, resp. revise protináboženské propagandy v Čechách i na Slovensku.
V socialistickém Československu, podle vzoru SSSR, opěrnými body
protináboženského boje jsou tyto teze o náboženství jako o všeobecném
pojmu:
a. Není podstatných rozdílů mezi pověrami a náboženstvím.
b. Náboženství je výplodem chorobného myšlení člověka žijícího
v nespravedlivých sociálních podmínkách. F. Engels.
c. Věda a náboženství jsou v protikladu.
á. Morálka věřících je reakční a asociální.
e. Církev je přímým nebo nepřímým spojencem kapitalistů a vykořisťovatelů.
V tomto článku chci poukázat 11a několik aspektů, které stojí za to, aby
se staly objektem revise protináboženské propagandy jak v Čechách a na
i

Slovensku, tak i v Sovětském svazu. Ideologové této propagandy by měli
revidovat tyto problémy především proto, aby se nepříčili objektivním
sociálně-historickým skutečnostem a realitám dneška, a tedy aby neodporovali základním principům marxismu, na který se odvolávají a kterému chtějí
zůstat věrni.
Je všeobecně známo, že mnozí komunisté na Západě i na Východě
(zvláště v Jugoslávii: Branko Bošnjak, Srdan Vrcan, Esad Cimic aj.) se
zabývali analýzou klasické kritiky náboženství z marxistického a leninského
stanoviska. Rozborem a rozvíjením tohoto stanoviska došli k závěru, že
Marxovy a Leninovy teze, považované při kritice náboženství za neomylné,
se v dnešní společnosti ukázaly nedostatečné a v současných poměrech spíše
neúčinné a neplatné. Stačí si připomenout některé studie Palmira Togliattiho
anebo Rogera Garaudyho. Jejich práce jsou poměrně známé i na východě.
Šéf italských komunistů ve svých rozborech přišel k závěru, že ani šíření
vědy ani společenské změny nestačí na to, aby vykořenily nábožnost. Tímto
směrem se ubírá i sovětský badatel Mitrochin v jednom z posledních čísel
moskevského časopisu Voprosy filosofii (XI, 1972, str. 63). Sovětský autor
připouští, že v sociálním smýšlení západních zemí se mohou rozvíjet mytologické interpretace skutečnosti, a to i přes všechnu intensivní výuku a rychlé
šíření vědeckých poznatků.
Tyto závěry potvrzují také výsledky sociologických průzkumů náboženství v Jugoslávii. Výsledky jugoslávských sociologů mluví o životnosti
náboženství jako masovém fenoménu. Náboženství má tedy i v současné
Jugoslávii své místo, a to i po revolučních společenských změnách a po
pětaclvecatilctém období tuhé ateistické propagandy. O stejné náboženské
životaschopnosti, dokonce ve větší míře, se mluví v lidovědemokratickém
Polsku. I ve zfederalisovaném Československu museli komunističtí agitátoři
konstatovat, že po dvacetileté výstavbě socialistické společnosti, tedy i po
přiměřené protináboženské propagandě, ještě 7 0 % obyvatelstva věří v Boha.
Obdobně i v S S S R si protináboženští ideologové stěžují na slabou účinnost
ateistické propagandy a sovětští socialističtí propagátoři vtloukají orthodoxní
ateismus do hlavy sovětským občanům už přes 55 roků! Výsledky boje
proti náboženství tedy ani v Sovětském svazu neuspokojují komunistickou
stranu. Tento fakt je přímým důkazem vitality náboženství i v prvním socialistickém státě 11a světě.
Příčiny toho, že náboženství v komunistických zemích nezahynulo, ba
že se těŠÍ zdravé vitalitě, jsou zajímavě vysvětlovány v Jugoslávii. Jugoslávští
badatelé ze životnosti náboženství vyvozují teoretické důsledky, které vedou
k revisi marxistické kritiky náboženství. V Čechách a na Slovensku se o těchto
důsledcích diskutovalo v roce 1968. Z dosavadních zkušeností je patrno,
že náboženství jako masový jev začne podmiňovat nový pohled na doktríny
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týkající se náboženství okamžitě, jakmile komunistická strana připustí i tu
nejelementárnější svobodu v sociologickém a filosofickém bádání. N o v ý
rozbor marxistických principů náboženství je implicitně spojený s novou
analýzou filosofických názorů na člověka a na jeho místo ve společnosti.
Ve společnosti je prostor náboženství a prostor Člověka v neustálém spojení.
Tyto úvahy třeba ještě doplnit jedním faktorem. Revoluční změny ve
všech komunistických státech prošly také mnohými obdobími krise. Tyto
krise způsobily, že lidé vystřízlivěli, poněvadž byli zklamáni marxistickými
ideály. Je proto samozřejmé, že tato situace přispěla k snížení účinnosti a věrohodnosti ateistické propagandy.
a. Vědečtí pracovníci ve federativní Jugoslávii, na rozdíl od svých
kolegů v ostatních komunistických státech, mají aspoň relativní badatelskou
svobodu. V současné době si jugoslávští filosofové kladou tuto otázku:
Je marxistická koncepce náboženství schopná vysvětlit a odůvodnit
vitalismus náboženství i v nynějších sociálních poměrech jugoslávské
společnosti?
Je samozřejmé, že tutéž otázku si mohou položit i šéfové ateistické propagandy v Cechách a na Slovensku a i v ostatních socialistických státech.
Sociolog Srdan Vrcan ve svém článku Neke tcorijske implikacij ereligíoznosti kao masovne pojave u socijalističkom dnistvu v 2. Čísle chorvatského
časopisu Revija za socijologijtt (Zagreb 1971) porovnává marxistické téže
o náboženství s možností volby mezi dvěma protikladnými vysvětleními:
Buď setrvávat na tézi, že náboženství je příznakem odcizení, a tím popírat
nejen existenci a radikální charakter revolučních změn, ale i uskutečnění
lidské rovnoprávnosti. Anebo připustit radikální charakter společenských
změn a vyloučit odcizující struktury, což vlastně znamená vzdát se marxistických principů v kritice náboženství.
Bohužel v dnešních komunistických společnostech i přes radikální změny
11a sociálním poli a v oblasti soukromého vlastnictví existuje mnoho příčin
odcizení. Filosofové komunismu je však dnes vidět nechtějí, resp. nesmí.
V této souvislosti je třeba poukázat právě na důslednost vůči marxistické
doktrině. Právě tato by měla komunistické myslitele přimět ke konstatování,
že v nynějších socialistických společenstvích ještě existují sociální kořeny,
které ovlivňují existenci a přetrvávání náboženství. Takové tvrzení, věcně
objektivní, by aspoň na ideologické úrovni zachovalo marxistickou tézi
o spojitosti náboženství s danou sociálně-ekonomickou bází. Kromě toho
by takové tvrzení ulehčilo práci filosofům komunismu, kteří by už nemusili
servírovat násilná a nereálná vysvědení.
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b. Další pochybnost, mající svůj původ v přetrvávání a ve stabilitě
náboženství v komunistických státech se dá shrnout do této otázky:
Je možné vysvětlit náboženství a zbožnost jen pomocí sociálních
a ekonomických faktorů?
Srdan Vrcan a také více jiných marxistů zastávají názor, že je třeba
zrevidovat marxistickou teorii, jež se vztahuje na náboženství a zbožnost.
Tito badatelé kladou na váhu kromě tradičních elementů i faktory psychologické a antropologické. Zabývají se např. postojem člověka k tajemství
smrti, k lidské náklonnosti překročit vlastní hranice a podobně. Stačí v tomto
směru připomenout díla marxistů Garaudyho ve Francii a Bošnjaka v Jugoslávii.
c. Mezi marxisty se ustálil názor tvrdící, že náboženství je falešným
pohledem 11a svět, výplodem chorého lidského myšlení atd. Nábožentsví
z těchto zorných úhlů je tedy jakýmsi součinem tvrzení, úsudků a projevů
bez jakéhokoli významu a bez lidského smyslu. Avšak jaksi se úmyslně zapomíná na důležitou marxistickou tézi, podle které náboženství může mít
humánní náplň, třebas i v převrácené formě.
Vlivem V . L Lenina se zakořenil i další názor, a to především mezi
filosofy komunistických států: Náboženství v konkrétní formě je vždy
a všude politickým faktorem, a proto v náboženství je všechno podřízeno
politice.
Tyto koncepce přivedly komunisty k rozhodnutí náboženství odpolitisovat a zesoukromnit. Mimoto si komunisté špatně vysvětlili a podle toho
i zredukovali na minimum lidský a společenský význam náboženství.
Ve státech, kde vládnou takové názory, náboženství nemůže nebýt
objektem persekucc, a to i proti všem lidským právům, jež jsou v komunistických ústavách tak okázale vystavené na odiv. Persekuce není nic jiného
než úmysl zredukovat víru na soukromou záležitost, postupně ji vyloučit
z veřejného života a přirozeně vyvrátit i její vnější struktury, tj. struktury
církve. Vyloučení víry z veřejné sféry degraduje věřícího občana dnešního
komunistického státu na občana druhořadého, podceňovaného a trpěného.
Víra je takto okleštěná a vtěsnaná do subjektivních rozměrů odcizeného
vědomí. Komunističtí politici, v protikladu se svými zesoukromňujícími
teoriemi, se však snaží zavazovat věřící, kněze a biskupy k obhajobě výstavby
komunismu v nábožensko-mravní a také v ideologické oblasti. Protiklady
a rozpory komunistů však se nekončí jenom zesoukroměním náboženství
a současným vykořisťováním náboženského smýšlení člověka pro politické
a mravně-náboženské podporování ateistického marxistického režimu. Protiklady zacházejí až do směšných situací v záměrech odpolitisovat církev,
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o něž komunisté neustále bojovali a bojovat nepřestávají. N a jedné straně
komunisté přivítali s potleskem přání II. Vatikánského koncilu odpolitisovat náboženství. N a druhé straně vsak si komunisté bez jakýchkoliv skrupulí
dovolují vykořisťovat církev ve službě komunistické politiky.
d. V komunistických státech v rámci marxistických koncepcí o náboženství se náboženství neuznává ani jako kulturní faktor. Přirozeně, jestliže
náboženství není nic jiného než výplod chorého lidského myšlení, pak nemůže obohacovat kulturu. Pohrdání náboženstvím je podmíněno také komunistickým úmyslem zrevolučnit kulturu všeobecně.
Komunističtí sociologové si však v posledních letech všimli, že zredukování náboženství na pouhou politickou složku odporuje zcela očividně
skutečnosti. Kromě toho připustili, že náboženské svědomí může mít lidskou
náplň a význam. Třeba připomenout, že náboženské vědomí se positivně staví
k vývoji a rozvoji kultury. Druhý vatikánský koncil přece jasně vyhlásil,
že náboženství může prosperovat v rozličných kulturách bez toho, že by j c
omezovalo. V národním vědomí lidu je dodnes živý názor, že náboženství
přispělo k zachování a obohacení národní kultury. O tom by měli víc uvažovat i komunističtí politici a vědci, aby neodporovali národnímu svědomí
lidu, z kterého vyšli.
e, V komunistických státech se v posledním období vynaložilo mnoho
energie na výzkum nejen kolektivní religiosity, nýbrž i individuální zbožnosti, Více komunistických sociologů pochopilo, že náboženství se nedá
považovat za jev, který se do lidského vědomí dostal jen z vnějšku. Připouštějí, že náboženství má prameny i v intimitě lidského vědomí. Též
říkají, že individuální nábožnost je vnitřní zkušenost více méně těžko popsatelná a především velmi zvláštní. Komunističtí badatelé tedy zjišťují, že
mimo sociální kořen náboženství musí studovat i osobní a vnitřní faktory
náboženské zkušenosti.
Z takového studia se však vynořuje problém : Jaký je vztah mezi sociálním faktorem náboženství a zbožnosti a faktorem osobním? A právě odpovědí 11a tento problém chtě nechtě se budou musit v budoucnosti zabývat
komunističtí filosofové a sociologové. Řešením tohoto problému se dostanou k jednomu z několika skutečných pramenů náboženství - jenž je v člověku jako takovém, v jeho aspiracích, v jeho ontologicko-psycliologické
orientaci k absolutnu atd.
Mimoto protiklady marxistické nauky o náboženství a protiklady v jejím
praktickém uskutečňování přivedou marxistickou koncepci k teoretické
evoluci a konečně k úplné revisi. Marxismus sám tvrdí, že kontradikce j e
příčinou každé evoluce. I když k tomu hned nedojde, není to proto, že by
13

rozporů a kontradikcí v komunistické teorii a praxi bylo málo; příčinu třeba
hledat v úsílí komunistických, diktátorů, kteří zabraňují jakékoliv změně
a revisi marxistických a leninských tezí o náboženství. Komunističtí pohlaváři takto dosahují zdánlivé jednoty mezi teorií a praxí. O tom však, do
jaké míry vědci přijímají resp. odmítají marxistickou doktrínu, se vládnoucí
kruhy v komunistických státech nedozvědí. Pravá odpověď na tyto otázky
by měla přijít v budoucnosti, ale možné to bude jen v ovzduší úplné svobody.
(přeložil F.
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Planner)

NIKOLAUS

LOBKOWICZ

POJETÍ V Ě D Y U N O V É L E V I C E

Můj článek (i) se skládá ze čtyř částí. V prvé se chci krátce pokusit
o upřesnění pojmu » N o v á levice«; ve druhé a třetí nastíním po několika
poznámkách o tom, co je to pojetí vědy, nejprve historické předpoklady
a pak základní rysy pojetí vědy u Nové levice; ve čtvrté části připojím několik kritických poznámek.
I
Výraz » Nová levice « vznikl ve Spojených státech okolo roku 1960 (2).
V tomto roce se spojily oba anglické časopisy Net it Reasoner a University
and Left Review v jeden nový časopis New Left Review, v jehož prvém čísle
se objevil článek amerického sociologa Cecil Wright Millse »> Letter ta the
New Left« (3). Protože v téže době vznikala americká S D S (Students for
a Democratic Society) a Millsův » Letter « byl určen především jejím členům,
začala americká SDS (4) a brzy na to podobná hnutí v jiných zemích sama
sebe označovat jako »Novou levici«. Sebeoznačení obsahovalo program:
chtěli být socialisty, avšak odděleni od «integrovaných« sociálních stran;
chtěli být marxisty, avšak zřetelně odděleni vzhledem ke komunistickým
stranám. Současní teoretikové, na něž se odvolávali, byli vedle Millse a některých jiných amerických sociologů (z nichž někteří, jako David Riesman (5),
nebyli marxisté) především představitelé tzv. Frankfurtské sociologické školy,
kteří zůstali v Americe, obzvláště Erich Fromm a později Herbert Marcuse.
V následujících letech se stal výraz » Nová levice « pozvolna označením
pro neomarxismus v západních demokraciích, především v Anglii, ve Spojených státech a ve Spolkové republice; pro neomarxismus, který není svázán
s oním institucionálním a který hlásají hlavně intelektuálové. Tento neomarxismus, jehož počátky sahají až do dvacátých let, byl a zčásti stále ještě je
západním protějškem východoevropského revisionismu, který vznikl po

(1)
(2)
(J)
(4)

Navazuje na jednu přednášku, kterou jsem pronesl v lednu 197a na Hanns-Scidel-Stiftung.
Sr. A . v. WEISS, Neomarxismus, Freiburg-Miínchcm 1970, str. 92 tm.
C . W . MILLS, Letter to the New Left, v : P. Jacobs aj., The New Radicals, Harmondswort, str. 107-120.
Americká S D S se vyvinula z levicově orientované »League for Industrial Society «. Zakládající
shromáždění přijalo tzv. » Port Huron Statement«, v němž byla poprvé přednesena myšlenka rad
pod titulem »spoluúčasti« (»participatory democracy«), Sr, P. JACOBS aj.f op. cit., str. 154.-167.
(5) D. RIESMANN, Die einsame Masse, Hamburg 1961.
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madarské revoluci. Jak západní neomarxismus tak východoevropský revisionismus pří vší rozdílnosti vděčí za svůj vznik podobným okolnostem:
přání osvobodit marxismus od dogmatismu sovětské ideologie a od spojení
s komunistickými státy a stranami; objevení, případně znovoubjevení tzv.
y> mladého Marxe«, jehož díla sice již vyšla začátkem třicátých let, avšak
teprve po druhé světové válce se o nich začalo vážně diskutovat (ó); širokému
proudu především filosofického zkoumání Marxe a marxismu, k němuž
daly podnět Marxovy spisy z mládí (7); a v neposlední řadě snaze najít časovou, lidskou a demokratickou podobu marxismu, která při všem nepřátelství
vůči kapitalistickému liberalismu by se stala protiváhou ke scientístické,
antidemokratické, komunistické podobě marxismu, v podstatě poplatné
19. století. Avšak skutečnost, že bezprostřední protivník západního neomarxismu byl kapitalistický systém, zatímco protivník východoevropského revisionisms byl stalinismus, vedla brzy k rozdílnému vývoji. Zatímco revisionismus stále více hledal oporu v nemarxistických filosofických proudech
Západu, především v existencialismu a zčásti též v analytické filosofii (8),
západní neomarxismus hledal oporu především ve stranicko-oficiálním marxismu-lemnismu. T o vedlo především v posledních dvou, třech letech k v ý voji, který neobyčejně znesnadňuje přesné vymezení N o v é levice.
Toto zdůrazňuji v neposlední řadě proto, že bych se rád vyvaroval
clojmu, jako bych, když zde mluvím o N o v é levici, mluvil prostě o R u d ý c h
buňkách (Rote Zellen) anebo dokonce o Spartakovi. Neboť levicoví studenti
především nijak nejsou původci, nýbrž pouze ozvěna (často velmi zmatená)
teoretické koncepce jiných. Dále pak Rudé buňky a ještě více Spartakus se
v poslední době tak přiblížily sovětské ideologii a komunistickým stranám,
že j e vlastně nelze již považovat za představitele N o v é levice. Zkoumáme-li
jejich slovník, jako třeba hesla o » marxistické vědě « nebo o » stranickosti
vědy«, pozor ujeme-li, že vykládají marxismus jako extrémní zdůraznění
ekonomických zákonitostí, vidíme-li pevnou organisaci těchto skupin atd.,
pak máme dojem, že zde mluví Stará a nikoliv N o v á levice (9).

(ó) K tomuto vývoji sr. N . LOAKOWICZ, Kar! Marx 1966, vc » W o r t und Wahrheit t, 1966 ( X X I ) ,
str. 409-425.
(7) Sr. souhrnný posudek, který se mezítim právem stal slavným: J . HABERMAS, Zur philosophischen
Diskussion um Marx und dm Marxismus, v » Philosophische Rundschau «, 1 9 5 7 (V), 3/4, str. 1 5 5 - 2 3 5 .
Z n o v u 11 veřejnino v j . HABERMAS, Theorie ttnti Praxis, Neuwied a. R . 1963, str. 2 6 1 - 3 3 5 .
(8) V Československu a v Jugoslávii se opírají takřka výhra do S o (pozdní) existcncialisuius, především
o J.-P. Sartra a N . Abbagnana; v Polsku předcvJim o logický empirismus a analytickou filosofii,
protoíc polská filosofie v dob£ mezi dvéma vilkami v oblastech formální logiky a sémantiky se orientovala zřetelní analyticky a dala analytické filosofii, zejména v c Spojených státech, tEžko doccmtclnč
podnčty.
(9) Pro odborníka je to jeden z ncjpadivuliodnčjlfch v ý v o j ů poslednícli přti let, jak se mezi různými
marxistickými proudy rozplynuly hranice, jež byly asi až do r. 1967 nepopiratelné. T o m i z Části
co dElat s často otřesnou neznalostí mladých levicových intelektuálů; tak se někteří svého času
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Tím ovšem nechci říci, zeje můj příspěvek bezvýznamný, aby se porozumělo tomu, co j e pojetí vědy u našich levicových studentů. Neboli přestože
se Rudé buňky a Spartakus stále více přiklánějí k ortodoxnímu marxismuleninismu, j e jejich chápání vědy stále ještě silně ovlivněno některými myšlenkami Nové levice. Dnes sice odmítají Marcusa a Habermase jako nemarxistické; avšak jejich slovník prozrazuje, že jsou i nadále závislí na tíSchto
a jiných teoreticích Nové levice. Tak například pojem emancipace, který
Rudé buňky a Spartakus stále ještě užívají, je jednoznačně pojem Nové
levice, jemuž u Marxe a v klasickém případně oficiálním marxismu alespoň
slovně nic neodpovídá (10),
II
Dříve, než se nyní pokusím promluvit o historických předpokladech
pojetí vědy u Nové levice, chci krátce objasnit, co zde myslím pojmem
ň pojetí vědy«. Myslím tím dvojí: především výroky o tom, co pozoruji
a dělám, když provozuji vědu, zadruhé pak výroky o tom, proč, k čemu a v jaké
souvislosti provozuji vědu. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy výroků, jež
spolu vytvářejí pojetí vědy, se dá nejlépe objasnit odkazem na Aristotela.
V tzv. Druhých analytikách předkládá Aristoteles podrobný výklad modelu.
episteme, koneckonců převzatý z geometrie; mluví o normách, kriteriích
a především o logické struktuře vědy. V jiných spisech, především v Nikom achově etice a v Metajysice mluví naopak o tom, jaký má věda vztah k jiným
lidským činnostem, jako třeba k sofii, theorii a k praxi. Zatímco ve Druhých
analytikách se mluví o tom, v čem tkví věda a jak vypadá, v jiných spisech
se mluví o existenciálním a společenském významu a úkolu vědy. Současná
analytická teorie vědy mluví takřka výhradně o prvém; a není ani v nejmenším zásluhou neomarxistických úvah o vědě, že upozornily na to, jak mnoho
se při tom opomíná drahá a nikterak bezvýznamná problematika.
Abychom pochopili pojetí vědy u Nové levice, je podstatné vidět,
že vzniklo z krise klasického marxistického, tedy Marx-Engelsova pojetí
vědy. Marx a Engels rozvinuli sice nové myšlenky o společenské úloze vědy,
avšak jejich chápání toho, co je věda, je stále závislé na představách druhé

neostýchali jedním dechem jmenovat třeba Korschc, Adorna a Lenina nebo také Lukáscc, Habcrmnsc n
Mao-Tse-Tunga. V posledním jednom až dvou letech se začíná op£t ztrácet toto rozmazávání hraníc,
jež často vedlo k fatálnímu popletení pojmů - a to pod vlivem ortodoxního marxismu-lcninismu.
(10) Vidím-11 správně, použil M a r x výraz » emancipace « pouze v recensi díla BUUNO BAUHII, Die Jugendfräge, sr. K . MABX-F. ENGELS, Werke, Berlin 1 9 6 1 nn., sv. I, str. 3 4 7 - 3 7 7 . V ý r a z » emancipace« M a r x
převzal od Bruno Bauera. V marxisticko-lcninistické filosofii sc použít nedá. D o ncoinnrxisrau jej
pravděpodobně vnesl H . Marcuse, který M a r x o v u » kritickou teorii společnosti« nikoli náhodou
přenáší zpět až do třicátých let 19. století, tj. do doby levicových hegeliánů pfcd Marxem, sr. H .
MARCUSE, Kultur und Gesellschaft I, Frankfurt 1967, sfr. 102,
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poloviny 19. století (11). Jejich chápání vědy odpovídá tehdejšímu sebevědomí přírodních věd, spolu se všemi nedorozuměními, jež podle dnešních
teoreticko-vědeckých poznatků byly pro onu dobu charakteristické. Vědy
jdou podle Marxe a Engelse za poznáním zákonitostí, obzvláště vývojových
zákonitostí, jež umožňují předpovědi, a tím činí člověku možným, aby
cílevědomě postupoval při výrobě, případně se odpovídajícím způsobem
choval vzhledem k předvídaným událostem. Toto pojetí vědy mají při
vší rozdílnosti společné s Comtem, John Stuart Míliem nebo filosofujícími
přírodovědci jako Emst Haeckelem. Právě zmíněná krise postihuje ovsem méně
samo toto chápání vědy jako takové, jako spíše jeho použití na dějiny společností. Marx a Engels se, jak známo, domnívali, že se j i m podaří proměnit
socialistické představy společnosti z jakési koneckonců etické utopie na v ě deckou teorií. Nejlépe je k tomu vycházet z Engelsova spisu Vývoj socialismu
od utopie k vědě, který byl napsán začátkem r. 1880 (12). T a m Engels ukazuje
rozdíl mezi tím, co 011 nazývá » utopický socialismus « - tzv. dnešní » ranný
socialismus « Saint-Simona, Pourriera a Owena - a naopak tím, co on a Marx
zastávají jako » vědecký socialismus«. Nejdříve prý byl utopický socialismus
» nezralá teorie «, která odpovídala nezralému stavu kapitalistické produkce;
jako věda byl socialismus umožněn teprve tím, že se kapitalistický způsob
výroby rozvinul natolik, aby mohlo vzniknout čistě vědecké poznání jeho
» vnitřního charakteru «. Protože ranní socialisté se takto vyrovnávali s nezralým stavem kapitalistického způsobu výroby, a proto ještě nemohli znát
sociální zákonitosti, nemohli proto dělat nic jiného, než stávající řád zavrhnout
jako Špatný a vymyslet jak změnu, tak prostředky k jejímu uskutečnění jak Engels říká: » vysoukat z hlavy «. Oproti tomu vědecký socialismus, který
mohl prozkoumat podstatu kapitalismu na základě pokročilejšího vývoje,
nepotřebuje již vymýšlet, ale může odhalit budoucnost, právě tak jako cesty,
jež k ní vedou, v » bezprostředních skutečnostech výroby «. S tím pak dále
souvisí, že utopický socialismus pro Engelse není ani tak utopický proto,
že má představu budoucnosti, jež je obzvlášť cizí světu (i když j e to i proto),
jako spíše proto, že tuto ideální budoucnost jenom žádá - žádá jménem

( u ) K tomu sr. článek T . MCCARTHY-K. BALLESTUBM, Wissenschaft, v 6 dílu encyklopedie Sowjetsystem
und demokratische Gesellschaft, Freiburg i. Qr. 1966 mi., jenž bude brzy publikován. Dobrá zkoumání
o Maixovfi pojetí vády jsou neobyčejní vzácná, nehledí k mnoha povídáním na toto téma; studie, jez
by mohla platit i jenom pfcdbiďnč jako konečná, neexistuje. Zajímavá novinka, v niž sc zkoumá pojed
v í d y v Drtí Kapital pomocí aparátu pojmů analytické filosofie, j e LESZBK NOWAK, Upodstatu marksowskicj metodologii nauk, Warszawa 1 9 7 1 . V ostatním sr. M . M . ROZENTAL, Voprosy dialektiky v » Kapitale «
Marksa, Moskva 1 9 5 5 (nimccky Berlin 1 9 5 7 ) ; J. ZELENÍ, O logické struktuře Marxova Kapitálu,
Praha 196a (nčmccky Berlin I9<S8); K . KORSCH, Karl Marx, Frankfurt-Wicn 1 9 6 7 ; J . HABERMAS,
Erkenntnis und Interesse, Frankfurt 1968, str. 36 nu.; Z . A . JORDAN, The Evolution of Dialectical Materialism, N e w Y o r k 1967, předcvSfm str. 16-47.
(12) K . MARX-F. ENGELS, Werke, cit., sv. X I X , str. 189-228, přcdevífm str. 2 1 0 nn.
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koneckonců obyčejných ideálních představ jako právo nebo svoboda. V ě decký socialismus naproti tomu je tak dalece vědecký, že již nemusí žádat,
avšak může mnohem více rozvíjet, odvozovat, může pomocí poznaných
zákonitostí předpovídat stroze vědecky.
Tento progam vědeckého socialismu byl nyní uveden v pochybnost
desítky let po Engelsově smrti tím radikálněji, že se neuskutečnila ani jediná
věc, kterou Marx a Engels předpověděli. Vzhledem k tomuto vývoji se
marxistům nabízely tři alternativy.
Prvá tkvěla v tom, že se hodily přes palubu všechny Marx-Engelsovy
teorie a sociální demokracie se vykládala jako strana, jež v rámci stávajícího,
a tedy měnícího se kapitalismu zastávala zájmy pracující třídy. Tuto alternativu poprvé vyjádřil Eduard Bernstein (13) koncem století a později ji
sledovaly sociálně demokratické strany; prakticky se rovnala a rovná až
dodnes odřeknutí marxismu.
Druhá alternativa tkvěla v tom, že se marxistické teorie zachránily tím,
že se rozvinuly doplňující teorie, jež vysvětlily, proč Marx a Engels přece
jen měli pravdu, i když jejich předpovědi se přinejmenším dosud neuskutečnily. Tuto alternativu sledovali Lenin, Rosa Luxemburgová a jiní radikální
marxisté, kteří se po Říjnové revoluci hlásili ke komunismu. Příkladem doplňujících teorií je třeba Leninovo učení o imperialismu jako nejvyšším
a posledním stadiu kapitalismu {14.), Stalinovo učení o kapitalistickém obklíčení jediné socialistické země (15), ale také Hilferdingovo učení o organisovaném kapitalismu (ió). Všechna tato učení jsou pokusy, jak vysvětlit, proč
socialistická revoluce nechala na sebe čekat déle, než se očekávalo, proč
nedošlo k rostoucímu ožebračení proletariátu, proč se v Rusku diktatura
proletariátu změnila v diktaturu strany atd,
A konečně třetí alternativa tkvěla ve snaze přeinterpretovat Marxův
a Engelsův základní koncept. Nejradikálnější změna výkladu zde byla v tom,
že se sice opustil nárok vědeckosti Marxova socialismu, a tím se učinil návrat - podle Engelsovy terminologie — k utopickému socialismu, ten se však
prohlásil pomocí marxistických nebo alespoň skoro-marxistických kategorií
za nový typ vědy. Tato poslední alternativa se ozývá již u neomarxistů dvacátých let, jako např. u Lukácse (17) a Korsche (18), stala se pak tematickou

( 1 3 ) E. BERNSTEIN, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart
1899.
(14) V . I. LENIN, Imperializm, kak vysZaja stadija kapitaltzma, v : Pohtoe sobrauie solmcnij, Moskva 1958 1111.,
sv. X X V I I , str. 299-426 (německy: V . I. LENIN, Werke, Berlin 1 9 5 5 nn., sv. X X I I , str, 189-309).
(15) J . STAUN, Werke, Berlin 1950 nn., sv. XIII, str. 54 nn.
(16) Sr. R . HILFESDING, Das Finanzkapital, Wien 1 9 1 0 .
(17) G. LUKACS, Geschichte und Klassenbeu/usstsein, Berlin 1923.
(18) K. KORSCH, Marxismus und Philosophie, Leipzig 1 9 2 3 .
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pro Frankfurtskou, školu třicátých let (19) a konečně našla svou poslední
formulaci u autorů N o v é levice jako Marcusa a především Habermase.
Tato třetí alternativa pak byla dotvrzena dalším vývojem, jenž odporuje
všem Marxovým a Engelsovým očekáváním. Oba se totiž domnívali, že
pokrok empirických věd nejen potvrdí jejich předpovědi, ale že i nadto
sám přinese pád kapitalismu. Již ve dvacátých a třicátých letech bylo zřejmé,
že se přihodil právě opak: empirické vědy spolu s tím, že umožnily industrialísaci, se staly vhodnou oporou kapitalistického systému. T o napovědělo
představě, že marxismus nemůže být vědeckou teorií jako jiné, ale že musí
být vědou sui generis. T o opět vedlo k tomu, že neomarxisté se začali stále
více orientovat na vědecké pojetí, jež se zřetelně liší od oněch, jež jsou vlastní
přírodním vědám, třeba na Hegelovo pojetí dialektické vědy, na antipositivisticky zaměřenou sociologii, 11a Freudovu psychologii, na Strukturalismus
atd. V roce 1937 došel Horkheimer tak daleko, že se domníval, že marxismus
nebo » kritická teorie « - jak jej nazýval - není teorií vedle jiných teorií,
takže by se dalo diskutovat o tom, zda je správný marxismus nebo jiné teorie; ale že je spíše intelektuálním stanoviskem, »postojem« malé skupiny
uvědomělých intelektuálu, kteří jménem rozumu a touhy po rozumných
poměrech nemohou uznat stávající poměry, a proto zaujímají vůči němu
postoj vědomého odporu, i když tento nejdříve zůstává jen teoretický (20).
Marcuse šel ještě dále; domníval se, že jedním z nejdůležitějších úkolů kritické
teorie j e » kritika vědeckosti«, » Vědeckost jako taková, « jak píše r. 1937.
»již naprosto není známkou pravdy, a tím spíše ne v situaci, kde pravda
tak často protiřečí skutečnostem ... jako dnes« (21). Odtud j e zřejmé dvojí:
předně extrémně antipositivistická tendence, jež nakonec hájí spekulativní
myšlení, a zadruhé více či méně vyslovené přiznání k utopickému socialismu. Zatímco u Engelse ještě znamená, že vědeckost u vědeckého socialismu
tkví v tom, že prostředky k odstranění stávajících poměrů mohou být odkryty v » bezprostředních skutečnostech výroby «, staly se nyní právě tyto
skutečnosti něčím, s čím je třeba ve jménu pravé vědy být v rozporu.

III
Dříve, než se nyní pokusím naznačit nejdůležitější principy pojetí vědy
u Nové levice, rád bych zdůraznil, že po této stránce nejsou autoři jednotní.

(IJJ) První ncdvqj smyslná formulace sc najde v M . HORKHEIMS», Traditionelle und Kritische Theorie,
v » Zeitschrift für Sozialforschung «, 1 9 3 7 (VI), 2 ; a H. MARCUSB, Philosophie und kritische Theorie,
tamtéž, 3.
(20) M . HORKHBIMBH, Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze, Fischer Bücherei 1970, str. 2 7 nn.
(ST) I-I. MAUCUSB, Kultur und Gesellschaß I, Edition Suhrkamp, Frankfurt 1965, str. 1 2 4 nn.

13

Nejzřetelnější koncepci bezpochyby předložili Habermas a jeho žáci, jako
třeba Albrecht Welimer (22); avšak především dnes již naprosto není zřejmé,
zda lze Habermase ještě zařazovat do Nové levice, a zadrulié jeho téže již
byly u jiných autorů Nové levice popřeny. Protože zde však chci mluvit
zcela obecně o pojetí vědy u Nové levice, budu ovšem tyto rozdíly brát
v úvahu jen v nejnepatrnější míře.
Pojeá vědy u Nové levice stojí kromě jiného na třech předpokladech,
jež zde chci krátce podat spolu s některými jejich důsledky. První a svým
způsobem rozhodující předpoklad je, že vědění nikdy není účelem samo pro
sebe {23). Tím se popírá nejen klasická představa, že thcoria je nej větší lidská
dokonalost, ale také mnohem nenáročnější téže, že v některých oborech
má někdy plný smysl usilovat o vědění jen právě proto, abychom věděli.
Tato myšlenka, jež je vzdálenou ozvěnou Marxova učení o primátu praxe,
se podává někdy způsobem normativního tvrzení, někdy způsobem popisného
tvrzení. Jako normativní tvrzení se zdůvodňuje nejčastěji, jak následuje.
Řecký názor, jež později převzalo křesťanství, že theorla je dokonalost lidské
existence, předpokládá, že předmět vědění je cosi božského (24). Protože
však žádná moderní věda něco podobného o svém předmětu netvrdí, nemá
již také smysl, případně je prostě nesprávné tvrdit, že se vyplatí něco vědět
pro vědění. A to tím méně, že u všech způsobů vědění považovaných za
něco, co má hodnotu samo o sobě, lze ukázat, že oslavují »stávající rád«,
a tím - alespoň nevědomě - slouží zájmům ustaveného řádu, a tedy ustavený
řád činí trvalým. Odpovídající popisné tvrzení předložil především Habermas (25). Jeho formulace je: když nelze zdůvodnit normy a kriteria některé
vědy, pak jsou libovolné, a tedy iracionální. Nyní však dějiny teorie poznání
a vědy, a to zejména spor mezi empirismem a racionalismem, prokázaly,
že nelze oddělit tyto normy od podstaty samotného vědění. Musí tedy být
odvozeny od určitých zájmů, jež předcházejí poznání. To však znamená,
že je nejen neetické a iracionální, ale podstatně nemožné poznat nějaký
předmět jen pro vědění (to by znamenalo přesně totéž, jako by byl nezávislý

(22) J . HABERMAS, Erkenntnis und Interesse, v : tentýž, Technik unit Wissenschaft als »Ideologie*, Frankfurt
1969, str. 1 4 8 - 1 6 8 - tentýž, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt 1 9 6 8 ; tentýž, Der UttiuersnUtätsanspruth
der Hermeneutik, v : R . BUBNER-IC CHAMER-R. WIEHL, Hermeneutik und Dialektik, Tübingen 1970,
sv. I, str. 7 3 - 1 0 3 ; J . HABERMAS-N. LUHMANN, Theorie der Gesellschaft oder Soziaiicdmologle - tvas
leistet die Systemforschung ?, Frankfurt 1 9 7 1 ; A . W E H M ER, Kritische Gesellschaßstheorle und Positivismus,
Frankfurt 1969.
(23) Tonejdokonaleji formuloval HABERMAS ve své nástupní přednášce Erkenntnis tind Interesse, jež. byla
poprvé uveřejněna v »Merkure, 1965, str. 1 1 3 9 - 1 1 5 3 .
(24) Tuto t č á háji ovSem teoretikové N o v é levice prepjatým způsobem, jejž lze historicky stéží ospravedlnit. Sr. k tomu N . LOBKOWICZ, Theory and Practice, London 19Ö7, předevSfm str. 1 7 - 5 7 .
(25) Sr. moji recensi Habermasovy knihy Erkenntnis und Interesse v »Philosophische Rundschau «, ipiSp
( X V I ) , 3/4, str. 249-273.
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na jakémkoliv zájmu.), Nebot vlastně teprve zájmy usměrňující poznání
dávají vůbec určité poznatelné, a tím i vědecky zkoumatelné předměty.
Tak jsou předměty přírodovědeckého zkoumání dány teprve tím, že existuje
zájem lidského rodu - je jedno, zda o tom jednotliví badatelé ví nebo ne na racionálně účelném jednání.
N a to pak navazuje druhý předpoklad. Jestliže vědění nemá v zásadě
účel v sobě samém, j e třeba uvažovat o účelu, pro nejž se má případně může
o vědění usilovat. Nedostatek positivistické teorie vědy, přesněji: positivistického sebepochopení věd, tkví v tom, že badatelé myslí pouze imanentně
vědecky. Jejich zkoumání slouží účelům, jež přesahují poznání; a protože o nich
neuvažují, slouží badatelé cílům, jež naprosto neznají a jež případně směřují
k zachování stávajícího řádu (26). Přitom se předpokládá, že vědec, kdyby
si uvědomil »zužitkovatelné souvislosti« své vědy, dělal by vědu j i n ý m
způsobem, a tím také došel k jinému druhu výsledků (27).
Tyto první dva předpoklady jsou značně abstraktní. Teprve třetí j i m
dodává specificky neomarxistickou konkrétnost. Jeho znění je: nejvyšší
a jediný bezprostředně zřejmý zájem je zájem o emancipaci, tzn. o osvobození
ode všech omezení svobody, jež nejsou nutná (28). Habermas to vyložil asi
tímto způsobem. Přírodovědecké bádání se zakládá 11a zájmu o účelně racionální jednání, tzn. o nejjistěji prosazení dosud skrytých cílů; historické vědy
se zakládají na zájmu o zachovám intersubjektivních vztahů; oba tyto zájmy
se vŠak opět zakládají na zájmu o emancipaci, který pak řídí ze své strany
reflexivní discipliny jako filosofii a sociologii. Úspěšně jednat a vzájemně
si rozumět jsou pak cíle, jež mají smysl pro lidi teprve tehdy, když slouží
osvobození od nátlaku - od nátlaků přírody, od nátlaků nezvládnuté minulosti a nepřiměřených vztahů, a v neposlední řadě od společenských nátlaků,
jež vznikají nadvládou lidí nad lidmi.
V tomto bodě se stává zřejmým marxistické dědictví. Upustilo se sice
od původního pojmu » vědeckého socialismu «, který pracuje se zákonitostmi
a předpovědím, avšak, zaprvé, nikterak se proto neupustilo od Marxova
ideálu člověka, který by byl emancipován od vsí nadvlády a nutnosti; a zadruhé se od pojmu » vědeckého socialismu« upustilo především proto, že

(26) S r . J . I-IAMUIMAS, Do^Ř/HIFÍÍMI«, Vcrnujt und Entscheidung, V: tentýž, Theorie und Praxis, cit., scr. 2 3 1 - 2 5 7 .
(27) T u t o nakonec romantickou představu hájil předcvStm H . MAHCUSE, sr. Der eindimensionale Mensch,
Neuwied a. R . 1967, str. i 8 i ; ke kritice sr. J . HADERMAS, Technik und Wissenschaft als »Ideologie*,
cit., str. 54. nn.
(26) Sr. J . HAUEI<MAS, Erkenntnis mid Interesse, v : Technik ttttd Wissenschaft als * Ideologie
ci. t.str. 1 6 3 ;
i\ obSirnßji tentýž, Erkenntnis nnd Interesse, Frankfurt 1968, str. 43 J NN.
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jeho užívání by nahrávalo nemarxistickým předpovědím (29). V e druhé
polovině 19. století naznačovaly (snad) sociálně-ekonomické skutečnosti
budoucnost osvobozenou od nutností; ve druhé polovině 20. století j e tomu
právě naopak — zdá se, že skutečnosti naznačují extrémně řízenou budoucnost, prostoupenou věcně nutnostními vztahy, v níž se dokonce zdá, že není
ani možné uskutečnit demokracii. Proto jsou všichni představitelé Nové
levice proti zákonům a zákonitostem (30); a zatímco moderní sociologie
a ba i politická věda začínají pracovat s těmito pojmy, Nová levice snažně
usiluje hanobit všechny vědy, jež pracují se zákony, jako vědění určené
k manipulaci. Neboť emancipaci, jak oni si ji představují, lze uskutečnit
jenom ve světě, v němž všechny omezující zákonitosti mohou být nahrazeny
anebo alespoň přinejmenším překonány svobodnou Činností a spontánností.
Po této stránce je myšlení Nové levice podobné myšlení romantických
konservativců, jejichž ideál je idyla agrární společnosti. N e náhodou již
Marx, když popisoval v Německé ideologii komunistickou budoucnost, užíval příklady z předindustriální společnosti; zmiňuje se o lovcích, pastýřích
a rybářích (31). Avšak z jiného hlediska se Nová levice radikálně liší ocl
romantiků konservativnílio rázu: stále ještě věří ve vědu. Kde dnešní věda
takřka naprosto odporuje jejich ideálům, vydávají za vědu způsoby myšlení,
jež se dnes vůbec nepovažují za vědu (32). Jako v antice a pak později u Hegela, coby reakce 11a přírodovědecký moderní obraz světa, se filosofie stala
vědou kaťexochen. A sice ne teoretická, ale praktická filosofie, nakonec jakýsi
druh etiky, jejíž nej větší hodnotou je svoboda ve smyslu nepřítomnosti
všech vnějších a vnitřních nutností. Teoretikové Nové levice si ovšem neuvědomují, že to, oč jim jde, je koneckonců záležitost čistě etická. Jako Marx i oni
se domnívají, že etika je stěží víc než ideologie. Proto se při všem odmítání
historických zákonů a zákonitostí s přesvědčením utíkají k něčemu jako
»logice dějin «. Místo zákonů se pak mluví o » tendencích « nebo o » vývojových tendencích«, místo zákonitostí o »silách«. Tyto vývojové tendence

(29) T o je dobře vykresleno - a analyzováno - v J. HABEHMAS, Zwischen Philosophie und Gesellschaft, v :
tentýž, Theorie und Praxis, cit., str. 1 6 2 - 2 1 4 . Sr. táž předmluvu od H. MARCUSB ke Kultur mit! Gesellschaft I, Frankfurt 1967, a jeho doslov ke 2. vydáni Reason and Revolution, N e w York 1 9 4 1 , 2 v y dáni 1954.
(30) Sr. A . v. Wmss, op. cit, str. 53 nn.
(31) K . MAHX-F. ENGELS, Werke, dt., sv. EU, str. 33.
(32) T o kromě jiného nachází své vyjádření v tom, že N o v á levice - ve zřetelném protikladu k marxismu-leninismu sovětského ražení
se zajímá především o ty vždy, jejichž viídcckost případně
charakter vědy je sporný (literární věda, politická věda, sociologie, psychoanalytiky zamířená
psychologie, v neposlední řadě i teologie). Zatímco sovětští filosofové jsou z části vynikající' znalci
moderních přírodních věd, N o v á levice se nejednou rozešla s disciplinou, jež j c marxismu tradiční
nejbližŠí, s ekonomií. Toho si právem ironicky povšimli mandscc-leniniaté, např. vc studii vůdčího
teoretika Německé komunistické strany R . STEIGERWAXD, Herbert Marmses » drltíer Weg Köln 1969.
Steigerwaldova kniha o Marcusovi stojí za přečtení, nepřihlížeje k jejím extrémně! dogmatickým
předpokladům, protože podává Marcusův v ý v o j od r. 1928 ve všech podrobnostech.
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a síly nakonec určují dějiny a prosazují se, je-li to zapotřebí, proti všem
historickým zákonitostem.
Neudívuje, že výsledkem je značně selektivní, nebo alespoň velice
osobitě interpretovaný popis dějin. T o se stává také, a to obzvláště, v historiografii vědy. Tak třeba se popisují dějiny moderních přírodních věd jako
něco předem zamýšleného v technologii a výrobě, přestože je snadné prokázat, že přírodní věda až do začátku 18. století, tedy přes sto let, byla čistě
teoretickou disciplinou, kterou dokonce sami přírodovědci chápali jako
filosofickou a jež neměla žádný bezprostřední technologický zřetel (33).
Tak se také určuje počátek dějin sociálních věd u Hegela a Marxe, a všechno,
co od Comta přes John Stuart Milla až k Weberovi přinesla » pozitivistická «
tradice, se interpretuje jako nedorozumění, jako záměna manipulativního
vědění za emancipační. Tak se obzvláště dnešní empirické védy vykládají
stále méně jako vědění, jež nám dovoluje poznat skutečnost, ale spíše jako
nástroj, který užívá k vlastnímu udržení kapitalistická, případně všeobecně
na produkci zaměřená moderní společnost; jako nástroj k udržení takových
poměrů, jež stále více překáží v cestě tomu, co Marcuse nazýval » dějinnou
alternativou « a co se dříve v klasickém marxismu jmenovalo » komunistická
společnost«.
IV
Dříve, než zakončím několika kritickými poznámkami, musím opět
upozornit na krajně náznakový ráz mého podání. Z toho též plyne, že i kritické úvahy budou náznakové. Důkladnější kritika z části předpokládá složitější teoreticko-vědeckou analýzu, jež opět předpokládá více rozvedené
podání pojetí vědy u Nové levice, než si zde mohu dovolit (34).
Začnu s tím, co j e positivní; nedá se totiž popřít, že Nová levice dala
oenné impulsy k diskusi tím, že upozornila na otázky, jež byly až dosud
stále přehlíženy. Zmíním se o třech takových otázkách: předně otázka, jak
j e vůbec možné rozhodnout, zda poznání případně vědění má v některých
oborech účel samo v sobě; zadruhé otázka, zda úvahy o existenciální pří-

(33) Sr. N . LOBKOWRCZ, Theory and Practice„ cit.; R . HAIL, The Scientific Revolution, Boston 1954. Jediná
výjimka j c Francis Bacon, který víak f jak ukazují n o v i zkoumání, v mnoha směrech nepochopil
podstatu modcrnfch přírodních v i d a j e ho třeba zařadit spile k teoretickým konstruktérům renesance než k zakladatclfim moderních přírodních vid. Sr. M . R . COHEN, Bacon and the Inductitv Method, v : tentýž, Studies in Philosophy aud Science, N e w York 1949, str. 99nn.; R . E . LARSEN, The
Aristotcliimism of Bacon's Novum Organum, v »Journal of the History ofldeas «, 1 9 6 1 ( X X III), str.
435-450.
(34) Dosud nejobsáhleji bibliografie o N o v á levici j e obsažena v A.v. WEISS, op. cil.; končí ovšem
podzimem 1 9<5p.
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padne společenské úloze vědy jsou cistě etické a politické nebo všeobecně
ideologické a nikoli též vědecko-teoretické; a konečně zatxetí, zda je správná
domněnka, jež se stále více šíří mezi vědci, že věda a vědecká politika jsou dvě
oblasti, jež je třeba pečlivě oddělit. Žádný z těchto problémů není konečně
nový; avšak dosud na ně nikdo neupozornil tak energicky a z Části též tak
odstíněně jako představitelé Nové levice.
Ž e Nová levice poukázala na tyto problémy, nikterak ještě neznamená,
že podstatně přispěla k jejich přiměřenému zpracováni Závěrem chci upozornit na tři aspekty pojetí vědy u Nové levice, jež se mi zdají obzvlášť pochybné.
Zaprvé trpí toto pojetí vědy tím, že přistupuje k vědám s normativním
požadavkem, který je sám aprioristický a v žádném případě jej nelze vědecky
zdůvodnit. Toto musím rozvést trochu více. Jsou dva druhy vědeckých
teorií: ty, které považují vědy za něco předem daného a určeného k pochopení, a ty, jež přistupují k vědám s nárokem na to, aby jim mohly říci, co
dělají a jak by měly vypadat. Ke druhé kategorii náleží nejvíce teorií vědy
spekulativně-filosofického původu, od aristotelovské teorie vědy přes Hcgelovu až k neotomistické. I pojetí vědy u Nové levice patří do této kategorie.
Tyto teorie vědy, případně pojetí vědy, musí bojovat především se dvěma
nesnázemi. Předně s tím ,že skutečný vývoj vědy příliš snadno překoná
případně ukáže jejich omyl. Tak postup věd vyvrátil aristotelovské a kartesiánské pojetí vědy; co Aristoteles a Descartes myslili, že věda může nebo
nemůže, co smí dělat nebo nesmí, to vyvrátily dějiny vědy zčásti vznikem
nových věd. Totéž nebezpečí na počátku hrozilo pojetí vědy u Nové levice:
analytická teorie vědy opustila všechny normativní požadavky v neposlední
řadě z těchto důvodů (3 5). Zadruhé pak vzniká otázka, na čem založit takový
normativní požadavek. Nemůže se odvolávat na současné vědy, protože
právě vůči nim vystupuje kriticky (36). Zdůvodnění musí tedy být filoso(3 j ) Přesněji tečeno: analytická teorie vždy turdl, žc opustila víechny normativní požadavky. Otázka,
zda sc jí to skutečně podařilo, byla dosud málo rozebrána a projevuje sc nanejvýš vc střetnutích
mezi »Ideal Language Approach« a »Ordinary Language Approach«, k tomu sr. R . ROUTY, The
Linguistic Tum, Chicago-London 1967, str. 1-39. Diskuse o této problematice, jež sc kromé jinčlio
dotýká vztahu mezi teorii vědy a dějinami vědy, j c též v E . MCMULLIN, Philosophies of Nature, v » The
N e w Scholasticism«, 1969 (XLTLI), str. 29-74.
(3Ú) Analytická teorie vědy naproti tomu považuje skuteřný stav (empirických) věd za jejich méřítko,
za rozhodnou platí námitka, žc (empirické) vždy nepostupují tak, jak tvrdí teoretik vždy. Za tím
se skrývá předpoklad, že historicky vzniklá struktura moderních empirických vCd j c víc než pouhá
letmá myälcnka nebo historická náhoda, a tím vrhá světlo na podstatu lidského poznání. Habcrmasova
zásluha v rámci Nové levice tkví v tom, že toto uznal: jeho » kritika « vědy je nakonec transccndcntální kritika, jež existující vědy uvádí v pochybnost jen do té míry, jako by sc ptala v jakémsi sicc podstatní uzpůsobeném - kantovském smyslu na podmínky možnosti moderních empirických
věd. Tímto obratem dal Habermas pojetí vědy u N o v é lcvicc naprosto nový důraz, který kromČ
jiného nachází vyjádření v jeho vynikající znalosti příslušně, ponejvíce anglosaské, odborné litera
tury. Především nová předmluva k vlastní knize Theorie und Praxis (1971) dává opět vyvstat otázce,
zda vůbec je spojen s Novou levicí, jak sc on sám zatím domnívá.
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fické, a to takové, že filosofie se tu odvolává na vlastní přístup k realitě,
který j e rozdílný od přístupu, jenž přísluší vědám. Tak Aristoteles mluví
o nous, jenž proniká svým chápáním do podstaty věd, a Descartes mluví
o jasných a zřetelných ideách, jež jsou přístupné filosofovi. S něčím podobným přichází i N o v á levice: ve své kritice vědy se odvolává na tajuplné
filosofické postupy a přístupy, jako jsou dialektická metoda nebo Fichtovo
sebeurčení rozumu {37). T o lze objasnit třeba na Habermasově analýze
zájmů, jež řídí poznání: je-li každá věda řízena buď zájmem možného technického užití, nebo zájmem intersubjektivního vztahu, anebo konečně zájmem
o emancipaci, jakým zájmem se pak řídí věda případně filosofie, jež stanovuje
taková tvrzení? Habermas se kloní k tomu, aby řekl: emancipaČním zájmem.
T o však znamená: veden zájmem o emancipaci, tvrdím, že nejzákladnejší
zájem, který řídí poznáni, je emancipačm. Není nikterak potřebné rozvádět,
že toto je kruh, který předem znemožňuje jekoukoli věcnou konfrontaci.
Zadruhé ve svém úsilí ukázat, že vědecko-teoretické otázky nelze oddělit
od otázek etických a politických, je Nová levice stále v nebezpečí zaměňovat
ideje a předsudky některého vědce s předpoklady jeho vědy .To platí obzvláště
ve sporu o nezávislosti případně závislosti na hodnotících soudech {38).
Teoretikům Nové levice se nikdy nepodařilo rozlišit následující tři tvrzení:
že hodnotící soudy jsou závažné pro posouzení pravdy případně nepravdy
vědeckých výpovědí (což je zřejmě nesprávné); Že hodnotící soudy jsou závažné pro výběr, který vědec dělá mezi oblastmi bádání, kladením problémů,
způsoby postupu atd. (což j e zřejmě pravdivé); a že hodnotící soudy jsou
závažné pro posouzení vědeckých norem, druhů teorií, kriterií ověřitelnosti,
případně kriterií možnosti omylu atd. (což j e zčásti pravdivé a z Části zjevně
nesprávné). Výsledek byl, že Nová levice vnesla do beztak už mimořádně
nesnadné problematiky hodnotního soudu více zmatků než objasnění (39).
Zatřetí se N o v é levici podařilo objasnit jen ve velice nepatrné míře, co
je emancipace a nakolik má být skutečně největším lidským zájmem. Habermas
se snažil na obě otázky odpovědět tím, že načrtl podle freudovské psychoanalýzy model emancipační vědy (40). Neurotik má za cíl, aby se osvobodil
od neurózy: kriterium pro platnost sebeinterpretace, kterou mu nabízí ana-

(37) Tak třeba I-Iabcrnws, který popisuje evidenci » emancipačního zájmu poznáni « v napojení na Fichtovo tvrzení, žc rozdíl mezi teoriemi dogmatiků a idealistů má svůj základ v rozhodnutí proti svobodí
nebo pro ni. » Reflexe nad sebou je pozorováni a emancipace, hlubíí nahlédnutí a osvobození od
dogmatických závislostí, zároveň.« Erkenntnis und Interesse, Frankfurt 1968, str. 256.
(38) Sr. obzvliiätC rozepři mc2Í J . Habcrmascm a H. Albertem v T u . W . ADORNO aj., Der Positivismusstreit
in der deutschen Soziologie, Neuwied a. R . 1969, str. 1 5 5 - 3 0 5 .
(39) Sr. K . BALLBSTRBM-T. MCCARTHY, Thesen zur Begründung einer kritischen Theorie der Gesellschaft,
v »Zeitschrift für allgemeine Wisscnschaftsthcorie« 1 9 7 1 , 2 (vyilo 1972).
(40) J . HABERMAS, ERIICNN/RIII und Interesse, Frankfurt 19Ö8, str. 262 nn.
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lyrik, je, zda pacient může prožít tuto sebeinterpretaci tak, aby ho subjektivně
osvobodila od neurózy. Podobně je tomu s emancipacní vedou: kriteriem
pro správnost jejích teorií by bylo to, že společnost nebo lidská skupina,jež
by je přijala, by prožila jejich přijetí jako osvobození od nutnosti. Je ovšem
zřejmé, že žít jako osvobozený a skutečně být svobodný není zdaleka totéž;
někdo si může drogami přivodit zážitky svobody, zatímco je v okovech.
Nadto nelze zcela pochopit, jak se má přenést tento model z psychoanalýzy
na jiné vědy jako třeba ekonomii a sociologii, a to v neposlední řadě i proto,
že v těchto disciplinách na rozdíl od psychoanalýzy není k disposici žádný
identifikovatelný subjekt.
Za tím se kryje další problém: je opravdu zřejmé, že emancipace (ať
ji už definujeme jakkoliv) je největší zájem člověka a tím nejvyšší hodnota?
Habermas tvrdil, že zájem o emancipaci je nám bezprostředně zřejmý. To
se mi zdá obzvlášť pochybné, nedefinuje-li se ovšem emancipace tak formálně, že vše, co člověk považuje za největší zájem a 11 cjvyšší hodnotu,by
byla per deßnitionem emancipace. Je-li však emancipace osvobození od jakkoliv identifikovatelných nutností, pak se ukazuje jasně, že existují i jiné
a možná dokonce základnější zájmy: třeba zájem o řád, o spravedlnost, o věcnost, o určitou kvalitativní úroveň života atd., jež všechny mohou být spojeny
základní ochotou snášet od lidí určitý nátlaka, nesvobodu a vůbec cokoliv
je nepříjemně pociťováno (41). V tomto ohledu je Nová levice zřejmě dědičkou německého idealismu s jeho zvláštním spekulativním pathosem pro
svobodu, přičemž německý idealismus sám je opět jenom dědicem evropské
tradice, jež se odvozuje z renesance. To objasňuje velkou ozvěnu Nové levice;
zda ovšem skutečnost, že Nová levice pouze pokračuje ve velmi staré tradici,
mluví pro Novou levici anebo spíše proti této tradici, to je jiná otázka, již
zde chci nechat otevřenou.
(přeložil V. Steiner)

(41) Když jsem míl tuto přednášku před skupinou studentů, ptal sc mě ke konci diskuse jeden posluchač,
zda bych ještě jednou tuto přednášku po podrobné diskusi podával beze změny. Když jsem odpověděl, žc bych to pravděpodobně neudělal, protože diskusí se člověk vždy něčemu přiučí, řekl onen
posluchač: »Právě toto je emancipace,« Přirozeně, ínterpretujeme-li »emancipaci« takto Široce,
pak tvrzení, že emancipace je nejvysíí hodnota a nejvčtší zájem, je samozřejmé. Pak by vSak emancipace také byla něčím zcela triviálním, ncbotl pak vše, co kdo kdy považuje za nějaký zájem nebo
hodnotu, by vedlo k emancipaci. » Emancipace je nejvysží hodnota « je pak právě tak analytické
tvrzení jako tvrzení, jímž Aristoteles uvádí Nikomeichovu etiku, že každé úsilí směřuje k dobru. Úsilí
totiž je právě směřovat k dobru; podobně emancipace by pak spočívala v tom: mít případně usilovat o poslední zájem a nejvyšší hodnotu.
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AMBROSE M C N I C H O I X

MARXISTICKÝ STRUKTURALISMUS
ANEB KONEC HUMANISMU

Strukturalističtí marxisté se výrazné lisí od marxistů humanistického
zaměření, přestože podobně jako oni nepřijímají interpretaci Marxe, kterou
vnutili jeho následovníkům Lenin, Stalin a jejich sovětští nástupci. NejdůležítějŠí představitelé této skupiny se nacházejí v Přízi, kde Sartre a MarleauPonty po tak dlouhou dobu udávali tón; a zdá se, že jedna z příčin, proč
se Strukturalismus v Paříži prosadil, spočívá v tom, že se staví proti přehnanému zdůrazňování čisté svobody, jak to dělali existencialisté a skýtá alternativní metodu k metodě subjektivistické, zastávané fenomenology. T o
ovšem samo o sobě by nevysvětlilo, proč tolik strukturalistů se vrací k marxismu. A protože se k němu opravdu vrací, je zřejmé, že tu musí být něco
společného ve způsobu nazírání obou skupin; a k tomu, abychom si uvědomili, co to vlastně je, musíme se pokusit velice krátce nastínit, co se vlastně
strukturalismem míní (i). Zároveň je třeba mít na mysli to, že francouzští
intelektuálové se zpravidla cítí povoláni k tomu, aby definovali svůj postoj
pomocí konfrontace s převládajícími trendy ve filosofii. Vždyť ani LéviStrauss ani Poucault se nemohou nazývat marxisty v tomtéž běžném smyslu
jako na příklad Althusser nebo Lefebvre. Dávají neurčitou a povšechnou
přednost marxismu spíš proto, že se staví proti fenomenologii a existencia-

(i) Zabýval jsem se tímto tématem ze íiroka v c dvou Článcích uveřejněných v Irisch Theological Quaterly X X X V (1968). První (Structuralism, str. 23,3-267) pojednává o požitcích tohoto linutí, počínaje jazykovědou aí po její přijetí Lcvi-Scrausscui. V c druhém článku (Structuralism II: The Latest
from Paris, str. 3 4 3 - 3 8 3 ) sc zabývám hlavními představiteli Pařížské íkoly. Ohledně strukturalismu
viz: R . BASTIDU (ed.), SEI« et usage dít terme Structure, L a H a y c 19Ó2; L . SEBAC, Marxisme et Structural isme, Paris 1964; H . I-IAJINESS HALL (ed.), Yale French Studies: Structuralism, N e w Haven 196tí,
výbor z Lčvy-Strnussc, Lacana, Ehr manna, Martincta; J . M . AUZIAS, Clefs pour le structuralisme, Paris
1967; M , Du GANDILLAC (dir.)» Entfettens sur les notions de geites et de structure, Paris 1966; J . CRUZ
Ciiuz, Filosofu dc In striictura, I / A i a 19Ö7; R . DOUDON, A quoi sert ta notion de - structure t, Paris 19Ú8;
U . JAIÍGGI, Ordnung und Chaos. Strukturalismus als Methode und Mode, Frankfurt 1 9 6 8 ; J . PIAGET,
Le structuralisme, Paris 19öS; G . SCHIWY, Der franzözische Strukturalismus. Mode, Methode, Ideologie,
Hamburg 1969; M . CoitVEZ, Les structurallstes* Paris 1 9 6 9 ; J . PARAIN-VIAL, Analyses struct nra les et
Idéohgies structuralists, Paris 1969. T y t o časopisy věnovaly zvláštní číslo tomuto námětu: Alétheic,
č. 4 {kvřtcn 1966); Diogéne, L I (1965) a LU (1966); V Are, č, 26 {19Ö5); Pensée (říjen 1 9 6 7 ) . Temps
Modernes (listopad 196tí). Články: L. GOLDMANN, Structuralisme, marxisme, existent ialisme, v L" Honíme
et la Soclíté 2, Paris 196tí. A . FIALOWSKI, Structuralisme et hermeneutique, v Esprit (červenec-srpen 1 9 6 6 ) ;
G, SCHIWY, 5ťn(fcfurij//wriíiií in Paris, v Stimmen der Zeit (srpen 1 9 6 7 ) ; T . VINATY, Atravers les structurallsmes, v Catéchlstes, í. 7 4 (duben 1968);; J , LANGLOIS, Structuralisme et métaphysiqite, v Science et
Esprit XX (kvčtcn-zArl 1 9 6 8 ) ; E. S. SAID, Linguistics and the Archeologie of Mind, v Inter, Phil
Quaterly X I , {1970).
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lismu, neboť takový postoj jim lépe harmonuje s jejich specializovanými
studiemi. Zmiňujeme se zde o nich ne proto, že by byli plně marxistickými
filosofy, ale proto, abychom čtenáře seznámili se strukturalistickou metodou tím, že ukážeme, jak může být aplikována v různých oblastech a též
proto, abychom zdůraznili, že marxismus není ani tak systém, jako spíš
jeden z oněch » zárodečných« myšlenkových postojů, jež mohou ovlivnit
a oplodnit mnoho různých oblastí bádání.

Co je to Strukturalismus?

Strukturalismus není ani věda ani filosofie. Když se mluví o struktuxalismu, mohlo by se zdát, že se jím míní systém či jasně vymezený souhrn
naukových tvrzení, jež jsou společně zastávaná mnoha různými lidmi. Ale
tak tomu není. Abychom se vyhnuli takovému nedorozumění, bylo by
lepší mluvit o strukturální analýze, neboť tento výraz objasňuje, že se tu
zabýváme metodou či vědeckou procedurou. Tato metoda byla nejprve
vynalezena specialisty v jazykovědě ve snaze pozvednout tento studijní obor
na úroveň vědy. Později byla použita sociálními antropology při studiu
takových lidských jevů jako je mýtus, rituál, systémy víry, formy společenské organizace, manželská pravidla, systémy příbuzenství, zvykové zákony a určité aspekty hospodářské činnosti jako jsou způsoby práce a systémy směny. Jinými slovy, začalo sejí používat ve vědeckém bádání o kultuře,
a to především primitivních národů.
Základní myšlenka, z níž tato metoda vychází, je, že jazyk a jemu podobné kulturní jevy by měly být interpretovány jako systematické celky,
jako uzavřené systémy znaků či jako strukturální celky, v nichž každý prvek
celku je definován jedině svými vztahy k ostatním prvkům uvnitř téhož
systému. Tyto vztahy jsou důležitější něž samy prvky, neboť každý prvek
může být pochopen jenom podle toho, jaké místo zaujímá v celkovém
uspořádání. Význam takových systémů je tak zcela imanentní; nezahrnuje
v sobě žádný odkaz na předměty stojící mimo systém. Klíč k významu
takových systémů je třeba hledat ve struktuře, to znamená spíše ve vztazích
mezi prvky než v prvcích samých. Tyto vztahy mohou zůstávat průběhem
času nezměněny a mohou se vyskytnout mezi různými soubory rozličných
prvků. Brát proto v úvahu čas, např. zrod či dějiny systému, je poměrně
nedůležité. Strukturalistický přístup uvažuje systém jako úplně daný a jako
okamžitý. To znamená, abychom použili technického termínu, že je to
přístup synchronický, na rodil od přístupu diachronického, jenž sleduje
změny, jimiž systém prochází v čase. Vyjádřeno jiným způsobem: systém
nabývá převahy nad událostí, neboť »je nemožné mluvit o nějakém před13

mětu, rekonstruovat proces jelio vzniku, aniž bychom napřed věděli čím
on je. <f (2)
Tento pojem struktury má mnoho společného s pojmem struktury
používaným v matematice; a strukturalistická metoda používá pravidla
transformace, jež připomínají pravidla používaná v matematice k odvození
nových relací z jejich dané množiny. I když se však strukturalisté zcela vědomě navrátili k matematice, protože rozvíjí jejich metodu, nicméně je snad
správnější považovat jak matematiku tak antropologii za dvě disciplíny
směřující k vyššímu stupni formalizace, než mluvit o matematizaci antropologie. At tak či onak, to co současní společenští (či kulturní) antropologové
s Lévi-Straussem v čele hledají, je úplně vědecká a objektivní metoda,jež by
odhalila, co je neměnné v lidské přirozenosti a kultuře, neboť jen to může
být předmětem vědy. Taková metoda odhlízí od toho, co j e individuální
a osobní a neuvažuje čas a změny odehrávající se v čase. Z toho vyplývá,
že strukturalisté mají sklon hledět 11a člověka spíše jako na objekt než jako
na subjekt, hledět na myšlení jako na neosobní činnost, jež na té nejhlubší
úrovni určuje, co člověk dělá a jež může být popsána prostřednictvím formálních zákonů téměř algebraické nutnosti. Ano, kultura j e nazírána stejným
způsobem jako příroda; a toto připodobnění kultury přírodě dovává bádáním prováděným strukturalistickou metodou objektivního neboli ne-humanistického charakteru.

Lévi-Strauss

a rozložení člověka

Uznaným učitelem strukturalistů je Claude Lévi-Strauss (1908-...), od
roku 1959 profesor sociální antropologie na Collége de France (3). Použitím
této metody zamýšlí objevit za pozorovatelnými společenskými vztahy a kulturními formami jakékoliv dané skupiny (např. zvyky přijaté za normy
chování, příbuzenské systémy atd.) nosné struktury, jež je vysvětlují a které
si příslušníci skupiny neuvědomují. Takové vnější j e v y se považují za závislé na strukturách, jež jsou trvale zakořeněny v lidské mysli pod hladinou
vědomí. Tato nevědomá činnost mysli - kterou nesmíme zaměňovat za
freudovské podvědomí, jež podržuje obrazy a vjemy nashromážděné během
života - může být chápána jako činnost, jež vtiskuje formu obsahu. Obsah
zahrnuje takové prvky jako pudy, emoce, vzpomínky a představy. Jejich
formování se pak děje tím, že jsou uváděny do vztahů podle strukturálních

(2) C. LŮVI-STRATJSS, The Scope of Anthropology, London, 1967, str. u .
{3) Kroiní prací citovaných v článku Structuralism viz tcž Y . SIMONIS, Claude Lévi-Strauss on Ja passion
de l'inceste; introduction au stnicturalisnte, Paris 1968; E. LEACH, Lévi-Strauss, London 1970.
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zákonů a tedy do určitých modelů. Ani forma ani látka nemá nezávislou
existenci; doplňují se navzájem, když srůstají ve strukturu. Forma j e vymezována látkou, jež je vůči ní něčím vnějším, neboť struktura sama o sobě
nemá žádný určitý obsah; struktura je obsah nakolik ten je organizován.
Tak na příklad mýtus používá obrazy vzaté z obyčejného života a má zřejmý
čili literární smysl. Jeho skrytý smysl však spočívá v logických vztazích mezi
takovými obrazy, a tyto vztahy můžeme právě tak dobře obdržet mezi
jiným souborem obrazů.
Tato činnost nevědomé mysli je symbolickou funkcí a je stejná pro všechny lidi, neboť formy zůstávají stejné pro všechny lidi, ať primitivní nebo
civilizované. Budeme-li tedy moci objevit nevědomou strukturu, jež nese
určitou instituci nebo určitý obraz, dostaneme tak princip, jímž můžeme
vysvětlit i ostatní instituce a obrazy (4). Jelikož tyto struktury mají svíy
původ v mysli, je to mysl, jež vysvěduje společnost a nikoliv společnost,
jež vysvětluje mysl. Za pozorovatelným společenským systémem leží formální infrastruktura neznámá příslušníkům skupiny, a ta se obráží na společenské a vědomé rovině v jazyku, mýtech, zvycích, umění, náboženství
a institucích skupiny. Nevědomá struktura je autonomní; může být vyjádřena mnoha různými způsoby, jež všechny jsou mnoha variacemi na jedno
téma. Jít zpátky za empirické kulturní formy ke strukturám, jež je určují, znamená objevit něco z povahy lidské mysli.
Lévi-Straus ovšem nemá čas na Marxovu apriorní teorii dějin; je však
přitahován jednak jeho materialismem jednak jeho pokusem vysvětlit kulturu a vůbec super-struktury (nadstavbu) odkazem na ekonomické infrastruktury společnosti. Marxisté však, ne-Ii Marx sám, mluvili vždycky tak
jako by kulturní formy přímo závisely 11a praxi (5). Lévi-Strauus naopak
je přesvědčen, že tato závislost není přímá a že musíme jít hlouběji za praxi,
abychom nalezli skutečný zdroj kulturních forem. Ekonomické činnosti
jsou už modelovány podle struktur vepsaných do lidské přirozenosti; a práce
je provázena systémem pojmových útvarů (zvaných schemata), jež mají
zprostředkující funkci mezi ní a ostatními kulturními formami. Současné
formy společenského života nás tak přivádějí zpět k základním strukturám
zakořeněným v lidské mysli, jež určují, co člověk je a jak pracuje a žije,
i když si toho není vědom. Spíše než hospodářská činnost jsou to tyto struktury, jež skýtají klíč k pochopení společenského života ve všech jeho formách.
Jelikož lidská přirozenost je neměnná, všude stejná, musíme na tyto struktury
hledět jako na něco, co náleží ke kolektivní nevědomé mysli a jako 11a souhrn

{4) C . LÉVI-STUAUSS, Anthropologie structurale, Paris 1962, str. 28,
(5) C . LÉVI-STRAUSS, La pensíe sauvage, Paris 1962, str. 1 7 3 , 174.
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stálých schémat, jež skýtají model či vzor pro struktury mající své vyjádření
ve společenských vztazích. Individuální lidský subjekt není zdrojem těchto
vztahů. T y náleží ke kolektivní nevědomé mysli, jež je na lidské rovině
prvotním zdrojem společenských forem a kultury. Abychom našli poslední
zdroj těchto struktur, musíme opustit lidskou rovinu a sestoupit na rovinu
přírody, kde jsou nejprve formovány, neboť všecko v Člověku vychází
z přírody, to znamená z hmoty.
Lévi-Strauss považuje sám sebe za humanistu nakolik zastává rovnost
všech lidí, ať primitivních nebo civilizovaných. Je však vzdálen humanismu,
když zakládá tuto rovnost na kolektivní a neosobní nevědomé mysli, jejíž
zákony mohou být formulovány vědecky a matematicky. Je materialistou,
jemuž mysl (ésprit) je jenom věcí mezi ostatními věcmi (6), a jemuž cílem
lidských věd je »rozložit« člověka (7). To ve skutečnosti znamená nedbat
na to, co je pro člověka nejcharakterističtější: jeho duchovnost, jeho rozumovost, jeho osobni svoboda. Je něco jiného objevovat trvalé struktury v nevědomé činnosti duše a je opět něco jiného pokoušet se vysvětlit tuto Činnost
odkazem na struktury mající základ v hmotných věcech a tvrdit, Že veškerá
vyšší činnost člověka je naprosto řízena těmito strukturami. Strukturalistická
metoda, jako každá jiná, může být zneužita; a dělat z ní jedinou platnou
metodu je jen jinou formou scientismu a neoprávněného popírání platnosti
filosofie (8). Lévi-Strauss používá své metody k tomu, aby redukoval člověka na uro veil předmětu v přírodě, aby vysledoval, jak jeho činy vycházejí
z nevědomá a aby se dostal zpět za nevědomo až k funkcím mozku a nakonec
až k fysikálním a chemickým jevům (9). Člověk je mu tak jen věcí mezi
věcmi. J e řízen strukturami, jež jsou vrozené nevědomé mysli, na níž se podílí
spolu se všemi ostatními lidmi a jež sama obráží struktury, jež jsou mimo
Člověka a náležejí kosmu. Člověk je tak opravdu » rozložen «. Není již subjektem; myšlení není osobní činností. Člověk nemyslí, ale myšlení se v něm
odehrává v té míře, v níž systém vepsaný do přírody se zjevuje v činnosti
jeho mozku.
Ačkoliv se Lévi-Strauss považuje za scientistu a ne za filosofa, je nasnadě, že jeho teorie má filosofické implikace; a ty jak se zdá jsou nepřijatelné
jak komunistům (10) tak filosofům vycházejícím ze spiritualistické tradice (11).

(6)
(7)
(8)
(p)
(10)

C . LÉVI-STRAUSS, LC cru cl k cult, Paris 1964, str. 18.
C . LÍVI-STUAUSS, La pensťc sau vage, str. 320-327.
Viz J . PrAGHT, Lc structuralisms, zivcr.
C . Lávi-Snuuss, La pensie sauvage, str. 340.
V i z I-I. LEPBUVHD, Le langte et la société, Paris 1966; Position contre ks teclmocrates, Paris 1967; L. SEBAG
Mtirxtsuie et structuralismc, Paris 1964. Lévi-Strauss sdm se věnuje kritice Sartrovy Critique de la raison
diakctlque.
(11) V i z M , CORVBZ, Les structuralistcs, str. 9 4 - 1 1 0 ; J. LANGLOIS, Structuraiisme et métaphysique, v Science
et Esprit XX (1968), str. 1 7 1 - 1 9 3 .
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Jeho přiznanou filosofickou základnou je nová forma materialismu, takového materialismu, jenž je právě tak neschopný vysvětlit intelektuální činnost jako i jiné formy materialismu, jak evoluční, emergenční či dialektickou;
a tento osudný nedostatek lze zakrýt jen tím, že se jednoduše popře specifický charakter činností, jež vyznačují člověka. Toto popření je však tím
svévolnější, že je provedeno antropologem, jenž definuje člověka jako bytost
vytvářející a používající symboly a jenž chápe jazyk jako základní symbolickou činnost člověka; neboť jazyk je nejjasnější a nejbezprostřednější výraz
myšlení.
Foucault aneb osvobození od humanismu
Strukturalistická tendence k vyloučení či »rozložení« člověka dosahuje
vrcholu v díle M . Foucaulta (12). Jeho přiznaným úmyslem je ukázat, že
humanismus je v koncích, neboť pojem člověka jako subjektu je nedávného
původu, ne víc než dvěstě let starý, a je odsouzen k zániku. I 011 je marxista
a byl Členem strany, ale jeho názory, hlavně pokud jsou vyjádřeny v jeho
do dnes nejdůležitější knize (13), jsou ortodoxními komunisty přijímány
s nemenším pohoršením jako názory Lévi-Strausse. Právě 011 to byl, jenž
ho přesvědčil o tom, že pokud jde o kulturní vztahy a o sdělovací prostředky,
systém je důležitější než smysl, a že strukturalistická metoda může být použita k odkrytí těchto systémů. Zatím co však Lávi-Strauss se zajímal o kultury různých národů, Foucault se zabývá tím oborem kultury vytvářeným
vědami, a to zvláště těmi, jež se obírají Člověkem. Jeho marxistické názory
a zvláště teorie o původu superstruktur v infrastrukturách bezprostředně
se vážících 11a hmotu ho činí způsobilým k použití strukturalistické metody
analýzy lidského podzemí, v němž klíčí vědy a k odhalení systémů, jež
předurčují jejich zrod.
Tento typ výzkumu - jejž on nazývá archeologií - lze popsat jako vědu
usilující o odhalení systémů myšlení převládajících v určité epoše. Tyto
systémy jsou předem určeny způsobem nazírání čili mentalitou, jakýmsi
souborem objektivních kategorií, jež tvoří historické apriori zaměřující
pozornost výhradně k určitým oblastem celkové zkušenosti jako k předmětu vědeckého poznání. Tento historicky podmíněný způsob nazírání
určuje druh bytí, jenž se projeví ve zvoleném poli výzkumu, a tím se vyjeví
i ten vědecký postoj - ona épistémé - jenž se různí od epochy k epoše. Tento
postoj obsahuje v sobě hlavně určité nevědomé struktury, jež stojí u kořene

(ra) Viz. Structuralism II: The Lates-from Paris, v Irishc TheoL Quaterly X X X V , str. 3Ö9-376.
{ 1 3 ) M . FOUCAULT, Les mots et ks etioses, Paris 1966.
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kulturního rozvoje určité epochy. T y řídí člověka, že myslí a jedná určitým
způsobem a dávají mu principy, jejichž pomocí uvádí do daného materiálu
řád. Rozvoj lidských věd vedl v dnešní době k rozmachu psychoanalýzy,
etnologie a línguístiky a všechny tři mají co dělat se strukturami, jimiž j e
řízen lidský život. Dovolují nám postihnout dnešní vědu tím, že nám skýtají přímou zkušenost skrytých struktur slov a věcí. T y t o vztahové systémy
jsou nezávislé na subjektech, v nichž se projevují; jsou neosobní. Z toho
Foucault dovozuje, že myšlení a jeho systémy jakož i jazyk a kultura nakolik
jsou základními strukturami, existují před člověkem. Člověk jako autonomní
subjekt se vytrácí a splývá se světem objektů; j e do té míry determinován,
nakolik podléhá strukturám vymykajícím se jeho kontrole.
Hlavní téma těchto dvah je dobře vyjádřeno v této citaci: » Člověkovo
Já j e zničeno (utkvělá myšlenka moderní literatury); a teď musíme objevit
co »se dělá
Existuje » k d o s i T a k se vracíme v určitém smyslu na platformu 17. století, jen s tím rozdílem, že na místo Boha nemá být postaven
Člověk, ale anonymní myšlení, vědomí bez subjektu, teoretický moment
bez identity ... Mám za to, že lze říci: humanismus si činí nárok řešit problémy,
jež nemá právo klást... vztahy člověka k světu, problém skutečnosti, uměleckého tvoření, štěstí a vůbec všechny ty přehnané výplody obrazotvornosti,
jež naprosto nemají právo být považovány za teoretické problémy. Spasit
člověka, objevit člověka v člověku atd., to znamená konec všemu takovému
tlachání... Je naším úkolem osvobodit se konečně od humanismu. Z tohoto
hlediska j e naše dílo politické, ježto vidíme, že všechny režimy jak na V ý chodě tak na Západě se snaží udat své potuchlé zboží pod nálepkou humanismu. « (14)
Lze se ovšem ptát, zda toto » rozložení « člověka se neopírá spíše o Foucaultovo přijetí Kantovy kritiky než o autentické Marxovo učení. Marx
neměl velké pochybnosti o schopnosti člověka poznávat objektivní skutečnost neboli věci samy o sobě; jestliže se však člověku spolu s Kantem tato
schopnost upře a jestliže subjekt se stává stejně nepoznatelný anebo totožný
s jakousi absolutní bytostí, jež jediná může sama sebe poznávat, může se
dojít docela dobré k závěru, že člověk jakožto konečný subjekt neexistuje.
Zatím co však idealista v Člověku hledá něco, co by nasvědčovalo na činnost světového ducha, na činnost, kterou si člověk normálně neuvědomuje,
strukturalísta se shání po nevědomých elementech jiného druhu, po strukturách skrytých v lidské přirozenosti, jež jsou nyní studovány třemi základními lidskými vědami, těmi, totiž jež se 11a nejhlubší úrovni zabývají životem,

(14) Citováno z Le Q\mzaiue Littíraire, Paris, £. 5 (1966) G. Schiwym v jeho Strukturalismus und Christentum.
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prací a jazykem. N a této úrovni Foucault shledává, že nerozum nebo Šílenství (zvláště schizofrenie) vyjevují přirozenost člověka právě tak jako
rozum. Je-li ovšem tohle marxistický názor, j e divné, že tak ryzí marxista
jako Lukacs vidí v iracionalismu hlavní rys, jenž je v nejostřejším protikladu
k marxismu a je společný nemarxistickým filosofiím.
Filosof, jenž si uchovává svou důvěru v rozum a je přesvědčen o schopnosti rozumu poznávat skutečnost tak jak je a vyjádřit toto poznání jazykem,
jenž je proto realistický, nepřipustí, že člověk by přestal existovat jako
subjekt, nezredukuje význam jazyka jen na jeho systémy. Kromě systému
bude mít na zřeteli událost, úkon užívání jazyka, a ten patří přednostně
subjektu. Vědecké studium jazyka bude sice neosobní. Může odhlížet od
subjektu, jenž mluví a brát v úvahu jen systém znaků. Ale to neznamená,
že subjekt by neexistoval. Jazyk je především prostředek, jímž subjekty
komunikují mezi sebou, a nemůže mu být plně porozuměno bez vztahu
k těmto subjektům. Realistický filosof nepřipustí ani, že operacionální struktury, a to ani ty, jichž si nejsme vědomi, by určovaly hranice sebepoznání;
neboť to jsou struktury určitého druhu bytí, a tento ontologický typ neboli
přirozenost je ze strukturálního hlediska to nejzákladnější v člověku. Struktury vyjevují něco víc než samy sebe: vyjevují přirozenost, kterou určují.
Pokud tedy strukturalismus není dogmaticky povýšen na jedinou platnou
metodu poznání člověka, vyžaduje doplnění ontologií nebo alespoň filosofickou antropologií.
Alíhussenw

nový výklad

Marxe

Největším marxistou mezi strukturalisty je nepochybně Louis Althusser, nejvýznačnejŠí ze skupiny autorů na pařížské Ecole Normále Sttpérienre
zabývajících se reinterpretací Marxe (15). N a rozdíl od Foucaulta jeho myšlení se opírá o studium Marxových děl, ale spolu s Foucaultem používá
strukturální metody a rozešel se se stranou, která j e nanejvýš kritická vůči
jeho názorům. I on má za to, podobně jako jiní strukturalisté, že tato nová
metoda má sklon k znehodnocování humanistických pojmů týkajících se
zrodu, dějin a samé činnosti člověka jako subjektu, jakož i humanistické
interpretace marxismu. Jelikož je pravda, že Marx připisuje historii podstat-

(15) V i z Structuralism II: The Latest from Paris, na uved. místí, str. 364-369. Skupina publikovala: Pout
Marx, (Althusscr) Paris 1 9 6 5 ; Líre » Le Capital * sv, I (L. Althusscr, J . Ranciérc, P. Mach cry), Paris
1 9 6 5 ; sv. II (L. Althusscr, E. Balibar, R . Establct), Paris 19Ö5. N o v é opravené vydání obou svazkfl
Lire » Le Capitate «R vyšlo r. 1968. V téže řadč vydal E. TERIIAY, Le marxisme et les soclétés » priutUlues «.
a ALTHTJSSEU uveřejnil konferenci Lénine et ia philosophic, Paris 1969. V i z též J . LACJIOIX, Panorama
de la philosophiefraucaise contemporaine, Paris z. v y d . 1968, str. 1 8 8 - 1 9 5 ; M . CORVEZ, Les structnrallstes,
Paris I9Ö9, str. 1 5 1 - 1 7 7 .
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noa roli při vysvětlování společenských forem, Althiisser z toho dovozuje,
že strukturální aspekty jeho filosofie nabývají stále větší důležitosti. Nasvědčovalo by tomu Marxovo učení o závislosti nadstavby (suprastruktury) na
hospodářské základně (infrastruktuře).
Althusser používá strukturalistické metody k tomu, aby objevil základní
principy marxismu v Marxových dílech, v nejspolehlivějších komentátorech Marxe a v praktické politice komunistických stran, neboř existuje
vnitřní spojitost mezí teorií a praxí, zvláště ve filosofii, jež se bytostně zabývá
praxí. Jeho úmyslem je najít onen typ výzkumu, jehož používal Marx, jeho
vědecký přístup k látce, čili, jak říkají kontinentální autoři, jeho » problematiku «, Jinými slovy: usiluje o formulaci epistemologie marxismu. Jakmile
bude jednou zřejmá, bude možné rozhodnout, co je původním Marxovým
učením, ukázat co je charakteristickou známkou marxistické dialektiky
a zbavit se mnoha pokroucených nepravdivých představ o marxismu. T o
není snadný úkol, neboť každá nová teorie je nejprve formulovaná v pojmech
vlastních teoriím převládajícím ve své době. Opravdu originální myslitel
neformiiluje jen novou teorii nebo nové řešení existujícího problému. Lze
říci, že svůj problém si tvoří tím, že ho klade novým způsobem; tak obohacuje dějiny myšlení novou problematikou .K tomu, aby se proniklo k autentickému myšlení takového autora, je zapotřebí objevit, kdy si autor uvědomil tuto novou problematiku a pak vysvětlit jeho myšlení nikoliv pojmy
použitými v jeho raných spisech, ale ve světle spisů jeho zralého věku. To
znamená, že Marx bude opraven sám sebou a ne osobitými názory svého
interpreta.
Althusser se domnívá, že Marx si uvědomil svou novou problematiku
až okolo roku 1845-46. Předtím prý zastával racionalistický humanismus
Kantův a Fichtův a potom pod vlivem Feuerbachovým humanismus komunitární, jenž ho vedl k tomu, Že přistupoval k pochopení historie skrze
pojem práce jako zdroje odcizení. První náznak nového přístupu se nachází
v Tázích o Feuerbachovi (napsaných kolem roku 1845) a v Německé ideologií
(1845-Ó), zatím co v Kapitála je tento přístup už naplno aplikován a zcela
zřejmý. V něm podává novou koncepci vědy a kapitalistické ekonomie
a zároveň klade základy filosofie dialektického materialismu. Jeho nové
pojetí vědy ho vede k závěru, že věda o dějinách (a o člověku) a o přírodě
může existovat jen tehdy, máme-li takové pojmy, jež by byly způsobilé
k pochopení obou. Základní pojmy obou věd mají společný základ, jímž
je materialismus; ten však musí být chápán jako realismus, jenž činí rozdíl
mezi skutečností a myšlením. Myšlení není pouhým odrazem skutečnosti.
Je to produktivní činnost; produkuje něco, co není dáno ve skutečnosti,
ale co směřuje k tomu, aby se jí připodobnilo. Je v podstatě systémem pojmu
13

obkreslujících skutečnost a vytvářejících to, co nazýváme vědeckým poznáním. Tyto pojmy jsou definovány vzájemnými vztahy uvnitř systému, tj.
strukturou systému. Pro různé druhy struktur existují různé způsoby poznám.
Tyto struktury odpovídají těm, jež existují ve společenské realitě; věda je
totiž pochod, jímž se myšlení jako produktivní činnost uvádí v souhlas se
skutečnosti. Tato činnost podobně jako základní činnost společenské reality
(jíž je praxe) je strukturální. Myšlení j e tedy nejlépe definováno jako teoretická praxe a lze ho považovat za formu praxe a za součást celkové společenské praxe dané společnosti. Svůj původ nemá tedy v individuálních
faktorech, nýbrž ve společenských a historických faktorech zahrnujících
v sobe vztahy vzájemného působení (interactions), z nichž všechny se soustřeďují okolo základní skutečnosti praxe.
J e to právě tento pojem praxe, jenž je základní v Marxově dialektickém
materialismu. Společnost j e mu formována sítí různých praxí - ekonomické,
politické, teoretické atd. - jež jsou všechny mezi sebou ve vztahu vzájemného
působení uvnitř rámce daného strukturou společenského celku, takže význam
každé jednotlivé praxe muže být postižen jenom když je chápán ve vztahu
k ostatním. Žádná z nich nemůže být chápána isolovaně; musí být posuzována ve vztahu k ostatním a jako součást globálního společenského systému.
Marxova filosofie je tak strukturalistickou teorií společnosti, jejímž ústředním
pojmem je pojem struktury, a jejími prvky jsou různé druhy praktických
činností; suprastruktury jsou takovými druhy praktické aktivity; nejsou
vzhledem k infrastruktuře pouhými jevy. Mají jistou svébytnost a každá
se rozvíjí svou vlastní cestou, takže každá má svou vlastní historii. Nejsou
pohlceny jedním společným dějinným pohybem, jak si to představoval
Hegel; věda, politika, ekonomika atd. mohou být zároveň na různých stupních rozvoje. Avšak základním prvkem všech těchto prvků společenského
systému j e prvek hospodářský. Je základní nikoliv v tom smyslu, že by byl
jediným zdrojem ostatních společenských a kulturních složek, ani v tom
smyslu, že tyto složky by jím byly plně determinovány, ale v tom smyslu,
že hospodářský faktor poutá všechny ostatní prvky v jednotu jediné struktury.
Tímto způsobem hospodářský faktor určuje typ struktury, jež bude přítomná v dané společnosti. Jeho příčinnostje strukturální, nakolik totiž všechny
výrobní vztahy jsou zahrnuty v komplexu a strukturálním vztahu způsobů
výroby, což j e Marxovi základním pojmem ekonomické vědy.
Díváme-li se na Marxovu dialektiku v tomto kontextu, pak se značně
liší od dialektiky Hegelovy. Zde, v tomto jednotlivém lineárním vývoji
jednoho procesu nepřichází v ávahu nějaká jednota protikladů; ani zde
není dialektika chápána tím způsobem, jímž se rozvíjí abstraktní myšlení.
Jelikož u Hegela všechny formy skutečnosti jsou převedeny na jednoho
Ducha, problém reálných rozporů ve skutečnosti se mu neklade, zatímco
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u Marxe j e skutečnost komplexní, rozpory v jejím lůně jsou skutečné, a společenská změna závisí na těchto rozporech v různých oblastech společenského života. Dialektika, o níž mluví Marx, má co do činění se skutečnými
změnami v materiálních aspektech lidského života a v podstatě s hospodářským životem společnosti nakolik j e určován způsoby výroby statků. V ý robní síly dávají vzniknout výrobním vztahům a dialektickým rozporům
mezi nimi. Když se způsoby výroby změní a zdokonalí a stávající výrobní
vztahy (ty, které se např. zakládají na soukromém vlastnictví) zůstanou
nezměněny, vznikne tak napětí, jež případně vede k násilnému převratu,
jímž se nastolí nový hospodářský systém, jenž obnoví rovnováhu celého
společenského systému.
Tuto realistickou dialektiku si můžeme nejlépe znázornit jako hru
vzájemných působení (interactions) soustředěných okolo toho, co Althusser
nazývá »superdeterminací« (surdétermination). Jde o jakýsi druh strukturálního uzpůsobení, jež má na společenské rovině podobnou roli jakou má
příčinnost ve fysice; to nám dovoluje zařadit společenské konflikty, jež
Marx svádí k jejich hospodářským kořenům, do systému struktur, které
jsou v proměně. Rozpor, jenž povstává v dominantní struktuře společenského systému (rozpor mezi výrobními způsoby a výrobními vztahy) není
nikterak isolován. Je poznamenán určitou situací (místní, národní, mezinárodní) celého systému, jako na příklad při společenské nerovnováze (šlechta - selský stav) nebo politické krisi; a to je zpětně obráženo v napětích
uvnitř ostatních společenských struktur a 11a ideologické úrovni jako v umění, etice, náboženství atd. Podobně i změny v ostatních strukturách ovlivňují dominantní strukturu hospodářskou. I když tato hospodářská struktura
je podstatná, takže ostatní struktury můžeme nazvat druhotnými nebo dokonce případkovýrni, neznamená to, že jejich změny by se nedotýkaly struktury
podstatné. Sluch lze jistě nazvat případkovým neboť jeho ztráta neznamená,
že člověk přestává být člověkem. Přesto však člověk, který se stal hluchým,
se změnil ve svém podstatném bytí; stal se jiným druhem člověka, jak plyne
z jeho změněného způsobu života. Podobně tedy i změny v druhotných
složkách společenské struktury zapříčiňují odpovídající změny v základní
hospodářské složce. Když napětí v některé struktuře, ať podstatné nebo
druhotné, vzroste do té míry, že už nemůže být udrženo nebo vstřebáno
stávajícím rámcem, dojde ke změně, obvykle násilné. Tato zrovnovážňující
změna se pak šíří celou »strukturou struktur« způsobem »superdeterminace« celého systému. Tohleto Marx jen tušil, když hovořil o závislosti
nadstavby (superstruktury) na základně (infrastruktuře), ale nyní to bylo
ozřejmeno pomocí strukturální analýzy.
Z toho plyne jeden důsledek, že totiž politická akce, jež se snaží přetvořit
společnost, musí mířit především na změnu dominantní hospodářské stra13

ktury, musí však vzít též v úvahu roh superstruktur v případě, že existující
rozpor se může projevit v omezeném okruhu jako na příklad v politice nebo
třeba i ve filosofii. Dalším důsledkem je, že namísto monistického pojetí
dějin, jež s sebou nese souběžný rozvoj všech rovin lidské Činnosti, je nyní
možné pojetí pluralistické, neboť různé struktury mají jistou autonomii
a mohou mít svou vlastní vnitřní historii, ba mohou doopravdy ovlivnit
základní podstrukturu. Tímto způsobem může být marxismus uveden v soulad se současnými objevy na poli vědy či filosofie. A nakonec tato strukturální interpretace upozorňuje na to, že vnitřní napětí v jedné zemi jsou z v y šována napětími v ostatních zemích, to znamená mezinárodní situací ; a že
minulost j e strukturální skutečností, jež je neustále činná v přítomnosti,
neboť rozpory, jež se vyskytly v minulosti se zajisté přežily, ale nebyly odstraněny, takže jejich vliv zůstává i nadále.
Althusser vidí úkol moderního marxisty v tom, že odhaluje různé
struktury, jež se hromadí koleni dominantní struktury určité společnosti
a pak stanoví principy, jež mu dovolí formalizovat celý systém. Namísto
aby hleděl na výrobu jako na fysickou činnost vyvěrající z lidské přirozenosti, marxista 11a ni bude hledět jako na strukturální Činnost, jež dává vzniknout strukturovaným účinkům, s nimiž se všemi musí být zacházeno jako
se složkami jednoho strukturálního společenského systému, Z tohoto hlediska
subjekty už nejsou individuálními výrobci, ale výrobními vztahy, jež nám
dovolují definovat je podle jejich funkce v celém systému; a nová interpretace dějin se stává možnou jakmile j e provedena tak, že zabírá strukturovaný
celek, jejž nazýváme společností.
T o základní u Marxe j e proto nové pojetí vědy jako teoretické praxe,
jež se vztahuje na společenskou strukturu jako základnu dějinného vývoje.
Pojmy a předměty této vědy dlužno hledat studiem její historie ponejvíce
týmž způsobem jakým Foucault používá strukturální metody k reinterpretaci historie vědy. Tak se ukáže, že socialismus je vědecký pojem, kdežto
humanismus se prozradí jako pojem ideologický. N o v á (marxistická) věda
o společnosti ukazuje, že pojem individuální osoby má malý význam nebo
dokonce postrádá smysl. Základním pojmem je pojem výrobních vztahů
nakolik jsou určovány historicky se měnícími způsoby výroby. Jednotlivec
má smysl a hodnotu jedině uvnitř systému těchto vztahů, čili, kvůli svým
vztahům vůči ostatním v tomtéž strukturálním systému; je definován svým
místem v tomto systému a tedy jako člen skupiny, jak učí socialismus. Pojem
společenského vztahu zakládajícího se na praxi j e tedy pojem vědecký. Humanismus oproti tomu dává přednost individuu jako takovému. Vytrhává
ho z praxe, jež tvoří realitu společnosti, v níž jedině člověk doopravdy žije
a pracuje. Humanismus je představou o světě, jež je spíše imaginární než
reálná. J e spíše výrazem přání než skutečnosti. A jako imaginární řešení
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skutečných problémů bude humanismus hrát velmi podružnou roli při
vědeckém rozpracování marxismu.
Jelikož Althusserovo dílo nám podává novou interpretaci Marxova
učení, zakládající se hlavně na studiu Kapitálu, musíme soud o její hodnotě
přenechat odborníkům v marxistických studiích. Jejich reakce, nakolik lze
soudit, byla převážně negativní. Mají za to, že nahradit pojem rozporu pojmem struktury znamená zbavit marxistické učení jeho nejcharakterističtějšího prvku. Znamená to přetnout spoje, které poutají Marxe k Hegelovi
a podat nám tak spíše novou nauku než novou interpretaci Marxe. A skutečně, Althusser a jeho druhové musí často přiznat, že to jak oni vykládají
Marxe, nelze dobře srovnat s tím, co Marx sám řekl velmi jasně, hlavně
když zdůrazňuje dialektickou povahu dějinného procesu a shodu mezi dějinami a logikou. Tato logika je logikou rozporu; a marxisté jako Marcuse
a Bloch zakládají svou versi marxismu na negativitě obsažené v této logice.
Je nanejvýš pochybné, zda se Althusserovi podaří přesvědčit ostatní marxisty,
že rozpor, o němž mluví Marx, je opravdu jen formou strukturální příČinnosti, nebo že superdeterminace je zvláštním druhem rozporu, jehož
působnost ve společnosti Marx postřehl. Nahradit rozpor strukturou znamená, jak Althusser velmi otevřeně prohlásil, popřít, že člověk je rozhodujícím činitelem dějin; znamená to nahradit individuální lidské úsilí v ý robními vztahy a tak proměnit revoluční praxi v abstraktní vztah. Pak se
ovšem už nemůže apelovat na to, aby se jednotlivec angažoval v revoluční
činnosti, zatímco právě o to šlo Marxovi především.
Nicméně však nevidíme důvod, proč by použití strukturální metody
nemohlo vyjevit nové aspekty Marxova myšlení. Althusserovo šikovné
a originální použití této metody je důmyslné i poučné a dává možnost k rozvíjení marxismu ve shodě s novými směry v myšlení a novými způsoby
společenského života. Je-li marxismus životnou filosofií, musí se i nadále
rozvíjet; to ho však vystavuje nebezpečí, že bude tak změněn, že už v něm
nikdo nerozezná marxismus. Althusser připouští spolu s mnoha moderními
marxisty, že dialektika se netýká jen pouhého myšlení, ani jen přírody jako
fysikáiní skutečnosti, ale lidských vztahů. Nicméně se však ostře staví proti
převládajícímu trendu humanistického neomarxismu a byl kritizován těmi jako Schaff a Lefebvre - kdo měli příležitost studovat jeho dílo (ió). Ti
nechtějí přijmout jeho tézi o » epistemologickém zlomu « mezi pozdějším
a ranějším Marxovým dílem. Mají za to, že tu je spojitý vývoj od ranějšího
k pozdějšímu Marxovu myšlení, o němž soudí, že po celý Marxův život se

(16) Altluisscrovu teorii odmítá i R . GARAUDY, Marxisme du XXe siide, Paris/Gcnéve 1966, str. 2 3 3 - 2 3 8
(Ucský překlad Marxismus XXstoletí, nakl. Svoboda, Praha 1968, str. 1 7 3 - 1 8 1 ) ; Perspedives de }'honime, 4. ed., Paris 196p, str. 326-371 (obecní o strukturalismu viz tamtéž str. 223-250).
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obíralo jvrtním ústředním problémem osvobození člověka z jeho odcizení.
Připouštějí však s Althusserem, že základním odcizením je odcizení liospodářské; právě v tom se musí spiritualistický filosof rozejít s marxistou, alespoň
je-li tato závislost lidského života na hospodářských vztazích chápána tak
totálně, jak to dělá Althusser. Lidské skutky nemohou být redukovány na
ekonomické struktury či společenské vztahy nebo jen jimi vysvětlovány,
i když na nich do značné míry závisejí. Například samo poznání hospodářských struktur není vůbec hospodářskou strukturou ani jejím produktem.
Althusser sám připouští, že poznání není pouhým jevem vzhledem k nějakému nižšímu řádu; přiznává, že má jistou svébytnost. Jinak by se musela
Althusserova vlastní teorie považovat za pouhou ideologii, za imaginární
zobrazení reálných problémů nebo za něco stejně podmíněného hospodářskou základnou jako každá jiná teorie, ať marxistická nebo jiná, a tedy
za stejně nepravdivou. Zdá se, že on považuje poznání za právě tak jisté
jako struktury, které nachází ve společnosti. Právě jako reálným subjektem
poznání je individuální osoba, tak i tvůrcem jak společenských struktur
tak změn, jimiž procházejí, je opět skutečná a dějinná osoba ve spojení se
svými spolubližníini. Tyto struktury o nic méně než poznání jasně ukazují,
že jejich příčina je vposled povahy rozumové, a že jsou dány úsilím člověka
vytvořit takové podmínky, jež by ho uschopnily uhájit svou důstojnost
a uskutečnit svou svobodu.
Úvahy tohoto druhu však nemají pro Althussera velkou váhu, pokud
lze soudit z jeho dosti originální interpretace Leninova postoje k filosofii,
s nímž se jak se zdá ztotožňuje (17). On je totiž přesvědčen, že Lenin byl
první, kdo objevil nejzazší důsledek Marxova zralého učení. A tím je, že
filosofie není poznáním skutečnosti. Tímto poznáním je věda; a věda nakolik předpokládá objektivitu poznání a skutečnost bytí j e materialistická,
neboť kategorie hmoty (nakolik se liší od vědeckého pojmu hmoty, jehož
• obsah se neustále mění) neznamená nic jiného než objektivitu a bytí, Tato
kategorie je absolutní zatímco vědecký pojem luno ty je relativní, protože
závisí 11a stupni rozvoje jednotlivých věd. V teorii vědy existují pouze dvě
základní kategorie, totiž kategorie hmoty a ducha; a veškeré buržoazní filosofie a teorie vědy, od positivismu a empirismu až po idealismus, stojí na
kategorii ducha a jsou proto zahrnuty v pojmu idealismu.
Althusser aneb konec filosofie
Lenin pochopil, že to co Marx udělal, nebylo vynalezení filosofie, ale
uskutečnění nové vědy, vědy o dějinách, neboli historický materialismus.
(17) L. AtTHUssiR, Lénin et la philosophie, Paris 1969.
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M a r x zavrhl všecko, co až dosud se vydávalo za filosofii a vrátil se k vědeckému. studiu positivní skutečnosti na historické rovině lidských vztahů. P o chopil, že dějiny se tvoří ne jednotlivci, nýbrž třídami; že jsou bytostně
vázány na třídní boj; a že největší událostí v nich bylo spojení jeho vlastní
(marxovské) teorie se světovým hnutím dělnictva. Právě proto Lenin pohrdl
celou filosofií. Pochopil, že filosofie není vědou, ale obranným prostředkem
v rukou buržoasíe proti sociální demokracii; z e j e filosofy používána k tomu,
aby zakryla jejich odpor připustit, že by se mohli něčemu naučit z politiky,
zatímco ve skutečností jejich filosofie není než zamlžovad politika a neutuchající útok na historický materialismus, jejž s sebou nese věda.
Althusser, rozvíjeje tuto leninskou myšlenkovou niť, zastává názor, že
materialistická filosofie j e úzce spojena s vědou skrze svou tézi o objektivitě ;
čili, že j e především vázána na vědeckou praxi. Změny, které probíhají ve
vědě, navozují podobné změny ve filosofii, a dějiny filosofie obrážejí změny
v dějinách věcly. Dějiny filosofie jsou bytostně dějinami konfliktů mezi
materialismem a idealismem (18). Jsou pouhým jejich opakováním pod
různými formami, jež zastírají pravou tvář sporu. Vždyť filosofie nemá
předmět v tom smyslu jako má svůj předmět věda. Nelze dokázat ani principy materialismu ani principy idealismu, protože nemohou být předmětem poznání, a tedy nejsou vědecké povahy. Zatímco věda má předmět,
a proto i svou historii, filosofie nemůže být leč praxe, jež má za ucel razit
kategorie, které by obhájily pravdu vědy před útoky idealistů. Filosofie
j e jen hraniční čarou mezi vědou a ideologiemi, které se vědě příčí ; její historie j e jeti záznamem kolísání těchto hranic pod vlivem historie vědy.
Takto nazírána, filosofie není nestranná. V oblasti teorie představuje
politické stanovisko ve vztahu k vědám. J e politikou prodlouženou do oblasti
teorie o vědě a stojí na třídním boji. Pro Lenina j e zónou táhnoucí se mezi
třídním bojem a vědami. T o co Lenin podává (především ve svém Materialismu a empirirbkríticismu), není filosofie, nýbrž teorie o filosofu. Althusser
proto může učinit tento závěr: »Novost, kterou marxismus vnáší do filosofie,
spočívá v novém způsobu jejího praktikování. Marxismus není (novou)
filosofií praxe, nýbrž (novou) praxí filosofie. « (19) K d y b y se marxisté podle Althussera - naučili od Lenina tuto lekci, byl by konec jejich disputám
o správné interpretaci Marxova učení (humanistické či jiné) a marxismus,
odlišující se od tak zvané marxistické filosofie, by byl konečně uznán za to,
co opravdu je.

{18) Postoj, který zaujímá LtikAcs — a též Cornforth a jiní marxisté — vůči filosofii jazyka v c sve versi
dčjin filosofie by tedy byla docela v linii leninské tradice, jež j d e jeSté přes Lenina nazpátek k Engelsovi, který vc svém díle o Feuerbachovi tvrdí, že filosofové jsou buď materialisté nebo idealisté
(19) Tamtéž, str. 57.
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Bylo by zajímavé vidět, jak ostatní marxisté reagují na tuto interpretaci
jak Marxe tak Lenina, která je ve skutečnosti odsuzuje za to, že hledí na
marxismus jako na filosofii v tradičním slova smyslu. Možná, Že jsou stejně
neochotni přijmout toto znehodnocení filosofie jako ostatní filosofové. Jednou
z nejpozoruhodnějších událostí ve filosofii našeho století bylo to, že se rozpracoval rozdíl mezi vědou a filosofií, zvláště rozumíme-li filosofií především
metafysiku. Je sice pravda, že uvnitř věd samých existovaly tendence zaměřující bádání k ozřejmení svých vlastních základů, tendence, jež zavedly
vědce na hlubiny epistemologie. Zde se setkali s filosofy jako Husserl a Wittgenstein, kteří vyšly z výzkumu základů matematiky. AvŠak epistemologie
je částí širšího vědního oboru, kritiky poznání; a ta zase přísluší metafysikovi.
Nenáleží totiž vědě, aby ospravedlňovala objektivní platnost poznání. Pravá
věda je objektivní poznání. Jejím úkolem je takové poznání poskytnout,
ne však ospravedlnit to, že lidský rozum je schopen poznávat skutečnost
tak jak j e sama v sobě anebo stanovit platnost prvních principů, jež stojí
u základů každého poznání a každé vědy. Je to koneckonců svévolné odmítnout metafysiku jako zamlžovací politiku nebo jako reakcioiiářskou obranu
proti některé formě socialismu. Zrovna tak dobře by se dalo říci, že marxismus je reakcionářská obrana neškolených pracovníků proti schopnosti
a kultuře pracovníků vzdělaných. T o je způsob argumentace, která člověku
zbyde, když se zavrhne filosofie.

Ani jen hmota ani jen duch ale jsoucno
Althusserova definice materialismu by dávala za pravdu těm, kteH
poukazují na to, že v marxistické terminologii materialismus neznamená
víc než prostě realismus; a je-li tomu tak, pak nelze souhlasit s tím, že základními kategoriemi by byly hmota a duch. Je-li duch protikladem hmoty,
není protikladem toho, co je skutečné; pro spiritualistíckého filosofa bude
skutečnější než hmota. Ztotožnit hmotu s tím, co je objektivní a existující,
znamená jednoduše tvrdit, že není nic objektivního a existujícího, co by se
nerozprostíralo v čase a v prostoru. To j e však tvrzení, jež potřebuje zdůvodnění; a má-li věda co dělat jenom s tím, co je hmotné (v běžném slova
smyslu) pak samozřejmě nemůže říci nic o duchu, ani pro něj ani proti němu.
Právě na takovýchto tvrzeních je jasně vidět potřeba metafysiky. A dlužno
znovu zdůraznit, že je-li věda hmotná pokud jde o její předmět, věda sama,
i jako teorie i jako intelektuální činnost, není hmotná. Nejvýraznější rozpor
každé materialistické teorie spatřuji v tom, že materialismus, jenž je jí tvrzen,
je tím samým tvrzením popřen, neboť tvrzení pravdivosti materialismu
samo není materiální. Je to myšlení vyjádřené významuplnými symboly,
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myšlení, jez o sobě ví jako a myšlení, myšlení,, jež tvrdí samo sebe jako pravdivé; a žádná z těchto charakteristik nepřísluší hmotě jako takové.
jakmile odmítneme toto základní ztotožnění skutečnosti s hmotou,
uvidíme, jak je to neopodstatněné tvrdit, že není rozdílu mezi spiritualismem
a idealismem a házet šmahem všechny nematerialistické teorie do pytle
idealismu. Takové počínání vede k podobným nesmyslným tvrzením jako
že není v podstatě rozdílu mezi filosofií Platonovou a positivismem, mezi
filosofií Aristotela nebo svatého Tomáše a neopositivisty, mezi Humem
a Spinozou, mezí Hegelem a Hartmannem nebo Schelerem atd. Všichni
tito filosofové by se mohli alespoň do určité míry shodnout na tom, co si
myslí pod pojmem filosofie, i přesto, že právě v tomto bodě by se mohli
mít výhrady vůči neopositivistům, existencialistům a mnohým fenomenologůiii. Avšak uvnitř tohoto společného rámce nacházíme mnoho druhů
spiritualistické filosofie, jež jsou v naprostém protikladu k idealismu. Základní
kategorií není ani hmota ani duch, ale je jí kategorie existující skutečnosti;
právě to mají tomisté na mysli, když mluví o jsoucnu. Teprve uvnitř této
kategorie jsou dva hlavní druhy nám známé skutečnosti, hmota a duch.
Materialismus a Spiritualismus nás odkazují k tomu, abychom vzali opět
v úvahu existující skutečnost jako takovou ; ale právě s ní a především s ní
se zabývá metafysika. Althusser má venkoncem pravdu, když tvrdí, že principy materialismu se nedají dokázat; neboť takový důkaz (jenž by byl spíše
zdůvodněním než důkazem) může být pro veden jedině metafysikou. A může
být, že marxismus, jak on tvrdí, není metafysikou; z toho však nikterak
nevyplývá, že něco takového jako metafysika neexistuje. Takový důkaz
by byl vlastně zase metafysikou; metafysikou, jež by týmž dechem, jímž
sama sebe tvrdí, sebe popírala; tohle je dialektika negace daleko radikálnější než Hegelova.
(přeložil K.

3<S

Skalický)

Rio

PREISNER:

P R Ů Z O R Y D O P O D S T A T Y DIALEKTICKÉ K O N K R E T I Z A C E

J e nutno vzít v úvahu dvě stanoviska: a) marxismus je takřka nevyvratitelný, protože je vybudován na značně jednoduchém, ale panlogicky promyšleném, tudíž hermeticky neprostupném systému. K panlogičnosti se
váže dialektická metoda, která neprostupnost v podstatě kruhového • systému zdánlivě otvírá. (Tedy i tato jeho slabina je » zajištěna «.) Slabým a zranitelným místem je pouze klamná » nelogická « premisa. Ta však se přijímá
a priori cestou slepé víry, která je pevnější než pravá víra v Boha, protože
nevyplývá ze souhry milosti a lidské vůle, nýbrž z křečovitého rozhodnutí
vůle, která se jednou provždy vzdala vůle k čemukoli jinému, především
tedy vůle být lidskou, tj. kooperující vůlí.
* *

*

Síla marxismu tkví především v totální dialektice, nebo lépe: v dialektice totality. Co to znamená? Zhruba řečeno: tkví v tom, že marxismus
je hluboce zakotven v konkrétnu, které odvozuje ze skutečnosti tím, že ji
znicotňuje. Jako Anteus čerpá sílu z dotyku se zemí, kterou si kdykoliv
a kdekoliv dialekticky přičaruje pod nohy.
*

*

Vedle panlogična (s falešnými premisami) používá marxismus k v y v o lání dojmu, že je zakotven v nahé pravdě, pseudovědeckého pojmosloví
odvozeného z měšťáckého positivisniu. Operuje s pojmy vývoj, historicita,
hmota, ekonomické a historické zákony, a především vytvrale - skoro jako
americké comercials - poukazuje na » vědeckost« svých vývodů.
^f T^C

Pro marxismus žije buržoasie natolik v nepravdě, jako proletariát v pravdě. Míra falešného vědomí « buržoasní ideologie je zároveň mírou vědeckosti marxistické (proletářské) ideologie. Závislost obou ideologií v y plývá nikoli z jejich protikladnosti, nýbrž ze společných měřítek. V zásadě
jde jen o různá předznamenání při totožném metodologickém mechanismu,,
Se zánikem » záporného « vědomí buržoasní ideologie zanikne proto nutně
i »kladné«: vědomí marxistickoproletářské ideologie, jako by zanikl celý
jeden systém matematiky, kdybychom zrušili záporné předznamenání. Mar13

xísté se brání tomuto závěru poukazem na totalitu své nahé pravdy, na totalitu své perspektivy, na totalitu obecné myšlenky celku (mluveno s Heglem),
jíž - odmítajíce přitom mnohoznačnou, složitou skutečnost - nazývají
nekonečným konkrétnem. Dokonalost systému, nevyvratitelnost jedné ideologie mohou být založeny na dokonalém odmítnutí vší nedokonalé skutečnosti.
•k Je -k

Marxismus by po zániku » falešného vědomí« buržoasní ideologie mohl
ideologii své nahé, konkrétní a totální pravdy zachránit jen znicotněním
celého stvoření, likvidací světa. Což je odhodlán učinit. V tom smyslu přímo
navazuje na ideologii poraženého, ve světě poraženého knížete světa, jemuž
zbývá už jen jediné východisko: peklo konkrétní abstrakce.
• *

*

Marxismus j e ostatně katedrovou vědou par excellence - musí jí byt,
neboť je cele založen na striktním odmítání nepřehledné stvořené skutečnosti, A z téhož důvodu odmítání skutečné skutečnosti ve jménu vyšší konkrétní abstrakce je i měŠťácký. Jemný rozdíl tkví jen v tom, že měšťák za
konkrétní abstrakci dosazuje peníze, marxista (nemenší měšťák) hospodářství moci.
ie *

Bez německého idealismu v jeho nejvyšší panlogické fázi by marxistická
nevyvratitelnost byla nemyslitelná. Nevyvratitelné v marxismu není jeho
zakotvení v nahé pravdě proletariátu, nýbrž v nevyvratitelnosti samé, do
níž se vmyslil, a v níž se zajistil duch měšťáka před svým zánikem. Marxismus
proto nntn<í zanikne s posledním závanem měšťáckého ducha. Marxismus
lze proto nazvat i poslední ideologií nevyvratitelnosti, již měšťák vyprodukoval, aby sc zachránil před vyvrácením sebe sama.
* *

*

Právě protože marxismus dialektikou konkrétního permanentně a neúprosně znicotňuje skutečnou skutečnost, lze ho vyvrátit jen z fundamentu
praktické zkušenosti s ním. Protože se však tyto praktické zkušenosti čerpají
v rovině skutečné skutečností, kterou marxismus znicotňuje (i se zkušenostmi
v ní nabytými), vychází marxismus nedotčen i z toho střetnutí. Řečeno vyhroceně: desítky miliónů mrtvých, umučených obětí marxismu nepřesvědčí
ideologa Lukácse o tom, že jeho marxismus je vybudován na lži zastřené
pláštíkem nahé pravdy dialektické panlogičnosti. Právě proto že marxismus
j e nevyvratitelný především faktem nezměrného utrpení, jež uvalil na národy
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a lidstvo, zbývá jediné řešení : jeho odmítnutí posledním Člověkem v poslední
den lidského světa. Zde probíhá hranice mezi stvořenou skutečností a abstraktním konkrétnem: mezi světem, který následuje Krista ve světě, a ideologií, která usiluje o triumfální vyhlazení lidského kosmu.
* *

*

Není správné se ptát, proč marxismus v západní Evropě a v U S A fascinuje tolik lidí, nýbrž je nutno se tázat přesněji: jaké lidi tam převážně fascinuje? A tu je očividné, ze marxismus; působí sugestivně především v měšťácké
společnosti a drtivou většinou právě na měšťáky. Ostatně i další příčiny
fascinace marxismem souvisejí s premisou měšťáckých predisposic. Lze jich
vyjmenovat celou řadu:
i) v měšťáckomarxistickém světě se zakořenila iluse, že Hegel dokonale domyslel systémy idealismu (esenciálně měšťácké), Marx pak že
dokonale domyslel Hegela. Dojem konsekventní domyšlenosti působí tu
na pozadí rozmáhající se iracionality » měšťáckého « filosofování, s níž se
znamenitě doplňuje; Lukácsova »Zerstörung der Vernunft« a marxistický
panlogismus tvoří teprve jednotu nevývratné dokonalosti. Není divu,
že revizionisté si kladou za cíl pouze » doplnit« marxismus dosud nezahrnutými » zbytky«, aby jeho fundamentální dokonalost vyústila v dokonalost
úplnosti;
z) podle měšťákových představ živených jeho bytostně kvantitativním, kauzálním a gnozeologicky determinovaným myšlením, marxismus
jako panlogický systém je nevyvratitelný a absolutně »vědecký«. Dojem
nevyvratitelnosti vyplynul tu z naprosté absence vědomí o tajemství bytí;
3) schizofrenní sklony pozdního měšťáka, fascinace maskou dokonalosti vedou ke sklonu distancovat se od sebe sama. Na rozdíl od plodné
distance k sobě samému, jež může přispět k poznání sebe sama, k nalezení
vlastní identity před tváří Boha, se tato vnitřní distance obrací jaksi naruby
tím, že se promítne navenek, přehodnotí se v distanci od »společnosti«,
» světa
od » reality «. Takto » negativně « distancovaný měšťák chápe společnost, v níž a z níž vyrostl, jako milieu, s nímž se nemůže ztotožnit, (což
současně podmiňuje » měšťáctví « toho milieu). Marxistický pojem třídy nm
tuto distanci » vysvětluje «, a to » vědecky « a nikoli paradoxním subjektivním
symbolismem (jak se o to pokouší pozdní měšťácké umění), a zároveň i v pojmu » proletariát« poskytuje distancovanému iluzivní útočiště. Výchozí zvnějšnělá vnitřní distance se sice i nadále uchovává - marxistický měšťák )> nenávidí « buržoasii zrovna tak jako není s to najít skutečný vztah k proletariátu, ale přijetím marxismu přijímá i iluzi, že se teď zato účastní » boje«
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na straně nejpokr oko vejší třídy (jíž j e ovšem vítězství zaručeno), kterou
vnímá - zcela v intencích marxismu! - nikoli v její složité skutečnosti, nýbrž
jako konkrétní abstrakci;
4) měšťácká civilizace byla od svých protestantsky a kalvínsky podmíněných počátků vybudovaná na zavilém odporu k »padlému« světu.
Byla a je skrznaskrz dualistická a spiritualístická a manichejská, a lze říci,
že marxismem tato civilizace skoro logicky vyvrcholila a skrze něj a sním
i zajde. Marx sám si ostatně spříznění marxismu a měšeácké kapitaMstícké
civilizace jasně uvědomoval.
Měšfácký Spiritualismus - v sociologické projekci - skrývá v sobě zajímavý rozpor. Tendencí k » duchu« a k » vědeckosti« se elitářsky povznáší
nad nídkou masu neoduŠevnělých, odvrací se od banálního, profánního světa.
Tím zároveň odzemňuje a derealizuje podstatné stránky křesťanství, zneprístupňujíc je lidu, který pak dílem propadá hrubému materialismu a pověrám, dílem stále víc podléhá degradovaným formám spiritualistického
blouznilství měšĚáckých agitátorů, jejichž cílem je: naučit lid nenávidět vše,
co je skutečné a co uchovává hodnoty této skutečnosti. V měšťácké civilizaci
se na jedné straně elita stále víc i> zvědeČťuje «, propadajíc kultu mechanického
a matematického panlogismu, 11a druhé straně lid stále víc hloupne a propadá
tupé, bezcílné a ničivé nenávisti. Marxismus »překlenuje« oba póly měŠťáckého civilizačního antagonismu. Zvědečtělé elitě nabízí dokonalý »vědecký <( systém, tupým masám (jimiž - s augurským pohledem na elitu bezostyšně pohrdá) dva objekty pro blouznilskou nenávist: člověka, tím
že ho popře ve jménu abstraktně konkrétního » nového « člověka, a skutečnost širého stvořeného světa, tím že ji předurčí k revoluční konkretizaci
cestou dialektického znicotnění.
• *

*

Kdo je dnes v Evropě imunní vůči marxismu? Jedině ten, kdo měl
možnost desítky let prožívat a zakoušet zmcotnující praxi totálně etablovaného marxismu: skutečné elity v Rusku, Polsku, Československu, Maďarsku. Lid pod marxistickou nadvládou upadá do stavu podivné letargie,
za níž se skrývá nesmírně chaotická, ničivá energie nahromaděná za dlouhá,
nekonečná léta chronicky nepřekonaného rozporu mezi skutečností a ideologickým konkrétnem, (Marxismus slibuje » konkrétně « lepší, bude-li zničeno
nedokonale skutečné, a mumifikuje nedokonalost skutečna, aby měl neměnný
základ pro svou permanentně negující existenci.) Od tohoto lidu lze očekávat cokoliv: masovou účast na excesech totalitarismu i zběsilou pomstu za
bezejmenné utrpení, jímž ho drtí marxistická praxe.
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Ateismus - ona neuchopitelná a nepostizitelná negace stvoření, všeho
Božího díla - toť neviditelný a (bez Krista) nevyvratitelný základ všech
moderních »světových názorů« a ideologií, jejichž neesenciální esencí se
stal marxismus. Síla a nevyvratitelnost marxismu plyne z téměř nerozlišitelného připodobnění se čistě duchovnímu ateismu, jenž je dechem knížete
světa.
• *

*

Jistě lze najít mezi marxisty i tu vzácnou hrstku těch, co ho vyznávají
ze slepé touhy po sociální spravedlnosti, ze snahy vylepšit nedokonalosti
skutečného světa. Jejich údělem ve spřeženství s ostatními vyznavači je vystřízlivění, jehož podstata spočívá v poznání, Že ideologie, jíž se odevzdali zc zaslepené lásky k reálnému světu, zrazuje právě tento svět nikoli z omluvitelné omylnosti, nýbrž ze střízlivé, vědomé a věcně metodické nenávisti
k nej hlubším reálným kořenům jsoucna,
• *

*

Historického člověka měří a soudí marxismus utopickým modelem
» zcela jiného « člověka beztřídní společnosti. Protože tento soucl tvoří součást
odsouzení profánní skutečnosti vůbec (právem a z moci konkrétna), anihilujc
se jím historický člověk beze zbytku jako totálně bezcenný » lidský materiál «
(tak u Lukácse!), Jedinou hodnotou, již např. Lenin přisuzuje historickému
Člověku, je jeho, údajně v kapitalismu rozvinutá schopnost nenávidět a zabíjet. To, že se destruktivní pudy v rovině profánní skutečnosti počítají
k hodnotám těhotným budoucností (zukunftsträchtig), patří k neúprosné
logice marxismu. Aktem nenávisti a destrukce se přechází z říše nutnosti
do říše svobody. Otázka přechodu historického člověka v zcela jiného Člověka komunismu obsahuje však rozpor: znicotnění historického člověka
musí být totální, aby bylo dosaženo stadia zcela jiného člověka komunismu.
Jenže po totálním znicotnění historického člověka zbývá pouze nic, které
se má dialekticky přehodnotit v zcela nového člověka. Dalo by se tedy mluvit
o jakémsi novém aktu stvoření člověka z ničeho po předchozí likvidaci
člověka historického. Pralátka, jež zbývá po likvidaci historického Člověka,
umožňuje však jakousi kontinuitu, totiž jeho marxisty za positivní označená
nenávist. Z té se pak asi formuje nová mutace zcela jiného člověka komunismu. Kdo formuje? Uvědomělí revolucionářští géniové, kteří tuto mutaci
z blíže neurčených příčin sami nepotřebují, nebo ji ve svém vědomí tajemně
už prodělali, velcí přetvářecí staré nenávisti v novou pravdu a svobodu.
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Tento gordický uzel rozporů marxismus roztíná vyšší mocí ekonomiky.
Nového člověka komunismu v poslední instanci formují nové,, revolucí
zjednané hospodářské vztahy. Revoluční proměna hospodářských vztahů toť východisko z vnitřních rozporů teorie o vzniku zcela jiného člověka
komunismu. Změní-li se hospodářské poměry ve smyslu komunistické revoluce, zmizí automaticky a beze stopy historický člověk a vznikne automaticky zcela jiný člověk komunismu. Člověk se tu doslova rodí celý z hospodářské základny jako Venuše z mořské pěny, jako Pallas Aténa z ucha Zeova.
C o skutečně vzniká, j e člověk umocněné nenávisti, umocněných destruktivních pudů, umocněné omezenosti - což lze hmatatelně dokázat 11a příkladu obyvatelstva Sovětského svazu a lidových demokracií.

* *

*

Hegelovský pojem totality - toť grunt vší marxistické praxe. Zní to
paradoxně, ale jen do chvíle, kdy poznáme, že marxistická praxe znamená
konkretizaci, tj. znicotnění reálných jednotlivin v pouhé části všeobjímající
totality. Reálný vztah části a celku, uchovávající svébytnost každé jednotliviny ve jménu její celistvosti, se nahrazuje znicotňujícím vztahem části a
jejího celku k vše (t. j. část i její celek) převyšující a pohlcující totalitě.
Jak je možné, že část i celek věci jsou tu pohlcovány totalitou? To se
děje jedině aktem abstrakce abstrahující od sebe samé, tj. od svého zakotvení
v jsoucnu a bytí. K hegelovskomarxistické totalitě se dospívá tedy abstrakcí
od totální abstrakce, která chápe a objímá věc jako celek (se svými částmi)
na kosmické základně skutečnosti. Co je však příčinou umocněné abstrakce
abstrakce, čili konstituování totality? Zřejmě snaha po prométeovském nezávislém a nemotivovaném kladení věcí - aktem absolutního ducha, popř.
absolutního subjektu. Tímto kladením se přetíná a nahrazuje vztah skutečných
věcí k transcendentáliím - k jejich jednotě, dobru a kráse, jimiž má být teprve
aktivován subjekt člověka k lásce ke skutečnosti. Namísto láskyplného vztahu
se tu skrze totalitu dosazuje nemotivovaný, prométeovský tm »kladení;
transcendentálie jednoty, dobra a krásy se nahrazují zákonitě logickou účelovostí. Akt nemotivovaného kladení je ovšem ryze potenciální a mimoskutečnostní, pouhou »lirou skleněných perel«, hrou pojmů, za jejíž nemotivovaností se skrývá hluboká nenávist k skutečné skutečnosti. Teprve na
pozadí této nenávisti v protikladu k lásce (podnícené transcendentáliemi
skutečných věcí) vyvstává i pravá role absolutního subjektu v totalitě: j e
absolutním subjektem nenávisti ke skutečnosti. Je proto zcela důsledné, že
Lukács tento absolutní subjekt ztotožnil s třídou, tj. s totalitarizovanou nenávistí.
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Umělý potrat j e vyhraněný antisociální akt. N a malé ploše se tu likviduje absolutně bezmocný člověk. Mateřské lůno, místo míru a bezpečí, se
proměňuje v místo promyšlené vraždy ve jménu matčiny svobody a soběstačnosti, jez jsou jen opisem zotročení dítěte, jeho proměny v pouliý likvidovatelný objekt. Matka se tu stává otrokářem vlastního dítěte, otrokářem,
který likviduje otroka, aby zachránil svou otrokářskou svobodu. Není divu,
že marxismus zavedl »legální« potratářství všude tam, kde se mocensky
prosadil. Potrat nejdokonaleji vyjadřuje princip totality, třídní totality, 11a
němž je vybudován jeho systém. Potratem se neguje veškerá smysluplná
skutečnost v jejích vztazích: vztah matky a dítěte, princip plodnosti, princip
mezilidské pomoci. VŠe je objektivizováno: matka, dítě, lékař (i jelio věda).
Dva odlidštěné, odcizené subjekty (matka a lékař) likvidují bytostný, zlidščující vztah mezi dvěma subjekty: matkou a dítětem, matkou a lékařem.
Mikrokosmos odlidštění!
* *

*

Ireneus z Lyonu chápal vyhnání z ráje jako akt božího milosrdenství.
Vyhnáním z ráje byl člověku znemožněn přístup ke stromu života. Ovoce
ze stromu života by navždy zpečetilo lidský hřích a odvezdání člověka zlu.
Právě toto znesmrtelnění lidského hříchu a odevzdání zlu tvoří pravý obsah
nihilistické a marxistické utopie: svět »jaký j e « a existence v něm »jaká
je«, ale bez smrti. Málokdo si uvědomuje, že to znamená: svět věčného
návratu stejného, život bez podstatných změn a bez vzestupu, existenci
mimo dosah čehokoliv nového, absolutní nivelizaci a znehybnění. Na pozadí toho teprve začneme chápat obludnou podobu t. zv. nového člověka
komunismu: j e to starý, hříšný člověk, jehož gnoze, probuzená ovocem
ze stromu poznání, má být znekonečněna vyloučením a překonáním smrti;
právě té smrti, jež dává starému, hříšnému člověku jedinou šanci totální
proměny v nového člověka. N o v ý člověk komunismu by byl nový právě
jen absolutní nemožností stát se vskutku novým člověkem.
•k "k -k

Diktatura proletariátu vyplývá zcela logicky z logiky marxistického
systému, zrovna tak jako téže o permanentní revoluci. Nejde tu o žádný
dodatečný zásah Leninův nebo Trockého. Avšak to není podstatné. Podstatné
je, že diktatura proletariátu i permanentní revoluce jsou pouhými abstraktními pojmy v abstraktním systému a nemají nic společného s proletariátem
ani s revolucí. Název tu nejen neodpovídá obsahu, ale ani mu nehodlá odpovídat. Diktatura proletariátu i permanentní revoluce jsou míněny v rovině
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konkretizace, tj. jejich předpokladem a cílem j e znicotnění skutečné skutečností (včetně proletariate) i revolučních možností v ní. V rovině konkrétna
se diktatura proletariate í permanentní revoluce ztotožňují. V identitě konkrétna dostávají podobu permanentního diktátu s cílem anihilovat skutečnost
jejím » přizpůsobováním « logistickému schématu ideologie. Tahle diktatura
proletariátu a permanentní revoluce byly už zahrnuty v Hegelově vznikám
ducha, u Marxe se pouze staly virulentními.
* •

*

Termín: vůdčí úloha komunistické strany prozrazuje především dvě
skutečnosti:
a) elitářskou koncepci strany jako výběru uvědomělých funkcionářů, lidí funkčně akceschopných, vědomých si identity konkretizace a anihílace;
b) naprostou odvrácenost strany od proletariátu a od vší skutečné
(tedy i proletářské) reality.
V Rusku (a patrně i v Číně) byly splněny oba předpoklady. Leninovi
se podařilo seskupit kolem sebe funkcionáře uvědomující si identitu konkretizace a znicotnování, vědomí, jež se u nich soustavně rozvíjelo a upevňovalo. V Rusku v roce 19x7 skoro nebylo proletariátu a strana byla nucena
se konstituovat ve společenském vakuu, CQŽ znamenitě odpovídalo jejím
pravým konkretizačním cílům. Naprotitomu: vázanost komunistické strany
na proletariát v západní průmyslové Evropě znemozinla provedení konkretizující, ortodoxně marxistické revoluce! Dělnické rady v Německu zabránily leninismu se prosadit plnou silou, v Rusku jejich zrušení přivodilo teprve
úspěch leninismu.
Pro budoucnost: zmaloměŠťáčtění, zlhostejnění a politický indiferentismus širokých společenských vrstev 11a západě vytvářejí situaci do jisté
míry obdobnou k situaci Ruska v roce 1917. Komunistická strana vyvodila
ostatně důsledky z ruského (a jistě i Hitlerova a Maova) úspěchu, jehož
bylo dosaženo právě dík společenskému vakuu. O přípravu analogického
společenského vakua lhostejnosti a chaosu, s jasnými /wř/proletářskými
tendencemi (většina budoucích funkcionářů permanentně znicotňující diktatury se rekrutuje z vrstev dekadentní, ke všemu svolné pozdní buržoasie)
usilují dnes svorně všecky komunistické strany na západě.
* *

*

Znicotnění reality bolševickým »socialismem« se projevuje na venkově výrazněji než v průmyslových městech. Tak zvaným rozkulačením
se v prvé řadě zpřetrhal vztah mezi rolníkem a půdou (mezi člověkem a pří13

rodou), vztah, který je mnohem bytostnější než městský vztah mezi Člověkem a penězi a movitým majetkem všeho druhu. Smyslem J Z D a kolchozů bylo a stále je: právě tento přímý, bezprostřední vztah rolníka k půdě
rozrušovat, popř. zcela přervat, nikoli proto, že Šlo o vztah majetnický,
nýbrž proto, že Šlo o vztah zlidšťující, o jeden ze základních humanizujících
vztahů vůbec. V rozkulačení proto zcela logicky spatřoval Trocký i Stalin
jeden ze základních předpokladů dialektické konkretizace neboli anihilace
starého člověka a jeho světa. Teprve rolník bez bytostného vztahu k půdě
se stává spojencem bolševickou revolucí totálně vyvlastněného, bezvztažnélio
proletáře, rozuměj: onoho ideálního typu člověka vykořeněného natolik,
aby své dokonalé zotročení, amputaci lidských kořenů, považoval za jedinou možnou podobu osvobození. Lenin vyvlastnění rolnictva měl proto
za nejhlubší grunt revoluce, a byl ochoten - za cenu tohoto vyvlastnění připustit i částečnou restituci kapitalismu v (městském) průmyslů a obchodě,
restituci, která by leda rozšířila a posílila třídní uvědomělost proletariátu,
Leninova taktika a strategie se právě v tomhle »Bauern-legen« ukázala
jako zcela logické dovršení taktiky a strategie griinderského a viktoriánského
kapitalismu. Bída proletariátu, která šokovala v Anglii kdysi Engelse, byla
pouhým předstupněm mnohonásobně většího fysického i mravního zbídačení rolnictva v bolševismu.
• •

*

Pomoci nelze - lze se jen celou bytostí zasazovat za ty, jimž nelze pomoci.
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RADOSLAV SELUCKÝ:

M A R X I S M U S , T R Ž N Í SOCIALISMUS A S A M O S P R Á V A

Soudobý marxismus se rozštěpil, mimo jiné, v otázce modelu socialistické ekonomiky. Tradiční pojetí vychází z centralizovaného systému,
opírajícího se o přímé rozdělování zdrojů podle příkazního plánu, kdežto
samosprávní pojetí vychází z decentralizovaného systému autonomních ekonomických jednotek, spravovaných kolektivy zaměstnanců. První pojetí
předpokládá jako svou výchozí základnu státní vlastnictví výrobních prostředků, spravované jménem společnosti orgány státu; druhé pojetí předpokládá jako svou výchozí základnu nestátní společenské vlastnictví výrobních
prostředků, spravované jménem společnosti zaměstnaneckými kolektivy
hospodářských jednotek. Otázka zní: Které z těchto dvou pojetí je legitimní
z hlediska autentického marxismu, tj. doktríny zanechané nám Marxem
a Engelsem?
Zastánci obou pojetí jsou si vědomi toho, že je velmi obtížné, ne-li
nemožné prokázat správnost jejich interpretace citáty z děl zakladatelů marxistické doktríny. Je všeobecně známo, že jak Marx, tak i Engels odmítali
zabývat se vnitřním uspořádáním budoucí socialistické společnosti. Považovali takové předvídání za nevědecké, byli si vědomi toho, že musí vždy
obsahovat určité utopické prvky. N a druhé straně je pravda, že jak Marx,
tak i Engels příležitostně vyslovili své představy o tom, co' bude - nebo co
má být - po vítězství socialistické revoluce. Nutno zdůraznit, že všechny
jejich komentáře týkající se socialismu jsou nejen velmi obecné, ale zaČasté
i velmi příležitostné. Pokud je najdeme v jejich ekonomických spisech,
například v Kapitálu, je tato skutečnost zřejmá na první pohled: Kapitál
je kritika politické ekonomie, nikoli nástin socialistické ekonomiky; proto
vše, co je v něm řečeno o budoucí společnosti, má povahu poznámky pod
čarou. Pokud je najdeme jinde, jde zejména o polemické práce, jako třeba
o Kritiku Go thajského programu a Anti-Diihringa, nebo o práce po výtce politické, nikoli ekonomické - zde mám na mysli například Marxovu Občanskou
válku ve Francii.
Zastánci samosprávního socialismu obvykle citují známou větu z Marxovy Občanské války ve Francii {»Jakmile byl režim komuny ustaven v Paříži
a v druhotných centrech, stará centralistická vláda v provinciích bude muset
rovněž uvolnit cestu samosprávě výrobců «),(i) zatímco jejich protivníci
(I) K . MARX, The Civil War In France, in Marx-Engcls: Selected Works, International Publishers, 1968,
str. 333.
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citují neméně známou Marxovu větu (» Státní centralizace výrobních, prostředků se stane přirozenou základnou společnosti spočívající 11a sdružení
přímých a rovných výrobců jednajících vědomě podle obecného a racionálního plánu«), (2) nebo Engelsovo stanovisko, že » prolétaná t se zmocňuje
politické moci a převádí, v první instanci, výrobní prostředky do státního
vlastnictví.« (3) Tyto dva citáty mají podporovat tvrzení, že centralistické
ekonomické řízení státních výrobních prostředků je plně slučitelné se *> sdružením svobodných výrobců «, a že společenské vlastnictví výrobních prostředků má «• státní formu «.
Bylo by možno pokračovat ve výpočtu méně jasných a méně závažných
citátů podporujících buď první nebo druhou interpretaci Marxovy a Engelsovy představy o socialistické ekonomice. Zdá se 1111 však, že podobná metoda by byla zcela neplodná a nevědecká - nebo, chcete-li - zcela protimarxistická. Citát není důkaz, to za prvé. A za druhé, sám Marx věřil, že
relevantní je pouze metoda. Engels to potvrdil: » Vždyť ale všechny Marxovy
koncepce (Atijffassuugsweise) nejsou doktrína, ale metoda. Nevytvářejí kompletní doktrínu, nýbrž východisko pro další bádání a metodu pro toto bádání. « (4)
Účelem tohoto článku je prozkoumat Marxův a Engclsův přístup k budoucí socialistické ekonomice jednak z hlediska jejich metody, jednak z hlediska jejich koncepce trhu a státu. Vycházím přitom z toho, že hlavním
politickým cílem marxismu j e osvobození člověka od ekonomického vykořisťování, různých forem odcizení a od materiální závislosti. (5)
i. Marxistická koncepce trhu
Pravděpodobně každý marxista bude souhlasit s tvrzením, že trh selhává
přinejmenším ve třech směrech. Protože funguje živelně a vytváří výrobní
proporce ex post, periodicky vyvolává disproporce mezi nabídkou a poptávkou, vytváří ekonomickou nerovnováhu a vede k hospodářským krizím.
Druhým selháním tržního mechanismu je to, že vede k vytváření a k pro-

(2) K . MARX: Soliníitija, sv. 1 3 , str. 2 4 1 - 4 2 , Moskva.
(3:) F. ENGELS : Socialism: Utopian and Scientific, in Marx-Engels, Selected Works, str. 429.
(4) F. ENGELS, Letter to W. Sombarl, 1 1 březen, 1895, citováno podle B . Horvat, An Essay on Yugoslav
Society, I A S P 1969, strana 90.
(5) »Vztahy osobní závislosti (zpočátku zcela přirozené) jsou prvními společenskými formami, v nichž
se lidská produktivita vyvíjí jen v nepatrném rozsahu a izolovaní. Osobní nezávislost, založená na
vicné závislosti, je druhou velkou formou, v níž se teprve tvoří systém vSeobecné společenské výmčny
látek, univerzálních vztahři, všestranných potřeb a universálních schopností. Třetím stupňem j e
svobodná individualita, založená na univerzálním rozvoji individuí a na podřízení jejích kolektivní
společenské produktivity jako j g i c h společenské vymoženosti. Druhý stupeň vytváří podmínky
pro třetí.« K. MARX, Grundrisse zur Kritik der Politischen Oekonomie, Berlin 1953, str, 75,
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Hubování sociální nerovnosti lidí. A konečně třetím jeho nedostatkem je to,
že podněcuje pouze takovou ekonomickou aktivitu, která přináší zisk nebo
jinou ekonomickou výhodu. Trh není schopen stimulovat výrobu statků
nebo služeb, které společnost potřebuje a které nemohou být podřízeny
ziskovému hledisku. Týká se to hlavně sociálních a veřejných služeb včetně
infrastruktury, jejichž rozvoj musí být podporován každou moderní (a zejména každou socialistickou) společností i tehdy, když tyto služby jsou ztrátové.
Kromě těchto tří negativních charakteristik trhu lze uvést neméně než
šest dalších, které jsou obecně přijímány každým marxistou:
1. Trh je výsledkem společenské dělby práce a autonomních výrobců.
2. Trh organizuje ekonomické procesy a reguluje výměnu pracovních
činností.
3. Je zprostředkujícím článkem a současně i zpětnou vazbou mezi výrobou
a spotřebou.
4. Vytváří objektivní kriteria a kontrolní mechanismus pro srovnávání společenských pracovních nákladů.
5 . Je prostředkem komunikace a kooperace mezi nositeli hospodářské aktivity.
6, Působí živelně, nemá vnitřní cíl, reguluje proporce ex post.
Trh není produktem kapitalismu; vznikl a vyvíjí se souběžně se vznikem
a vývojem společenské dělby práce. V předkapitalistických výrobních způsobech existoval trh pouze potud, pokud nacházel obě podmínky své existence: tedy jak společenskou dělbu práce, tak i autonomní výrobce. Neuplatňoval se proto uvnitř vztahů patriarchálních, otrokářských a feudálních;
pokud existoval a rozvíjel se i v předkapitalistických společnostech, pak
pouze vedle těchto vztahů, nikoli uvnitř nich. Teprve v kapitalistické společnosti se trh stal universálním regulátorem hospodářství a tržní vztahy
se rozšířily na celou společnost, složenou - opět poprvé v lidských dějinách z autonomních a osobně svobodných lidí. Kapitalismus je tedy dosud jediným známým společenským a hospodářským systémem, v němž mají tržní
vztahy univerzální platnost a jsou základem společenských vztahů.
Marxistická kritika zbožních, tržních a peněžních vztahů má tři zdroje:
morální, filosofický a ekonomický. Peníze jako univerzální zboží a zlato
jako jejich materiální podstata jsou současně univerzální formou existence
kapitálu, který je viníkem vykořisťování a příčinou lidské bídy; fetiš zlata ještě zřetelnější než fetišismus zboží - je výrazem nadvlády věcí a poměrů
nad lidmi. Morální odsudek peněz jako universálního zboží, jako míry hodnot, jako prostředku pokladu, nástroje akumulace a prostředku směny v y jádřil Marx slovy neméně plamennými než j akých užívali utopičtí socialisté,
a Lenin, jeden z vykladačů Marxova učení, prorokoval zlatu podobný osud,
13

jaký mu určil ve své Utopii Thomas More: budou z něj - po vítězství proletářské revoluce - budovány veřejné záchodky. (6)
Nicméně morální odsudek zbožních, tržních a peněžních vztahů je z teoretického hlediska irelevantní a nutno říci, že netvoří podstatu marxistické
kritiky tržní společnosti. Mnohem důležitější je odsudek filosofický a ekonomický. Základem filosofického odsudku trhu je Marxova teorie odcizení
práce. Toto odcizení má tři zdroje: prvním z nich je samotná existence
zbožních a 1 tržních vztahů, druhým existence jednotlivé dělby práce, tj.
dělby práce uvnitř továrny, a třetím existence kapitalistických vztahů vykořisťování. (7) Odcizení práce plynoucí z univerzality zbožních a tržních
vztahů spočívá v tom, že výrobce přestává být zainteresován 11a užitné hodnotě, kterou vytvořil, na konkrétní jsoucnosti výrobku,, na jeho smyslu,
významu a užitečnosti, nýbrž je zainteresován pouze na jeho směnné hodnotě,
především pak na její kvantitavní stránce. Tím se výrobci odcizuje cíl jeho
práce, náplň této práce; lidská práce se redukuje na pouhé abstraktum tvořící směnnou hodnotu.
V tržní společnosti jsou jediným pojítkem mezi lidmi; věci (zboží),
jejichž směnou lidé získávají prostředky k životu. N a tom, zda věc (zboží)
bude směněna či ne, závisí osud výrobce. Prostá věc, dokud byla pouhou
věcí, se mění v záhadu a fetiš, jakmile se stává zbožím. (8) Záhadou není
její užitná hodnota, nýbrž její směnná hodnota jako jediná forma její substance, tj. hodnoty. Proč jednou tatáž věc přináší ekvivalent a podruhé nikoli?
Proč některé věci (zboží) jsou jednou směnitelné a podruhé nikoli? Proč
11a jejich osudu v procesu směny závisí osud člověka? Proč jeho práce je jednou
uznána za společenskou a podruhé za společenskou uznána není? Proč to
nezávisí na výrobci samém a na konkrétnosti jeho práce? Na čem to vlastně
závisí? Závisí to na poměrech, které vládnou nad lidmi, na věcech, které se
mění ve zboží, k nimž člověk ztratil dřívější bezprostřední a důvěrný vztah
a jež vůči němu vystupují jako cizí, neznámé, tajemné a všemocné síly.
Toto odcizení se prohlubuje ještě více poté, když dělba práce proniká
do dílny, do manufaktury, do továrny a mění dělníka (bezprostředního
výrobce) v částečného dělníka, který už nevytváří celý výrobek, nýbrž jenom

(6) Srovnej: K . MARX, Capital l / i , London, str. 1 1 2 - 1 1 3 ; K. MAnx, Economic ami Philosophic Manuscripts of 1844, N e w York, 19Ú4, str. 165-1Ó9; V . I. LHNIN, Collected Works, sv, 33, str. 1 1 3 .
{7) Někteří oficiální vykladači Marxe později ztotožnili první a třetí zdroj odcizení, čímž popřeli, žc
by v socialistické společnosti mohlo existovat oddzení práce. Druhý zdroj ;odcizcraí j e vžtštnou přehlížen oficiálními marxisty jak v socialistických, tak i v kapitalistických zemích.
(8) » Například Forma dřeva se mSní když 1 něj vyrobíme stfil. NicmčnS stůl stále zůstává dřevem,
ptaobyčejnoii, smyslově vnímatelnou věd. Ale jakmile sc Stává zbožím, m£nl sc v ímyslovč nad
smyslnou víc. Nejenže stojí všemi čtyřmi nohami na zemi, ale staví se vůči všem ostatním zbožím
na hlavu, a v jeho dřevěné palid se rodí vrtodiy daleko podivn&jSí, než kdyby z ničeho nic začal
tancovat.« K . MARX, Capital I/T, London, str. 44.
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jeho Část, provádí několik úkonů, nebo dokonce jenom jeden díla úkon,
na který se specializuje a v němž nabývá virtuosity. Měia-li předtím lidská
práce smysl (člověk byl tvůrcem užitné hodnoty), nyní tento smysl ztrácí.
Bezprostředního výrobce nezajímá, co vyrábí, jaký osud potká jeho výrobek; co jej zajímá, je to, že práce se pro něj stává zdrojem obživy, tedy předpokladem jeho existence. Je to práce odcizená: přestává být vnitřní potřebou
lidského sebevyjádření a sebeuplatnění; stojí mimo člověka, protože ji koná
nikoli z potřeby tvořit, nýbrž pod tlakem nouze a obživy. Člověk již není
zainteresován na svém povolání; je zainteresován pouze na tom, aby měl
job. Odcizení člověka jeho práci se tedy prolíná se zvěčněním (zvnějšněním)
člověka a jeho práce a dehumanizuje práci jako základní znak, odlišující
člověka od ostatní přírody.
Odcizení člověka jeho práci má však ještě další rozměr. Pokud jde o práci
námezdní, dělník tvoří hodnoty nikoli pro sebe, nýbrž pro kapitahstu, kteiý
si koupil jeho pracovní sílu a výsledek její Činnosti si přisvojuje v rámci kapitalistického vztahu vykořisťování. Produkt vykořisťované pracovní síly nadhodnota - je odcizen dělníkovi proto, že mu nepatří (patří kapitalistovi
a mění se v zisk); dělníkovi je však odcizena i sama pracovní doba a tedy
i jeho práce, protože pod dozorem kapitalisty a ve prospěch kapitalisty v ní
vytváří nejen ekvivalent své mzdy jako základu své životní existence, ale
i nadhodnotu pro kapitalistu. Kapitálový vztah se tyčí jako nadstavba nad
zbožním a tržním vztahem (v Marxově pojetí dělník prodává nikoli svou
práci, ale svou pracovní sílu, jejíž specifickou užitnou hodnotou j e to, že je
schopna vyrobit za den vyšší hodnotu, než jakou sama má; pracovní sílaje
tedy také zbožím.) Bez tohoto tržního vztahu, v němž dělník prodává kapitalistovi svou pracovní sílu, by nemohl existovat a reprodukovat se ani
kapitálový vztah; bez tržního vztahu by tedy nemohla existovat specifická
kapitalistická forma námezdní práce a vykořisťování. Proto Marx může
říci, že pracovní doba j e součástí dělníkova odcizení celému kapitalistickému
systému, že dělník se stává sám sebou teprve tehdy, když j e doma, po práci,
ve volném čase, tedy mimo svoji práci, která je mu odcizena i zcizena. Teprve
tehdy, bude-li zrušen kapitálový vztah, padne kapitalistická forma odcizení;
teprve tehdy, bude-li zrušen tržní vztah a zboží se opět stanou demystifikovanými statky, zmizí tržní forma odcizení; a nakonec teprve tehdy, přestanou-li věci vládnout nad lidmi, zmizí i tržní forma zvěčnění (zvnějšnění)
člověka.
Základem Marxova ekonomického odsudku tržních vztahů j e fakt, že trh
určuje proporce výrobních faktorů jednak živelně, jednak ex post, tedy nejen
slepě, ale především nehospodámě. Tržní určování proporcí (ex post) znamená plýtvání společenskou prací, které je v kapitalismu doprovázeno krizemi z nadvýroby (jejich teoretickou možnost spatřuje Marx již v nejjedno13

dušším směnném aktu zboží- pemze-zbožt) (9); prostě je to velice iracionální
způsob regulace hospodářských procesů.
Tato kritika zbožních a tržních vztahů se táhne jako červená niť celým
Marxovým a Engelsovým dílem. Z této kritiky vyvodil Engels závěr, že
& žádná společnost nemůže natrvalo udržet panství nad svou vlastní výrobou
a kontrolu nad společenskými účinky svého výrobního procesu, neodstranili směnu mezi jednotlivci. « (10)
Jsou-li tedy zbožní výroba a tržní organizace národního hospodářství
překážkou racionálně fungující, bezkrisově se. vyvíjející a humanisticky
zorganizované společnosti, nezbývá nic jiného než odstranit trh a nahradit
jej přímým rozdělováním výrobních faktorů, jeho funkci regulátora proporcí ex post nahradit plánem (vnějším regulátorem ekonomiky) regulujícím
proporce ex ante. Jenomže k tomu, aby mohl být zrušen trh, bylo by nutno
zrušit i jeho věcné a společenské předpoklady: společenskou dělbu práce
a autonomní postavení výrobců.
Pokud jde o společenskou dělbu práce, situace je naprosto beznadějná.
Společenská dělba práce se samozřejmě v průběhu lidských dějin mění v závislosti na vývoji aplikované technologie a na změnách lidských potřeb;
její podstata - specializace výrobců - však zůstává. Naopak lze říci, že vývoj
společnosti dělbu práce prohlubuje: neustále vznikají nová odvětví a uvnitř
nich nová povolání; neustále vznikají - úměrně rostoucímu objemu lidských
znalostí o vnějším světě - nové specializace; neustále se komplikují vztahy
mezi výrobci, jejich vzájemná komunikace a kooperace je stále složitější
a nepřehlednější. T o všechno spíše posiluje než oslabuje potřebu samoregulačního mechanismu, který by byl schopen převádět různorodé činnosti
a z nich vyplývající různorodé ekonomické zájmy lidí na společného jmenovatele přinejmenším potud, pokud hospodářství zůstane vc sféře předmětného konání a nezmění se ve sféru tvůrčí činnosti, uspokojující lidskou
potřebu sebeuplatnění.
Jestliže tedy nelze změnit lidským vědomým zásahem (socialistickou
revolucí) společenskou dělbu práce jako základ výroby zboží a tržních
vztahů, j e nutno změnit postavení výrobců v systému národního hospodářství. Nelze-li zrušit jejich profesionální odlišení a pracovní či funkční
specializaci, j e nutno zrušit jejich autonomní postavení jako nezávislých elementů hospodářských procesů. Jedinou cestou k tomuto zrušení autonomnosti výrobců je zestátnění výrobních prostředků a likvidace soukromého
vlastnictví v procesu socialistické revoluce.

(9} K . MAJUÍ, Capital, I/I, str. 92.
(FO) MAEX-ENGELS, Vybrané spisy, IL, str. 277.
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Řešení tedy existuje; co si však počít se společenskou dělbou práce,
která nezaniká? Čím nahradit tržní vztahy a vazby mezi výrobci? Jak vytvořit novou komunikaci a novou zpětnou vazbu mezi výrobou a spotřebou?
I zde se nabízí východisko, které je z kvantitativního hlediska, zdá sc,
velíce přesvědčivé. Dělba práce existuje nejen uvnitř společnosti, ale - počínaje manufakturou - rovněž uvnitř každé výrobní jednotky. Je-li vazba
mezi výrobními jednotkami vazbou tržní, vazba mezi výrobci uvnitř hospodářské jednotky je zbavena tržního obsahu a nahrazena přímým ovládáním
výrobního procesu podle jednotného plánu, který respektuje technologickou
bázi pracovního i výrobního procesu. Organizace práce v dílně je přímá,
nikoli zprostředkovaná: hierarchie postupuje odshora dolů. Marx přirovnává
kapitalistu (majitele výrobní jednotky) k velícímu generálovi, techniky
a inženýry k důstojníkům, mistry a dohližitele k poddůstojníkům, dělníky
k mužstvu. Toto srovnání dílny s armádou není náhodné. Nejen proto, že
v Marxově době byla průmyslová organizace uvnitř továren skutečně založena na tvrdé disciplině vojenského typu, která měla teprve naučit bývalé
nezávislé rolníky nebo samostatné řemeslníky nezbytné průmyslové kázni,
koordinaci výkonů a plynulé návaznosti jednoho pracovního postupu na
druhý, ale i proto, že při specializaci prací a rozložení pracovních procesů
na dílčí úkony závisí konečný efekt na koordinovaném úsilí a jednotném
zájmu všech účastníků výrobního procesu. Teprve konečný výrobek jako
produkt činnosti různých jednotlivců a různých strojů dává společné práci
smysl, teprve konečná užitná hodnota společně vyrobeného zboží může
být realizována na trhu jako směnná hodnota. Dílna, manufaktura či továrna
jsou vždy výrobní pospolitostí, v níž musí být práce řídící i práce řízená;
v níž musí být lidé, kteří vedou, organizují a dávají společnému úsilí formu,
podobu a cíl, jakož i lidé, kteří pouze plní příkazy a vymezené funkce. Bez
této organizace, vzájemné závislosti jednoho člena kooperace na druhém
(jednoho pracovního úkonu na druhém) by nemohlo být dosaženo žádoucího cíle. Uvnitř výrobní jednotky tedy existuje jiné spojení mezi lidmi než
uvnitř společnosti, nezprostředkované trhem a směnou, ale řízené přímo;
teprve výrobní jednotka jako celek může vystupovat vůči jiným výrobním
jednotkám jako nezávislý výrobce vůči jinému nezávislému výrobci. Z a tímco jedinou autoritou pro výrobní jednotky je trh, kde dochází ke směně
a tedy k realizaci výsledků jejich ekonomické činnosti, autoritou uvnitř
výrobní jednotky je její vlastník nebo jeho zmocněnec, který řídí a organic
zuje tuto výrobní jednotku svou mocí a ve svém zájmu, jedná tak, aby činností výrobní jednotky získal hmotnou výhodu. K tomu, aby zainteresoval
své zaměstnance na tomto svém zájmu, může uplatnit různé metody ekonomického přinucení. Podmínkou úspěšného prosazeni zájmu každé výrobní
jednotky na trhuje, aby se zájem této výrobní jednotky stal zájmem všech
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jejích zaměstnanců, aby tato výrobní jednotka jako celek vystupovala vůči
jiným výrobním jednotkám jako představitel zvláštního zájmu vůči jiným
zvláštním zájmům.
Je-li tedy dělba práce uvnitř výrobní jednotky podepřena autoritou
organizátora, přímým řízením pracovního procesu, přesným plánem a vědomou koordinací zaměstnanců s vyloučením zprostředkujícího tržního mechanismu, proč by nebylo možno aplikovat tyto rysy podnikového řízení na celou
společnost? N a tuto otázku odpovídá Marx kladně: Ano, takové řízení
je možné v rámci celé společnosti za předpokladu, že bude zrušena autonomnost výrobních jednotek, že výrobní prostředky budou převedeny do rukou
státu a společenské hospodářství bude organizováno podobným způsobem
jako je organizován podnik. Marx napsal: » Pravidlo, které se uplatňuje při
dělbě práce uvnitř dílny a priori a plánovitě, působí při dělbě práce uvnitř
společnosti jen a posteriori jako vnitřní, slepá přírodní nutnost, která překonavá chaotickou libovůli výrobců zboží a kterou lze pozorovat jen na
barometrických výkyvech tržních cen. Manufakturní dělba práce předpokládá bezpodnrnecnou autoritu kapitalisty nad dělníky, kteří tvoří pouhé
články celkového mechanismu, který mu patří; společenská dělba práce
staví proti sobě nezávislé výrobce zboží, kteří neuznávají jinou autoritu
než autoritu konkurence, než nátlak, který je výsledkem boje jejich vzájemných
zájmů, tak jako v říši zvířat bellum omnium contra omneš je víceméně podmínkou existence všech druhů. Proto totéž buržoazní vědomí, které oslavuje
manufakturní dělbu práce, celoživotní připoutání dělníka k dílčí operaci
a jeho celkové podřízení kapitálu, což vše zvyšuje produktivitu práce, stejně
horlivě hanobí každou vědomou společenskou kontrolu a regulování společenského výrobního procesu ... Je velmi charakteristické, že nadšení obhájci
továrního systému nenacházejí proti všeobecné organizaci společenské práce
žádnou pádnější námitku, než že by proměnila celou společnost v jednu
obrovskou továrnu. (11) (A Lenin k tomu dodává: » Celá společnost bude
jediná kancelář a jediná továrna, kde je rovnost v práci i rovnost v platech. «) (12)
Zaměníme-li v tomto citátu termín » autorita kapitalisty nad dělníky «
termínem t, autorita centrálního plánu nad výrobci« a »soukromokapítaPstické vlastnictví « statním socialistickým vlastnictvím, je to koncepce příkazního
(netržního) systému sovětského typu. Z teoretického hlediska má tato koncepce aspoň dvě zjevné vady. První spočívá v tom, že ztotožňuje dělbu
práce uvnitř společnosti s dělbou práce uvnitř výrobní jednotky (podniku),

( 1 1 ) K . MAIQC, Capital I, Progress Publishers, Moscow 19Ö5, str. 35tí.
(12) V . I. LENIN, Selected Works, sv. 2, Moscow 1967. A dodává: » Vžichni občané sc stávaji úředníky
a dělníky jednoho celonárodního syndikátu ... Tamtéž, str. 344-45.
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že pokud vůbec vidí mezi těmito dvěma typy dělby práce nějaký rozdíl,
pak pouze kvantitativní a prostorový, nikoli však kvalitativní. Je to chyba
nejen teoretická, ale 1 metodologická, je to směšování společenských mikrostruktur se společenskou makrostrukturou. Drahou její vadou je to, že zcela
opomíjí rozdílnou kvalitu zájmů plynoucích z jednotlivé dělby práce (tj.
uvnitř podniku), ze zvláštní dělby práce (tj. mezi odvětrvími) a z obecné
dělby práce (tj, uvnitř společnosti). Kritikou těchto dvou omylů se zabývám v dodatku k tomuto článku.
Takové jsou tedy, stručně řečeno, tři zdroje marxistické kritiky trhu
a tržního mechanismu, jakož i nástin pokusu překonat tržní formu regulace
hospodářských procesů přímým plánovitým společenským řízením. Nutno
ovšem podotknouti, že na jiných místech se Marx i Engels (ba dokonce
i Lenin) vyjadřovali o možnosti překonání negativních stránek tržního mechanismu i o překonání tržního mechanismu značně opatrněji. Především rozlišovali mezí zestátněním a mezi skutečným zespoleéenŠtěmm výroby. Zejména
mladý Marx nespatřoval v znárodnění nebo v združstevnění výrobních prostředků žádnou podstatnou změnu v povaze lidské práce. Častokráte připomínal, že zestátnění je pouze právní, formální akt, že je to pouze krok ke
skutečné emancipaci lidí,, za nímž mají následovat důležité změny ve vnitřní
struktuře ekonomiky, v rozvoji materiální základny společnosti a hlavně
ve společenské dělbě práce. Podle mladého Marxe nová společnost začíná
teprve tam, kde lidé zruší práci jako dřinu a prostředek k pouhé obživě a přemění ji v tvůrčí činnost. K. tomu je ovšem zapotřebí změnit společenskou
dělbu práce do té míry, aby lidé nemuseli vykonávat jednotvárné, mechanické a ryze účelové pracovní funkce a mohli změnit práci z výdělečné činnosti v tvorbu, v niž se plně uplatní schopnosti každého jednotlivce. I Lenin
si v některých okamžicích uvědomoval, že změna povahy práce není závislá
jenom na znárodnění výrobních prostředků, ale především na rozvoji v ý robních sil a na změně jejich struktury, že zrušení autonomního postavení
výrobců souvisí s vysokým stupněm zespolečenštění výroby a nikoli s násilným mocensko-právním aktem. (13)
Lenin všek byl na druhé straně přesvědčen, že zespolečensťování práce,
výroby a řízení ve velkých kapitalistických korporacích potvrzuje jeho představu o slábnutí a odumírání tržních vztahů v monopolní (oligopoloí) fázi
kapitalismu. Ve svém »Imperialismu « praví, že zbožní výroba, »> ač vládne
jako dříve a je pokládána za základ celého hospodářství, je ve skutečnosti
již podlomena. « (14)

(13) » Ani ncjvStíl "rozhodnost* na svžtž nestač! pro přechod od nacionalizace a konfiskace k zespoleČenMiii * - napsal v roce 1918 v polemice s levičiky Lenin. Srv, LENIN. Spisy 27, Praha str. 329,
(14) V. I, LBNIN, Spisy 22, str. 223, Praha.
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Z čeho plyne tento Leninův omyl? Především z toho, že podmiňoval
zhožní výrobu a tržní vztahy nejen společenskou dělbou práce, ale i existencí
soukromých autonomních výrobců, jejichž autonomnost ztotožňoval s tím,
že jsou rozptýleni, vzájemně o sobě nic nevědí a vyrábějí pro neznámý trh.
Velké korporace nejsou v tomto smyslu ani zcela soukromé, ani zcela autonomní; jsou to - svým postavením v národním hospodářství země - společenští výrobci, i když jejich vlastnictví je buď soukromé nebo má formu
akciové společnosti. {15) V tomto svém hodnocení postupoval Lenin rozhodně marxističtěji než někteří jeho tehdejší současníci a žáci, neboť odvozoval zespolečenštění výroby ze skutečných změn v materiálně-technické
základně výroby a nikoli pouze z vlastnické formy. Na druhé straně však
zaměnil dva zcela různé jevy: tržní mechanismus kapitalismu X I X . století
jako přechodnou formu kapitalistické zbožní výroby se zbožní a tržní kapitalistickou výrobou jako takovou. Změnu této formy považoval za odumírání
zbožní výroby a trhu, i když šlo pouze o modifikaci zbožních a tržních vztahů.
Sám o sobě není tento omyl příliš důležitý; měl však nesmírný význam
jako argument pro konstrukcí nezboŽního a netržního modelu socialismu
v Sovětském svazu v dvacátých letech, (ió)
V souhlase se všemi známými poznámkami Marxe a Engelsc o budoucí
socialistické společnosti nutno dojít k závěru, že to měla být společnost
opírající se o netržní ekonomický systém. Je to explicitně vyjádřeno například
v Marxově Kritice Gothajského programu: » V kooperující společnosti založené na společném vlastnictví výrobních prostředků výrobci nesměňují své
produkty.« (17) Engels v Anti-Diilfringovi praví: »Tím, že se společnost
zmocní výrobních prostředků, je odstraněna zbožní výroba ... « (18) A v Původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu zobecňuje svou i Marxovu představu o pokapitalistické společnosti: >> Proto nemůže žádná společnost udržet

(15) »Když sc velký podnik přemčnuje v podnik mamutí a plán o vití: .podle přesné zjiJMných statistických
údajů organizuje přísun dvou třetin nebo tří čtvrtin celkového množství původních surovin, potřebných pro desetimiiiony obyvatel; když je systematicky organizována přeprava tčehto surovin do
ncjvýhodnEjších míst, často sta a tisíce verst od sebe vzdálených; když je z jednoho ústředí řízeno
postupné zpracování materiálu ve všech stadiích až po vyrobení cclé řady různých konečných v ý r o bků; když je rozdílení téchto výrobků provádéno podle jednotného plánu mezi desítky a stamiliony
spotřebitelů ... pak je jasné, že máme co řinit se zespolečenštčmím výroby a naprosto ne s pouhým
'proplétáním'. « V , I. LENIN, Spisy 22, str. 326/327.
{16) Kvalitativně vzato, trh z doby Ricarda či Marxe j c spíše trhem zbožní malovýroby než trhem skutečné typickým pro industriálmf kapitalistickou zemi. Mezi trhem zbožni malovýroby a trhem kapitalistické industrializace je především rozdíl kvantitativní; rozdíl mezi trhem kapitalistické industrializace poloviny 19. století a trhem vyspělých kapitalistických zemí 20. století je především kvalitativní. Nicméně podstata hospodářství - všeobecnost zbožní výroby a působení trhu jako samorcgu lační ho mechanismu - zůstává zachována, i když sc nad ní tyří státní zásahy do ekonomiky, piáno vitas t, regulace trhu, cen a mezd, prosté védomé ovlivňováni chodu hospodářských procesů.
(17) K . MAKX: Kritika Go thajského programu v MARX-ENGELS, Selected Works, International Publishers,
1968, str. 323.
(18) B . ENGELS: Anti-Diihring, Praha, str. 244.
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natrvalo panství nad. svou vlastní výrobou a kontrolu nad společenskými
účinky svého výrobního procesu, neodstraní-li směnu mezi jednotlivci. « (19)
Nechci se zde zabývat správností nebo platností tohoto pojetí. Chci pouze
říci, že odmítnutí trhu je per definítionem neslučitelné se samosprávním socialistickým ekonomickým systémem, je-li zrušen trh, mizí autonomie hospodářských jednotek, autonomie výrobců. Je-li zrušen trh, mizí rovněž horizontální vztahy mezí výrobci, tedy směna. Je-li zrušen trh, informace přicházející ze sféry spotřeby (poptávka) jsou bud zcela potlačeny, nebo - přinejmenším - začínají být irelevantní pro výrobce. Centrální plán se stává
jediným zdrojem informací pro rozhodování výrobců. Je-li tomu tak, struktura ekonomického systému musí být založena 11a vertikálních vztazích (tj.
vztazích nadřízenosti a podřízenosti), s centralizovaným rozhodováním
v ústředním plánovacím orgánu, bez vnější kontroly ústředních ekonomických
rozhodnutí. I kdyby byl samosprávní systém formálně připuštěn, bude
cizím prvkem v netržní, vertikální a centralizované ekonomické struktuře.
I kdyby byly samosprávní orgány formálně pověřeny činit ekonomická
rozhodnutí, při vyloučení trhu. může být jediným zdrojem informací a podkladů pro toto rozhodování centrální plán. Každá důsledně netržní ekonomika musí být per definitionem 1) centralistická, 2) řízena příkazním plánem,
3) kontrolována hrstkou plánovačů a nikoli přímými výrobci a 4) výrobci
musí být manipulováni plánovacím úřadem. Protože jakýkoli funkční model
dělnické samosprávy nebo dělnické spoluúčasti na rozhodování vyžaduje
decentralizaci mikroekonomických rozhodnutí, indikativní a nikoli příkazní společenský plán, informace přicházející jak z trhu tak z plánovacího
orgánu, kontrolu makroekonomických rozhodnutí zdola a reálnou autonomii podniků a samosprávních orgánů, je zřejmé že jakýkoli koncept samosprávní socialistické ekonomiky vyžaduje revisi marxistického odmítání socialistického tržního systému. Bez ohledu 11a to, co Marx a Engels řekli o samosprávě výrobců nebo o centrálním plánování, jejich protitržní či netržní
koncept socialistické ekonomiky jakoukoli variantu samosprávního ekonomického systému vylučuje. K tomu, aby bylo možno interpretovat Marxův
a Engelsův koncept socialistické ekonomiky ve prospěch samosprávy v ý robců, bylo by nutno nejdříve podrobit zásadní revizi marxistické pojetí
úlohy trhu v socialistické společnosti. N a druhé straně ani Leninova,
ani Stalinova interpretace marxistické koncepce socialistické ekonomiky nevyžaduje revizi Marxova a Engelsova pojetí trhu. Docházíme tedy k závěru,
že pokud Marx a Engels věřili ve své pojetí trhu, nemohli, mít na mysli samosprávní koncept socialistické ekonomiky.

( 1 9 ) K . M A R X - D . ENGELS, Vybrané spisy, s v . II., str. 2 7 7 .

2. Marxistická

koncepce osvobození člověka

Kdokoli cituje známý Engelsův výrok, že »Proletariat se zmocňuje
politické moci a převádí, v první instanci, výrobní prostředky do státního
vlastnictví«, by mel také citovat následující myšlenku: & První akt, jehož
prostřednictvím se stát ustavuje jako představitel celé společnosti - tedy
převzetí vlastnictví výrobních p "ostřcdků jménem společnosti - je současní
jeho posledním samostatným aktem jakožto státu. Státní vměšování do sociálních poměrů se stává zbytečné v jedné sféře za druhou, a stát začíná odumírat; vláda nad lidmi je nahrazena správou věcí a výrobních procesů. Stát
není „ zrušen
Odumírá. « (20) Na jiném místě je Engels ještě konkrétnější:
» Společnost, která nově organizuje výrobu na základě svobodného a rovného
sdružení výrobců, dá státní mašinérii tam, kam patří1 do musea společně
s vřetenem a bronzovou sekyrou. <c (21)
Stát, stručně řečeno, je historická kategorie, produkt třídních protikladů,
politická organizace společnosti na jedné straně a zárověň, na straně druhé,
nástroj třídního útlaku. Jakmile proletariát získá politickou moc a v y vlastní
vyvlastňovatele, mizí nutnost další existence státu: protože třídní společnost
byla zrušena, mizí nutnost útlaku a nadvlády, mizí důvod proč by stát měl
existovat jako vnější síla stojící nad společnosti a odcizená společnosti.
Přijmeme-li tuto marxistickou koncepci státu, vzniká zcela legitimní
otázka: Jaká organizace nahradí stát? Jaká organizace začne plnit úlohu státu
ve funkci vlastníka výrobních prostředků a plánování? Ncní-li, po odstranění třídního rozdělení společnosti, státu zapotřebí, jaká organizace nahradí
stát a převezme jeho politické i ekonomické funkce?
Ani u Marxe, ani u Engelse nenajdeme přesnou odpovědna tuto otázku:
byla to příliš vzdálená budoucnost a proto jí nevěnovali příliš mnoho pozornosti. V mnoha okrajových poznámkách a implicitně všude tam, kde pojednávají o odumírání státu, bud naznačují nebo - jako třeba Marx v Občanské
válce ve Francii - přímo říkají, že to bude samospráva výrobců. Pokud jde
o hospodářskou sféru, samospráva výrobců nemůže znamenat nic jiného
než samosprávní systém, opírající se o přímou účast pracujících na řízení
a ekonomickém rozhodování bez jakýchkoli zásahů shora.
Zdá se být zcela legitimní interpretovat klasickou marxistickou teorii
státu v období po vítězství socialistické revoluce jako dvoustupňovou koncepci. První stadium, jak vyplývá z Komunistického manifestu, z Anti-Dühringa
a z Kritiky Gothajského programu, je obdobím diktatury proletariátu, která

(20) F. ENGELS: Socialism: Utopian and Scientific v MARX-ENGELS,, Selected Works, International Publishers,
1968, str. 430.
(21) F. ENGELS: Anti-Dßhrsng, citováno z B . HORVAT, An Essay on Yugoslav Society, IASP 1969, str. 63.
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trvá po dobu přechodu od kapitalismu k socialismu. Jakmile je dovršena
třídní a sociální přestavba společnosti, stát začíná odumírat: není prostě
důvodu k jeho další existenci- Státní vlastnictví výrobních prostředků musí
být nahrazeno společenským vlastnictvím výrobních prostředků a všechny
funkce kontroly a řízení (např. plánování, rozdělování zdrojů atd.) přejímají pBmí výrobci.
Toto pojetí je implicitně obsaženo v marxistické tézi, že proletaríát
bude osvobozen nejen od kapitalistického vykořisťování, ale také od pouhého
výkonu řízených funkcí. Pokud je národní hospodářství centralisticky řízeno,
dělnická třída se nemůže stát vládnoucí třídou: v důsledku existující dělby
práce je odsouzena k výkonu funkcí, jež jí ukládá centrální plán. Jediná
možnost, jak se dělnická třída může stát vládnoucí třídou, spočívá v tom,
že prostřednictvím samosprávy rozhodují dělníci {zaměstnanci) jak o hospodářských, tak i politických otázkách přímo. Pokud jde o politickou sféru,
je možno teoreticky předpokládat, že dělnická třída rozhoduje o politických
otázkách prostřednictvím tradičního zastupitelského systému. Tento předpoklad j e teoreticky oprávněný pouze potud, pokud existence státu (a tedy
i nepřímé, zastupitelské demokracie) je prodloužena ad mßnitum. Pokud
jde o ekonomické rozhodování a řízení, zastupitelská (nepřímá) demokracie
je nemyslitelná při zachování koncepce příkazního plánování a jednoho společenského podniku. Jediná možnost,, jak dělnická třída může získat kontrolu
nad ekonomikou, je samosprávní systém. Pouze samosprávní systém může
učinit z dělnické třídy vládnoucí třídu předtím, než dojde k překonání tradiční průmyslové dělby práce, která technicky odsuzuje děínictvo k výkonu
řízených funkcí.
Jestli hlavní téže marxistické politické teorie (tedy téže o tom, že prolétaná t se stane vládnoucí třídou) byla míněna Marxem a Engelsem vážně,
pak jediný způsob, jak tuto tézi uskutečnit v praxi, je koncepce hospodářské
a: politické samosprávy. Doplníme-li tuto tézi Marxovým i Engelsovým
přesvědčením, že po vítězství socialistické revoluce začíná stát odumírat,
možnost samosprávy (jak v hospodářské, tak i v politické sféře) se stává nutností. První stadium (»státní« socialismus) musí být vystřídán druhou fází,
samosprávní socialistickou ekonomikou a samosprávním politickým systémem.
Tato úvaha vede k závěru, že bez ohledu na to, co Marx a Engels napsali
o budoucí socialistické ekonomice, z jejich pojetí osvobození proletariátu
od vykořisťování,, odcizení a manipulace, z jejich pojetí proletariátu jako
vládnoucí třídy a z jejich teorie odumírání státu po vítězství socialistické
revoluce vyplývá, že samosprávní socialistický ekonomický systém je jediným legitimním marxistickým pojetím socialismu. Pokud bychom chtěli
interpretovat marxistické pojetí socialistické ekonomiky odlišně od tohoto

politického vyústění jejich doktriny, museli bychom, od základu zrevidovat
celé marxistické učení.
Závěry:
Koncept samosprávní, tržní socialistické ekonomiky nemůže být ani
přijat, ani odmítnut bez podstatné revize původní marxistické teorie. Kdo
se rozhodne pro samosprávní socialistickou ekonomiku, musí revidovat
marxistické pojetí trhu. Kdo se rozhodne pro odmítnutí samosprávní koncepce socialistické ekonomiky, musí revidovat marxistický koncept historické úlohy proletariátu, marxistický koncept socialistické revoluce a marxistickou teorii státu.
Srovnáme-li význam marxistického pojetí trhu s významem marxistického učení o historické úloze dělnické třídy, socialistické revoluci a o odumírání státu, nabízí se nám poměrně jasné východisko z tohoto dilematu. Marxistické pojetí trhu je pro celou doktrínu méně důležité neŽ marxistické
pojetí revoluce, vedoucí úlohy dělnické třídy a odumírání státu. Navíc,
Marx nebyl vlastně ekonom ve vlastním významu tohoto slova: byl pouze
kritikem politické ekonomie, prvním sociologem (a sociálním vědcem) analyzujícím kapitalistické hospodářství 19. století za účelem prokázání nezbytnosti socialistické revoluce. Přijineme-li jeho doktrínu jako celek a nikoli
jako souhrn citátů a poznámek pod čarou, jeví se samosprávní interpretace
jeho učení jako legitimní, Či alespoň více legitimní než interpretace leninslcostalinská, dávající přednost netržnímu, centralistickému systému sovětského
typu. K tomu, aby bylo možno překonat rozpor v samotném marxismu,
neobejdeme se bez částečné revize jeho doktriny. Zdá se nám, že revidovat
jeho pojetí trhu je menší revize než revidovat zbytek celého marxismu.
Postscript:
Budeme-li přistupovat k marxistické netržní koncepci socialistické ekonomiky s použitím Marxovy metody ekonomické analýzy, zjistíme, že
zrušení trhu po vítězství socialistické revoluce nezrušilo tržní strukturu socialistické společnos i. Revoluce sice vyvlastnila výrobní prostředky a převedla
je do rukou státu. Toto odstranění soukromého vlastnictví však nezrušilo
průmyslovou dělbu práce. I nadále zůstaly zachovány podniky, které vystupují jako výrobci užitných hodnot, i nadále lidé pracují pod tlakem nouze
a ekonomické nutnosti, tedy pro výdělek; to znamená, že jsou nadále zainteresováni 11a směnné hodnotě. Ať již je národní hospodářství organizováno
jakkoli, ať jsou podniky malé, střední nebo velké, ať jsou pojímány jako
d í k y celospolečenského syndikátu nebo jedné velké státní továrny, povaha
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dělby práce si vynucuje, aby uzavřené výrobní cykly, jejichž úkolem je
produkovat užitné hodnoty specifického charakteru, byly od sebe organizačně odděleny.
Z tohoto faktického stavu vyplývá, že pracují-li lidé pro obživu a vyrábějí-li v podnicích, jež z hlediska výrobního účelu musí tvořit organizačně
ucelenou jednotku, je nezbytné, aby individuální výkon jednotlivce, tak i souhrnný výkon podniku byl hmotně stimulován. Ti, kdo tvoří společenské
bohatství, musí být na pracovním výkonu hmotně zainteresováni a k práci
ekonomicky donuceni, protože nejde o práci svobodnou a tvůrčí, ale o práci
dílčí, která dává smysl jenom jako souhrnná práce kolektivního výrobce
(podniku), který produkuje konečnou užitnou hodnotu.
Jestliže tedy máme podniky, které produkují konečné užitné hodnoty;
jestliže máme výrobce, kteří pracují pod tlakem nouze, tedy proto, aby si
prací obstarali životní prostředky, máme typické podmínky zbožní výroby
a tržních vztahu. Má-li za této situace být zachována základní hospodářská
rovnováha, má-li docházet k plynulé výměně lidských činností, je nutné,
aby hospodářské vztahy mezi lidmi byly zprostředkovány trhem. Je rovněž
nezbytné, aby i vztahy mezi podniky byly zprostředkovány trhem, protože
nikoli jednotlivec, ale podnik vystupuje jako producent užitné hodnoty,
kterou nevyrábí pro sebe, ale pro druhé.
Tato nutnost však byla popřena. Tím, že podniky byly zestátněny a podřízeny přímo mocenským centrálním orgánům, ztratily svou autonomnost
jako výrobci zboží, staly se dílnami celostátní továrny, mezi nimiž neexistují
směnné vztahy, nýbrž přímé vztahy řízené vedením celospolečenské továrny,
tedy ústředními plánovacími orgány státu. Principy dělby práce uvnitř
továrny a principy řízení hospodářských procesů uvnitř továrny byly aplikovány na celé národní hospodářství. Došlo k záměně dvou kvalitativně
odlišných vztahů: společenských a vnitropodnikových.
V čem se tyto vztahy kvalitativně liší?
Dělba práce uvnitř továrny je jednotlivá dělba práce, jejímž produktem
je jedna užitná hodnota, konečný výrobek. Zájem všech účastníků této dělby
práce je dán jejich zájmem na tom, aby tato užitná hodnota byla a) společensky potřebná, b) cenově pro zákazníka přijatelná, tedy směnitelná, a
c) aby náklady na její výrobu byly pokud možno nejnižší, kdežto dosažená
cena pokud možno nejvyšší. V podmínkách tržní konkurence závisí rozdíl
mezi výrobními náklady a cenou na produktivitě podnikové práce.
Specifický podnikový zájem je tedy dán tím, že podnik jakožto v ý robce určitých užitných hodnot závisí 11a jejich realizaci. Tento jeho zájem
se liší od zájmu jiných podniků a nemůže s nimi být totožný, jistě, uvnitř
podniku pracují různé skupiny lidí s různými individuálními zájmy, ale jakkoli se tyto jejich zvláštní zájmy vzájemně liší, zájem na prosperitě podniku
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j e všem těmto jednotlivcům i skupinám společný. Přitom nikdo z nich nemůže prosadit či uspokojit svůj dílčí zájem jinak než skrze zájem podnikový.
Pokud je zaměstnancem podniku, může všech svých cílů dosáhnout pouze
skrze realizaci podnikového zájmu.
I v netržním systému zůstává podnik organizačně odlišenou a technologicky uzavřenou jednotkou. 1 v netržním systému existují uvnitř podniku
různé individuální a skupinové zájmy. I v netržním systému však existuje
specifický podnikový zájem: získat za zhotovené výrobky ekvivalent. Pokud
tento zájem bude narušen nebo zlikvidován, podnik jakožto výrobce ztratí
zájem na výrobě, jeho výkon klesne, kvalita jeho práce se zhorší, podnik
přestane prosperovat.
Trh však byl zrušen, bylo zrušeno i tržní kriterium výkonu, byl zrušen
princip, že podniky směňují na trhu své užitné hodnoty za všeobecný ekvivalent, tedy za peníze, za které si opatřují vše, co potřebují pro výrobu dalších užitných hodnot i pro uspokojení potřeb svých zaměstaiianců. Pokud
však lidé pracují pro obživu, musí být jejich výkon spjat s odměnou. Jejich
hmotný zájem nelze zrušit. Jediné, co lze udělat, je změnit jejich hmotliý
zájem. Místo toho, aby hmotný zájem podniku (i jednotlivců) byl určován
trhem, musí být určován něčím jiným. Protože trh je ve všech směrech
nahrazen centrálním plánem, musejí být kriteriem výkonu ukazatelé plánu.
Plán se stává současně cílem, prostředkem i kritériem podnikové Činnosti.
Mezi kriteriem trhu a plánu jsou však podstatné rozdíly. Trh spojoval
podnikový hmotný zájem výrobce se zájmem zákazníka dostat užitnou
hodnotu, kterou potřebuje pro uspokojování svých potřeb. Mechanismus
nabídky a poptávky, podložený konkurencí, funguje automaticky a samočinně řeší neustále vznikající rozpor mezi užitnou a směnnou hodnotou.
Jinými slovy, zajišťuje, aby zájem podniku na směnné hodnotě byl materializován v takových užitných hodnotách, které zákazníci potřebují. Netržní
model však toto zprostředkování odmítá. Je zásadně proti tomu, aby výroba
užitných hodnot byla zprostředkována výrobou směnných hodnot. Chce
zaměřit zájem podniku přímo na užitnou hodnotu. Plán proto podnikům
přímo určuje, kolik a jakých užitných hodtiot mají vyrobit, komu a za jakých
podmínek budou tyto užitné hodnoty dodány.
O čem doposud rozhodovaly podniky, rozhoduje nyní plán. Tedy
nejen o tom, kolik užitných hodnot bude vytvořeno, ale i o tom, z jakých
materiálů, v jaké kvalitě, jakou technologií, s kolika zaměstnanci, v jakém
provedení, s jakými náklady atd. Všechny tyto výrobní otázky jsou rozhodnuty mimo podnik. Podniku jsou všechny tyto informace o výrobě sdííleiiy
ve formě závazného příkazu a vyjádřeny v ukazatelích plánu.
Vzniká ovšem otázka, s jakým ukazatelem spojit hmotný zájem podniku.
Kdyby byla teorie i praxe netržního modelu důsledná, pak by měl být pod13
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nikový hmotný zájem spjat pouze s výrobou užitné hodnoty. Protože společnost ma zájem o užitné hodnoty a nikoli o jejich směnnou hodnotu, měla
by směnnou hodnotu eliminovat. Jednou v historii netržního modelu, hned
v prvním roce jeho existence, se to skutečně stalo. Výsledek byl však žalostný: »• Nesprávné pojetí plánovitých forem spojení, které nepotřebují
žádné zprostředkující páky stimulování, vedlo v minulosti již nejednou
k špatným výsledkům. Ilustrací může být úvěrová reforma z roku 1930.
Prováděla se podle následujícího principu: Všechny podniky měly dodávat
podle plánu jiným podnikům svoji produkci a za to automaticky podle plánu
dostávat peníze od státní banky nezávisle na tom, jaký vztah k jejich produkci
měl kupující... V důsledku toho začala většina podniků plnit plán jenom
formálně. Spotřebitelé nemohli působit na dodavatele. Státní banka vydala
ohromné částky peněz za produkci nízké kvality, která neměla hodnotu,
jež se vykazovala 11a účtech předkládaných bance. Vzniklo nebezpečí vážného
narušení peněžního oběhu. Komunistická strana... ukázala na nutnost opustit plánovitý automatismus v úvěrování, zavést smluvní vztahy mezi podniky, převést podniky 11a chozraščot, na zásadu úhrady jejich nákladů z v ý nosu jejich produkce. Bylo dokázáno, že je nutné, aby podniky dostávaly
nikoli tolik, kolik bylo zahrnuto v plánu, ale v souladu s tím, co bylo fakticky
vyrobeno, fakticky realizováno (prodáno). « (22)
Netržní model tedy narazil hned na začátku na fakt, že trh nebyl překonán skutečně, nýbrž jenom formálně, tedy změnou organizačních a řídících forem. Proto trh, vyhozený dveřmi, se vrací do netržního modelu
oknem: podniky budou jednat podle plánu, ale budou kontrolovány penězi,
hodnotovými kategoriemi, budou si »jakoby« navzájem směňovat své
výrobky, budou kalkulovat náklady na výrobu, na prodej, 11a dopravu atd.
T o je podstata chozraščotu, který je vlastně simulací trhu uvnitř netržního
modelu a o kterém vynikající český ekonom říká: »Jestliže systém řízení
prostřednictvím závazných ukazatelů plánu nevedl k úplnému rozkladu
hospodářských vztahů, jestliže se v rámci tohoto systému přece jen zhruba
vyrábí v souladu s potřebami společnosti, pak je to díky tomu, že nelikviduje zbožně peněžní formu spojení mezi podniky úplně, že ji připouští a v y užívá alespoň jako nástroj kontroly, zda globální ukazatelé plánu jsou naplňovány sortimentem, který odpovídá potřebám zákazníků. « (23)
Leč tím stále ještě nebyla vyřešena otázka, na který ukazatel plánu je
vhodné vázat hmotný zájem podniků. Sovětská zkušenost z roku 1930 prokázala, že to nemůže být pouhá užitná hodnota, že to musí být hodnotová

(aa) G. KOZLOV, Vopwsy Ekonomiki, Moskva 1 9 6 0 / 1 1 , str. 1 8 - 1 9 .
(23) ČESTMÍN KOZUSNÍK: Zbožni výroba a pldnovitost, v » Úvahy o socialistické ekonomice «, Nakl. Svoboda,
Praha 1968, str. 103.

(tržní) kategorie. Z ukazatelů, které se nabízejí samy sebou, by to mohl
být ukazatel hrubé výroby v hodnotovém (peněžním vyjádření), ukazatel
produktivity práce (objem výroby lomený počtem pracovníků), ukazatel
vlastních nákladů výroby (režie podniku na jednotku produkce) či ukazatel
zisku (vztah vlastních nákladů k cenám). Jenomže každý z těchto ukazatelů
má své nedostatky. Hrubá hodnota výroby se bez zásluhy podniku zvyšuje
i tehdy, když v hodnotě výrobku roste podíl polotovarů dodávaných koprodukujícími podniky. Ukazatel produktivity práce může růst, i když efektivnost
výroby klesá: vyjadřuje totiž pouze úroveň živé práce, nikoli mrtvé práce
(kapitálu). Ukazatel vlastních nákladů nutí podniky Šetřit pouze placenou
prací, nikoli nadprácí, která tvoří nadhodnotu a je důležitým zdrojem národního důchodu. A nakonec, ukazatel zisku může vést podniky k tornu,
že vyrábějí jiné užitné hodnoty, než o jaké j e zájem, protože mají výhodněji
stanovené ceny.
Leč žádný z těchto ukazatelů sám o sobě ani všechny dohromady nemohou vyjádřit to, zda podnik svými výrobky uspokojuje potřeby zákazníků
či ne. Podnik může plnit všechny tyto ukazatele a přitom v souladu s plánem
vyrábět zboží, o které není zájem - prostě proto, že plán byl nesprávně
určen, nebo že plnění různých ukazatelů vede k různým výsledkům. Může to platí třeba pro dopravní podnik - plnit všechny tyto ukazatele, ale přitom
může docházet k zbytečné přepravě výrobků. Může dosahovat všech těchto
ukazatelů na úkor nižší kvality zboží, skrytých vad a podobně..
Čím podrobnější jsou úkoly, jež ukládá ústřední plánovací orgán podnikům, tím kratší platnost musejí mít ukazatelé plánu. V podstatě se zaměřují na jednoroční (i kratší) výrobní cyklus. T o ovšem znamená, že i hmotný
zájem podniku j e zaměřen pouze na krátkodobý výrobní cyklus, nikoli na
dlouhodobou perspektivu a stabilitu. T o jej nutí k tomu, aby krátkodobé
úkoly nadřazoval perspektivním cílům. Technologický pokrok, inovace,
strukturální změny - to všechno je však záležitost nikoli krátkodobých, ale
dlouhodobých plánů. T o je důvod, proč centrální přímé řízení není schopno
zaměřit podniky na inovace, 11a technologický rozvoj a 11a technické převraty.
Podniky jsou v netržním modelu odtrženy od své reprodukce. Protože
jsou poviny odvádět téměř všechen svůj zisk do státního rozpočtu a protože
jejich budoucí činnost není závislá na potřebách jejich zákazníků, nýbrž, na
budoucích úkolech budoucího plánu, zisky dobře pracujících podniků plynou
prostřednictvím státního rozpočtu na subvencování špatně pracujících podniků. Pokud podniky mají nějaké vlastní prostředky, nejsou zainteresovány
použít j e k inovacím, protože nevědí, zda tyto inovace budou v souladu
s úkoly budoucích plánů, jež jim určí ústřední orgán. To, že podniky nejsou
podnikatelskými orgány, nýbrž jen výkonnými orgány centrálních příkazů,
podlamuje jejich zájem na inovacích, na vlastních investicích a na dlouhodo<53

bých stabilizačních opatřeních. Protože podniky jsou hodnoceny podle toho,
jak plní roční plány a nikoli podle toho, jak si zajišťují dlouhodobou stabilitu,
jednaly by proti vlastním zájmům, kdyby se staraly o inovace a strukturální
změny s dlouhodobou efektivností.
Ceny, za které podniky prodávají své výrobky, jsou stanoveny bez
ohledu 11a vztah nabídky a poptávky a skutečných výrobních nákladů. Aby
plány byly srovnatelné, musejí být vyjadřovány ve stálých cenách, které
neplní stimulační funkci, nýbrž hrají čistě evidenční a kontrolní úlohu. Proto
je obtížné, ne-li nemožné zjistit skutečnou ekonomickou výhodnost jednotlivých hospodářských programů, protože při rozdílnosti užitných hodnot lze
srovnávat ekonomický efekt jedině prostřednictvím cen. Nevyjadřují-li však
ceny ani změny ve vztahu nabídky a poptávky, ani změny ve výrobních
nákladech, nemohou být spolehlivým měřítkem ekonomického efektu.
Skutečnost, že ukazatelé plánu nemohou souhrnně vyjádřit to, co
vyjadřuje automaticky každý tržní akt; fakt, že i do netržního modelu socialistické ekonomiky musel být zamontován chozraščot, aby alespoň jako
nástroj kontroly a evidence vůbec umožnil fungování tohoto modelu; fakt,
že v netržním modelu neexistuje způsob, který by reguloval rozpory v zájmech mezi státem a podniky na jedné straně a mezi podniky na straně druhé to vše svědčí o tom, že zrušení trhu bylo násilným volním aktem, který
nerespektoval ekonomickou realitu.
Ovšem, teoretické zdůvodnění existovalo a existuje: jakmile je znárodněn (sestátněn) průmysl a podniky se stanou dílnami jedné továrny,
nastane obecná harmonie zájmů, plynoucí z toho, že všechny podniky jsou
v rukou jednoho vlastníka, že jsou řízeny jednotným společenským plánem
a tedy nevstupují do konkurenčního boje, a že podobná jednota zájmů, jaká
panuje uvnitř podniku nebo uvnitř dílny, bude nyní panovat uvnitř » celospolečenské « továrny.
Z Čeho pramení tento omyl?
Především z toho, že rozdíly v zájmech jsou dovozovány pouze z vlastnických forem, nikoli z postavení lidí ve společenské dělbě práce. Uvnitř
státního vlastnictví existují zájmové rozpory mnoha typů, které závisí nejen
na různé kvalifikaci lidí, na jejich pozici ve společenské hierarchii, ale i na
jejich věku, pohlaví, místě bydliště a desítkách dalších znaků. Pokud
všechny tyto zájmové rozpory existují i uvnitř podniku, jsou překryty společným hmotným podnikovým zájmem. Společný hmotný zájem společnosti jako celku však tyto rozpory překrýt nemůže, neboť stát nemůže preferovat všechna odvětví, případně všechny podniky uvnitř nich, současně.
Proto dochází mezi podniky i mezi odvětvími k tuhému zájmovému boji
o příděly investic, o příděly peněz do mzdových a prémiových fondů, o přednostní dodávky materiálu, o přidělení nových strojů, o nižší plán, o získání
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výhodnějšího plánovaného sortimentu atd. Tyto rozpory vyplývají prostě
z toho, ze podniky jsou organizačně fixované jednotky, v nichž probíhá
uzavřený technologický cyklus, kdežto národní hospodářství j e souhrn organizačně od sebe oddělených výrobních (hospodářských) jednotek, z nichž
každá má svůj specifický zájem získat od společnosti (od státu) co nejvíce
na úkor těch ostatních, nebo dostat alespoň to, co odpovídá jejímu příspěvku
do státního rozpočtu. Jenomže stát a) nepřiděluje hospodářským jednotkám
podle jejich zásluh, nýbrž podle svých preferencí ; h) při zcela libovolném
cenovém systému nelze vůbec zjistit skutečný podíl podniků na společenském
bohatství a jejich každoroční příspěvek k růstu národního důchodu; c) tím,
že všechny podniky patří státu, mají jeho orgány právo přerozdělovat národní důchod podle » vyšších « zájmů a nikoli podle ekonomických kriterií
výrobců či spotřebitelů, Tyto zájmové rozdíly nelze zrušit potud, pokud
v důsledku omezenosti zdrojů budou výrobci hmotně zainteresováni nikoli
přímo na celém národním důchodu, nýbrž především na výsledcích podnikové činnosti, tedy pokud bude existovat napětí mezi zdroji a potřebami,
z nichž první jsou omezené a drahé svou povahou neomezené,, a tedy pokud
nutně musí existovat systém preferencí.
Druhý zasadní rozdíl mezi dělbou práce uvnitř společnosti a dělbou
práce uvnitř podniku spočívá v tom, Že kvantitativní proporce, jcŽ jsou
předmětem vnitropodnikového plánování, jsou podmíněny výlučně technologií výroby a organizací práce, kdežto kvantitativní proporce, jež jsou
předmětem společenského plánování, jsou podmíněny měnícími se potřebami a zájmy lidí. Zatímco plán týkající se výrobků je záležitostí výpočetní
techniky, plán týkající se lidí je také záležitostí politiky, psychologie a sociologie. T o tedy znamená, že vnitropodnikové řídící metody a zásady nemohou
být aplikovány v celospolečenském měřítku.
Pomáhá snad netržní marxistický koncept překonat formy odcizení
výrobců od jejich práce? Od výsledků jejich činnosti?
I v netržním socialismu zůstávají výrobci zainteresováni na výši své
mzdy, tedy na směnné hodnotě pracovní síly. Pokud vyrábějí, jejich hmotný
zájem není vázán na to, aby jejich zboží našlo na trhu zákazníka, který zboží
kupuje pro uspokojení svých potřeb: jejich hmotný zájem je vázán na to,
aby splnili ukazatele plánu. Jestliže v tržním systému byl jejich zájem na
směnné hodnotě zprostředkován užitnou hodnotou jejich výrobků, nyní
je jejích zájem na směnné hodnotě zprostředkován ukazateli plánu. Nepracují
bezprostředně pro to, aby vyráběli užitné hodnoty, ale pro zcela abstraktní
a samy o sobě iracionální ukazatele plánu. Zmamená-li pro Marxe záměna
konkrétní práce abstraktní výdělečnou Činností a záměna užitné hodnoty
směnnou hodnotou odcizení Člověka jeho práci a jejímu výsledku, jak by
potom asi nazíral situaci, v níž záměna konkrétní práce abstraktní činností
(5

5

nebyla překonána, ale mezí užitnou hodnotu a směnnou hodnotu byl navíc
ještě vsunut další zprostředkující činitel v podobě uměle zkonstruovaných
ukazatelů plánu? Fakticky se na věcí nic nezměnilo k lepšímu: dělník i nadále
pracuje pod tlakem vnější nutnosti, i nadále je dílčím dělníkem, jeho práce
má pro něj i nadále smysl jen jako abstraktní výdělečná Činnost, jestliže
předtím byla jeho mzda (směnná hodnota jeho životních potřeb) vázána
na směnnou hodnotu jeho produktu přímo, nyní je 11a ní vázána prostřednictvím několika ukazatelů plánu. Jestliže dříve se mu práce odcizovala proto,
že vyráběl nikoli přímo pro spotřebu, ale pro trh, nyní se mu odcizuje proto,
že vyrábí nikoli přímo pro spotřebu, nýbrž pro plán. O faktickém překonání
zvnějšnění a odcizení práce nemůže být ani řeči, protože kromě toho, že
mezi výrobu a spotřebu byl místo trhu vsunut plán, podstata skutečných
příčin odcizení zůstala stejná: zprostředkovanost mezi výrobou a spotřebou
zůstává, mění se pouze zprostředkovatel. Rozdíl je tedy formální. Z praktického hlediska (a tedy také z hlediska životního pocitu výrobců) je však tento
nový zprostředkovatel méně dokonalý, protože je zcela umělý. Směnná
hodnota je vždy imanentní součástí společensky uznané (tedy 11a trhu realizované) užitné hodnoty. Plán měl být zdrojem apriorně společenské povahy
veškeré vynakládané práce; jinými slovy, práce vynakládaná podle plánu
je v souladu - per definitionem - s optimem, jehož má být ve společnosti dosaženo. jak byl tento předpoklad potvrzen praxí, o tom svědci výše uvedený
příklad poskytnutý profesorem Kozlovém.
Tato skutečnost má závažný důsledek, o kterém jsem podrobně pojednal
na jiném místě. (24) Protože každý člověk je (v socialismu) současně v ý robcem i spotřebitelem, jeho ekonomická podstata se rozdvojuje - právě
díky netržnímu modelu: Jako výrobce reaguje svým hmotným zájmem
na potřeby plánu, jako spotřebitel se snaží uspokojit své hmotné potřeby
prostřednictvím tržní poptávky a tržní směny, Směnnou hodnotu (mzdu)
dostal za plnění ukazatelů plánu, chce ji však směnit za užitné hodnoty,
které potřebuje. Jeho poptávka po žádoucích užitných hodnotách se však
zcela nekryje se souhrnem splněných plánovaných ukazatelů; proto část
jeho poptávky zůstává neuspokojena. Protože plán nebere v úvahu tržní
poptávku, nýbrž je určován preferencemi plánovacího centra, není občanská
demonstrace potřeb prostřednictvím poptávky příliš účinná. Situace je zcela
absurdní: člověk pracuje, plní plán a bere mzdu, nemůže si však za část této
mzdy koupit to, co potřebuje. A tak tržní odcizení člověka jeho práci a v ý robku není zrušeno ani překonáno či oslabeno, ale naopak ještě doplněno
dalším specifickým odcizením člověka jeho mzdě.
(24) SRV. R , SELUCKÝ-M. SELUCKA, Člopék a hospodářství, Praha 1967, nebo RADOSIAV SELUCKÝ, Reformorfel ČSSR,
Rowohlt Verlag, Hamburg 1969, príp. RADOSLAV SELUCKÝ, Czechoslovakia: Thr
Phw That Failed, London 1970.
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