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ABSTRAKT: 

 

Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit a analyzovat filosofii Louise Althussera v tzv. 

„teoreticistním“ období, tj. mezi lety 1960–1967. Práce je rozdělena do čtyř základních 

oddílu: epistemologie, ontologie, psychoanalýza a ideologie, přičemž největší důraz je kladen 

na problematiku epistemologickou, která v tomto období v Althusserově filosofii jednoznačně 

dominovala. 

Práce přibližuje Althusserovu snahu na základě tzv. „symptomálního čtení“ teoreticky 

formulovat Marxovu filosofii, která podle Althusserova názoru dosud teoreticky formulována 

nebyla a existovala toliko v „aplikované podobě“ v Kapitálu. Práce analyzuje, jak je tento 

pokus propojen s kritikou těch teoretických přístupů, které jsou podle Althussera marxismu 

cizí. Předmětem této Althusserovy kritiky je především  kritika stalinismu, tzv. „teoretického 

humanismu“, empirismu a hegeliánství. V předkládané práci je tato kritika blíže přiblížena a 

je propojena s Althusserovým důrazem na protiklad mezi Hegelem a Marxem a s jeho 

zdůrazněním tzv. „epistemologického zlomu“ v Marxově díle, kterým se Marx podle 

Althussera od „problematiky“ (nejen) teoretického humanismu odpoutal. 

Na toto uvedení navazuje oddíl zabývající se epistemologií. V tomto oddíle je přiblížen 

vliv francouzské epistemologie, zejm. dílo G. Bachelarda, na Althusserův vlastní pokus 

založit a zdůvodnit vědeckost marxismu. Je mapován a zdůrazněn význam, který na 

Althussera mělo dílo Gastona Bachelarda, zejm. jeho koncepce již zmiňovaného 

epistemologického zlomu, epistemologických překážek a „connaissance commune“. Je zde 

přiblíženo Althusserovo pojetí marxistické filosofie jakožto svého druhu „obecné teorie 

teoretické praxe“ (jakési obecné epistemologie). Jádrem toho oddílu je charakteristika 

Althusserovy četby Marxe, na základě které se pokouší tato svá tvrzení o marxistické 

filosofii. Velká část práce je věnována přiblížení Althusserových argumentů i kritice těchto 

argumentů.  
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Zároveň práce v této části přibližuje Althusserovu koncepci tzv. „symptomálního čtení“, 

je analyzován její význam v rámci althusserovské epistemologie a je poukázáno na její 

souvislost s psychoanalýzou.  

Mezi významné teoretické problémy řešené v předkládané práci patří rovněž 

Althusserovo pojetí struktury a s ní spojená problematika strukturální kauzality a 

předeterminace. Přiblíženy jsou také Althusserovy pojmy jako „struktura s dominantou“, 

„determinace v poslední instanci“, „absentní příčina“, problematika „konjunktury“, rozdíl 

mezi „dominancí“ a „determinací“ aj. Na problematiku spojenou s těmito pojmy je v práci 

kladen zvláštní důraz. 

Následující oddíl předkládané práce tematizuje Althusserův vztah k psychoanalýze 

zejm. lacanovské. Mapuje vývoj Althusserových postojů k Lacanovu dílu od prvotního 

vysokého oceňování, až po velmi kritický postoj z druhé poloviny 70. let.  

Poslední oddíl oddíl se zaměřuje na Althusserovo pojetí ideologie, ideologických 

státních aparátů, ideologické výzvy a pojetí subjektu. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA:  

 

Althusser, marxismus, teoretický antihumanismus, hegeliánství, symptomální čtení, 

předeterminace, strukturální kauzalita, empirismus, ideologie, ideologické státní aparáty, 

subjekt 
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ABSTRACT: 

 

The thesis focuses on a philosophy of Louis Althusser in his “teoreticist” period, i.e. 

1960–1967. The work is divided to four essentials sections: epistemology, ontology, 

psychoanalyse and ideology. We put accent on epistemological problematic, which is in this 

period of a development of Althusser’s philosophy unequivocally dominant. 

In introduction of this text is explained historical and political context, in which 

Althusser realized his “theoretical intervention”. The thesis treat on Althusser’s conviction, 

that inadequate theory leads to deformed political practice and that Marxist theory exists till 

now in his “applied form”, notably in The Capital. According to Althusser this Marxist theory 

wasn’t adequately theoretically formed. Our work characterises Althusser’s tentative to create 

and theoretically formulate this theory. This Althusser’s tentative is connected with an effort 

to draw a “line of demarcation” between the Marxism and the pre-Marxist idealist notions, 

which are foreign to authentic Marxism.  

Althusser’s critique focuses on Stalinism, “theoretical humanism”, empiricism and 

Hegelianism. In present thesis is this critique widely described and connected with 

Althusser’s accent on basic theoretical difference between Marx and Hegel. The thesis 

describes also Althusser’s accent on an “epistemological break” in the history of Marx’s 

thought. 

The first section of our work deals with epistemology. In this section an influence of 

French epistemology to Althusser’ effort to found and justify scientificity of Marxism is 

described. It is mapped and highlighted an importance of Gaston Bachelard (above all his 

conceptions of an “epistemological break”, an “epistemological obstacles” and “connaissance 

commune”) for philosophy of Louis Althusser. 

In the thesis are also described Althusser’s conception of dialectical materialism as a 

general “theory of theoretical practice” (general epistemology) and his conception of 

historical materialism as the scientific theory of history. But the kernel of this section is a 

characteristic of Althusser’s reading and interpretation of Marx. Althusser on the base of this 

specific reading try to prove his assertions about Marxist philosophy and Marxist science. The 
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great part of the work deals with Althusser’s arguments and with critique of these arguments. 

At the same time is analysed Althusser’s conception of a “symptomatic reading”, there is 

analysed it’s significance within Althusser’s work and it’s connexion with psychoanalyse. 

Among important theoretical problems analysed in present thesis there is Althusser’s 

conception of a structure and a problematic of a structural causality. We analysed also a 

concepts like a “structure in dominance”, “determination in the last instance”, 

“overdetermination”, “absent cause”, “conjuncture”, a difference between “determination” 

and “domination” etc.  

The next section treats Althusser’s relation to psychoanalyse, especially to Lacanian 

psychoanalyse. We analyse the development and qualitative changes of Althusser’s attitude to 

work of Lacan.  

The last section deals with Althusser’s conception of ideology and ideological state apparatus. 

It treats conception of ideological interpelation and theory of the subject. 

 

KEYWORDS:  

Althusser, Marxism, theoretical anti-humanism, Hegelianism, symptomatic reading, 

overdetermination, structural causality, empiricism, ideology, ideological state apparatus
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Předmluva 

 

V posledních letech jsme svědky obnoveného zájmu o filosofii Louise Althussera. 

Zatímco v druhé polovině sedmdesátých let byla jeho teorie pod přímým útokem snad ze 

všech stran filosofického bitevního pole a v letech osmdesátých se zdálo, že Althusser upadne 

zcela v zapomnění,1 dochází v letech devadesátých spolu s vydáváním jeho textů z 

pozůstalosti k určité renesanci jeho díla. Vznikl například časopis Décalages. An Althusser 

Studies Journal, který se zabývá výhradně Althusserovou teorií a který publikuje dosud 

nevydané Althusserovy texty. Rovněž i nárůst počtu vydaných Althusserových děl či knih o 

něm, jak ve Francii, tak mimo ni, svědčí o celosvětovém vzrůstajícím zájmu o dílo tohoto 

myslitele.  

 I v českém prostředí se začíná zájem o Althusserovo dílo pozvolna projevovat. Svědčí 

o tom například vydání jednoho z čísel časopisu A2 z února 2012, které bylo věnováno právě 

Althusserovi, či konference o jeho díle konaná v březnu 2013 na půdě Filosofického ústavu 

Akademie věd. Z Althusserových prací samotných toho má však český čtenář k dispozici 

bohužel málo. Kromě Althusserovy autobiografie Budoucnost je dlouhá. Fakta a dvou 

kratších úryvků publikovaných ve výše zmiňovaném časopise A2 nebylo dosud bohužel 

z Althusserova díla v České republice dosud nic uveřejněno. Rovněž i sekundární literatura o 

Althusserovi je v České republice (v době, kdy vznikala tato práce) nevelká. Předkládaná 

práce je tak určitým pokusem toto „bílé místo“ alespoň zčásti zaplnit. 

Jejím cílem je zmapovat Althusserovu filosofii v období 1960–1967. Jedná se o období, 

které Althusser později označuje jako „teoreticistní“, období, do nějž spadají Althusserovy 

nejvýznamnější práce jako Číst Kapitál a Pro Marxe. Rozhodnutí věnovat se ve své disertační 

práci právě tomuto období vychází ze skutečnosti, že se jedná  ve vývoji Althusserova 

myšlení z filosofického hlediska zřejmě o nejvýznamnější etapu spojenou s klíčovými 

Althusserovými pojmy jako předeterminace, symptomální čtení, struktura s dominantou, 

determinace v poslední instanci apod. Vzhledem k významnosti Althusserovy koncepce 

ideologie a ideologických státních aparátů jsem do práce zařadil i pojednání o této 

problematice, byť časově teoreticistní období mírně přesahuje.  

                                                 
1  Nemalou roli zde sehrála i nešťastná událost z listopadu 1980, kdy Althusser ve stavu duševní 
nepříčetnosti způsobené jeho dlouhotrvající duševní chorobou uškrtil svoji manželku, byl zbaven právní 
odpovědnosti a odsouzen k pobytu v psychiatrické léčebně. 
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Je třeba říci, že předkládaná práce je vlastně součástí mnohem rozsáhlejšího textu, kde 

mapuji vývoj Althusserovy filosofie od teoreticistního období až po aleatorní materialismus 

osmdesátých let. Tato monografie je schválena k tisku a měla by vyjít v nakladatelství 

Filosofia přibližně v březnu 2014. Zde předkládaná disertace představuje vlastně první oddíl 

této zhruba pětisetstránkové monografie. Rozhodnutí prezentovat jako disertační práci pouze 

tento první oddíl, a analyzovat zde tak toliko problematiku spojenou s tzv. „teoreticistním“ 

obdobím, byl motivován snahou výrazně nepřekročit rozsah stanovený pro disertační praci. 

Častečně i z tohoto důvodu se předkládaný text zaměřuje na čistě na teoretickou problematiku 

a záměrně vynechávám, resp. omezuji na naprosto nezbytné minimum, údaje biografické.2   

Rád bych na tomto místě ještě poděkoval Christianu Lazzerimu, Jacquesu Bidetovi a 

zejména Étiennu Balibarovi za možnost konzultovat s nimi některé teoretické aspekty 

Althusserovy filosofie a za velmi ochotný a vstřícný přístup.  

                                                 
2 Tato tendence je dána – kromě již zmiňované snahy nepřesáhnout vyrazně stanovený rozsah pro 
disertační práci – také tím, že obecně nepovažuji biografické informace při charakteristice určité filosofie za 
určující, a také tím, že v češtině již vyšla zmiňovaná Althusserova autobiografie, která řadu informací tohoto 
druhu poskytuje. I když jsou v ní některé věci zamlčeny, jiné záměrně posunuty, podává základní představu o 
Althusserově životě – navzdory vyjádření Yanna Mouliera Boutanga, že Althusserův vlastní životopis, „to je 
spletenec opomenutí a lží“. (Viz Moulier Boutang, Y., „Biographie contre autobiographie“, Magazine littéraire, 
listopad 1992, č. 304, s. 18–22.) Tento autor detailně zpracoval Althusserovu biografii v následujících pracích: 
Louis Althusser, une biographie. La formation du mythe 1918–1945: La matrice, Éditions Grasset et Fasquelle, 
Paris 1992 a v navazující práci Louis Althusser, une biographie. La formation du mythe 1945–1956: Rupture et 

plis, Éditions Grasset et Fasquelle, Paris 1992. Interpretovat Althusserovu filosofii na základě jeho osobního 
života a jeho psychické nemoci se pokusil Gérard Pommier v knize Louis du néant. La mélancolie d’Althusser, 
Aubier, Paris 1998. Omezen na nezbytné minimum byl rovněž rozbor Althusserových interpretací novověkých 
filosofů. 
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Úvod 

 

Louis Althusser je především znám pro svoji originální reinterpretaci Marxe. Jeho díla 

Pro Marxe a Číst Kapitál,3 která byla obě publikována v roce 1965, mu přinesla obrovskou 

popularitu a způsobila, že se stal v období druhé poloviny šedesátých let takřka módním 

filosofem.4 Význam těchto knih byl pro tehdejší marxistickou teorii obrovský, a ačkoli byly 

někdy některé Althusserovy teoretické závěry ostře odmítány, nelze popřít, že posunuly 

marxistickou teorii dále a v mnoha ohledech určily směr dalšího zkoumání.5 (Srovnatelný 

vliv, jaký měla tato dvě výše zmiňovaná díla, měl z Althusserových pozdějších prací snad jen 

text Ideologie a ideologické státní.6) 

Značná část přitažlivosti Althussera však kromě toho, že jeho teorie tak výrazně 

proměnila marxistický diskurz, spočívá ještě v něčem jiném. Spočívá ve skutečnosti, že 

Althusser nevytváří svoji teorii jako kabinetní, od reality odtrženou, zdánlivě čistě objektivní 

racionalistickou filosofii, nýbrž naopak jako „teoretickou intervenci“. A tato teoretická 

intervence rovněž není samoúčelná, netýká se jen samotné proměny teorie či „teoretického 

pole“, nýbrž, jak Althusser s oblibou říkává, skrze teorii míří na proměnu praxe politické.  

                                                 
3  Na knize Číst Kapitál se jako spoluautoři rovněž podíleli Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre 
Macherey a Jacques Rancière. 
4  Sám Althusser si tuto skutečnost velmi dobře uvědomoval. „Vzpomínám si na strašlivou větu, kterou 
jsem vyslovil někdy kolem roku 1967 a na kterou jsem naneštěstí nemohl zapomenout: ‚Postupně se z nás stává 
hegemonie...‘“ Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, přel. J. Fulka, Karolinum, Praha 2001, s. 138. 
5  Už jen například Althusserův důraz na pozdního Marxe výrazně orientoval směr zkoumání například 
G. A. Cohena a jeho prostřednictvím analytický marxismus jako takový. (V předmluvě ke své knize Teorie dějin 

Karla Marxe Cohen píše: „Althusserova kniha Pro Marxe mě přesvědčila o tom, že trvalý význam Marxe 
spočívá v Kapitálu a v přípravných pracích k němu. Toto přesvědčení mi umožnilo napsat tuto knihu a já mu 
[Althusserovi] jsem za to vděčný.“ Cohen, G. A., Karl Marx’s Theory of History. A Defence, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey 2000, s. X, první vydání 1978.) Na této skutečnosti nic nemění fakt, že 
jak Cohen, tak drtivá většina analytických marxistů se k Althusserovu dílu staví značně kriticky. Sám Cohen 
například uvádí, že četba Althusserovy knihy Číst Kapitál mu kromě poznání toho, „jak elegentní – a neurčité – 
vyjadřování francouzský jazyk umožňuje“, dala z teoretického hlediska jen velmi málo. (Tamt.) O určitý pokus 
propojit Althussera s analytickým přístupem se pokouší Andrew Levine v práci A Future for Marxism? 

Althusser, the Analytical Turn and the Revival of Socialist Theory, Pluto Press, London – Sterling, Virginia 
2003. 
6  V dubnu 1970 doplnil Althusser k tomuto textu krátký, několikastránkový dodatek. Celý text je však 
pouze „výtahem“ z mnohem rozsáhlejší práce, jež byla psána v březnu až dubnu 1969 a vydána až posmrtně 
v roce 1995 pod názvem O reprodukci (Sur la reproduction). 
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Tento přesah Althusserovy filosofie k politickým a sociálním bojům, který je i přes 

nejabstraktnější filosofické úvahy o epistemologii či ontologii vždy cítit z každé řádky jeho 

textů, se výrazně promítá do recepce Althusserova díla. Je zajímavou skutečností, že jeho 

pozitivní či negativní hodnocení docela dobře koreluje s rozvojem či úpadkem emancipačního 

hnutí. V dobách, kdy je společenská situace nastavena tak, že se zdá umožňovat (ať již 

domněle či skutečně) radikální společenskou přeměnu, je Althusserovo dílo vysoce, až 

nekriticky oceňováno (1965–1968). Od roku 1968 Althusserova popularita klesá a již nikdy 

nedosáhne své předchozí úrovně. V sedmdesátých letech, kdy dochází k tomu, co Althusser 

označuje jako „krizi marxismu“, a k nástupu Nové pravice, stává se Althusserova filosofie 

jaksi, mírně řečeno, démodée a v letech osmdesátých a na začátku let devadesátých, kdy se 

neoliberalismus již stal hegemonní politicko-ekonomickou teorií, je pojímána jako zcela 

passée. (Althusserovo mlčení během osmdesátých let není dáno pouze událostí z listopadu 

1980, kdy ve stavu duševní nepříčetnosti uškrtil svoji ženu Hélène, ale má právě i své 

společenské pozadí. Althusser píše již v lednu 1978, že v tehdejší společenské situaci je 

jedinou možností se veřejně odmlčet, a to možná nadobro.7 

Na začátku devadesátých let, kdy převládají představy o „konci dějin“, se o 

Althusserovi mluví jen velmi zřídka, a když už, tak namnoze negativně.8 Postupné 

vystřízlivění ze společenských iluzí, rozmach celé řady hnutí stojících v opozici vůči 

kapitalismu či přinejmenším neoliberalismu, celosvětová ekonomická krize a jiné fenomény 

vyvolávají dnes o Althusserovo myšlení opětovný zájem. 

Althusser sám se cítí být bojovníkem a jako každý boj, ani ten jeho není možné vést bez 

určité strategie a taktiky. Jejich určení v nejobecnější rovině předpokládá – kromě cílů a 

prostředků, kterými má být stanoveného cíle dosaženo – vyjasnění si podmínek, za kterých je 

boj veden, posouzení síly vlastní i síly soupeře, zkrátka zvážení všech konkrétních okolností 

v dané konkrétní situaci. Prostředkem této analýzy má být Althusserovi marxistická teorie.9 

                                                 
7  „Jedinou odpovědí, kterou pro tuto chvíli nacházím, je mlčení. (...) Mlčení, které může být trvalé, proč 
ne?“ Althusser, L., „Lettre à Merab“ (16. leden 1978), in: Althusser, L., Écrits philosophiques et politiques I., 
Stock/IMEC, Paris 1994, s. 542. 
8  Pro toto období jsou charakteristická slova Annie Leclercové: „Z ‚epistemologického zlomu‘ nebo z 
‚ideologických státních aparátů‘ má v roce 1992, popravdě řečeno, každý srandu.“ Leclerc, A., „Ces vérités 
enfouies dans les mains d’Hélène“, Magazine littéraire, listopad 1992, č. 304, s. 40. 
9  „Všichni marxisté vědí, že není možná žádná taktika, která se nezakládá na určité strategii, a že není 
možná žádná strategie, která se nezakládá na teorii.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 249. 
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Ta však podle Althussera nebyla dosud adekvátně formulována, existuje toliko v „praktickém 

stavu“ klasiků marxismu a je ji tedy třeba nejprve teoreticky vypracovat.  

Absence teorie stojí dle Althussera v pozadí neúspěchů komunistického hnutí – zejména 

za naprostým selháním II. internacionály, rovněž však za selháním sovětského pokusu, který 

vyústil v byrokratizaci strany a ve „státní socialismus“, který je, jak se Althusser vyjádřil, „na 

hovno“.10 A stejně tak stojí absence marxistické teorie za debaklem květnové revolty roku 

1968. Seznam neúspěchů by samozřejmě bylo možné dále rozšířit. Jak výstižně píše 

Althusserův žák Alain Badiou, „podle Althussera velké historické neúspěchy proletariátu mají 

svůj původ nikoli v hrubé síle [jež stojí proti němu], nýbrž v chybné teorii. (...) Politický 

neúspěch je způsoben nikoli silou nepřítele, ale vždy slabostí našeho vlastního plánu. (...) A 

tato slabost je v posledku vždy slabostí myšlení, kterým je daná politika určována, [a] je třeba 

dodat, že tyto teoretické nedostatky (...) jsou nakonec, podle Althussera, nedostatky 

filosofickými. (...) Jsou jimi ekonomismus, evolucionismus, voluntarismus, humanismus, 

empirismus...“11 

 

Althusserův teoretický projekt spočíval, jak se nejednou vyjádřil, v určité „oklice“ 

zaútočit prostřednictvím teorie na politiku komunistických stran. Tento projekt byl na jedné 

straně umožněn relativním uvolněním, jež nastalo po odhalení tzv. kultu osobnosti. Na druhé 

straně směřoval právě proti těm fenoménům, které tento nový kurz přinesl. Byl namířen proti 

teoretickému eklekticismu na straně jedné (srov. Garaudyho humanismus s až religiózními 

rysy) a praktickému reformismu na straně druhé. Návrat k autentickému Marxovi a Leninovi 

byl vnímán jako závan svěžího větru do zatuchlé teorie i praxe komunistických stran. 

Představoval revoluční teorii, na jejímž základě je možné vybudovat revoluční politickou 

praxi, zcela odlišnou od praxe komunistických stran jak v kapitalistickém, tak 

„socialistickém“ bloku, které kopírovaly politiku i teorii Komunistické strany Sovětského 

svazu. Althusserova popularita v té době spočívala v tom, že pro řadu radikálně smýšlejících 

lidí obnovil princip naděje, že nejsou odsouzeni k životu buď v kapitalismu, nebo v reálném 

                                                 
10  Viz Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 217. 
11  Badiou, A., Petit panthéon portratif, La fabrique, Paris 2008, s. 58. Po květnu 1968 se Badiou 
s Althusserem rozžehnal. „Květen 68 a maoismus způsobil, že jsem se s ním [Althusserem] radikálně rozešel.“ 
Badiou, A., L’aventure de la philosophie française depuis les années 1960, La fabrique, Paris 2012, s. 111. 
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socialismu, že revoluční emancipační politika je v jádru možná12 a že jejím předpokladem je 

„revoluční teorie“.13 Řada studentů i příslušníků nejrůznějších revolučních organizací a hnutí 

se vrhla na četbu Althussera právě s tímto očekáváním. Jeho filosofie v nich vzbuzovala 

nemalou naději. Byla však osvobozující nejen v rovině politické, ale právě i v rovině 

teoretické. Jak se vyjádřil Jacques Rancière, bylo najednou možné Marxovo dílo číst, 

analyzovat a mluvit o něm bez toho, aniž bychom byli odsouzeni k reprodukování 

schematických pouček a klišé. Tento entusiasmus doprovázející Althusserovo dílo po roce 

1968 nutně opadl a Althusser byl následně vnímán (i právě citovaným Rancièrem) jako ten, 

kdo „nás svedl na scestí“.14 

 

Althusserova teoretická intervence byla zejména reakcí na dvě významné historické 

politické události. Jednak na XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) v roce 

1956, kdy Chruščov odhalil Stalinovy zločiny, a jednak na čínsko-sovětskou roztržku, která 

ukázala nejednotnost komunistického hnutí. 

Odhalení Stalinových zločinů a následná destalinizace vedla komunistické strany k 

odmítnutí tzv. „kultu osobnosti“ a zároveň k přijetí tzv. „humanistického marxismu“.15 K 

němu došlo oficiálně na XXII. sjezdu KSSS v říjnu 1961, kdy Nikita Chruščov definoval cíl 

                                                 
12  Velkou nadějí této generace byla kulturní revoluce, která byla vnímána a oceňována právě jako pokus 
skoncovat s byrokratismem a s oddělením oficiální státní moci od lidových vrstev a jako první vážný pokus o 
vytvoření samosprávné společnosti. Althusserovy pozitivně laděné odkazy na Maa byly samozřejmě správně 
vnímány jako nesouhlas se sovětskou politikou, potažmo s politikou Francouzské komunistické strany (PCF). 
13  De Ípola velice výstižně přibližuje, co pro tehdejší radikální mládež (zejména studentskou) 
Althusserovo vystoupení znamenalo: „Nic nebylo pro mladé nadějné intelektuály a levicové revoluční aktivisty 
vhodnější a více uspokojivější než projekt, který nám představil Althusser. Být na jedné straně nositeli 
marxistického poznání, které bylo agresivní a novátorské (...); na druhé straně být autentickými revolučními 
bojovníky, disponujícími a realizujícími toto poznání, bojovníky na ‚frontové linii teorie‘, která, jak jsme si 
mysleli, byla prvořadou bojovou linií; být těmi, kteří přináležejí ke světové levici – prostřednictvím maoismu a 
obrany Číny a její kulturní revoluce –, nikoli pouze těmi, kteří vytyčí nejrozvinutější teoretické pozice, ale také 
těmi, kteří jsou nejlevicovějšími militantními filosofy. Více levicovými než komunisti, ale také více levicovými, 
než jsou trockisté (kteří podporují Sovětský svaz). Bylo to neskonale uspokojující a svůdné.“ De Ípola, E., 
Althusser. L’adieu infini, PUF, Paris 2012, s. 24–25. 
14  Rancière, J., La lecon d’Althusser, La fabrique, Paris 2011, s. 17. Rancière dále dodává, že 
„althusserismus zemřel na barikádách Května společně s ostatními myšlenkami minulosti“. Tamt., s. 18. 
15  „Teoretický humanismus“, resp. „humanistický marxismus“ existoval jako teorie nejen ve Francii 
dávno před XX. sjezdem. Komunistickými stranami byl však prosazován jako oficiální stanovisko teprve po 
odhalení kultu osobnosti. 
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komunistických stran jako uskutečnění „komunistického humanismu“16 a vytvoření 

komunismu do dvaceti let, a to „vše ve jménu člověka, vše pro člověka“.17 Zároveň na tomto 

sjezdu prosazoval mírové soužití kapitalismu a socialismu bez narušování sfér vlivu. 

Z hlediska mezinárodní politiky šlo ze strany Chruščova v podstatě o přání udržet na 

mezinárodním poli status quo. 

Althusserova intervence v první polovině šedesátých let měla, velmi schematicky 

řečeno, dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo vytyčit „demarkační linii“ mezi „marxistickou 

teorií a formami filosofického (a politického) subjektivismu“, které marxismus ohrožovaly, a 

jasně ukázat, že tyto filosofické formy jsou marxismu cizí. Především se jednalo o 

„empirismus a jeho klasické či moderní varianty, jako je pragmatismus, voluntarismus, 

historicismus atd.“ „Základní momenty této první intervence jsou: rozpoznání a uznání 

důležitosti marxistické teorie pro revoluční třídní boj, oddělení distinktních praxí a zdůraznění 

specifičnosti ‚teoretické praxe‘. (...) Tato první intervence byla v základu situována na půdě 

konfrontace mezi Marxem a Hegelem“.18 

Druhá část Althusserovy intervence spočívala v nástinu „demarkační linie“ mezi 

„skutečnými teoretickými základy marxistické vědy o dějinách a marxistickou filosofií na 

straně jedné a idealistickými předmarxistickými pojmy, na nichž se zakládají současné 

interpretace marxismu jako ‚filosofie člověka‘ či jako ‚humanismu‘, na straně druhé. 

Základními momenty této druhé intervence je: zdůraznit ‚epistemologický zlom‘ ve vývoji 

Marxova myšlení; zdůraznit zásadní rozdíl mezi ideologickou ‚problematikou‘ děl mladého 

Marxe a vědeckou ‚problematikou‘ Kapitálu; zdůraznit specifičnost Marxova teoretického 

objevu.“19 

 

Althusserovo odmítnutí humanistického marxismu, k jehož přijetí došlo v důsledku 

odmítnutí kultu osobnosti a stalinismu, může působit na první pohled překvapivě. Je třeba jej 

trochu upřesnit. Althusser pochopitelně vítal odmítnutí stalinismu, který považoval za 

„teoretickou úchylku“, která měla katastrofální praktické důsledky a zdiskreditovala 

                                                 
16  Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, Brill, Leiden – Boston, 2006, s. 5. 
17  Srov. Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 227. 
18  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 262. 
19  Tamt., s. 263. 
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marxistické hnutí.20 Zároveň se však nedomníval, že by pouhé stranické oficiální přihlášení se 

k humanismu bylo dostatečným řešením dané situace a mohlo napravit omyly stalinistické 

politiky (která se samozřejmě neredukuje na osobnost Stalina), a co víc, že by tento oficiálně 

prosazovaný směr mohl zabránit opakování chyb stalinismu v budoucnosti. 

Celoživotní Althusserův boj proti stalinismu a jeho pozůstatkům Althusser veřejně 

zahájil v roce 1961. Bylo to osm let po Stalinově smrti a pět let po XX. sjezdu a maďarském 

povstání.21 Za tu dobu mohl Althusser jako člen Francouzské komunistické strany (PCF) 

poznat, že stranické fráze o humanismu mohou sloužit jako „fíkový list“ praxe značně 

nehumanistické. Jak zdůrazňoval ve svých textech, vypořádání se se stalinismem je možné 

pouze tehdy, když budou teoreticky analyzovány příčiny jeho vzniku a jeho reprodukce jako 

určitého systému. Nestačí pouze chybu přiznat, prohlásit, že „stalinismus byl špatný“, vyhlásit 

program „destalinizace“, hesla o marxismu jakožto humanismu a pokračovat dále. Chybu je 

třeba především teoreticky analyzovat a reflektovat. Jen tato analýza a reflexe zabrání jejímu 

opakování. I v tomto ohledu zůstával Althusser důsledným leninistou.22 

Právě absence teoretické reflexe ve Francouzské komunistické straně, ale potažmo ve 

všech komunistických stranách vede k tomu, že se stalinistická politika může nepozorovaně 

reprodukovat dál. Zmizely sice její nejkrvavější projevy, ale systém jako takový zůstal 

                                                 
20  Althusser pojímá stalinismus jako jednu z forem imperialismu. V tomto ohledu byl jeho pohled blízký 
oficiálnímu postoji Čínské komunistické strany. Stalinismus definuje jako „nalezenou“ (nikoli „předem 
promyšlenou“) formu imperialismu, která má za cíl vykořisťování národů uvnitř „socialistického“ světa. Viz 
Althusser, L., Thèses de juin 1986 (feuillets dactylographiés, Archives IMEC), cit. dle Negri, A., „Pour 
Althusser. Notes sur l’évolution de la pensée du dernier Althusser“, in: J.-M. Vincent (ed.), Sur Althusser. 

Passages, L’Harmattan, Paris 1993, s. 73. 
21  Jak uvádí Gregory Elliott (Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 13), není známo žádné Althusserovo 
vyjádření o „událostech roku 1956“ z této doby. Althusser v té době napsal jen několik článků o marxistické 
filosofii, které publikoval v odborném, nikoli stranickém tisku, tykajících se periodizace Marxova díla a podstaty 
marxismu (viz Althusser, L., „À propos du marxisme“, Revue de l’enseignement philosophique 3, 1953, č. 4, s. 
15–19; „Note sur le matérialisme dialectique“, Revue de l’enseignement philosophique 3, 1953, č. 5, s. 11–17) či 
možnosti fundování vědeckého zkoumání dějin. (Althusser, L., „Sur l’objectivité de l’histoire (Lettre à Paul 
Ricœur)“, Revue de l'enseignement philosophique 5, 1955, č. 4, s. 3–15.) 
22  Srov. například Leninovo vyjádření v práci „Dětská nemoc levičáctví“: „Poměr politické strany k vlastním 
chybám je jedno z nedůležitějších a nejsprávnějších měřítek, jak vážně chápe strana své poslání a jak v praxi plní 
své povinnosti ke své třídě a k pracujícím masám. Otevřeně přiznat chybu, odhalit její příčiny, rozebrat situaci, 
ze které tato chyba vzešla, bedlivě uvážit cesty k nápravě chyby – to je rys strany, která vážně chápe své poslání, 
to je známka, že strana koná své povinnosti.“ Lenin, V. I., „Dětská nemoc ‚levičáctví‘ v komunismu“, in: týž, 
Spisy 31, SNPL, Praha 1955, s. 51. 
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v zásadě nezměněn.23 Humanismus (máme zde i výše v textu na mysli tzv. „teoretický 

humanismus“) reprodukci stalinismu neodstraňuje, nýbrž v podstatě pouze maskuje. Frázemi 

o humanismu zakrývá zcela nehumanistický charakter společností jak v zemích východního 

bloku, tak na Západě. Konkrétní společenské problémy, což jsou nakonec problémy 

konkrétních lidí, nebudou dle Althussera vyřešeny frázemi o humanismu, ale jen systémovým 

poznáním příčin, tedy poznáním toho, jak systém určité problémy reprodukuje. Teprve toto 

poznání pak může být předpokladem adekvátní politiky strany. Teorie humanismu tuto 

adekvátní politiku znemožňuje tím, že zakrývá systémové příčiny, a zabraňuje tak 

uskutečnění tzv. „praktického humanismu“. Proto v oblasti teoretické analýzy je třeba dle 

Althussera přijmout naopak koncepci tzv. „teoretického antihumanismu“.24  

Tento „antihumanismus“ nemá nic společného s antihumanismem v běžném smyslu 

slova, nýbrž vyjadřuje přesvědčení, velice schematicky řečeno, že při analýze společnosti není 

možné metodicky vycházet od člověka, ale od dané společenské struktury. Nikoli tedy od 

nějakých domněle přirozených potřeb člověka či od jeho „podstaty“, ale naopak od struktury, 

která potřeby i „lidskou podstatu“ společensky určuje. Takovýto „teoretický antihumanismus“ 

je podle Althussera marxismu vlastní25 a „jedině teoretický antihumanismus může umožnit 

skutečný humanismus praktický“.26 Můžeme říci, že teoretický antihumanismus je podle 

Althussera v podstatě teoretická koncepce, která umožňuje systémovou analýzu a strukturální 

vysvětlení (a potažmo nápravu) společenských fenoménů.  

Ač se to může zdát paradoxní, představuje teoretický humanismus podle Althussera 

druhou stranu mince, jejíž první stranou, mohu-li se takto vyjádřit, je stalinismus. Stalinismus 

a teoretický humanismus jsou v jistém smyslu dvojčata, resp. teoretický humanismus je 

                                                 
23  Viz například Althusser, L., „Marx dans ses limits“, in: týž, Écrits philosophiques et politiques I., c. d., 
s. 367–537. Srov. rovněž Althusser, L., „Histoire terminée, histoire interminable“, in: týž, Solitude de Machiavel 

et autres textes, PUF, Paris 1998, s. 238–246 (dále citováno jako Solitude de Machiavel). 
24  „Z hlediska teorie můžeme, a dokonce musíme mluvit otevřeně o Marxově teoretickém antihumanismu 
a [musíme] vidět v tomto teoretickém antihumanismu absolutní (negativní) podmínku  možnosti (pozitivního) 
poznání  samotného lidského světa a jeho praktické přeměny. Není možné něco o lidech poznat jinak než za 
absolutní podmínky, že bude zničen na prach (teoretický) filosofický mýtus o člověku.“ Althusser, L., Pour 

Marx, c. d., s. 236.) 
25  „Moje analytická metoda nevychází od člověka jako takového, nýbrž z ekonomicky daného 
společenského období.“ Marx, K., „Poznámky k ‚Učebnici politické ekonomie‘ Adolpha Wagnera“, in: Marx, 
K., Engels, B., Spisy 19, NPL, Praha 1966, s. 408. 
26  Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 179. 
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pokračováním stalinismu v jiné formě. Je jakýmsi „stalinismem s lidskou tváří“.27 Tím, že 

teoretický humanismus nasazuje stalinismu lidskou tvář, znemožňuje jeho skutečné 

překonání.28 

Zároveň teoretický humanismus a stalinismus vycházejí podle Althussera na nejhlubší 

úrovni ze stejných teoretických předpokladů, oba směry jsou projevem esencialismu, oba jsou 

marxistické teorii cizí a oba mají negativní politické důsledky.29 Kritiku stalinismu Althusser 

sice vítal, nicméně odmítal způsob (viz například Předmluvu k Pro Marxe),30 jakým byla tato 

kritika vedena.31 

 

S kritikou kultu osobnosti se začaly v rámci komunistické strany přirozeně objevovat i 

kritické hlasy vůči Stalinově schematizaci marxismu. Komunistickou stranou tak nebyla 

odmítnuta pouze stalinistická politika, nýbrž i stalinistická filosofie. Stejně jako v případě 

odmítnutí stalinistické politiky však bylo i odmítnutí stalinistické filosofie provedeno bez 

adekvátní (marxistické) teoretické reflexe, což má za následek nedostatečné vypořádání se se 

stalinistickou filosofií a její deformací marxismu. Byly tak sice například odmítnuty Stalinovy 

teze o třídní povaze vědy a jeho rozdělení na tzv. „vědu buržoazní“ a „vědu proletářskou“, ale 

základní stalinistické deformace zůstaly zachovány a v základu přetrvávaly i nadále. Přijetí 

                                                 
27  Viz Goshgarian, G. M., „Introduction“, in: Althusser, L., The Humanist Controversy and Other 
Writings, Verso, London – New York 2003, s. xxiv. 
28  Je třeba však říci, že Althusser si jasně uvědomoval, že není humanismus jako humanismus. Zatímco 
marxistický humanismus ve Francii plnil podle něho negativní ideologickou úlohu, která tvoří určitý fíkový list 
stalinismu, program „socialismu s lidskou tváří“ v tehdejším Československu byl ve skutečnosti programem, 
který měl stalinismus překonat a vést ke skutečnému socialismu. Althusser tento program vysoce oceňoval. O 
Pražském jaru Althusser píše, že „by byla však například extrémně vážná politická chyba odsuzovat – kvůli užití 
adjektiva lidský – něco jako slogan ‚socialismus s lidskou tváří‘, slogan, kterým české masy vyjadřovaly (...) své 
třídních a národních zájmy. (...) To, co českoslovenští lidé chtěli, byl socialismus, nikoli humanismus. Chtěli 
socialismus, jehož tvář (nikoli tělo: tělo v tomto sloganu vůbec nefiguruje) by nebyla znetvořena praxí 
nedůstojnou jak českého lidu (lidu s vysokou politickou kulturou), tak socialismu. (...) Národní masové hnutí 
českého lidu (...) zasluhuje respekt a podporu všech komunistů.“ Althusser, L., On Ideology, Verso, London – 
New York 2008, s. 113. 
29  Přesun akcentu v marxismu na antropologickou oblast, jako je problematika odcizení apod., vlastní 
humanistickému marxismu, čerpajícímu z děl mladého Marxe, odvádí dle Althussera pozornost od systémových 
problémů společnosti a znemožňuje tak jejich řešení. 
30  Althusser, L., „Preface. Aujourd’hui“, in: týž, Pour Marx, c. d., s. 11–34. 
31  Např. v Odpovědi Johnu Lewisovi (Réponse à John Lewis) z roku 1972 formuluje svoji pozici tak, že 
kritika Stalina byla sice oprávněná, ale nebyla provedena z marxistických pozic. Podobně se vyjadřuje například 
i v ještě pozdějším textu „Marx ve svých limitech“ („Marx dans ses limits“) z roku 1978 a v celé řadě jiných 
textů. 
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teoretického humanismu, který je podle Althussera stejně jako stalinismus v základu 

esencialistickou, teleologickou koncepcí, která je „marxismu cizí ve všech jejích podobách“, 

zachování stalinských dogmat v marxistické teorii jen potvrzuje.32 

Etablování „teoretického humanismu“, jímž se strana chce vypořádat se stalinismem, je 

podle Althussera v podstatě kritikou zprava a posouvá celé hnutí směrem doprava (v tomto 

ohledu se v podstatě shodoval s Maovou pozicí). Humanistický marxismus Althusser 

považoval za ideologii bez jakéhokoli explikativního rámce,33 která kontaminuje marxismus a 

v podstatě, jak již bylo řečeno, vzdaluje komunistické hnutí jeho cíli: uskutečnění 

„praktického humanismu“.34 Přijetí „humanistického marxismu“ či „teoretického 

humanismu“ je tak podle Althussera v podstatě odklonem od marxismu a jeho koncepce 

třídního boje35 a příklonem k ideologiím 17. a 18. století, podle kterých (v představách jejich 

ideologů) je člověk (a to již v třídně rozdělené společnosti) suverénní bytostí, která si 

svobodně určuje svůj osud. Toto tvrzení v podstatě podle Althussera jen maskuje skutečnou 

povahu věci. Jako každá ideologie zakrývá i teoretický humanismus poznání skutečnosti, a 

                                                 
32  „Kritizoval jsem teoretické důsledky ideologie [teoretického humanismu], které jsou ohrožením a 
překážkou vědeckého poznání. A poukazoval jsem na to, že musíme interpretovat inflaci témat o 
‚humanistickém marxismu‘ a přisvojení si těchto témat marxistickou teorií jako historický projev dvojí 
neschopnosti a dvojího nebezpečí. Neschopnosti myslet specifičnost marxistické teorie a s ní spojeného 
nebezpečí její kontaminace ideologickými předmarxistickými interpretacemi. A neschopnosti vyřešit v jejich 
základě reálné (politické a ekonomické) problémy, které jsou dány konjunkturou po XX. sjezdu a nebezpečím, že 
tyto problémy budou maskovány chybnými a pouze ideologickými formulacemi a [že toto jejich zamaskování] 
bude mylně pojímáno jako jejich ‚řešení‘.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 262. 
33  Srov. tamt., s. 229. 
34  „Kritika stalinského ‚dogmatismu‘ byla obecně ‚prožívána‘ komunistickými intelektuály jako 
‚osvobození‘. Toto ‚osvobození‘ zrodilo hlubokou ideologickou reakci ‚svobodné‘, ‚morální‘ tendence, jež 
spontánně znovuobjevila stará filosofická témata: ‚svobodu‘, ‚člověka‘, ‚lidskou přirozenost‘ a ‚odcizení‘. Tato 
ideologická tendence hledala své teoretické zdůvodnění v díle mladého Marxe, která skutečně obsahovala 
filosofické argumenty pro ‚filosofii člověka‘, jeho ‚odcizení‘ a ‚osvobození‘. Tyto podmínky vytvořily 
v marxistické filosofii paradoxní situaci. Dílo mladého Marxe, které bylo od třicátých let využíváno 
maloměšťáckými intelektuály v jejich boji proti marxismu, bylo nejdříve nenápadně, později masivně, 
využíváno jako nová interpretace marxismu (...) řadou komunistických intelektuálů, kteří se ‚osvobodili‘ od 
stalinského dogmatismu.“ Tamt., s. 261. 
35  „Komunisté bojují za odstranění tříd, za komunistickou společnost, kde jednoho dne budou lidé 
svobodní (...). Přesto celá klasická marxistická tradice odmítala říci, že marxismus je humanismus. Proč? Protože 
prakticky, tedy na základě faktů, slovo humanismus je využíváno buržoazní ideologií, která jím bojuje (...) proti 
jinému slovu: třídnímu boji. (...) Marxistická tradice odmítala říci, že ‚člověk‘ dělá dějiny. Proč? Protože 
prakticky, tedy na základě faktů, toto vyjádření je užíváno ideologií buržoazie, která jej používá v boji proti (...) 
jinému tvrzení, (...) že jsou to masy, které dělají dějiny.“ Althusser, L., „La philosophie comme arme de la 
révolution“, in: týž, Positions, Éditions Sociales, s. 46–47. 
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znemožňuje tak účinnou emancipační politickou praxi. Politika, jejímž cílem je, jak se jednou 

vyjádřil Marx, „zkamenělé poměry donutit k tanci tím, že se jim zazpívá jejich vlastní 

melodie“,36 by na takovéto idealistické zkreslování skutečnosti neměla nikdy přistoupit. Je 

třeba se naopak dívat na skutečnost takovou, jaká opravdu je. Chceme-li totiž dosáhnout 

emancipace, Marxovými slovy, chceme-li zajistit, aby lidé mohli svobodně realizovat své 

možnosti, je zapotřebí adekvátního poznání situace. A toto poznání je možné jen 

prostřednictvím adekvátní teorie. Touto teorií je podle Althussera samozřejmě marxismus, 

který umožňuje systémovou analýzu. Jeho podstatou je (jak Althusser nepřestává opakovat) 

právě „teoretický antihumanismus“. Tato teze má samozřejmě záměrně provokativní 

charakter. 

 

Vypořádání se se stalinismem, stejně tak jako s teoretickým humanismem (ale 

nezapomínejme, že i s tzv. „levičáctvím“37) bude představovat hlavní bojovou linii 

Althusserovy teoretické intervence. Althusser danou situaci shrnuje tak, že nebezpečí, které 

hrozilo, bylo politického rázu, ale cesta zabránit tomuto nebezpečí bylo možné jen skrze 

teoretickou intervenci.38 Veškeré své veřejné angažmá Althusser pojímal jako intervenci.39 

Stalinskou éru samotnou označuje Althusser jako „dogmatickou noc“.40 Jak již bylo 

řečeno, kritiku stalinismu vítal, ale zároveň se obával určitého „posunu doprava“, 

„sociáldemokratismu“, regrese komunistických stran na pozici II. internacionály. Je třeba říci, 

že Althusser v šedesátých letech ještě věřil v návrat revolučního marxismu prostřednictvím 

                                                 
36  Marx, K., Engels, B., Spisy 1, SNPL, Praha 1956, s. 404. 
37  Ve významu, jaký dal tomuto pojmu Lenin ve svém díle „Dětská nemoc ‚levičáctví‘ v komunismu“. 
38  „Objektivně neexistovala žádná jiná forma možné politické intervence ve straně než forma čistě 
teoretická, a to ještě tak, že se opřela o existující či uznávanou teorii, aby ji obrátila proti způsobu, jakým ji 
využívala strana. A protože uznávaná teorii již neměla s Marxem nic společného, ale přizpůsobovala se naopak 
nanejvýš nebezpečným pošetilostem dialektického materialismu po sovětském způsobu, to jest po způsobu 
Stalinově, bylo záhodno, a to byla jediná možná cesta, navrátit se k Marxovi, k onomu myšlení z politického 
hlediska nezpochybnitelně přijímaného, protože posvátného, a ukázat, že dialektický materialismus à la Stalin je 
i se všemi svými teoretickými, filosofickými, ideologickými a politickými důsledky naprosto scestný. A tohle 
jsem se pokoušel udělat ve svých článcích z La Pensée, jež potom byly shromážděny v knize Pro Marxe, a se 
svými studenty z Normale ve spisu Číst Kapitál.“ Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 189. 
39  „Jak v politice, tak ve filosofii pouze intervenuji.“ Tamt. s. 167. 
40  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 21. 
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komunistických stran.41 Proto bylo také jedním z jeho hlavních politických cílů reformovat 

komunistickou stranu prostřednictvím teoretické intervence uvnitř této strany a vrátit jí 

leninský náboj.42 Šlo o to proměnit politickou praxi Francouzské komunistické strany (Parti 

communiste français, dále jen PCF) prostřednictvím restaurace marxistické teorie.43 

Liberalizace, která přišla s nástupem Chruščovovy éry, dávala k prosazování neortodoxní 

verze marxismu v rámci samotné komunistické strany jedinečnou příležitost. Čína zase se 

svou koncepcí permanentní revoluce poskytla Althusserovi pro jeho revoluční projekt 

transformace komunistické strany určitou inspiraci.44 

Althusser samozřejmě nevydal žádné prohlášení, ve kterém by vyjadřoval podporu 

Čínské komunistické straně (PCC), což by mohlo vést k jeho vyloučení z PCF, a zbavilo ho 

tak (alespoň podle jeho názoru) jediné, skutečně účinné možnosti politické intervence. 

Nicméně v knize Pro Marxe jsou přítomny zcela jasné signály, které jeho sympatie k Čínské 

komunistické straně více než naznačují. Tyto sympatie jsou koneckonců rovněž potvrzeny 

Rancièrem a jinými45 a neunikly samozřejmě ani samotné PCF. Mají svůj základ v Maově 

teorii (či filosofii), která určuje politiku Čínské komunistické strany. 

(Když Althusser publikoval v prosinci 1962 v La Pensée článek „Rozpor a 

předeterminace“ („Contradiction et surdétermination“) – později zařazený do knihy Pro 

Marxe –, vyšel zcela jasně najevo protiklad právě mezi jeho sympatiemi k maoismu a mezi 

antimaoistickým postojem PCF. Althusserovy pozitivně míněné odkazy na Maův spis O 

rozporu46 nešlo přehlédnout. Garaudy jej obvinil z pluralismu, který „poškozuje monistickou 

                                                 
41  Tato víra, jak uvidíme, ho v sedmdesátých letech opustila. Přinejmenším od roku 1976 již do 
komunistických stran mnoho naděje nevkládá. Srov. „Histoire terminée, histoire interminable“ (1976), „Enfin la 
crise du marxisme!“ (1977), „Marx dans ses limits“ (1977), „Le marxisme comme theorie « finie »“ (1978), „Le 
marxisme aujourd’hui“ (1978) aj. Srov. rovněž Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 217. 
42  „Myslel jsem si tedy, že mohu prokázat, alespoň formálně, že opoziční jednání uvnitř strany a na 
seriózních teoretických a politických základech je možné, a že je tedy možná, byť třeba s dlouhodobým 
výhledem, i transformace strany.“ Tamt., s. 225. 
43  Srov. Rancière, J., La leçon d’Althusser, La fabrique, Paris 2011, s. 61–62 (první vydání 1974). 
44  Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 19. 
45  Rancière, J., La leçon d’Althusser, c. d. 
46  V češtině vyšel tento text dvakrát. Viz Mao Ce-tung, „O rozporu“, in: Mao Ce-tung, Vybrané spisy II., 
přel. J. Zelený, SNPL, Praha 1954, s. 315–360; Mao Ce-tung, „O rozporu“, in: Mao Ce-tung, O praxi a rozporu, 
přel. K. Goldmann, J. Sušer a J. Fromková, Grimmus, Všeň 2011, s. 70–105. 
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bázi marxismu“,47 Althusser na tento útok reagoval textem „O Materialistické dialektice“.48 

Dva měsíce později se konal sjezd PCF v Ivry, který řešil otázku čínské hrozby. V této 

atmosféře Lucien Sève odsuzoval jakékoli koketování s maoistickými kategoriemi ze strany 

stranických intelektuálů – výtka byla samozřejmě adresována především Althusserovi. Ten 

byl další měsíc předvolán před redakční radu La Pensée, aby vysvětlil svůj postoj. Byl 

obviněn z „levičáctví“ a přinucen „uznat správnost stranické linie PCF“.49) 

 

Vraťme se ale k předmětu Althusserovy teoretické intervence, konkrétně k teoretickému 

humanismu. Althusser jej do jisté míry chápal jako reakci na stalinismus – a v jistém smyslu i 

jako jeho pokračování. (Skoro se zde vnucuje hegelovský pojem Aufhebung.) Rozvoj 

humanistického marxismu a jeho nebývalá popularita je do jisté míry pochopitelný. Vzhledem 

k tomu, že stalinistický dogmatismus z marxismu udělal naprosto strnulou mechanicistickou 

koncepci, není divu, že filosofové, kteří nechtěli marxismus obětovat stalinismu, hledali 

východisko z krize právě návratem k mladému Marxovi a jeho humanismu (příp. v 

hegelovském marxismu), jehož filosofie v tomto období byla snad ve všem protikladná 

stalinistickému schematismu. Právě však ona samozřejmost východiska a jakási automatická 

přitažlivost Marxových Ekonomicko-filosofických rukopisů z roku 1844 skýtala podle 

Althussera největší nebezpečí pro soudobý marxismus, nebezpečí, že marxismus jako 

filosofie bude v podstatě redukován na dílo mladého Marxe50 a celé dílo Marxovy dospělosti 

bude v podstatě obětováno či chápáno jen jako rozvinutí humanistických názorů 

šestadvacetiletého Marxe.51 

                                                 
47  Garaudy, R., „A propos des ‚Manuscrits de 1844‘ et quelques essais philosophiques“, in: Cahiers du 

communisme, č. 7–8, s. 118–119. 
48  Althusser, L., „Sur la dialectique matérialiste“, in: La Pensée, srpen 1963, č. 110, s. 5–46. 
49  Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 20. O této události se zmiňuje rovněž Rancière, J., 
La leçon d’Althusser, c. d., s. 79–80. Viz také Kessel, P., Le mouvement ‚maoiste‘ en France I., Union Génerale 
d’Éditions, Paris 1972, s. 64–66. 
50  Marxe před rokem 1845, který v tomto období podle Althussera nebyl ještě v pravém slova smyslu 
marxistou. O marxismu je podle Althussera možno mluvit až od roku 1845. „Absolutně není možné mluvit o 

období Marxova mládí jako o období, které by přináleželo k marxismu.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 81. 
51  Tímto směrem uvažoval např. již zmiňovaný Roger Garaudy, který podle svých vlastních slov „nikdy 
skutečně nepřestal vidět v Ekonomicko-filosofických rukopisech z roku 1844 ,východisko‘ Marxova myšlení 
(Garaudy, R., „Recherches sur la paupérisation“, Cahiers du Communisme, leden 1961, s. 14), ‚rozhodující 
etapu‘ v utváření marxistické teorie. (Garaudy, R., „A propos des Manuscripts de 1844 de Marx“, Cahiers du 

Communisme, březen 1963, s. 112, cit. dle Sève, L., Marxismus a teorie osobnosti, přel., D. Rozehnal, Svoboda, 
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Podle Althussera je proto třeba odmítnout stalinismus, jehož interpretace marxismu 

marxismus hrubě deformuje a v mnoha ohledech je přímo protimarxistická, ale je třeba 

provést marxistickou kritiku této deformace, tedy kritiku založenou na autentické marxistické 

teorii. Tato teorie má být onou hrází nejen proti stalinismu, ale i proti humanismu a vůbec 

proti všem ideologiím, které podle Althussera kontaminují soudobý marxismus (empirismus, 

pragmatismus, voluntarismus, ekonomismus, gauchismus, hegelianismus ad.), a znemožňují 

tak přiměřenou politickou praxi. 

Z výše řečeného je již zřejmé, jak se chce Althusser se stalinismem vypořádat. Namísto 

hegelovského či humanistického marxismu je Althusserovým řešením návrat k autentickému 

marxismu, návrat k samotnému Marxovi. Tento slavný „návrat k Marxovi“, který Althusser 

nejednou přirovnává k Lacanovu „návratu k Freudovi“, je vlastním jádrem jeho teoretického 

přístupu.52 A ať již hodnotíme výsledek tohoto pokusu jakkoli, nelze popřít, že se jedná, slovy 

Étienna Balibara, o „jeden z nejoriginálnějších, nejvýmluvnějších a také nejlépe 

vyargumentovaných pokusů ve 20. století formulovat marxistickou teorii“.53 

 

Právě originalita Althusserova pokusu do jisté míry znemožňuje vysledovat v rámci 

marxistické tradice nějaké jeho přímé filosofické předchůdce. Sám Althusser si na skutečnost, 

                                                                                                                                                         
Praha 1976, s. 79.) Garaudy byl ve Francii jedním z významných kritiků Althusserova pojetí marxismu jako 
teoretického antihumanismu. Sève hodnotí Garaudyho postoj tak, že se Garaudy „jistě nemýlí, když kategoricky 
odmítá tvrzení, že marxismus je ‚teoretický antihumanismus‘“. Sève nicméně dodává, že „tento postoj je však 
bezcenný, protože se zakládá na názoru, který je ještě méně přijatelný, tj. na marxistickém humanismu, 
redukovaném na některé jeho předvědecké stránky z roku 1844,  a navíc deformovaném ve spiritualistickém 
směru“. Sève následně podrobuje kritice jak Garaudyho, tak  Althusserovo stanovisko. Uznává, že „práce, kterou 
vykonal Louis Althusser a jeho přátelé, velmi přispěla k vyjasnění dvou podstatných bodů, jež můžeme pokládat 
za zjištěné s konečnou platností a bez nichž se nemůže obejít žádný seriózní marxistický výzkum: že v letech 
1845–1846 došlo u Marxe k rozhodnému obratu v jeho koncepci člověka a společenských vztahů a že tento obrat 
nenávratně diskredituje filosofický humanismus.“ Z toho ovšem podle Sèva neplyne, že by marxismus byl 
teoretickým antihumanismem. Podle Sèva Althusser nechce vidět, „že by tu mohlo jít o jakousi zcela novou 
antropologii a zcela nový humanismus, nikoli již filosofický ve spekulativním smyslu slova, nýbrž vědecký“. 
Tamtéž, s. 81, 89. Ke kritice Althusserova pojetí, jak pokud jde o koncepci „teoretického anithumanismu“, tak 
pokud jde o „epistemologický zlom, viz bezprostředně následující stránky. 
52  Skutečnost, že Althusser nezvolil strategii volného rozvíjení Marxových teorií, ale strategií, podle které 
vlastně jen „odhaluje“ pravého, „autentického“ Marxe, byla podmíněna tehdejší společenskou situací. Prezentace 
vlastních Althusserových filosofických názorů ve formě, podle které vlastně jen „adekvátně vyjádřil“ autentické 
Marxovy myšlenky, zajistila lepší (i když i tak dost problematickou) průchodnost v tehdejší komunistické straně, 
pro kterou byl Marx takřka něčím „posvátným“. Srov. Althusser, L., Sur la philosophie, Gallimard, Paris 1994, 
s. 37. Srov. rovněž Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 214. 
53  Balibar, É., „Avant propos pour la réedition de 1996“, in: Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. I–II. 
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že se v podstatě nemá o koho opřít, několikrát poměrně rozsáhle stěžuje.54 Tato okolnost do 

jisté míry vedla k tomu, že Althusser jak v době svého mládí, tak později věnuje jen 

minimální pozornost ostatním proudům marxismu a rozvíjí svou verzi marxismu v podstatě 

nezávisle na ostatních.55 (Ostentativně dokonce tvrdí, že téměř vůbec nečte.56) 

Pokud bychom však přeci jen měli jmenovat některé Althusserovy inspirátory (v 

marxistické tradici), byli by jim kromě klasiků a díla Mao Ce-tunga představitelé italského 

marxismu, především Galvano Della Volpe (1895–1968) a Lucio Colletti (1924–2001).57 Oba 

autoři, stejně jako Althusser, reprezentují antiidealistický směr v rámci marxismu, nepřátelský 

vůči hegelianismu, zdůrazňující vědecký status marxismu, radikální zlom mezi hegelovskou a 

marxistickou dialektikou a novost Marxova metodologického přístupu. 58 

Jsou zde však i podstatné rozdíly. Della Volpe klade rok, kdy se Marx rozžehnal 

s hegelianismem do roku 1843 („Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva“),59 čímž se 

Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844 pro něj stávají relevantním (již plně 

marxistickým) textem, a Della Volpe je tak nucen akceptovat i historicismus a humanismus 

                                                 
54  Srov. např. Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 14–17. 
55  Perry Anderson s ne velkou mírou nadsázky uvádí, že tento rys, ignorovat ostatní marxistické 
myslitele, je do jisté míry pro tzv. „západní marxismus“ typický. Kromě Althussera uvádí rovněž  Sartra, 
Adorna, Collettiho a Della Volpeho. Viz Anderson, P., Sur le marxisme occidental, Maspero, Paris 1977, s. 97–
98. 
56  V dopise Fernandě Navarro například uvádí, že čte „tak možná jednu knihu za rok a něco“. Viz 
Althusser, L., Sur la philosophie, c. d., s. 109. V období osmdesátých let po hospitalizaci na psychiatrické 
léčebně podle vyjádření Étienna Balibara četl Althusser v důsledku konzumace řady léků skutečně jen velmi 
málo. Objem své četby však Althusser podceňuje i pokud jde jiná období jeho života. Ve své autobiografii 
v části, kde popisuje své působení na ENS, např. uvádí: „Co se týká textů, moje filosofické vzdělání bylo 
samozřejmě poněkud omezené. Znal jsem dobře Descarta, Malebranche, trochu Spinozu, vůbec ne Aristotela, 
sofisty, stoiky, dost slušně Platóna, Pascala, Kanta vůbec ne, trochu Hegela a konečně jisté velmi pečlivě 
pročtené pasáže z Marxe.“ Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 159. Psychologické zdůvodnění 
potřeby očividného podceňování rozsahu své čtenářské zkušenosti bychom mohli hledat v tom, co sám Althusser 
naznačuje jako potřebu „provokovat“, „vzbuzovat ohromení, obdiv (!) a nevěřícnost ostatních“. Tamt. s. 159. To 
se mu jistě v řadě případů podařilo. Francis Wheen například skutečně komentuje Althusserovo „přiznání“ 
rozsahu jeho četby slovy vyjádřujícími ohromení: „Jak mohl s něčím takovým obstát“ a dodává, že Althusserův 
„popis vlastního kouzelnického triku je omračující svou otevřeností“. Wheen, F., Marxův Kapitál, přel. L. 
Kotačka, BETA – Pavel Dobrovský, Praha 2007, s. 144. Podceňování své čtenářské zkušenosti se v právě 
citované monografii Budoucnost je dlouhá objevuje rovněž na stranách 176, 258 aj. 
57  Významný vliv měl na Althussera rovněž i Antonio Gramsci, byť se k němu v mnoha ohledech 
Althusser staví spíše polemicky. 
58  Viz Della Volpe, G., Critique de l’ideologie contemporaine. Essais de théorie dialectique, přel. P. 
Méthais, PUF, Paris 1976, zejm., s. 9–16. 
59  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 30. 
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jako součást „zralého“ marxismu. Ty však Althusser považuje za ideologie, které jsou 

zralému marxismu cizí. Přesto však Althusser oceňoval právě Collettiho a Della Volpeho za 

snahu zdůraznit specifičnost marxismu proti hegelianismu. Neméně sympatické mu jistě bylo 

i jejich kladné oceňování Leninovy filosofie. 

Co však ještě více spojuje oba italské marxisty s Althusserem, je snaha dokázat 

vědeckost marxismu. Vědy jsou podle Althussera autonomní, řídí se svými imanentními 

kritérii, a jsou tudíž nezávislé na jakýchkoli jiných subjektivních pozicích vědce. Vyznačují se 

objektivním poznáním. Historický materialismus je podle Althussera vědou. Na rozdíl od 

Della Volpeho a Collettiho odmítá však Althusser naturalismus a empirismus. Činí tak 

v podstatě v souhlasu s francouzskou epistemologickou tradicí. Právě ona (daleko více než 

dosavadní marxistická filosofie – samozřejmě s výjimkou klasiků marxismu) je (vedle 

psychoanalýzy) jedním z hlavních inspiračních zdrojů Althusserova filosofického projektu. 

Jeho cílem bylo v podstatě vytvořit autentickou neempiristickou marxistickou filosofii a 

zkonstruovat marxistickou vědu (historický materialismus), která by měla ne-ekonomistickou, 

ne-humanistickou a ne-historicistickou formu. Marxistická filosofie by pak měla zajistit 

epistemologickou garanci pro historický materialismus. Epistemologická problematika tvoří 

jednu z hlavních os Althusserova myšlení v tzv. „teoreticistním období“. 
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I. Teoreticistní období 
Althusserova filosofie v letech 1960–1967 

 

 

EPISTEMOLOGIE 
 

 

 

EPISTEMOLOGICKÝ ZLOM , KONCEPT „ PROBLEMATIKY “  A PROBLÉM PERIODIZACE MARXOVA 

DÍLA  

 

Jednou z ústředních tezí Althusserova díla je, že se ve vývoji Marxova myšlení nachází 

tzv. „epistemologický zlom“. Tento zlom klade Althusser (na základě Marxovo vyjádření z 

„Předmluvy“ ke spisu „Ke kritice politické ekonomie“) do roku 1845. Reprezentuje jej 

konkrétně Marxovo a Engelsovo dílo Německá ideologie.60 Prostřednictvím tohoto zlomu 

dochází u Marxe k založení nové vědy (historického materialismu) a k vytvoření nové 

filosofie (dialektického materialismu).61 

Sám pojem „epistemologický zlom“ (rupture épistemologique) přebírá Althusser od 

Gastona Bachelarda.62 Je to jeden z hlavních pojmů Bachelardovy historické epistemologie.63 

                                                 
60  Srov. Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 24. 
61  V knize Pro Marxe Althusser nevytváří jasnou demarkaci mezi marxistickou filosofií (dialektickým 
materialismem, který chápe v tomto období jako „obecnou teorii teoretické (vědecké) praxe“) a marxistickou 
vědou (historickým materialismem). Obě jsou pro něj důsledkem „odříznutí se“ od ideologie, důsledkem 
jediného epistemologického zlomu. V pozdější fází své filosofie (1967–1976) přináší Althusser jemnější 
rozdělení s tím, že Marx vlastně provedl dvojí teoretický převrat. Založil novou vědu (historický materialismus) 
prostřednictvím „epistemologického zlomu“ a zároveň vytvořil novou filosofii (dialektický materialismus) 
prostřednictvím tzv. „filosofické revoluce“. Althusser tímto rozlišením mezi „zlomem“ v oblasti věd a „revolucí“ 
v oblasti filosofie chce říci, že zatímco ve vědě po „zlomu“ již není „cesty zpět“, po filosofické revoluci je návrat 
zpět naopak možný (kontrarevoluce). Z tohoto důvodu také filosofie (stejně jako ideologie) ve vlastním slova 
smyslu „nemá dějiny“ a vývoj. Filosofie je dle Althussera vlastně jen neustálým „přežvykováním“ téhož, kdežto 
věda vývoj a dějiny má. V případě vědy se jedná o „proces bez subjektu“, v případě filosofie a ideologie naopak 
o proces se subjektem. 
62  Tamt., s. 25. 
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Ustanovení vědy a vědecký pokrok se projevuje právě skrze tyto epistemologické zlomy, 

kterými se vědec odděluje od tzv. „epistemologických překážek“,64 které rozvoji dalšího 

vědeckého poznání brání. Tyto překážky jsou vlastně rezidua v myšlení vědce, které si přináší 

z běžného života, z toho, co Bachelard označuje pojmem „connnaissance commune“ .65 Tento 

pojem má význam jakéhosi všeobecně běžného sdíleného poznání. Velmi volně bychom jej 

mohli přeložit jako „zdravý selský rozum“. 

V Althusserově koncepci odpovídá Bachelardův pojem connnaissance commune tomu, 

co Althusser označuje jako ideologii. Mezi vědeckým poznáním a connaissance commune je 

samozřejmě kategorický rozdíl. Jsou to vlastně protiklady. Věda se vyvíjí právě skrze 

„odlomení se“ od „pravd“ connaissance commune.66 

Tímto epistemologickým zlomem může být založena nová věda nebo se skrze něj může 

vyvíjet věda již ustanovená. Pak tento zlom znamená odlomení se od těch pozůstatků, které si 

předchozí stav vědy ponechával ve svých předpokladech z „connaissance commune“. 

Příkladem může být neeukleidovská geometrie proti eukleidovské, relativistická fyzika či 

kvantová mechanika v poměru k fyzice newtonovské apod. Ty představují z 

epistemologického hlediska pokročilejší formy vědy, neboť dokázaly překonat více 

epistemologických překážek vědy předcházející. Jinými slovy, dokázaly překonat předchozí 

stav poznaní, který se více zakládal na connaissance commune. 

 

                                                                                                                                                         
63  Althusser Bachelardův pojem epistemologický zlom (rupture) přebírá, nicméně, aby mu dal „větší 
říznost“ (tranchant), nazývá jej někdy „epistemologickým řezem“ (coupure). Sám přiznává, že je to jen taková 
„slovní hříčka“ motivovaná v podstatě jen stylisticky. (Srov. „Élements d’autocritique“, in: Solitude de 

Machiavel, c. d., s. 169.) O pojmu epistemologický zlom u Althussera a Bachelarda, srov. rovněž Gillot, P., 
Althusser et psychanalyse, PUF, Paris 2009, s. 42–43, příp. Lecourt, D. (ed.), Dictionnaire d’histoire et 

philosophie des sciences, Quadrige/PUF, Paris 2006, s. 843. I zde se píše v podstatě jen o přejmenování 
s ohledem na aspekt stylistický tohoto konceptu při zachování jeho obsahu. 
64  Tento pojem zavedl Bachelard ve svém díle La formation de l’esprit scientifique z roku 1938. 
65  Viz Bachelard, G., „Connaissance commune et connaissance scientifique“, in: týž, Le rationalisme 

appliqué, PUF, Paris 1970, s. 102–118 (první vydání 1949). 
66   Srov. Engelsův názor na vývoj vědeckého poznání: „Dějiny věd jsou dějinami pozvolného 
odstraňování tohoto nesmyslu [ideologického nazírání – zvýrazněno Engelsem], respektive jeho nahrazování 
novým, ale stále méně absurdním nesmyslem.“ (Engelsův dopis Conrádu Schmidtovi z  27. 10. 1890, in: Marx, 
K., Engels, B.,  Spisy 37, Svoboda, Praha 1972, s. 567. 
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Bachelardovým cílem bylo „vytvořit filosofii (...), která by byla teorií vývoje vědeckého 

myšlení“.67 Tato snaha směřovala proti epistemologiím a filosofiím, které se hlásily 

k empirismu, realismu, fenomenologii apod. Bachelard vytýkal těmto koncepcím, že 

vycházejí z představy něčeho daného (smyslově či fenomenálně přístupného) a považují toto 

dané za neproblematický základ poznání. Husserlovský požadavek vycházet z „přirozeného 

horizontu“ nezakrytého „ideovým šatem“ či „šatem symbolů“, jakým je „matematika a 

matematická přírodověda“,68 či požadavek empirismu a realismu vycházet z přirozených 

empirických, reálných dat se podle Bachelarda v podstatě zakládá na naivní epistemologii 

vycházející právě z connaissance commune. Pro Bachelarda je connaissance commune 

akonceptuální a obsahuje skryté, neuvědomované „epistemologické překážky“, které vědci, 

který je v tomto connaissance commune zakontextován a dosud nepřekročil jeho rámec, brání 

dosáhnout skutečného, vědeckého, tj. konceptuálního poznání. Vědecké poznání se vyznačuje 

právě tím, že je konceptuální, v tom smyslu, že je spojeno s tvorbou pojmů i s vytvořením 

samého teoretického objektu zkoumání. Ten není nikdy bezprostředně dán, ale je teprve 

konstruován teoretickou činností.69 Ve vědeckém poznání jde o to vytvořit teoretický koncept, 

který byť není empiricky přístupný ani vnímatelný a ani nevzniká pouhou abstrakcí 

z empiricky vnímatelných skutečností, nám umožňuje vnímatelné skutečnosti racionálně 

pochopit. 

 

Příkladem mohou být různé fyzikální modely, kdy na základě těchto modelů, které 

v realitě nemusí ani materiálně existovat (nevznikají pozorováním a redukcí pozorovatelných 

                                                 
67  Bachelard, G., La philosophie du non, PUF, Paris 1975, s. 7 (první vydání 1940). 
68  Husserl, E., Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, přel. O. Kuba, Academia, Praha 
1972, § 9, s. 73. 
69  Bachelardovi, stejně tak jako Althusserovi a velké části marxistické tradice jde o překonání subjekt-
objektového vztahu. V jejich epistemologii se toto překonání projevuje tak, že místo představy nezávislého 
subjektu, který poznává nezávislý objekt, existuje sice poznávaný předmět nezávisle na vědomí subjektu, ale 
„předmět poznání“ je teoretickou konstrukcí (není tedy pochopitelně nezávislý na subjektu). „Předmět poznání“ 
sice vyjadřuje „poznávaný předmět“, ale bezprostředně se s ním nekryje. Tak jako člověk v marxistické tradici je 
prakticky činný a touto činností překonává protiklad mezi ním jako subjektem a přírodou jako objektem a dělá 
z ní své „prodloužené tělo“, svůj výtvor, ve kterém zpředmětnil své bytostné síly, tak rovněž v teorii poznání je 
předmět poznání (teoretický objekt) výsledkem teoretické konstrukce či, jak píše Bachelard, „projektu“. 
„Zprostředkování objektu subjektem nabývá ve vědeckém myšlení vždy formu projektu.“ Bachelard, G., Le 

nouvel esprit scientifique, PUF, Paris 1968, s. 14 (první vydání 1934). 
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dat, redukcí konkrétního na jejich abstraktní vyjádření) pochopíme empiricky vnímatelné 

skutečnosti. 

U Marxe hraje tuto roli pojem/koncept „hodnoty“, kdy hodnota je v Marxově pojetí 

něčím imateriálním (jak píše Marx v Kapitálu, „hodnotu netvoří ani jeden atom přírodní 

látky“70), tedy něčím, co nelze empiricky vnímat, ale co je výsledkem (a konstrukcí) určité 

teoretické činnosti. Ačkoli je hodnota imateriální a empirickému zkoumání nepřístupná, 

přesto, stejně jako společenské vztahy, jichž je výrazem, představuje něco objektivního a něco 

objektivně se projevujícího a působícího. Je to dokonce právě zákon hodnoty, který určuje 

chování „projevující se jen na povrchu jevů“. Na základě pochopení působení zákona 

hodnoty, tohoto „skrytého pohybu“, pochopíme podle Marxe pohyb projevující na povrchu, 

který je empiricky přístupný. To je pro Marxe koneckonců smyslem vědy, která „by byla 

zbytečná, kdyby se jevová forma a podstata věcí přímo kryly“,71 a jejímž úkolem je právě 

„převést pohyb projevující se jen na povrchu jevů na vnitřní skutečný pohyb“.72  

Dle Althussera existuje v tomto ohledu určitá epistemologická příbuznost mezi 

marxismem a psychoanalýzou. Stejně jako v případě Marxova pojmu hodnoty je i pojem 

„nevědomí“ pojmem, který nelze získat žádnou empirickou redukcí či fyzikálním měřením, 

ale který je nutné konstruovat teoretickou činností. Pochopení nevědomí a jeho fungování 

nám umožní porozumět vnějšímu (empiricky přístupnému) chování určitého jedince. Zároveň 

toto chování nelze na pojem nevědomí redukovat (nevědomí není vědomí zbavené 

nahodilostí), ale lze jej z něj racionálně pochopit. Cesta k pochopení nevědomí sice vychází 

z empiricky vnímatelných dat a jejich analýzy, ale teoretickou činností transformuje tato 

empirická data na vědecké pojmy. Teoretická činnost není vlastně ničím jiným než právě 

touto transformací pojmů. 

Teoretický postup tedy vychází z analýzy jevových forem, u této úrovně obecnosti ale 

nekončí, nýbrž dospívá k vědeckým pojmům, které nejsou „jevové“, empirické. Dospívá 

k vědeckým pojmům, které bezprostředně neodpovídají jevovým formám, a nejsou a ani 

nemohou být proto jejich prostou redukcí. Jsou naopak výsledkem teoretické transformace a 

                                                 
70  Marx dále dodává: „Obracejme a otáčejme si každé jednotlivé zboží jak chceme, nepostihneme je jako 
ztělesněnou hodnotu [Wertding].“ Marx, K., Kapitál I, SNPL, Praha 1953, s. 64. 
71  Marx, K., Kapitál III/2, SNPL, Praha 1956,  s. 365. 
72  Marx, K., Kapitál III/1, SNPL, Praha 1955, s. 331.  
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teoretické konstrukce. Jsou tedy něčím kvalitativně odlišným, vysvětlují jevy, ale neredukují 

se na ně. 

 

Možnost teoretické konstrukce vědeckých pojmů, resp. konceptů, je podle Bachelarda 

umožněna právě epistemologickým zlomem,73 kterým se vědec „odlamuje“ od obecných 

„pravd“ obecného „poznání“, a je mu tak umožněno vstoupit do vědeckého diskurzu. Tímto 

„odlomením“ či „zlomem“ překonává „epistemologické překážky“ ( l’obstacle 

épistémologique), jejichž existence v předchozím ideologickém či vědeckém rámci bránila 

vytyčení určitých teoretických problémů a blokovala rozvoj poznání. 

 

Z toho, co bylo již řečeno, plyne, že rozdíl mezi vědou a ne-vědou (resp. „ideologií“ u 

Althussera, „předvědeckým duchem“ u Bachelarda) spočívá v odlišnosti jejich objektů. 

Zatímco objekt „běžného poznání“ je „dán“ v každodenní zkušenosti, objekt vědy je teprve 

konstruován, a to v rámci určitého teoretického systému. Epistemologický zlom představuje 

rupturu, která jednak upomíná na platónský protiklad mezi doxa a epistémé74 a jednak 

poukazuje na diskontinuitu ve vývoji již etablovaných věd. 

Tvrzení, že vývoj věd probíhá určitým způsobem diskontinuálně, není samo o sobě 

nijak zvlášť překvapivé. Kromě Althussera a již zmiňovaného Gastona Bachelarda tematizuje 

jen ve Francii problematiku diskontinuity věd např. Jean Cavaillès, Georges Canguilhem, 

Alexandre Koyré a celá řada dalších. V Althusserově pojetí je vývoj vědy explicitně spojen 

s destrukcí subjektu. Subjekt v Althusserově terminologii je vyhrazen pouze oblasti ideologie, 

zatímco vývoj vědy je „procesem bez subjektu“. Této otázce se budeme věnovat blíže na 

příslušném místě. Nyní ještě chvíli zůstaňme u problému diskontinuity vědeckého poznání. 

 

Oproti koncepci např. Kuhnově není diskontinuita ve vývoji vědy (u Althussera ani 

Bachelarda) spojena s principem nesouměřitelnosti. „Odříznutí se“ od ideologickým pojmů a 

                                                 
73  K pojmu „epistemologický zlom“ u Bachelarda a Althussera srov. také Gillot, P., Althusser et la 

psychanalyse, c. d., s. 42–43. 
74  Srov. např. Ústavu 509e, 511d–e. Vědecké racionální poznání, jež se vyznačuje mimo jiné tím, že má 
mít obecnou platnost, se podle Platóna může týkat pouze oblasti idejí. Není vlastně ničím jiným než právě 
poznáním idejí jako něčeho neměnného a stálého, ale zároveň jako toho, co je ve věci podstatné a určující. 
K poznání tak můžeme dojít jen skrze rozum a myšlení. Pro oblast proměnlivého světa smysly zachytitelných 
věcí můžeme mít jen neurčité mínění (doxa). 
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vytvoření epistemologického zlomu naopak umožňuje rozpoznání ideologických pojmů75 

jakožto pojmů ideologických. Překonaný teoretický systém tak není nepostihnutelný 

prostředky nového (kuhnovsky řečeno) paradigmatu, ale právě naopak. Na základě teoreticky 

rozvinutějšího systému je možno lépe pochopit předchozí teoretické systémy76 a jejich limity 

a vysvětlit, proč v rámci těchto systémů nebylo možno dojít k určitým poznatkům. Umožňuje 

pochopit, jaké epistemologické překážky (v Althusserově terminologii ideologie) bránily 

v rámci určitého teoretického systému určité poznatky vytvářet. 

Příkladem může být Marxův rozbor teorií klasických ekonomů, jak je prezentován 

v Teoriích o nadhodnotě.77 Tento rozbor Marx provádí na základě specifického způsobu čtení, 

který Althusser označuje čtením symptomálním (lecture symptomale).78 Tento způsob čtení 

přiblížíme podrobněji na jiném místě, zde budiž jen řečeno, že jedním z jeho cílů je odhalit 

právě ty prvky, které bránily předchozímu systému teoreticky pokročit dále – odhalit 

epistemologické překážky.79 

                                                 
75  Althusserem užívaný pojem ideologie je analogický bachelardovskému pojmu „connaissance 
commune“ a má s ním společnou řadu rysů.  
76  To je také smyslem Marxovy teze, že „anatomie člověka je klíčem k anatomii opice“. 
77  Marx objevil a teoreticky zpracoval pojem hodnoty a dvojaký charakter zboží (byť různé anticipace se 
objevují již dříve) na konci Rukopisů „Grundrisse“. (Viz Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ III., Svoboda, Praha 
1977, s. 158–159. Poslední kapitola Rukopisů „Grundrisse“ z názvem „Hodnota“, kterou však brzy po napsání 
Marx přejmenoval na „Zboží“ (Srov. Marx, K., „Dopis B. Engelsovi z 29. listopadu 1858“, in: Marx, K., Engels, 
B., Spisy 29, Svoboda, Praha 1969, s. 412) posloužila Marxovi jako východisko jeho díla Ke kritice politické 

ekonomie, které vyšlo v roce 1859, a Kapitálu (1867). Na tomto základě pak Marx mimo jiné dekonstruuje 
předchozí ekonomické teorie. Rozbory předchozích ekonomických teoretických systému pak vyšly pod názvem 
Teorie o nadhodnotě jako čtvrtý díl Kapitálu.  
78  I ve francouzštině je výraz „symptomale“, stejně jako jeho český překlad, neologismem. Sám Althusser 
jej označuje dokonce za „příšerný neologismus“. Srov. Althusserův dopis Lacanovi z 11. července 1966 (je 
možné, že se jedná o chybu v dataci a dopis byl ve skutečnosti psán až 13. července): „Pokoušel jsem se [v knize 
Číst Kapitál] ukázat nutnost určité teorie čtení, na základě velmi zvláštního způsobu čtení, kterým Marx četl své 
předchůdce (klasické ekonomy) a které jsem odůvodněně nazval ‚čtením symptomálním‘, navrhnuv tak tento 
příšerný neologismus. (Dlouho jsem nad tímto gramatickým barbarismem, který se mi však zdá teoreticky 
nezbytný, váhal.)“ Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse. Freud et Lacan, Stock/IMEC, Paris 1993, s. 301 
(dále citováno jako Écrits sur la psychanalyse). 
79  Nejsou to tedy běžné omyly či nepřesnosti, které by bylo možno korigovat v rámci daného diskurzu, 
ale jsou to právě symptomy, jejichž rozpoznání a teoretické uchopení vede k proměně diskurzu samého. Proto 
není možné zaměňovat omyl (bévue) určité teorie za „symptom“. Symptomální čtení tak není pouhým čtením 
mezi řádky a hledáním nepřesností. 
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Řekli jsme, že na základě rozvinutého teoretického systému je možno lépe pochopit 

systém méně rozvinutý.80 V jistém smyslu je tak možno říci, že althusserovská a 

bachelardovská epistemologie a koncepce zlomu je opakem koncepce Kuhnovy, založené na 

principu nesouměřitelnosti.81 

Zároveň je třeba říci, že je rovněž protikladná různým formám relativismu, který 

z principu nesouměřitelnosti v podstatě vyplývá. Bachelardovská epistemologie, kterou se 

Althusser velice silně inspiruje a v mnoha ohledech ji v podstatě přejímá, tak stojí v opozici 

proti postmoderní tezi o nekonečnosti možných diskurzů, z nichž žádný není privilegován, 

kdy všechny diskurzy jsou rovnocenné a není možné mezi nimi na základě racionálních 

kriterií rozhodnout.82 

Krom toho, co bylo řečeno, se epistemologický zlom vyznačuje rovněž tím, že 

transformuje celou dosavadní teoretickou „problematiku“.83 Pojem „problematika“ má v 

Althusserově díle specifický význam. Nejedná se pouze o určitou sadu problémů, kterou by se 

zabývala určitá disciplína, nýbrž odkazuje k celkové teoretické struktuře, k určité „teoretické 

formaci“ či „teoretickému horizontu“, který určuje samotné položení výzkumných otázek, 

                                                 
80  Na základě einsteinovské fyziky, která je obecnější, je možno lépe pochopit fyziku newtonovskou, na 
základě Marxe lépe pochopit klasické ekonomy apod. 
81  Proto jen skutečně ve velkých uvozovkách by bylo možné připodobnit Bachelardův pojem 
„epistemologický zlom“ k pojmu „vědecká revoluce“. O rozdílnosti obou pojmů viz např. Lecourt, D. (ed.), 
Dictionnaire d’histoire et philosophie des sciences, c. d., s. 97. 
82  O lyotardovském postmodernismu se Althusser vyjadřuje velmi kriticky. Srov. např. Althusser, L., 
Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 215–216. 
83  Jak Althusser uvádí, koncept „problematiky“ jakožto „určité specifické jednoty určité teoretické 
formace“ přebírá od Jacquesa Martina. Jemu je také celá kniha Pro Marxe dedikována. „Věnuji tyto stránky 
památce Jacquesa Martina, našeho přítele, který, stíhán nejtěžšími zkouškami, sám objevil přístupovou cestu k 
Marxově filosofii a zavedl mě na ni.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 7. Moulier Boutang uvádí, že dlouhou 
dobu věřil, že Althusserovo vysoké hodnocení Martina je v důsledku jejich hlubokého přátelství poněkud 
přehnané. (Srov. Moulier Boutang, Y., Louis Althusser, une biographie, La formation du mythe 1918–1945: La 

matrice, c. d., s. 12.) Skutečnost, do jaké míry Martinova disertační práce Remarques sur la notion d’individu 

dans la philosophie de Hegel Althussera ovlivnila, nebylo možné dlouhou dobu posoudit, jelikož Althusser 
prohlašoval tuto práci za ztracenou. Tuto práci objevil až na podzim roku 1993 François Matheron poté, co byla 
Althusserova pozůstalost převezena do IMECu (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine). Byla nalezena 
hned vedle práce Althusserovy. Moulier Boutang uvádí, že „jestliže Jacques Martin nebyl pro dějiny filosofem, 
který objevil koncept obecné problematiky, byl zkrátka a dobře pro Althussera objevitelem jeho problematiky.“ 
Tamt., s. 13. Srov. i bezprostředně předcházející stránky. 
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interpretaci odpovědí na tyto otázky i možnost/nemožnost vzniku určitého teoretického 

objektu v dané teoretické struktuře.84 

Ačkoli Althusser pojem „problematika“ neužívá příliš často, je v jeho myšlení neustále 

přítomen „a tiše ovládá celou dráhu jeho myšlení“.85 V Althusserově koncepci je tento pojem 

aplikovatelný na jakýkoli systém pojmů: vědecký, filosofický i ideologický. Prostřednictvím 

pojmu/koncepce „problematiky“ je možné teoreticky uchopit principy určitého diskurzu 

samého, tedy principy, které určují jeho teoretický horizont a to, co je v tomto horizontu 

„viditelné“ a co ne. Pojem problematiky tak umožňuje teoreticky reflektovat, jak jsou 

jednotlivé pojmy určitého systému v tomto systému samém vytvářeny. Poskytuje možnost 

koncipovat je jako produkované a zároveň zkoumat mechanismus této produkce. Představuje 

tak nástroj určité teoretické autoreflexe systému samotného jím samým. Sám systém pojmů a 

mechanismus jeho fungování (to, co odkrývá, a to, co zakrývá) se tak může stát předmětem 

zkoumání. 

Transformace určité „problematiky“ epistemologickým zlomem je spojená 

s transformací obsahu jednotlivých pojmů. Může být spojena s vytvořením nového 

pojmosloví, v praxi však velmi často je nový obsah pojmů vyjadřován ve starém jazyce a ve 

výrazech převzatých z původního (netransformovaného) diskurzu. To do značné míry detekci 

epistemologického zlomu ztěžuje, neboť radikální diskontinuita se projevuje na první pohled 

jako kontinuita. 

K odhalení této diskontinuity a radikální transformace „problematiky“ vede již 

zmiňovaná metoda „symptomálního čtení“, která má být Marxovým objevem a kterou 

Althusser nyní aplikuje na dílo samotného Marxe, a na základě tohoto zkoumání odhaluje 

v díle Karla Marxe epistemologický zlom, který klade do roku 1845. Na tomto základě pak 

navrhuje následující periodizaci Marxova díla:86 

 

1840–1844: Díla mladého Marxe   

1845: Díla představující zlom (Teze o Feuerbachovi, Německá ideologie) 

1845–1857: Díla dozrávání (Manifest, Bída filosofie, Mzda, cena a zisk) 

                                                 
84  Pojmu „problematika“ v Althusserově díle se velmi podrobně věnoval francouzský filosof Jean-Pierre 
Cotten v díle La pensée de Louis Althusser, Privat, Toulouse 1979, zejm. s. 47–116. 
85  Srov. de Ípola, E., Althusser. L’adieu infini, c. d., s. 41. 
86  Althusser, L., Pour Marx, c. d., 26–27.  
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1857–1883: Díla zralá 

 

Období děl mladého Marxe Althusser rozděluje na období trvající od roku 1842, období 

„racionalisticko-liberální“, a na období 1842–1845, období „racionalisticko-komunitární“. 

První období rovněž Althusser charakterizuje jako kantovsko-fichtovské, druhé jako 

feuerbachovské.87 V tomto Althusserově dělení je zajímavé, že neponechává žádný prostor 

pro „období hegelovské“. Hegelovská problematika je podle Althussera obsažena pouze v 

jediném textu, kterým jsou Ekonomicko-filosofické rukopisy, jež jsou jen jakýmsi pokusem 

„převrátit hegelovský idealismus do Feuerbachova pseudomaterialismu“. „Jednoduše řečeno,“ 

píše Althusser, „kromě tohoto posledního textu jeho ideologicko-filosofického období 

(nepočítáme-li disertaci, která je ještě jen školním cvičením) nebyl mladý Marx nikdy 

hegeliánem, ale nejprve kantovcem-fichtovcem, později feuerbachovcem. Teze, tak velice a 

všeobecně rozšířená, o hegelianismu mladého Marxe, je prostě mýtem.“88 

Toto tvrzení Althusser rozebírá podrobněji v textu „Les « Manifestes philosophiques » 

de Feuerbach“. Dokládá zde, že Marxovy texty „O židovské otázce“, „Hegelova Filosofie 

práva“, stejně jako „Svatá rodina“ jsou inspirovány především Feuerbachem, nikoli Hegelem. 

Jedná se o feuerbachovské pojmy a feuerbachovskou problematiku, se kterou se Marx 

„hluboce identifikoval“, a je to podle Althussera právě tato feuerbachovská problematika, 

kterou Marx opustil, když „účtoval se svým filosofickým svědomím“, a která mu otevřela 

problematiku novou – nový „teoretický horizont“.89 

Docenění významu Feuerbacha pro mladého Marxe by dle Althussera mohlo také vnésti 

více světla na vztah mezi Marxem a Hegelem. Althusser v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

třeba si uvědomit, že kritika Hegela mladým Marxem je čistě feuerbachovská a je třeba ji 

jasně odlišit od pozdější kritiky marxistické.90 Poté, co Marx „zúčtoval se svým filosofickým 

                                                 
87  Tamt., s. 27. Pokud jde o vývoj Marxova myšlení do roku 1845, srov. tamtéž, s. 229–233. Pro 
systematický rozbor vývoje myšlení mladého Marxe viz práci Augusta Cornu Karel Marx. Bedřich Engels. Život 

a dílo I. 1818–1844, přel. K. a V. Frankovi, NPL, Praha 1963. Viz rovněž i Lukács, G., Jeune Marx. Son 

évolution philosophique de 1840 à 1844, Les Éditions de la Passion, Paris 2002. 
88  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 27. Není třeba dodávat, že je tato Althusserova teze velmi 
problematická a sám Althusser od ní v pozdějších letech do jisté míry ustoupil. Viz zejm. Althusserův text z roku 
1968 „Sur le rapport de Marx à Hegel“, in: týž, Lénine et la philosophie. Marx et Lénine devant Hegel, Maspero, 
Paris 1982, s. 49–74. 
89  Srov. Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 40–41. 
90  Tamt., s. 42. 
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svědomím“ a oprostil se od Feuerbacha, zúčtoval i s vlastní feuerbachovskou kritikou Hegela 

a nahradil ji kritikou marxistickou. „Marx, ve chvíli, kdy se odpoutal od Feuerbacha, si 

uvědomil, že feuerbachovská kritika Hegela byla kritikou ‚v rámci hegelovské filosofie‘, že 

Feuerbach byl stále ‚filosofem‘, který sice ‚převrátil‘ hegelovskou stavbu, ale uchoval její 

strukturu a její základy, tj. její teoretické předpoklady. V Marxových očích zůstal Feuerbach 

na hegelovské půdě, zůstal v ní uvězněn; ačkoli ji kritizoval, pouze proti Hegelovi obrátil jeho 

vlastní principy. Neproměnil její ‚živel‘. Skutečná marxistická kritika Hegela naopak 

předpokládá právě proměnu tohoto živlu, tzn. opuštění filosofické problematiky, v níž 

Feuerbach zůstal jakožto rebelující vězeň.“91 

Veškeré pokusy redukovat dílo pozdního Marxe na Marxe mladého92 ignorují podle 

Althussera právě tu skutečnost, že v roce 1845 dochází ke kvalitativnímu zlomu v Marxově 

uvažování, zlomu, který proměnil celé teoretické pole a tím i každý prvek jeho teoretického 

systému. Metoda, která se snaží dokázat za každou cenu kontinuitu mezi pozdním a mladým 

Marxem, ignoruje právě proměnu tohoto celého terénu. Aby dospěla k tomu, co hledá, musí 

být nutně eklekticistická. Při hledání podobností nutně vypadávají z jejího zorného pole právě 

veškeré odlišnosti.93 Její reduktivní přístup se projevuje dle Althussera v tom, že redukuje 

„celý teoretický systém na jeho prvky“.94 Kromě tohoto redukcionismu je tato metoda rovněž 

nutně teleologická. Posuzuje jednotlivé elementy a jejich hodnotu podle toho, jakou roli 

budou hrát u Marxe pozdního. Tato „analyticko-teleologická metoda“ je podle Althussera 

kontaminována hegelovskou dialektikou.95 Marxistická teorie nám však nabízí jinou metodu 

zkoumání vývoje ideologie a vědy. Tuto teorii nyní aplikuje Althusser na Marxův 

myšlenkový vývoj. 

Podle principů této teorie by „každá ideologie měla být pojímaná jako reálný celek 

vnitřně spojený svou vlastní problematikou“, celkem, „ze kterého nemůže být žádný prvek 

oddělen, aniž by nebyl změněn jeho smysl“. Smysl každého prvku je dán právě celkovou 

                                                 
91  Tamt. 
92  Podle této interpretace není Kapitál vlastně nic jiného než jen „rozvinutí intuice z mladí, která nachází 
své nejjasnější filosofické vyjádření právě v Ekonomicko-filosofických rukopisech a jeho pojmech jako odcizení, 
humanismus, společenská podstata člověka apod.“ Tamt. s. 156. 
93  Nabízí se zde samozřejmě protinámitka, že Althusserovi naproti tomu při hledání odlišností vypadávají 
ze zorného úhlu podobnosti. Althusser dle mého názoru jednostranně přeceňuje diskontinuitu a pro toto 
přecenění mu do značné míry naopak uniká kontinuita Marxova myšlenkového vývoje. 
94  Tamt., s. 53. 
95  Tamt., s. 59. 
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strukturou, do které je zapojen. To platí jak pro vědu, tak pro ideologii. „Smysl tohoto celku, 

této určité ideologie, (...) závisí nikoli na vztahu k její pravdě, která je od ní odlišná, ale na 

jejím vztahu k existujícímu ideologickému poli a k problémům, sociální struktuře, kterou 

pomáhá udržovat a kterou reflektuje. (...) Hybný princip ideologie neleží v ní samé, v jejím 

středu, nýbrž mimo ni, v onom vnějšku jí samé.“96 Jejími tvůrci jsou konkrétní jednotlivci, 

kteří během svého individuální rozvoje reflektují dějiny.97 Zatímco ideologie tak mají „svůj 

motor“ mimo ně samotné, vývoj vědy se oproti tomu řídí imanentními kriterii. Věda má svůj 

„motor“ naopak v sobě samé. To je podle Althussera mimo jiné jeden ze specifických rozdílů 

mezi ideologií a vědou. 

Co je podle Althussera typické pro ideologii, je to, že „myslí sama v sobě, aniž by 

myslela sebe samu“.98 Jednoduše řečeno, že si není vědoma struktury, která určuje to, jaké 

problémy a otázky si klade, ani toho, jaké si dává odpovědi. Sama tato její struktura či 

(„problematika“) není předmětem jejího zkoumání, je ideologií samotnou brána jako danost.99 

Ještě jinak řečeno, ideologie, na rozdíl od vědy, si není vědoma svých předpokladů, které 

konstituují její „problematiku“, její celkové ideologické pole. Není, na rozdíl od vědy, 

schopna teoreticky vykázat svoji vlastní genezi. Věda naopak vzniká epistemologickým 

zlomem, vědomou transformací ideologického vstupního materiálu na teoretické pojmy. V 

případě Marxe byly tímto vstupním materiálem100 „tři zdroje marxismu“, o kterých píše 

Engels. Marxismus však není na tyto tři zdroje redukovatelný, ale je od nich kvalitativně 

odlišný.101 

                                                 
96  Tamt. 
97  Tamt. 
98  Tamt., s. 66. 
99  Podobné pojetí bude aplikovat Althusser (v lednu 1968) na rozdíl mezi marxistickou a nemarxistickou 
filosofií. Zatímco marxistická filosofie je mj. i určitou meta-filosofií, teorií filosofie či novou praxí filosofie, 
která je schopna chápat podmínky a limity, ze kterých vychází, koncipovat sebe samu a podmínky možnosti 
vlastní produkce, ostatní filosofie, resp. nemarxističtí filosofové, nejsou schopny, resp. schopni, tento horizont 
překlenou a jen v rámci teoretického filosofického pole kladou svoje filosofické teze proti jiným, bez toho, že by 
reflektovali a chápali vlastní smysl a funkci tohoto počínání. Srov. zejm. Althusserovy práce: „Lenin a filosofie“, 
„Filosofie jako zbraň revoluce“, „Marxismus a třídní boj“ a další. 
100  Althusser tento „vstupní materiál“ charakterizuje jako Obecnost I. Podrobněji viz níže. 
101  Marxismus Althusser někdy označuje za „dítě bez otce“. Chce tím zdůraznit, že zde není žádná přímá 
genetická souvislost ve smyslu pokračování mezi ním a zdroji, které jeho vznik podmínily. Je to radikálně nový 
začátek. Kromě Marxe jsou takovýmito „dětmi bez otce“ dle Althussera ještě Nietzsche a Freud. Srov. Althusser, 
L., „Freud et Lacan“, in: týž,  Écrits sur la psychoanalyse, c. d, s. 31–32. 
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Podle Althussera byl nicméně tento kvalitativní zlom natolik radikální, že Marx nebyl 

schopen jej zcela jasně teoreticky reflektovat.102 Marx byl navíc nucen vyjadřovat nový 

teoretický obsah dřívějším slovníkem.103 „Každá nová teorie je nucena vyjadřovat svůj nový 

obsah v určitých formách, které náležejí k předchozímu teoretickému univerzu, které hodlá 

převrátit. Ani Marx ani jeho následovníci neunikly této podmínce, která určuje dialektiku 

každé teoretické produkce.“104 Pro vyjádření nového obsahu totiž není vždy možné vytvářet 

zcela nový slovník, nové esperanto. Minimálně část nového obsahu tak musí být vyjádřena 

v dřívějších výrazech či v metaforách. Tato podle Althussera obecně platná skutečnost má za 

následek, že některá Marxova doslovná vyjádření neodpovídají zcela novému obsahu, který 

vznikl transformací předchozí „problematiky“.105 

Tato tendence se projevuje například tím, že Marx se vyjadřuje o Feuerbachovi jako o 

někom, kdo zbořil základy staré dialektiky a filosofie a založil skutečný materialismus a 

skutečnou vědu tím, že ze společenského vztahu člověka k člověku vytvořil základ své 

teorie.106 

Althusser namítá, že navzdory Marxovu vlastnímu vyjádření tato revoluce nebyla ještě 

revolucí, jelikož Feuerbach zůstal dosud v zajetí Hegelovy logiky stejně jako Marx, který 

jakožto feuerbachovec, jímž v letech 1842–1844 podle Althussera byl, pouze obrátil 

Hegelovo schéma a místo absolutního ducha dosadil Člověka, jehož dějinné překonávání 

                                                 
102  Tezí, že Marx ne zcela jasně reflektoval svůj teoretický objev, si Althusser vytváří do jisté míry alibi 
proti nařčení, že jeho výklad neodpovídá zcela Marxovým textům a někdy jim dokonce přímo protiřečí. Aron 
v této souvislosti Althussera obvinil (ne zcela neprávem), že si vytváří „imaginární marxismus“ a že jeho metoda 
výkladu připomíná teologický výklad bible, při kterém teolog je schopen v bibli najít vše, co potřebuje. 
„Althusser si musí, stejně jako několik generací před ním, půjčovat z Marxe, využívaje pečlivě vybrané citace, 
což znamená jeho vlastní. Tato metoda, která je vlastní teologům, (...) ústí až v opovážlivé tvrzení, že Marx ne 
zcela rozuměl svým vlastním autentickým myšlenkám – dosahu vědecké revoluce, kterou zahájil.“ Aron, R., 
Marxismes imaginaires. D’une sainte famille à l’autre, Gallimard, Paris 1970, s. 204. Althusser na tuto kritiku 
uvádí, že „Aron měl v jistém smyslu pravdu. Vytvořili jsme pro Marxe určitou ‚imaginární‘ filosofii, filosofii, 
které neexistovala v jeho díle – budeme-li se přísně držet doslovnosti jeho textů“. Althusser, L., Sur la 

philosophie, c. d., s. 37. 
103  Althusser, L., Balibar, É., Establet, R., Macherey, P., Rancière, J., Lire le Capital, Quadrige/PUF, Paris 
1996, s. 24. (Pokud necituji z této knihy jinou pasáž než Althusserovu, uvádím dále zkrácený odkaz: Althusser, 
L., Lire le Capital, c. d.) 
104  Althusser, L., „Sur le travail théorique. Difficulté et ressources“, in: A. Casanova (ed.), Penser Louis 
Althusser, Le Temps des Cerises, Paris 2006, s. 55-56. 
105  Je tudíž třeba nebrat tato vyjádření doslova, ale pečlivě zkoumat, jakou funkci a význam ten který 
výraz v dané teoretické struktuře skutečně plní a má. 
106  Viz Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 37–43. 
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sebeodcizení a seberealizace, jež má být dovršeno v komunistické společnosti, je pružinou 

dějinného vývoje. Marx v této době není autorem nové teorie, nového konceptu dějin, nýbrž 

je dle Althussera prostě „jen originální feuerbachovec“. Radikální zlom a inaugurace 

marxismu nastává až ve chvíli, kdy samotná struktura Hegelovy logiky je opuštěna a je 

vytvořeno zcela nové epistemologické pole a nový teoretický objekt zkoumání.107 

Otázkou tedy je, zda „byly Marxovy reflexe o nových teoretických objektech, které u 

Feuerbacha nenajdeme tematizovány (nebo jen minimálně), jako například společenské třídy, 

vztah mezi soukromým a státním vlastnictvím, jak je nacházíme v ‚Kritice Hegelovy Filosofie 

práva‘, skutečně překonáním Feuerbachových teoretických předpokladů, (...) nebo byly tyto 

nové předměty zkoumání myšleny na základě stejných předpokladů“.108 Althusser odpovídá 

kladně na druhou možnost.109 Co je podstatné, je nikoli to, zda ve stejném teoretickém rámci 

byly tematizovány nové objekty, nýbrž zda došlo k novému způsobu zkoumání (položení 

problému), k proměně teoretického rámce, tedy k epistemologickému zlomu.110 

Tento zlom se vyznačuje podle Althussera následujícími vzájemně propojenými rysy a 

Althusser jej klade až do roku 1845:  

„1. Vytvoření teorie dějin a politiky, která je založena na radikálně nových pojmech 

(konceptech): jsou to pojmy: sociální formace, produkční síly, produkční vztahy, nadstavba, 

ideologie, determinace v poslední instanci ekonomikou, specifická determinace ostatních 

úrovní apod. 

2. Radikální kritika předchozích teoretických předpokladů týkajících se celého 

filosofického humanismu. 

3. Definování humanismu jako ideologie.“ 111 

 

Marxovo opuštění feuerbachovské filosofie a jeho pojetí člověka jako „rodové bytosti“ 

se projevuje jednak tím, že je kritizováno pojetí, které předpokládá, že by existovala nějaká 

                                                 
107  Tamt. 
108  Tamt., s. 65. 
109  Podobně Marxovo zkoumání politické ekonomie z Ekonomicko-filosofických rukopisů je zkoumání, 
které se pohybuje dosud na teoretické půdě klasické ekonomie. Toto pole není dosud nijak transformováno. 
„Marx přijímá politickou ekonomii tak, jak je dána, bez toho, aniž by zpochybňoval obsah jejích pojmů a její 
systematiku, jak bude činit později.“ Tamt., s. 159. 
110  K vývoji Marxova humanismu v letech 1840–1845 srov. tamt., s. 230–233. 
111  Tamt., s. 233. 
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univerzální lidská podstata, jež by byla vlastně „rodovou bytostí člověka“, tj. abstrakcí 

člověka, kdy je abstrahováno od všech nahodilých rysů a společenských vztahů; kdy je 

jednoduše vyabstrahováno to, co je všem lidem ve všech historických obdobích společné, a to 

je chápáno jako podstata. Takto chápaná podstata vlastně vzchází z bezprostředního 

smyslového nazírání a je jen výsledkem eliminace konkrétních rysů.112 

Podle pozdního Marxe však není předmět zkoumání nikdy takto bezprostředně dán.113 

„Odříznutím se“ Marxe od Feuerbacha (epistemologickým zlomem) se tak Marx vypořádává 

nejen s empirismem jako takovým, ale se všemi pojmy, kde tento přístup vládne, a to ve 

všech doménách. Nejen v politické ekonomii (odmítnutí mýtu o homo economicus, tedy 

individua jakožto subjektu klasické ekonomie114), ale i v historii (odmítnutí sociálního 

atomismu115 a politicko-etického idealismu), v morálce (odmítnutí kantovské představy o 

etice jakožto autonomním rozhodování autonomní mravní vůle), jakož i ve filosofii samotné. 

Marx tyto pojmy nahradil pojmy novými, novou problematikou, novými principy, novou 

metodou. Vytvořil tak „nejen novou teorii dějin, ale implicitně, ale nutně i novou ‚filosofii‘ s 

nekonečnými důsledky“.116 

 

 

 

 

 

 
                                                 
112  Tímto přístupem však není možné nic konkrétního pochopit, jelikož právě od toho specifického se 
abstrahuje a fixuje se jen to společné.  
113  Marx často píše o tom, že zkoumá „pojem“ kapitalismu, tzn. kapitalismus ve své čisté, ideální podobě. 
K tomuto pojmu však nelze dojít srovnáváním různých kapitalismů v různých obdobích a státech a 
vyabstrahováním těch rysů, které mají společné. Stejně tak k podstatě zboží nelze dojít porovnáváním jablka, 
rohlíku, kytary a lampičky prodávaných v obchodě a hledáním jejich společné „esence“. 
114  Vynikající kritiku představy o homo economicus, kdy označuje tyto představy klasické ekonomie jako 
tzv. „robinsonády“, podává Marx v „Úvodu“ k Rukopisům „Grundrisse“. Jedná se o zásadní kritiku 
metodologického individualismu. Teoretickou reflexi individualismu a materiálních podmínek, které jej 
umožňují podává Marx kromě „Úvodu“ také v Rukopisech „Grundrisse I., c. d., s. 112–120. 
115  Marx nechápe společnost jako soubor jednotlivců, jakýchsi atomárních jednotek, ale společnost chápe 
vztahově, jako určitou strukturu. „Společnost se neskládá z individuí, nýbrž vyjadřuje sumu vztahů, poměrů, 
v nichž jsou tato individua k sobě navzájem.“ Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 228. Jednotlivé 
společnosti se od sebe liší právě tím, jak jsou v ní „individua k sobě navzájem“. 
116  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 235. 
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MARXISTICKÁ FILOSOFIE JAKO OBECNÁ TEORIE TEORETICKÉ PRAXE  

 

Marxistická filosofie (dialektický materialismus)117 je podle Althussera „obecnou teorií 

teoretické (vědecké) praxe“, je vlastně určitou obecnou epistemologií.118 Tato teorie si klade 

za cíl vypořádat se se všemi formami idealismu. Zahrnuje: 

1) teorii vědeckého a ideologického diskurzu, resp. analýzu toho, co Althusser nazývá 

„teoretickou praxí“, a toho, co tuto praxi odlišuje od jiných typů praxe;  

2) teorii vývoje vědy – vývoje, který se jakožto striktně autonomní, řídí jen svými 

vlastními kritérii, a je tak kvalitativně odlišný od jiných forem vývoje;  

3) teorii struktur a dějin jiných (neteoretických) sociálních praxí, které jsou v rámci 

teoretické praxe „artikulovány“.119 

 

Významný rys Althusserova myšlení se zakládá na Marxově distinkci mezi tzv. 

„reálným předmětem“ a „předmětem poznání“.120 Marx podle Althussera „ve třetí kapitole 

Úvodu Ke kritice politické ekonomie vynakládá nejvyšší možné úsilí na to, aby tuto distinkci 

uchopil“.121 

Jedná se o kapitolu „Metoda politická ekonomie“. Marx zde uvádí doslova toto: „Hegel 

zabředl tedy do iluze, že chápal reálno jako výsledek myšlení, které se samo v sobě shrnuje, v 

sobě se prohlubuje a samo se pohybuje, zatímco metoda postupu od abstraktního ke 

                                                 
117  Marxistickou filosofii (dialektický materialismu) v článku „Sur la dialectique matérialiste“ (tamt., s. 
161–224) označuje Althusser jako „Teorii“ a klade ji do protikladu k (nemarxistické) „filosofii“ jakožto 
„ideologické filosofii“ či jednoduše „ideologii“. Nemarxistická filosofie tak Althusserovi splývá s pojmem 
ideologie, zatímco marxistickou filosofii a marxistickou vědu chápe jako neideologické, jako důsledek 
epistemologického zlomu. Později se Althusserovi začal zdát výraz „Teorie“ nevhodný, proto se vrátil k tradiční 
terminologii „marxistická filosofie“. Srov. tamt., s. 33. 
118  Alain Badiou na základě Althusserova vlivu rozlišuje „historický materialismus a dialektický 
materialismus jako vědu (o dějinách) a vědu o vědeckosti věd (la science de la scientificité des sciences)“. 
Badiou, A., „Le (re)comencement du matérialisme dialectique“, Critique, 1967, č. 240, s. 446. 
119  Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 75. 
120  Při tematizaci tohoto protikladu se Althusser opírá jednak již o zmiňovaného Bachelarda, jednak o 
Spinozu, o kterém v knize Číst Kapitál píše, že se jedná o „prvního muže na světě, který navrhl jak teorii dějin, 
tak zároveň filosofii, která odmítá představu bezprostředně daného“. Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 8. 
Oceňuje především právě Spinozovo odlišení mezi „p ředmětem poznání či jeho esencí, která je naprosto odlišná 
od jeho reálného předmětu“.  V případě Spinozy se jedná o odlišení „ideje kruhu, která je předmětem poznání, od 
kruhu, který je reálným objektem“. Tamt., s. 40. 
121  Tamt., s. 40. 
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konkrétnímu je pro myšlení pouze způsob, jak si osvojit konkrétní a reprodukovat jej jako 

duchovně konkrétní.“122 Althusser poukazuje na to, že tato iluze, do které Hegel podle Marxe 

upadl, „není ve svém principu ničím jiným než variantou zmatení, která charakterizuje 

problematiku empirismu“.123 (Empirismus se podle Althussera rovněž vyznačuje tím, že 

ztotožňuje objekt poznání a reálný objekt. Viz níže.) „Proti tomuto zmatení Marx brání 

distinkci mezi reálným objektem, který [jak píše Marx] zůstává nadále, jako před tím, mimo 

hlavu ve své samostatnosti‘, a předmětem poznání, produktem myšlení, které představuje [jak 

opět píše Marx] ‚konkrétní celistvost jakožto myšlenkovou celistvost, jakožto myšlenkové 

konkrétno, [které] je skutečně produktem myšlení‘, tj. ‚objektem myšlení zcela odlišným od 

reálného objektu‘.“124 

Althusserův koncept poznání jako produkce, resp. teoretické praxe má za cíl (podobně 

jako Marxova koncepce praxe jakožto prostředku, prostřednictvím kterého dochází 

k překlenutí subjekt-objektového vztahu, jak v rovině epistemologické, tak v rovině 

ontologické) v podstatě překonat distinkci mezi poznávajícím subjektem na jedné straně a 

poznávaným objektem na straně druhé jako dvou nezávislých proti sobě stojících entit. Podle 

Althussera není předmět poznání (na rozdíl od poznávaného reálného předmětu) nezávislý na 

poznávajícím subjektu, ale je výsledkem teoretického procesu, během kterého si vědec 

v rámci procesu poznávání vytváří teoretický objekt. Teoretický objekt není zkrátka nikdy 

bezprostředně dán. Představa, že teoretický objekt je bezprostředně dán a že v podstatě 

odpovídá reálnému objektu, je podle Althussera poplatná empiristické problematice.125 

 

Pokud jde o Althusserem tematizovaný vztah mezi „reálným objektem“ a „objektem 

poznání“, není bez zajímavosti ocitovat dopis Engelse C. Schmidtovi z 12. března 1895, který 

do jisté míry potvrzuje Althusserovu koncepci o vztahu „teoretického objektu“ a „reálného 

předmětu“. Engels zde vysvětluje své pojetí vztahu mezi pojmy a realitou. Pojmy podle něj 

                                                 
122  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 55. 
123  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 40. 
124  Tamt. 
125  Ačkoli se Althusser v této fázi vývoje své filosofie pokouší prezentovat Hegela jako myslitele 
poplatného empiristické problematice, můžeme ve výše popsané koncepci naopak právem vidět inspiraci 
hegelovskou, podle které je „myšlení podstatně negací toho, co je bezprostředně dáno“ (Hegel, G. W. F., Malá 

logika, přel. J. Loužil, Svoboda, Praha 1992, § 12, s. 51), kdy skutečné není totožné s bezprostředně jsoucím. 
Úkolem myšlení není zabývat se abstraktní totožností jednotlivých věcí, ale naopak vyjádřit jejich pojem. Pokud 
jde o zkoumání dějin srov. například i Základy filosofie práva, § 3 a samozřejmě celou řadu dalších. 
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nejsou fikce, ale vyjadřují svým způsobem skutečnost. Pojem se však nikdy s realitou nekryje. 

„(...) pojem věci a její skutečnost probíhají vedle sebe jako dvě asymptoty, které se k sobě 

ustavičně přibližují a přece se nikdy nesetkají. Tento rozdíl mezi nimi je právě ten rozdíl, 

který způsobuje, že pojem není jen tak beze všeho bezprostředně už realitou a že realita není 

bezprostředně svým vlastním pojmem.“126 

Althusser se na základě Marxova důrazu na distinkci mezi reálným objektem a 

objektem poznání, která podle něj není vlastní empirismu (viz níže), pokouší dokázat, že 

marxistická filosofie je empirismu protikladná, že se vyznačuje antiempiristickou 

epistemologií. 

Podle Althussera, který se v tomto ohledu výrazně opírá o tradici domácí francouzské 

epistemologie,127 věda nemůže vycházet z bezprostředních dat daných bezprostřední 

zkušeností (resp. vycházet ano, ale nesmí u nich skončit).128 Musí tato data naopak 

                                                 
126  Marx, K., Engels, B., Spisy 39, , Svoboda, Praha 1975, s. 224. Engels dále uvádí, že proto, že „pojem 
má podstatnou povahu pojmu, že se tedy prima facie nekryje s realitou, z níž musí být teprve vyabstrahován, 
právě proto je stále ještě víc než fikce, ledaže byste prohlásil všechny rezultáty myšlení za fikce, protože jim 
skutečnost odpovídá jen velkou oklikou, a i pak jen asymptoticky přibližně“. (Tamt., s. 462.) V dalším výkladu 
Engels uvádí, že pojmy se ani nemohou krýt bezprostředně s realitou z toho důvodu, že pojmy jsou statické, 
zatímco reálné předměty dynamické (vyvíjejí se.) Užíváme-li pojmy, vždy skutečnost jakoby zastavujeme. Už 
z toho důvodu, nemohou pojmy bezprostředně plně odpovídat svým předmětům. Engels dále uvádí: „Od chvíle, 
kdy akceptujeme evoluční teorii, odpovídají všechny naše pojmy z organického života skutečnosti jen přibližně. 
Jinak by nebyla možná změna; v den, kdy se pojem a skutečnost v organickém životě absolutně kryjí, je konec 
s vývojem. Pojem ryba zahrnuje život ve vodě a dýchání žábrami; jak chcete dojít od ryby k obojživelníku, 
neprorazíte-li tento pojem? A to se stalo, známe celou řadu ryb, jejichž vzduchový měchýř se vyvinul v plíce a 
které mohou dýchat na vzduchu. Jak chcete dojít od vejcorodého plaza k savci, který rodí živá mláďata, aniž 
přivedete jeden z těchto pojmů do konfliktu s realitou? A opravdu, v ptakořitních máme celou podtřídu 
vejcorodých savců – viděl jsem roku 1843 v Manchesteru vejce ptakopyska a v naduté omezenosti jsem se 
vysmíval té hlouposti, jako by savec mohl snášet vejce, a teď je to dokázáno! Nepočínejme si tedy stejně vůči 
pojmu hodnoty, já jsem musel ptakopyska dodatečně poprosit za odpuštění!“ (Tamt., s. 464.) Další věcí, proč se 
pojem nekryje zcela se svým předmětem je ta, že pojem zobrazuje předmět ideálně (koneckonců proto je to 
pojem). Tak ve skutečnosti reálný předmět nikdy neodpovídá zcela svému pojmu. Reálně totiž obsahuje mnoho 
nahodilostí, které jeho pojmové zobrazení vylučuje. Engels se například ptá: „Odpovídal snad někdy feudalismus 
svému pojmu?“ a odpovídá si, že ne, uvádí jen příklad, kde se feudalismus „přiblížil svému pojmu nejvíc“. 
(Tamt.) 
127  Althusser v tomto ohledu rovněž oceňuje význam prací G. Bachelarda, J. Cavaillèse, G. Canguilhema a 
M. Foucaulta, které měly významný vliv na jeho čtení Marxe. (Srov. Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 7.) 
Rovněž podstatný je pro něj Lacanův projekt návratu k Freudovi a jeho nové čtení Freuda, projekt, který 
inspiroval althusserovský projekt „návratu k Marxovi“ a nové čtení Marxe. Althusserovým vztahem k 
teoretickému dílu J. Lacana a k psychoanalýze se budu zabývat v samostatné kapitole. 
128 Těmito výchozími (ideologickými daty) jsou Obecnosti I. Ty je třeba vědeckou praxí transformovat na 
pojmy jiného druhu – Obecnosti III. 
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problematizovat. Koneckonců, jak psal Marx, „veškerá věda by byla zbytečná, kdyby se 

jevová forma a podstata věcí bezprostředně kryly“.129 Podstata věcí, ke které právě míří věda, 

není něco, co bychom mohli neproblematicky najít v naší bezprostřední zkušenosti. 

Teoretická praxe není proto pouhá observace daného a následná abstrakce určitých rysů 

nějaké konkrétní entity. Teoretická praxe je, jak Althusser neustále zdůrazňuje, spojena 

s konstrukcí „objektu poznání“. Tato praxe, která má za cíl produkovat poznatky o reálných 

objektech, postupuje tak, že vytváří adekvátní koncepty těchto objektů. 

Marx zkoumá pojem (Begriff) kapitalismu, resp. logiku kapitalistického systému. Tato 

logika není přímo bezprostředně nahlédnutelná, viditelné jsou jen její projevy. Zákon hodnoty 

je tak určitou latentní strukturou, která určuje chování kapitalistického systému a jeho prvků. 

Tato logika kapitálu si podřizuje stále větší výseč skutečnosti. Cílem Kapitálu je vyjádřit tuto 

logiku systému, tuto imanentní logiku fungování kapitálu. Zobrazení této logiky představuje 

to, co Marx označuje jako Darstellung. Je to výsledek Marxovy teoretické konstrukce, která 

jakožto teoretická konstrukce nemá samozřejmě materiální existenci.130 Přesto však vyjadřuje 

objektivně existující vztahy a jejich dynamiku, onu logiku systému a ideálně ji zobrazuje. 

Např. klíčový pojem Marxovy teorie „směnná hodnota“ jako taková (abstrahujeme-li od 

užitné hodnoty) je určujícím a hlavním momentem kapitalistického produkčního způsobu, ale 

přesto, na rozdíl od užitné hodnoty, která je jejím „hmotným nositelem“,131 nemá žádné 

„geometrické, fyzikální, chemické nebo nějaké jiné přírodní vlastnosti“.132 Jinými slovy 

hodnota nevyplývá z žádné přírodní vlastnosti nějakého zboží. Přesto se skrze zboží projevuje 

a je to právě zákon hodnoty, který je jakousi „imanentní duší materiálu“, které je třeba přiznat 

„právo na svéráznou existenci“,133 a který určuje pohyb kapitalistického systému. 

                                                 
129  Marx, K., Kapitál III/2, c. d., s. 365. Jak poukazuje M. Ransdorf, český překlad je chybný: nahrazuje 
výraz „bezprostředně“ výrazem „přímo“, a tím projevuje nepochopení pro dialektiku bezprostředního a 
zprostředkovaného. Srov. Ransdorf, M., Nové čtení Marxe, díl I., Futura, Praha 1996, s. 42. Srov. i Dialektiku 

konkrétního Karla Kosíka: „Právě proto, že se věci neukazují bezprostředně, protože člověk nemá možnost je 
nazírat bezprostředně v jejich podstatě, dochází lidstvo k poznání věcí a jejich struktury oklikou. Právě proto, že 
oklika je pro člověka jediná schůdná cesta k pravdě, pokouší se lidstvo ušetřit si námahu této obchůzky a chce 
nazírat podstatu věcí přímo (mystika je netrpělivost člověka v poznávání pravdy).“ Kosík, K., Dialektika 

konkrétního. Studie o problematice člověka a světa, Academia, Praha 1966, s. 19. 
130  Pomíjíme zde nyní Althusserův pozdější koncept o materiální existenci idejí a ideologie z článku o 
ideologických státních aparátech. 
131  Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 52. Viz také Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“, sv. 3, c. d., s. 158.    
132  Tamt., s. 53–54. 
133  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 380. 
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Vědecké teoretické pojmy jsou tak naší konstrukcí, která však vyjadřuje skutečný reálný 

pohyb a umožňuje jej racionálně pochopit. Vytváření těchto pojmů považuje Althusser za 

součást specifického druh praxe – praxe teoretické. 

Jako každý typ praxe134 (stejně jako např. praxe ekonomická, politická, ideologická aj.), 

vyznačuje se i praxe teoretická tím, že obsahuje tři momenty: suroviny, produkční nástroje a 

výsledný produkt. „Surovinou“ teoretické praxe je podle Althussera to, co nazývá Obecností 

I, jedná se o dané reprezentace, daná „fakta“.135 Je to určitý vstupní ideologický materiál, 

empirická data, ze kterých se vědeckou teoretickou praxí (praxí v užším smyslu) s využitím 

určitých teoretických nástrojů a metod (jež Althusser označuje jako „Obecnost II“), vytváří 

teoretický objekt – výsledný produkt teoretické vědecké praxe („Obecnost III“), určitý 

poznatek.136 Althusser dále zdůrazňuje, že onen „vstupní materiál“, který není sice výsledkem 

teoretické praxe, ale je nutný pro to, aby teoretická praxe mohla vůbec začít, má vždy povahu 

určité obecnosti, i když by tato obecnost měla formu „faktu“.137  

Tento „vstupní materiál“ vzniká určitým empirickým zevšeobecněním, kdy se 

vyabstrahují určité rysy, které jsou společné více jevům, kdy se vyabstrahuje to obecné. Tím 

jsou získány pojmy, které Marx označuje jako „hubené abstrakce“. Tyto pojmy jsou pak 

teoretickou praxí transformována na vědecké pojmy, které Marx označuje jako pojmy, které 

                                                 
134  Praxi jako takovou (obecnou formu praxe) charakterizuje Althusser takto: „Praxí jako takovou 
rozumíme veškeré procesy transformace určitého vstupního materiálu na určitý produkt, transformaci 
způsobenou určitou lidskou prací, používající určité (produkční) prostředky. V každé takto pojímané praxi 
určujícím momentem (či prvkem) daného procesu není ani vstupní materiál, ani výsledný produkt, ale praxe 
v pravém slova smyslu: moment samotné transformační činnosti.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d.,. s. 167. 
135  Jsou to „obecné pojmy“ (concepts généraux), které nejsou dosud teoreticky zpracovány a teoreticky 
problematizovány. Jako příklady takových pojmů uvádí Marx v Úvodu Ke kritice politické ekonomie pojmy 
„produkce“, „práce“, „směna“ apod. „Tyto pojmy jsou pro teoretickou vědeckou praxi nepostradatelné. Nelze je 
však považovat za produkty vědecké práce, nejsou jejím výsledkem, ale předběžnou podmínkou. Tato první 
Obecnost, kterou budeme nazývat Obecnost I, představuje vstupní materiál, který vědecká teoretická praxe 
transformuje na specifický „pojem“ (concept), tj. na zcela jinou Obecnost (kterou budeme nazývat Obecnost 

III ).“ Tamt., s. 187. 
136  Tamt., c. d., s. 187. Obecnost II dále Althusser charakterizuje jako vlastní teorii určité vědy. Každá 
vědecká teorie vychází z nějakých dat a určitým specifickým způsobem je přetváří na poznatky. Obecnost II 
představuje právě onen způsob, jakým je tato vstupní surovina transformována, v jaké formě jsou kladeny určité 
teoretické problémy, a určuje také to, jaké jsou produkovány výstupy. „Obecnost II je konstituována korpusem 
konceptů, jejichž jednota, více či méně rozporná, konstituuje vlastní ‚teorii‘ dané vědy v daném (historickém) 
momentu, ‚teorii‘, která definuje pole, v němž je každý ‚problém‘ dané vědy kladen.“ Tamt., s. 188. 
137  Tamt., s. 187. Jak uvádí dále: „Na rozdíl od ideologických iluzí (...) empirismu či senzualismu, věda 
nikdy nepracuje s něčím existujícím, které by mohlo mít nějakou bezprostředně danou esenci či čistou 
jedinečnost (‚vjemy‘, ‚individua‘). Pracuje vždy s určitou obecností.“ Tamt. 
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„reprodukují duchovně konkrétní“, teprve tyto pojmy skutečně „ideálně zobrazují“ „život 

látky“.138 

Althusser vztah těchto empirických pojmů a teoretických (vědeckých) pojmů, pojmů, 

které reprodukují „duchovně konkrétní“, charakterizuje následovně: „Vztah mezi teoretickými 

a empirickými pojmy, není tedy v žádném případě vztahem vnějškovosti (teoretické pojmy 

nejsou ‚redukovány‘ na empirická data), ani vztah dedukce (empirické pojmy nejsou 

odvozeny z teoretický pojmů) ani vztah subsumpce (empirické pojmy nejsou jedinečným 

případem obecných teoretických pojmů). Spíše je třeba říci (ve smyslu blízkém Marxovu 

vyjádření o ‚realizaci  nadhodnoty‘), že v konkrétním poznání konkrétních objektů empirické 

pojmy ‚realizují‘ pojmy teoretické. (...) Konkrétní poznání objektů se nám představuje jako 

syntéza, o které mluvil Marx: syntéza náležitých teoretických pojmů“.139 

 

Pokud jde o samotnou empiristickou koncepci vědění, charakterizuje ji Althusser jako 

proces, který se odehrává mezi daným objektem a daným subjektem. Není podle něj příliš 

podstatné, jaká je povaha tohoto subjektu (zda je to či není subjekt psychologický, historický), 

ani jaká je povaha tohoto objektu (zda je diskontinuitní, kontinuální, stabilní či nestabilní). 

Subjekt i objekt jsou dány, jsou dány před samotným procesem poznání, což definuje určité 

základní empiristické teoretické pole.140 Veškerý proces tohoto empiristického způsobu 

poznání pak spočívá podle Althussera v podstatě na abstrakci. Poznání není podle empirismu 

vlastně nic jiného než vyabstrahování určité esence z objektu, určitých rysů objektu, které 

jsou považovány za esenciální. 

Tento empiristický způsob poznání má za následek vlastně to, že rozděluje reálný objekt 

na dvě složky: na složku esenciální, podstatnou, a složku nepodstatnou, kterou necháváme 

stranou, jako něco, co lze pominout, co jeho esenci netvoří. Abstrakce tak není nic jiného než 

„eliminace jedné části reálného, abychom izolovali jinou část reálného“, „rozdělením objektu 

                                                 
138   Viz Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 54–55. Marx zde popisuje svou metodu jako 
postup od „konkrétního v představě ke stále hubenějším abstrakcím“. Konkrétní „je skutečné východisko, a tudíž 
i východisko nazírání a představy.“ Při cestě od konkrétního k abstraktnímu se „plná představa vypařuje 
v abstraktní určení“, čímž se „vynajdou některé určující abstraktní, všeobecné vztahy“. Odtud je však třeba 
nastoupit druhou cestu (od abstraktního k duchovně konkrétnímu), která je vlastním jádrem Marxova 
teoretického přístupu. V ní vedou „abstraktní určení k reprodukci“ „duchovně konkrétního“. Je to „zpracování 

nazírání a představ v pojmy.“ (Zvýraznil P. K.) 
139  Althusser, L., „Sur le travail théorique. Difficulté et ressources“, c. d., s. 40. 
140  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 33. 
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na dvě odlišné reálné části, část podstatnou a nepodstatnou“.141 Poznání se tak týká vlastně jen 

jedné reálné části objektu (té části, kterou považujeme za podstatnou). „Nepodstatná část 

reálného je vůči objektu něco čistě vnějšího, něco viditelného; zatímco podstatná část 

představuje něco vnitřního, je neviditelným jádrem. Vztah mezi viditelným a neviditelným je 

tedy stejný jako vztah mezi vnějším a vnitřním či jako vztah slupky a jádra.“142  

Na této půdě pak Althusser poukazuje na základní rozpor empirismu. Ten podle něj 

spočívá v tom, že „empirismus připouští něco, co ve stejný okamžik popírá: připouští, že 

předmět poznání není identický s reálným předmětem, protože předmětem poznání je pro něj 

jen část reálného předmětu. Ale popírá to, co připouští, když redukuje tento rozdíl mezi 

dvěma předměty, předmětem poznání a reálným předmětem, na jednoduchý rozdíl mezi 

dvěma částmi jednoho objektu: reálného objektu. V této přiznané analýze jsou dva různé 

objekty, reálný objekt, který ‚existuje nezávisle na subjektu a na procesu poznávání‘, a 

předmět poznání (esence reálného objektu), který je prostě odlišný od reálného objektu. V 

přiznané analýze je však pouze jeden objekt: reálný objekt.“143 „Hra se slovy se však 

neodehrává kolem výrazu ‚reálný‘, (...) ale kolem výrazu ‚objekt‘.“ Podle Althussera 

empiristická problematika (problematika v althusserovském smyslu) definuje vztah 

empiristického způsobu poznání k objektu tohoto poznání. 

Tato problematika a empiristické kategorie, píše Althusser, jsou v srdci problematiky 

klasické filosofie. Ačkoli se to může zdát na první pohled paradoxní, empiristická 

problematika přiznaná v 18. století Lockem a Condillacem je dle Althussera „hluboce 

přítomna (...) v hegelovské filosofii“, v Hegelově dialektice. Marx, jak dále uvádí Althusser, 

„byl nucen“ (zvýrazněno Althusserem) pojem dialektika použít (z nedostatku jiného 

vhodného pojmu), aby nějakým způsobem mohl charakterizovat svou vlastní teorii. 

Ačkoli Marxův koncept vzešel z radikální transformace předchozí problematiky 

(Althusser zdůrazňuje naprostý kvalitativní zlom mezi Marxem na jedné straně a 

problematikou empirismu či hegeliánství na straně druhé), vliv této předchozí problematiky 

přežíval v užívání některých termínů vlastní předchozí problematice, jako právě např. výraz 

                                                 
141  Tamt., s. 34. 
142  Tamt., s. 35. Není těžké se domyslet, proč Althusser charakterizuje empiristickou problematiku právě 
na základě vztahu slupky a jádra. Vytváří si tím pozici pro následnou kritiku hegelianismu. 
143  Tamt., s. 39. 
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„dialektika“. Jedná se podle Althusserovy interpretace o jakési výrazové terminologické 

reziduum v teoretické problematice, kde by se již nemělo nacházet. 

Althusser vysvětluje tato rezidua144 tím, že Marx neměl vhodnější výraz pro svoji novou 

teoretickou koncepci, která se ve skutečnosti zakládala na „předeterminaci“145 a „strukturální 

kauzalitě“.146 Marx neměl po ruce jiný termín,147 který by bylo možné podchytit odpověď na 

otázku, „jak definovat pojem strukturální kauzality“.148 Na jedné straně tak překonal 

ideologickou fázi, kdy byl poplatný Hegelovi a Ricardovi, a vytvořil novou koncepci (ne-

hegelovskou a ne-ricardovskou), přesto se však z toho důvodu, že neměl vhodnější termíny, 

vyjadřoval občas hegelovským či ricardovkým jazykem. Althusser zdůrazňuje, že tyto 

                                                 
144  Zejména právě skutečnost, že Marx považoval svoji metodu za „dialektickou“. 
145  Po dlouhém váhání volím překlad pojmu surdétermination jako „předeterminaci“. Na rozdíl od 
poněkud enigmatického překladu, kterým je „naddeterminace“ (jež je však rovněž možný), vystihuje dle mého 
názoru takto zvolený překlad lépe obsah tohoto pojmu, kterým je určité „přebití“ jistého typu determinace jiným 
typem determinace (u Althussera zejm. „přebití“ ekonomické základny ideologickou nadstavbou) a určitá 
vícenásobná determinace jednoho jevu. Althusser přebírá tento pojem z Freudova Výkladu snů 

(Überdeterminierung). I zde byl v češtině zvolen překlad „předeterminace“. Viz Freud, S., Výklad snů, přel. O. 
Friedmann, Nová tiskárna, Pelhřimov 1937, s. 180, 189–190, 251, 288, 294 aj. V dosud jediném překladu 
Althusserovy knihy do češtiny, v překladu knihy Budoucnost je dlouhá. Fakta, se překladatel J. Fulka rovněž 
vymezuje vůči překladu tohoto termínu jako „naddeterminace“ a volí výraz „předeterminovanost“. Tento výraz 
je volen i v novém vydání Výkladu snů. (Freud, S., Výklad snů. O snu, přel. O. Vochoč, Psychoanalytické 
nakladatelství, Praha 1998.) Přesto se mi jeví výraz „předeterminace“ jako český ekvivalent pojmu 
„surdétermination“ vhodnější. 
146  „Je nepochybné, že Marx v době, kdy žil, nedisponoval pojmem, a ani si nemohl během svého života 
takový pojem vytvořit, kterým by byl schopen adekvátně a jasně označit to, co vytvořil: koncept působení určité 

struktury na svoje prvky.“ Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 24. Srov. rovněž Althusser, L., Pour Marx, c. d., 
s. 26. 
147  Na řadě míst svých textů Althusser prosazuje interpretaci, podle které se věc má tak, že mluví-li Marx 
o „dialektice“, má ve skutečnosti na mysli zcela jiný obsah, než jaký tomuto výrazu přisuzuje Hegel. Descombes 
komentuje tento problém následovně: „Mluví-li Marx o ‚dialektice‘, pak tu musí být cosi společného mezi tím, 
co tímto slovem rozumí, a tím, co četl v Hegelovi. A tento společný rys se musí objevit ve (...) vztahu obou 
dialektik, idealistické a materialistické.“ Jak však Descombes vzápětí dodává a já s ním v tomto bodě souhlasím, 
„je pravděpodobné, že Althusser tu měl na mysli něco jiného. Ve skutečnosti, jako by nám zastřenými slovy 
říkal, marxismus vůbec není dialektický: Marxova metoda je radikálně nová; když se však Marx snaží vyjádřit 
tuto novost, pro kterou ještě neexistuje žádná řeč, musí mluvit hegelovským jazykem, což budí zdání jisté 
příbuznosti mezi idealistickou logikou a logikou materialistickou. Althusserův záměr by tedy implikoval, že 
nakonec je třeba vzdát se slova ‚dialektika‘: což je projekt, který se musel mít na pozoru před tím, aby nebyl 
ohlášen dřív, než se mu podařilo připravit publikum.“ Descombes, V., Stejné a jiné. Čtyřicetpět [sic] let 

francouzské filosofie (1933–1978), přel. M. Petříček, OIKOYMENH, Praha 1995, s. 120. Domnívám se, že 
Althusserovi nešlo však pouze o vyškrtnutí „slova“ dialektika, ale dialektiky jako konceptu. Althusserovy ostré 
odsudky dialektiky z pozdního období dávají tušit, že se zdaleka nejednalo pouze o „slovo“. Viz např. Althusser, 
L., Sur la philosophie, c. d., s. 29–44. 
148  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 401. 
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termíny však mají v Marxově (vědeckém) systému zcela jinou funkci a význam než v systému 

Hegelově či Ricardově. 

Přetrvávání této terminologie je podle Althussera dáno tím, že Marx filosofii, kterou 

vytvořil (obecnou epistemologii), a epistemologické zásady, které pro marxismus platí, 

teoreticky nereflektoval.149 Neučinil je samostatným předmětem svého teoretického 

zkoumání. Proto principy Marxovy filosofie nacházíme jen v její aplikované podobě, v 

praktickém, nikoli v teoretickém stavu. Zásady marxistické filosofie je proto třeba teprve 

teoreticky vypracovat. Jejich vypracováním však podle Althussera odhalíme, že marxismus je 

vlastně „novou formu racionality“150 či jakousi obecnou epistemologií, která zahrnuje 

koncepci vývoje vědy jakožto autonomního procesu, jehož cílem je produkce poznání. 

Povaha této produkce (stejně jako ekonomická produkce) je strukturálně určena. V případě 

teoretické produkce je určena teoretickou strukturou, ve které se pohybuje. Ta vymezuje 

„podmínky teoretické praxe, která určuje tomu či onomu myslícímu (jedinci) jeho funkci a 

místo v produkci poznání“.151 

 

Marxova filosofie jakožto obecná epistemologie zároveň zahrnuje (alespoň podle 

Althussera) kritéria demarkace mezi ideologií a vědou a určuje zároveň i povahu teoretického 

objektu, který v rámci určité produkce poznaní (produkce dané již Marxovou problematikou, 

transformací problematiky předcházející) vzniká. Tento proces poznání, tato obecná metoda, 

která je aplikována v Kapitálu, se nezakládá, tak jako empirismus, na abstrakci, nýbrž na 

konceptuální apropriaci spojené s tvorbou pojmů (concepts) (prostřednictvím teoretické 

praxe), přičemž tyto teoretické pojmy se limitně přibližují reálnému objektu. Marxismu je 

vlastní právě tato koncepce produkce poznání a Marx tímto způsobem podle Althussera 

                                                 
149  Pozdní Althusser reviduje toto své původní pojetí s tím, že nejen terminologicky, ale i konceptuálně 
přetrvávaly v Marxově myšlení vlivy předchozí „problematiky“. Epistemologický zlom tak pozdní Althusser na 
základě práce Jacquese Bideta Que faire du Capital chápe spíše jako tendenci ve vývoji Marxova 
konceptuálního myšlení než jako zlom, který by byl proveden (a dokončen) v roce 1845. Podle pozdního 
Althussera „se Marx vlastně nikdy totálně od Hegela neosvobodil“. Althusser, L., Sur la philosophie, c. d., s. 36. 
150  Srov. Althusser, L., Lire le Capital, s. 400. Koncept marxismu jako nové formy racionality zpracovává 
ve svých vynikajících studiích Jindřich Zelený. Viz Zelený, J., Praxe a rozum. Pojetí racionality a překonání 

tradiční ontologie v Marxově kritice Hegela, Academia, Praha 1968. Viz rovněž Zelený, J., O logické struktuře 

Marxova Kapitálu. Příspěvek ke zkoumání základních logických otázek současného marxismu, ČSAV, Praha 
1962. 
151  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 41. 
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postupoval právě při psaní Kapitálu.152 Otázka teoretického objektu Marxova zkoumání a 

vztahu k tomuto objektu je pak jednou z klíčových otázek, které si Althusser a jeho žáci 

kladou v knize Číst Kapitál.153 

 

 

 

„B EZPROSTŘEDNÍ“,  „ RETROSPEKTIVNÍ TEORETICKÉ “  A „ SYMPTOMÁLNÍ “  ČTENÍ  

 

Je známo, že problémem číslo jedna Althusserovy teoretické reflexe byla od začátku 

jeho filosofické dráhy otázka, jak „vidět jasně do Marxe“.154 Tohoto vhledu nelze 

pochopitelně docílit jinak než četbou Marxova díla. Ačkoli však Marxe četla již celá řada 

teoretiků, stále nemáme (jak se Althusser domnívá) vypracovanou Marxovu filosofii, která by 

nám onen „vhled do Marxe“ umožnila. Chyba nebude zřejmě v nedostatečné intelektuální 

vybavenosti celé řady jistě vynikajících osobností, které Marxovo dílo interpretovaly, ale v 

samotném způsobu, jakým jeho dílo četly. Je-li tato domněnka správná, je nutný určitý úkrok 

stranou směrem k teorii čtení, která by vypracovala takový způsob čtení, který by nám 

uchopení Marxovy filosofie umožnil. Althusser tento úkrok provádí a vypracovává tzv. 

metodu symptomálního čtení. 

 

Pro mladého Marxe, píše Althusser, poznat podstatu věcí, podstatu světa, člověka a jeho 

ekonomických, politických, estetických a náboženských produktů v podstatě znamenalo 

vyčíst (lesen, herauslesen) z konkrétních věcí jejich abstraktní podstatu.155 Toto 

                                                 
152  Srov. Engelsovu předmluvu k druhému dílu Kapitálu. Engels zde charakterizuje marxistickou teorii 
jako disciplínu, která se zakládá na tvorbě pojmů, které se limitně přibližují reálnému objektu a ideálně jej 
zobrazují. 
153  „Všichni jsme byli filosofové. Nečetli jsme Kapitál jako ekonomové, historici či literáti. Pokud jde o 
Kapitál, netázali jsme se po jeho ekonomickém nebo historickém obsahu, ani po jeho vnitřní ‚logice‘. Četli jsme 
Kapitál jako filosofové a kladli mu tedy zcela jinou otázkou. (...) Kladli jsme mu otázku po jeho vztahu k jeho 

objektu, tedy jednak otázku po specifičnosti jeho objektu, jednak otázku po specifičnosti jeho vztahu k tomuto 
objektu.“ Tamt., s. 4. „Představuje Kapitál skutečnou epistemologickou proměnu svého objektu, své teorie a 
metody?“ Tamt., s. 5 „Představuje skutečně absolutní začátek dějin vědy?“ Tamt., s. 6. 
154  Tento problém se objevuje již v prvních textech z jeho mladí. Srov. např. dopis Jeanu Lacroixovi z 
roku 1947. Viz Althusser, L., Écrits philosophiques et politiques I., c. d., s. 277–325. 
155  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 7. 
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„bezprostřední čtení esence v existenci je vyjádřeno v náboženském modelu hegelovského 

Absolutního Poznání“.156 Tato koncepce bezprostředního čtení (une lecture immédiate), je 

přítomna i v základu galileovského čtení Velké knihy přírody a je vlastní problematice 

empirismu. Zatímco v Kapitálu tento typ čtení mizí, nacházíme v něm naproti tomu dva zcela 

jiné typy čtení. 

První typ čtení spočívá v tom, že Marx čte své předchůdce skrze jejich vlastní diskurz. 

Toto čtení Althusser nazývá „retrospektivní teoretické čtení“ (une lecture théorique 

rétrospective).157 Odhaluje teoretické problémy, které např. Smith při svém zkoumání ve 

svém vlastním diskurzu přehlédl. Jedná se v tuto chvíli o takové teoretické nedostatky, pro 

jejichž odstranění není potřeba proměny diskurzu jako takového, ale je třeba se „prostě lépe 

dívat“. To, že Smith „neviděl, co měl přímo před očima, a neuchopil to, co měl již takřka v 

ruce“,158 je dáno v tomto případě čistě jeho „duševní neschopností ‚vidět‘“. 159 Tyto pro 

Smithe „neviditelné“ teoretické problémy nejsou přímo dány diskurzem, ve kterém se 

pohyboval. To, co neviděl Smith, mohl při zachování stejného diskurzu vidět třeba někdo jiný 

(například Ricardo).  

U Marxe však nacházíme ještě druhý typ čtení. Althusser jej označuje jako 

„symptomální čtení“ (une lecture symptomale).160 Je to způsob čtení, který objevil Marx, aniž 

by vypracoval jeho teoretický koncept, a použil jej při četbě klasických ekonomů. 

Je-li Althusser někdy obviňován z dogmatismu,161 představuje jeho koncepce 

symptomálního čtení162 Marxova díla zcela jednoznačně antidogmatický prvek jeho filosofie. 

                                                 
156  Tamt. 
157  Tamt., s. 10. 
158  „La défaillance psychologique du ‚voir‘.“ Tamt., s. 10. 
159  Tamt., s. 11. 
160  Tamt., s. 22.  
161  Především pro své – v podstatě nijak zdůvodněné – zdůrazňování vědeckosti marxismu. Srov. 
Callinicos, A., Althusser’s Marxism, Pluto Press, London 1976; Elliott, G., Althusser. Detour of Theory, c. d. aj. 
162  Tato teorie čtení je výrazně inspirována psychoanalýzou, zejm. díly S. Freuda a J. Lacana, kdy sny, 
nezáměrné chyby, elipsy atd. jsou chápány jako symptomy určité struktury nevědomí. Tyto symptomy nejsou 
náhodné, ale jsou právě projevem určité struktury a určitým způsobem na ni odkazují a deformovaně ji vyjadřují. 
Jak uvádí Emilio de Ípola, teorie symptomálního čtení přímo odkazuje k článku Jeana Laplanche a Serge 
Leclaira „L’inconscient: une étude psychanalytique“, in: H. Ey (ed.), L’Inconscient (VI. Colloque de Boneval), 
Desclée de Brouwer, Paris 1996, na něž se Althusser (zejména ve svých textech z pozůstalosti) často odkazuje. 
Viz de Ípola, E., Althusser. L’adieu infini, c. d., s. 8. Srov. rovněž např. Althusserovy Écrits sur la 

psychoanalyse. 
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V době, o které mluvíme, stál Marx na pomyslném piedestalu slávy, jeho dílo bylo 

předmětem až zbožnělé úcty, leč jeho myšlenky byly využívány zcela sterilním způsobem 

(dokonce mnohdy i způsobem vyloženě reakčním, a to nejen ve východním bloku). 

Althusserův pokus sesadit jej v jistém smyslu z tohoto piedestalu nedotknutelné autority byl 

vlastně pokusem vrátit Marxovým myšlenkám život, vstoupit s tímto myslitelem do živého, a 

tím podnětného dialogu a vrátit jeho myšlenkám původní revoluční náboj. 

 Zatímco řada marxistických teoretiků přistupovala ke Kapitálu s tím, že obsahuje již 

vypracované odpovědi na zásadní otázky, jen je třeba je v něm nalézt, zdůrazňuje 

Althusserovo čtení naopak to, že Marxův text je v některých ohledech neúplný, v jiných 

ohledech dokonce rozporný a že některé jeho pojmy vedou do slepých uliček.163 

Symptomální čtení není pouze „čtením mezi řádky“. A „doplněním“ či „rozvinutím“ 

toho, co je řečeno pouze implicitně. Althusser se od této tradice „doplňování“ a „rozvíjení“ 

naopak radikálně odpoutává. Jeho cílem není doplnit či domyslet ten či onen aspekt Marxovy 

teorie, ale „vyčistit“ teoretické pole a jít přímo k teoretickým základům Marxova latentního 

diskurzu. Objevit v Marxově teorii novou „problematiku“ a nový teoretický objekt, který 

Marxův diskurz určuje. Nejedná se rovněž ani o subsumpci některých pojmů do formálního 

systému, ale spíše o vytvoření či přetvoření samotného Marxova teoretického dispozitivu. 

Jádrem symptomálního čtení je vlastně určitá konfrontace jednotlivých „problematik“. Není 

to čtení kritické pouze v tom smyslu, že by odhalovalo jednotlivé nedostatky daného diskurzu 

(to je koneckonců úkolem „teoretického retrospektivního čtení“), ale odhaluje pod rovinou 

manifestního diskurzu diskurz zcela nový, novou „problematiku“, která je transformací celého 

teoretického pole. Tato nová problematika se ohlašuje skrze určité symptomy, které se 

projevují v manifestním diskurzu určité teorie, nelze je však do tohoto manifestního diskurzu 

integrovat bez toho, aniž by došlo právě k výrazné transformaci tohoto diskurzu samého. 

Symptomy jsou tak vlastně výrazem zcela jiného diskurzu než diskurzu manifestního, který 

odhalujeme a rekonstruujeme pomocí „teoretického retrospektivního čtení“. Odkazují tak ke 

zcela nové „problematice“, ke zcela nové teoretické struktuře, kterou má symptomální čtení 

právě odhalit. 

 

                                                 
163  Vincent, J.-M., „La lecture symptomale chez Althusser“, in: týž (ed.), Sur Althusser. Passages, c. d., s. 
99. 
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Podle Althussera každý teoretický systém v rámci procesu teoretické produkce 

produkuje určité odpovědi na „staré“ otázky, ale zároveň nevědomky produkuje i nové otázky 

a zcela novou problematiku. Produkce této nové problematiky, která je v systému obsažena a 

která je výsledkem právě nové teoretické produkce, však zůstává pro teoretiky, kteří jsou stále 

uzavřeni v původním (novou teoretickou produkcí netransformovaném) teoretickém rámci, 

jenž je vymezen „starými“ otázkami, neviditelný, skrytý. Skryté však nezůstávají jen tyto 

nové teoretické otázky, které byly vyprodukované určitou teoretickou praxí, ale skryt je i sám 

mechanismus jejich produkce.164 Symptomální čtení je pak čtení, které ukazuje tato skrytá, 

prázdná, v rámci dané teorie přítomná, ale neuchopitelná místa nikoli jako důsledek psychické 

nedostatečnosti určitého teoretika, ale jako důsledek teoretického pole a jeho problematiky, 

která tyto určité teoretické problémy zakrývá. Tyto přítomné, ale pro danou teorii neviditelné 

problémy představují, jak jsme již řekli, určité symptomy. Symptomy, které vypovídají něco 

podstatného o teoretické struktuře samotné. Jejich zkoumáním se samotná tato teoretická 

struktura, která produkuje jejich zastírání, odhaluje. Zároveň se zkoumáním těchto symptomů 

odhalují i teoretické limity této struktury samé. Odhaluje se to, co tato teorie nesmí vidět, aby 

nepřestala být sama sebou. Zároveň zkoumáním symptomů a teoretického rámce, který je 

produkuje jako neviditelné, se dostáváme jakoby za nebo nad tuto teoretickou strukturu 

samotnou, přesahujeme ji, nepohybujeme se již v ní, ale nad ní. Tím se ona sama může stát 

předmětem teoretického zkoumání. Nechápeme pak již její problematiku jako danou, ale 

naopak jako produkovanou a zároveň začínáme chápat sám tento mechanismus produkce 

(mechanismus, kterým se zastírají některé teoretické problémy, i mechanismus, který určuje 

interpretaci „fakt“, která se nezastírají). Tím se vlastně emancipujeme od jejího působení a 

jsme schopni nejen vidět problémy, které nám předtím zakrývala, ale zároveň je i řešit. 

Transformujeme tak „celé teoretické pole“ či „celý teoretický horizont“ a ve vývoji vědy tak 

dochází ke kvalitativnímu skoku. 

Jak se Althusser snaží doložit, Marx tuto metodu či tento způsob čtení aplikoval při 

zkoumání klasických ekonomů a při zkoumání toho, proč neviděli to, co neviděli. Jedná se 

vlastně o zkoumání jejich teoretického systému a toho, co tento teoretický systém brání 

teoretikům (v tomto případě klasickým ekonomům), kteří jsou v tomto systému uvězněni, 

vidět a teoreticky uchopit. V tomto teoretickém uchopení jim brání určité ideologické 

                                                 
164  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., zejm. s. 17–18. 
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kontaminace, které vzcházejí z již zmiňovaného connaissance commune.165 Je to předvědecké 

poznání, které nevzchází z vědy, ale které si jednotliví vědci přinášejí z běžného života a 

promítají tyto představy do svého vědeckého zkoumání. Tyto ideologické, předvědecké 

pojmy kontaminují jejich myšlení i teoretickou strukturu, ve které se jejich myšlení pohybuje 

a kterou zároveň toto myšlení vytváří. 

Nejedná se však o individuální intelektuální selhání (jako v případě „retrospektivního 

teoretického čtení). Spíše než o „intelektuálním“ selhání by se dalo mluvit o jakémsi selhání 

„ideologickém“. O selhání, které vychází z (nereflektovaného) zaujetí určité ideologické 

pozice, která se následně promítá i do vědecké činnosti, jež je považována (mylně) za 

hodnotově a ideologicky zcela neutrální. Vliv ideologie (předvědeckých pojmů, které nejsou 

schopny vykázat svoji teoretickou genezi) se do vědy promítá zřejmě mnohem více, než se 

obecně soudí.166 

Ideologie, „běžné formy myšlení“, zabraňuje klasickým ekonomům udělat krok 

k vysvětlení nadhodnoty, jelikož by tím vlastně museli uznat, že společnost, ve které se 

pohybují a jejímž principům věří jako spravedlivým, se ve skutečnosti zakládá na 

vykořisťování. Proto jim není možno překročit vlastní horizont, ačkoli teoretické poznatky 

samotné již toto překročení umožňují, a místo toho se pokoušejí celý problém raději obejít a 

najít jiné vysvětlení, které však najít nemohou. Odtud pramení všechny nekonzistentnosti a 

polovičatosti jejich teorií a nemožnost pokročit dále, pokud vězí, jak píše Marx, „ve své 

měšťácké kůži“.167 

                                                 
165  Připomeňme, že ideologie, resp. obecně sdílené pravdy, představují to, co Bachelard nazývá 
„epistemologickou překážkou“. Právě prostřednictvím „odřezáváním se“ se od těchto „běžných pravd“ 
(epistemologický zlom) dochází k diskontinuitním pokroku vědy již založené nebo k založení vědy nové. 
166  Dokonce i například koncepce newtonovské fyziky, která je v obecném povědomí považována za čistě 
vědeckou, je prodchnuta dobovou ideologií. Zajímavá je v tomto ohledu studie Jeana-Paula Auffraye Newton 

neboli triumf alchymie. (Viz Auffray, J.-P., Newton ou le triomphe de l’alchymie, Poche-Le pommier, Paris 
2012.) 

  Althusser rozvíjí motiv promítání ideologie do vědeckého diskurzu především v dalším období svého 
myslitelského úsilí (od roku 1967). V době psaní Číst Kapitál je tento motiv spíše upozaděn. Ideologii v tomto 
období chápe vpodstatě jako „omyl“, jako instanci, která stojí v protikladu k vědě (pravdě). Později toto pojetí 
ideologie opustí jako důsledek „racionalismu“. Nicméně i v tomto období se ukazuje, že se v Althusserově 
výkladu projevuje to pojetí ideologie, kdy ideologie není chápána důsledně „teoreticistně“ jako pouhý omyl. 
V mnoha ohledech zde nacházíme anticipaci pozdějšího Althusserova „neteoreticistního“ přístupu. 
167  „O jevových formách (...) na rozdíl od podstatného vztahu, který se v nich projevuje (...), platí totéž, co 
platí o všech jevových formách vůbec a o základu za nimi skrytém. Tyto formy se reprodukují bezprostředně 
samy sebou, jako běžné formy myšlení, jejichž základ však musí být teprve objeven vědeckým zkoumáním. 
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Struktura teoretického pole klasických ekonomů jim brání (právě v důsledku 

kontaminace jejich teoretického rámce ideologií) některé teoretické problémy vůbec 

formulovat. Aby jejich formulace byla možná, je třeba právě radikální transformace této 

teoretické struktury samé. Teoretická struktura sama totiž určuje, co je v rámci dané teorie 

„viditelné“ a co „neviditelné“. Objekty a problémy, které jsou v dané struktuře neviditelné, 

jsou neviditelné, protože je tato struktura v jistém slova „zneviditelňuje“. Je však třeba 

zdůraznit, že ono „neviditelné“ není něčím, co by existovalo vně teoretického pole. Naopak 

existuje uvnitř této struktury samé jako její neviditelné. Struktura teoretického pole je tak 

strukturou viditelného a neviditelného. Zahrnuje obě složky. Právě ono viditelné a neviditelné 

a jejich vzájemný vztah dělá danou teorii vlastně tím, čím je.168 Aby Marx mohl klást otázky a 

odpovědi, které byly v předchozí teoretické problematice nemožné, musel se již pohybovat v 

jiné teoretické struktuře. Musel, ať už si toho byl vědom či ne, tedy provést to, co žádný 

z jeho předchůdců neprovedl – epistemologický zlom, kterým se od ideologických reziduí 

odpoutal a kterým danou problematiku transformoval a založil novu vědu.169 Tuto 

transformaci Althusser „považuje za fakt“.170 

 

Marxem objevené a Althusserem teoreticky uchopené symptomální čtení, chce pak 

Althusser aplikovat na samotného Marxe. Althusserovo nové čtení Marxe nespočívá v ničem 

jiném než v tom číst jej symptomálním čtením, které má „učinit viditelným to, co v něm 

mohlo dosud přetrvávat jako neviditelné“.171 Předmětem tohoto zkoumání je Marxova 

                                                                                                                                                         
Klasická politická ekonomie proniká velmi blízko k pravému stavu věcí, avšak neformuluje ho vědomě. Nemůže 
to udělat, pokud vězí ve své měšťácké kůži.“ (Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 571. 
168  Na skutečnost, že „neviditelné“ není vně teoretického systému, klade Althusser velký důraz. To, že 
určitá teorie však nemá žádný vnějšek (je zcela autonomní), však neznamená, že jiná teorie, která z této vzešla, ji 
nemůže učinit předmětem zkoumání, postavit se nad ni a vytvořit z ní podřízený moment svého vlastního 
(autonomního) vývoje. 
169  Jak Althusser zdůrazňuje v dalším (sebekritickém) období své filosofie, možnost epistemologického 
zlomu, byla podmíněna změnou politické pozice. Tím, že se Marx postavil „na stranu proletariátu“, mohl 
teoreticky koncipovat princip vykořisťování a teorii nadhodnoty, kterou předchozí ekonomové koncipovat 
nemohli, jelikož vězeli, jak již bylo řečeno, „ve své měšťácké kůži“. 
170  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 22. 
171  Althusserův text na obálce Lire le Capital. „Neudělali jsme nic jiného, než že jsme se pokusili 
aplikovat při čtení Marxe čtení ‚symptomální‘.“ Tamt., s. 23. 
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filosofie,172 která je v aplikované podobě obsažena v Kapitálu.173 Tuto Marxovu filosofii 

považuje Althusser za „obecnou teorii teoretické praxe“.  

 

 

AUTONOMIE TEORIE A PROBLÉM JEJÍ V ĚDECKÉ VALIDITY  

 

Althusserova teorie vědy koncipuje vývoj vědy jako v podstatě intrateoretický, 

autonomní proces. Je to „teoretická praxe“ představující transformaci určitého vstupního 

materiálu (Obecnost I) na teoretické (tj. vědecké) pojmy, resp. koncepty (Obecnost III). 

Výsledkem této teoretické praxe má být poznání. 

Je-li věda charakterizována jako teoretická praxe, je to pak právě i tato praxe jako 

taková, která si vytváří kritéria své vlastní vědecké validity. Neexistuje žádné této teoretické 

praxi vnější kriterium vědecké validity.174 Podle Callinicose se zakládají kriteria validity vědy 

(pro Althussera, stejně jako pro celou řadu současných filosofů) ani ne tak na výsledcích této 

činnosti, jako spíše na způsobu či praxi, jakým se k těmto výsledkům dochází, příp. na 

způsobu jejich zdůvodnění.175 Vědeckost vychází z toho, co Lakatos nazývá „heuristikou“. 

Vychází z určité teoretické struktury, která činí teoretické objevy teprve možnými.176 

Podle Althussera tak není marxistická věda redukovatelná ani odvoditelná z jiných 

forem sociální praxe. V dějinách marxismu se však můžeme setkat i s jiným přístupem, který 

prohlašuje marxismus za zvláštní formu ideologie a pojímá jej jako určitou teorii, která 

nějakým způsobem vyjadřuje specifické třídní zájmy a podřizuje se jim. Podle Callinicose se 

tímto směrem vydali Lukács a Gramsci.177 Tomuto řešení se chce Althusser za každou cenu 

                                                 
172  Tamt., s. 31. 
173  Althusserovým cílem je dát „marxistické filosofii, která existuje v praktickém stavu, (...) v analýze 
kapitalistického produkčního způsobu, jak je provedena v Kapitálu, a v ekonomické a politické praxi 
uskutečňující se v dějinách dělnického hnutí, její teoretickou formu“. Tamt., s. 28. 
174  Tamt., s. 65. 
175  Althusserův koncept autonomní teoretické praxe, která si vytváří vlastní kriteria validity a zdůvodnění, 
je v lecčems analogický pojmu „styl zdůvodňování“ (the style of reasoning), který zavádí do filosofie vědy Ian 
Hacking. Viz Hacking, I., „Styles of Scientific Reasoning“, in Rajchman, J. – Cornel, W. (eds.), Post-Analytic 

Philosophy, Columbia University Press, New York 1985. 
176  Callinicos, A., Althusser’s Marxism, c. d., s. 54.  
177  Tamt. 
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vyhnout.178 Jeho teoretická intervence je naopak nemálo podmíněna právě snahou vypořádat 

se se stalinskou koncepcí, která posvěcuje rozdělení vědy na tzv. „vědu proletářskou“ a „vědu 

buržoazní“. Toto stanovisko totiž podle Althussera podrývá objektivnost a vědeckost jakékoli 

vědy, včetně marxismu, na jehož vědeckém charakteru Althusser trvá a pokouší se jej obhájit. 

 Althusser se vlastně pokouší marxistickou vědu (historický materialismus) vymanit 

z působení jakýchkoli třídních a obecně společenských hodnotových kriterií a pojímat ji jako 

přísnou vědu, která dochází k objektivně pravdivým poznatkům nezávisle na jakýchkoli 

hodnotících či třídních stanoviscích. Kritéria pro hodnocení pravdivosti této vědy vycházejí 

pouze z ní samé, z jejich vlastních principů.179 Tyto principy poskytuje podle Althussera 

dialektický materialismus, který epistemologicky funduje historický materialismus jako „vědu 

mezi ostatními vědami“. Dialektický materialismus (marxistická filosofie) má tak poskytnou 

určitou metateorii pro zdůvodnění vědeckosti materialismu historického. Nalezení těchto 

principů, jinými slovy teoretické vypracování marxistické filosofie, je Althusserovou snahou 

v práci Číst Kapitál. 

 

Bylo řečeno, že Althusser trvá na nezávislosti vědecké praxe na jiných typech sociální 

praxe. Postulování této autonomie spolu s jinými Althusserovými východisky však skýtá 

nemalé teoretické obtíže. Řada teoretiků poukazuje na to, že Althusser vědecký charakter 

historického materialismu spíše předpokládá, než že by jej skutečně zdůvodňoval. Osobně 

s tímto názorem souhlasím. 

Budeme-li se ptát, na čem je vědecký charakter historického materialismu založen a z 

čeho vychází, je Althusserovou odpovědí již zmiňované tvrzení, že stejně jako u každé jiné 

vědy vychází jeho vědeckost prostě z jeho vlastní teoretické praxe. Problémem však je, jak 

poznat, že Obecnost III, která je výsledkem této teoretické praxe a která by měla představovat 

poznání (výsledkem teoretické praxe je podle Althussera „poznání zkoumaného předmětu“), 
                                                 
178  Podle Althussera veškerá marxistická tradice (kromě tradice, která vzešla z díla Della Volpeho) popírá 
to, co je určující pro všechny vědy – produkce objektivních znalostí. Tím či oním způsobem tak marxistická 
tradice neguje vědeckost marxismu a vždy nakonec dojde k určité formě relativismu. 
179  „Teoretická praxe je sama sobě svým vědeckým kritériem.“ (Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 65.) 
Například „žádný matematik na světě nečekává, že by fyzika (...) měla potvrdit nějaký matematický teorém, aby 
jej mohla uznat za ‚pravdivý‘. (...) Pravdivost nějakého matematického teorému je potvrzena na základě čistě 
vnitřních kritérií vlastních matematice, tedy kritérii matematické praxe.“ „Historický materialismus je nová 
vědecká disciplína a její vědeckost lze tedy také posuzovat jen na základě kritérií, která jsou vlastní marxismu.“ 
„(...) protože Marxova teorie byla ‚pravdivá‘, mohla být úspěšně aplikována, neplatí však, že by tím, že byla 
úspěšně aplikována, se stala pravdivou.“ Tamt., s. 65–66. 
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je skutečně poznáním? Její výsledek nelze nijak verifikovat či falzifikovat, jelikož verifikace a 

falzifikace předpokládají empiristickou koncepci poznání. Ta je však podle Althussera 

ideologická, jelikož se zakládá na představě o možnosti bezprostředního zkoumání „faktů“, 

resp. korespondencí mezi fakty a teoretickými pojmy. 

Vědeckost určité disciplíny není samozřejmě nutné odvozovat jen z verifikace či 

falzifikace, Althusser však vlastně nenabízí žádný jiný relevantní princip na základě kterého 

by bylo možno vědeckost historického materialismu zakládat.180 

Problém se tak tedy točí kolem otázky, jak vlastně poznat a zdůvodnit, že výsledkem 

teoretické praxe je skutečně poznání a že historický materialismus produkuje pravdivé 

objektivní poznatky? Či jinak řečeno, jak poznat, že teoretická praxe historického 

materialismu, je skutečně teoretickou (vědeckou) praxí? (Pokud by neprodukovala poznání, 

nebyla by teoretickou praxí.) Jak tedy odlišit vědu od pseudovědy? 

Koncepce, podle které se věda zakládá na vymanění se z běžných ideologických pravd a 

intuicí „běžného selského rozumu“ nestačí. Představa negativní demarkace od ideologických 

pojmů nemusí ještě sama o sobě nutně zakládat vědeckost. Je její podmínkou, nikoli ale 

postačující podmínkou. 

 

I kdybychom totiž uznali, že došlo k určitému kvalitativnímu skoku, kterým se Marx 

oddělil od ideologií, které kontaminovaly jeho teoretickou koncepci (humanismus, 

empirismus, esencialismus, hegelianismus apod.), pořád z tohoto samotného faktu 

diskontinuity a odmítnutí předchozích ideologií neplyne, že by Marxova teorie po tomto 

zlomu musela být nutně vědecká. 

                                                 
180  Různé fyzikální modely (např. různé modely atomu, teorie superstrun apod.) nemusí být (a nejsou) 
nutně výsledkem redukce pozorovatelných faktů, ale pozorovatelné fakta jsou na jejich základě vysvětlitelná. 
(Mnohem větší význam než pozorování má v současné astrofyzice spíše matematika.) I když se tyto teorie 
stýkají s empirií jen na svých okrajích (Quine), je však možné ověřit, zda pozorování odpovídají předpovědím 
této teorie, či neodpovídají. Jiná situace je v marxismu či psychoanalýze. I když Marxův zákon hodnoty či 
Freudova teorie nevědomí představují pojmy, na základě kterých jsme schopni porozumět dynamice 
kapitalistického ekonomického systému či hlubším motivacím chování určitého jedince, přesto tyto teorie 
neumožňují jasnou predikci do budoucna a není možné jasné ověření těchto předpovědí. Marxem objevené 
zákonitosti fungování kapitalistického systému se projevují jen jako dlouhodobá tendence (podmíněna celou 
řadou faktorů, včetně neekonomických), která navíc nemá lineární průběh. (Něco podobného by bylo možno říci 
i Freudově konceptu nevědomí.) Marx a Freud skutečně přesahují horizont empiristické epistemologie. Ze 
stejného důvodu však pro teoretiky, kteří jsou právě v takovéto epistemologii zakontextování a kteří považují za 
vědecké jen ty teorie, které lze přímo verifikovat či falzifikovat, není marxismus ani psychoanalýza pochopitelně 
vědou. 
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Althusser (navzdory prvnímu dojmu, který bychom mohli z četby jeho díla získat) 

věnuje vlastně ve skutečnosti jen velmi malou pozornost zdůvodnění vědeckosti historického 

materialismu.181 Ve skutečnosti vlastně Althusser jen směšuje „(negativní) operaci demarkace 

s otázkou jejího pozitivního prokázání“.182 Skutečnost, že Marx s Engelsem v roce 1845 

„zúčtovali se svým filosofickým svědomím“ a emancipovali se od svých předchůdců, ještě 

nijak nemusí dokazovat, že skutečně došlo k epistemologickému zlomu a ke vzniku nové 

vědy. Jak poznamenává Elliott, Althusserův výklad této věci lze rozdělit do několika dílčích 

tezí: 

1) konceptuální teze o nekompatibilitě mezi historickým materialismem a teoretickým 

humanismem-historicismem; 2) historicko-textuální teze o existenci zlomu v Marxově díle; 3) 

epistemologická teze o vědeckosti historického materialismu. 

Elliott dodává, že tyto teze se vzájemně nijak nepodmiňují a jsou na sobě zcela 

nezávislé. I kdyby například teze 1 a 2 byly pravdivé, nijak z nich nevyplývá pravdivost teze 

3. Althusser se nás však usilovně snaží přesvědčit, že konceptuální diskontinuita dokazuje 

epistemologickou diskontinuitu (zjednodušeně řečeno, že tím, že se Marx emancipoval od 

filosofické antropologie, stává se historický materialismus vědou). Nicméně, i kdyby 

Althusserova interpretace Marxova zlomu a rozchodu z předchozí problematikou byla 

pravdivá, vědeckost historického materialismu tím nijak není dokázána. 

Můžeme si to ukázat na příkladu alchymie. Jedná se bezesporu o disciplínu, která 

operovala s celou řadou naprosto neintuitivních pojmů (emancipovala se od „connaissance 

commune“), vyznačovala se produkcí nových teoretických objektů a bezprostředně 

nepozorovatelných předmětů, přesto ji nelze charakterizovat jako vědeckou. Sice její praxe 

něco produkovala, ale neprodukovala poznání. Nebyla tedy teoretickou praxí, ale praxí 

ideologickou, jen ideologií kvalitativně jiného druhu. Althusser se nikde vlastně nevyrovnává 

s námitkou, že marxismus sice mohl překonat prvky liberální ideologie a empiristické 

„problematiky“, ale že to samo o sobě epistemologicky nezaručuje, že se kvůli tomu stal 

vědou a že pouze nenahradil jednu ideologii jinou. 

Můžeme říci, že Althusser vědeckost marxismu víceméně předpokládá, ačkoli jeho 

intervence má tuto vědeckost zdůvodnit. Kromě vágních tezí, že věda si konstruuje vlastní 
                                                 
181  Historický materialismus je podle něj nová věda, věda o dějinách; Marx objevil „nový kontinent 
vědeckého zkoumání“: dějiny. 
182  Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 120. Elliott zde odkazuje na článek Andrew 
Levina, „Althusser’s marxism“, Economy and society 10, 1981, č. 3, s. 243–283.  
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teoretický objekt (Obecnost III), že je neempirická (v tom smyslu, že by jejím objektem bylo 

něco empiricky daného, nějaká konkrétně pozorovatelná fakta zbavená nahodilostí) a že je 

schopná vykázat teoretickou genezi pojmů, se kterými pracuje, tak vlastně nenacházíme jasné 

kriterium demarkace, kterým bychom mohli odlišit vědu od ne-vědy. 

 

V Althusserově koncepci však nacházíme ještě jiný problém než jen problém validity 

pravdivosti poznatků, které produkuje historický materialismus, a toho, zda jsou to vůbec 

(vědecké) poznatky. Tímto problémem je otázka, jak vlastně určit, jaké principy jsou vlastní 

marxistické teorii. Jak bylo řečeno, právě odhalení těchto teoretických principů (teoretická 

formulace dialektického materialismu, tj. marxistické filosofie), má poskytnout fundující 

principy pro založení historického materialismu jako vědy. 

Při hledání těchto principů se však Althusserovo uvažování točí poněkud v kruhu. V 

Číst Kapitál shrnuje svůj dosavadní myšlenkový postup a prezentuje „resumé toho, co 

předcházelo“. Uvádí zde doslova toto: „Toto [resumé] představuje kruh: filosofické čtení 

Kapitálu je možné jen jako aplikace toho, co je předmětem našeho zkoumání, Marxovy 

filosofie.“183 Bez aplikace Marxovy filosofie tedy není možné „filosofické čtení Kapitálu“, 

ale právě Althusserův projekt je „filosofickým čtením Kapitálu“ a toto filosofické čtení má 

marxistickou filosofii právě odhalit. Pokud ale je toto filosofické čtení možné pouze jen jako 

aplikace toho, co sice „už existuje“ (v praktickém stavu), ale není filosofickým čtením dosud 

objeveno či vyjeveno (či, jak říká Althusser, „učiněno viditelným“), stává se celý projekt 

v podstatě nemožným. 

Ještě zřetelněji se tento problém projevuje v článku z roku 1967 „O teoretické práci“.184 

Jedná se o jeden z posledních textů (ne-li vůbec poslední) spadajících do Althusserova tzv. 

„teoreticistního“ období. Je jej tedy do jisté míry možno chápat jako vyústění tohoto období, 

či dokonce jako „manifest, který shrnuje toto první období“.185 Domnívám se, že je vhodné na 

tento text, který vyšel v dubnu 1967, upozornit, jelikož někteří teoretici datují Althusserův 

odklon od teoreticismu již do roku 1966. 

                                                 
183  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 31. 
184  Althusser, L., „Sur le travail théorique. Difficulté et ressources“, La Pensée, červen 1967. Přetištěn v: 
A. Casanova (ed.), Penser Louis Althusser, c. d., s. 35–64. 
185  Casanova, A., „Présentation du text ‚Sur le travail théorique. Difficulté et ressources‘ (1967)“, in: týž 
(ed.), Penser Louis Althusser, c. d., s. 32. 
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Althusser v tomto textu potvrzuje, že marxistickou teorii můžeme nalézt „v praktickém 

stavu“186 v „Marxově Kapitálu“, resp. v „Marxově teoretické praxi“, v „Leninově politické 

praxi“, ale také „v politické praxi komunistických stran“.187 Althusser uvádí doslova toto: 

„Politická praxe komunistických stran může vskutku obsahovat v praktickém stavu jisté 

marxistické principy. (...) Některé výsledky [této politické praxe komunistických stran] 

představují jednoduše aplikaci teoretických principů už známých a již v teorii vyjádřených, 

jiné naopak mohou reprezentovat teoretické prvky, účinky, a dokonce nové teoretické 

principy, které dosud v aktuálním stavu teorie nefigurovaly. (...) Tyto principy dosud v této 

teorii chyběly. (...) Tyto nové teoretické prvky není třeba hledat pouze v analýzách, 

rozhodnutích a politických proslovech či v určitých politických akcích, ale také ve formách 

organizace a v metodách řízení třídního boje.“188  

Problém je zcela zřetelný. Jak poznat, že tyto nové principy jsou právě realizací 

marxistických teoretických principů, když marxistická teorie je dosud nezná? Mohou to být 

stejně tak teoretické principy marxismu zcela cizí. Museli bychom disponovat jasnými 

kritérii, na základě kterých bychom byli schopni odlišit, zda daný teoretický princip je 

marxistický, či nikoli. Žádný takový předem daný epistemický postup, jak je odlišit, nám však 

Althusserova koncepce nenabízí. Abychom mohli totiž poznat, že nově se objevivší princip je 

skutečně marxistický princip, museli bychom jej vlastně již znát a vědět, zda do marxistické 

teorie patří, či ne. Pak by to ale nebyl „nový teoretický princip“. Je zde předpokládáno něco, 

co má být teprve dokázáno, a Althusserův postup je zde vlastně dogmatický. Na výše 

citovanou ukázku navazuje následující: „Vezměme si příklad. Je normální hledat teoretické 

principy marxismu (...) u Lenina.“ Odkud ale Althusser ví, že hledat je u Lenina „je 

normální“, ale že hledat je například u Kautského by bylo nenormální? Hledat je například u 

Trockého je normální, či ne? Jak to můžeme poznat? Althusserovou odpovědí je v tomto 

ohledu mlčení.189 

                                                 
186  Althusser, L., „Sur le travail théorique. Difficulté et ressources“, in: A. Casanova (ed.), Penser Louis 
Althusser, c. d., s. 52. 
187  Tamt., s. 58. 
188  Tamt., s. 58–59. 
189  Toto pojetí není jen teoretické vratké, ale mohlo by mít i politicky dosti negativní důsledky. Althusser 
říká, že principy marxismu najdeme „jednak v teoretických dílech klasiků marxismu a jednak v praktickém díle 
komunistických stran“. Pokud praxe komunistických stran obsahuje principy marxismu a pokud zároveň 
neexistuje postup, jak nové principy, které tato praxe obsahuje, odhalit jako nemarxistické, může vést tento 
přístup k legitimizaci politiky komunistických stran, ať je tato politika jakákoli. Althusser sice může poukázat, 
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Na otázku, proč by historický materialismus měl být vědou, jaká je garance pravdivosti 

jeho poznatků, jaký je její „pravditel“, nedostáváme od Althussera žádnou uspokojivou 

odpověď. Althusserovým řešením tohoto problému je, že není žádné řešení. „The solution is – 

that there is no solution.“190 Sama otázka po garanci vědeckosti je totiž podle něj chybná, je 

projevem ideologie.191 Žádná vnější garance prostě neexistuje a nikdy neexistovala.192 Není 

prostě žádné vnější kritérium vědecké validity teoretické praxe než tato praxe samotná.193 

Právě touto absencí vnějších kriterií a nějaké vnější garance, která zajišťuje autonomii věd 

jakožto teoretické praxe, se odlišuje teoretická praxe (věda) od ideologie, která tuto autonomii 

postrádá.194 Jediným garantem je sama teoretická praxe. Jediným „důkazem“ vědeckosti 

teoretické praxe je Althusserovi její nezávislost na jiných typech sociální praxe (ideologické, 

politické, ekonomické atd.). Nic víc. 

 

Mluvíme-li o vědě, nemáme se tedy ptát po pravditeli či garanci, ale po samotném 

mechanismu produkce poznání. Řešením problému garance má být Marxova deskripce 

                                                                                                                                                         
že tyto principy neodpovídají principům obsažených v dílech klasiků, ale pokud politika komunistických stran 
bude vyjadřovat nové teoretické principy, které ani nevyplývají z děl klasiků a ani nejsou s nimi v rozporu, jsou 
tyto principy prakticky nekritizovatelné. Althusserova koncepce tak může v tomto bodě nechtěně vést k 
ospravedlnění stalinismu. Althusser samozřejmě říká, že ne každá politická praxe „má teoretickou hodnotu“ a že 
je možné dělat „špatnou politiku, stejně jako špatnou teorii“ (Althusser, L., „Sur le travail théorique. Difficulté et 
ressources“, c. d., s. 63), jeho koncepce však neposkytuje teoretický nástroj, jak špatnou, tj. v Althusserově pojetí 
v podstatě nemarxistickou, politiku oddělit od té správné, marxistické. 
190 Callinicos, A., Althusser’s Marxism, c. d., s. 59. 
191 Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 60. 
192   Kromě Bachelarda je zde samozřejmě cítit významný vliv Spinozy. Podle něj každé kriterium 
pravdivosti by samo potřebovalo další kritérium a tak až donekonečná, proto samotné kladení otázky po vnějších 
kriteriích pravdivosti je samo nesmyslné. Podle Spinozy platí: Verum Index Sui et Falsi. O nadbytečnosti 
vnějšího principu garance pravdivosti Viz rovn. Spinozův Traktátu o nápravě rozumu. Morgan, M. L. (ed.), 
Spinoza. Complete Works, přel., S. Shirley, Hackett Publishing Company, Indianapolis/ Cambridge 2002, s. 1–
30. 
193 „V ěda nepotřebuje žádnou verifikaci z vnějších praxí, aby mohla deklarovat, že poznatky, které 
produkuje, jsou pravdivé, tedy že to jsou poznatky. (...) Sama si vytváří kritéria validity svých poznatků.“ 
(Althusser, L., Lire le Capital, c. d. s. 65.) „Je to Marxova teoretická praxe, která je kritériem pravdivosti 
poznatků produkovaných Marxem.“ (Tamt., s. 66.) 
194  Dalším kritériem rozlišení věd a ideologie je principiální uzavřenost ideologie oproti otevřenosti věd. 
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procesu poznání jakožto autonomního procesu, jehož cílem je produkce teoretického objektu 

(objektu poznání) a apropriace tohoto předmětu poznaní k objektu reálnému.195 

Tím jsme se však nedostali o mnoho dále. Otázkou totiž stále zůstává, „skrze jaký 

mechanismus je zajištěna apropriace předmětu poznání k reálnému objektu“.196 Tímto 

vytyčením problému má pak být podle Althussera „upuštěna ideologická otázka po garanci 

poznání, (...) která je nyní nahrazena otázkou po specifickém způsobu apropriace reálného 

objektu a poznání“.197 Neideologické položení problému zní pak podle Althussera takto: 

„skrze jaký mechanismus dochází v rámci procesu poznání, který se zcela odehrává v 

myšlení, ke kognitivní apropriaci jeho reálného předmětu, jenž existuje nezávisle na myšlení 

v reálném světě? (...) Jednoduchá náhrada ideologické otázky po garanci možnosti poznání za 

otázku mechanismu kognitivní apropriace reálného předmětu skrze předmět poznání obsahuje 

v sobě onu proměnu problematiky, která nás vyvádí z uzavřeného prostoru ideologie a otevírá 

nám otevřený prostor filosofické teorie, kterou hledáme.“198 Tuto tezi Althusser neustále 

opakuje po celý zbytek svého textu a objevuje se prakticky v nezměněné podobě i na poslední 

stránce Althusserova příspěvku „Od Kapitálu k Marxově filosofii“ z Číst Kapitál: „Snažíme 

se objasnit mechanismus [vizme, že na poslední stránce tento mechanismus pořád není 

objasněn!], který nám vysvětlí, jak určitý výsledek (...), produkt vývoje poznání (...) funguje 

jako poznání, a ne jako něco jiného, třeba jako kladivo, symfonie...“ 199 Pokud jde o otázku, 

kterou si Althusser klade na předposlední straně: „V čem se vědecký diskurz odlišuje od 

jiných forem diskurzu“, odpovídá Althusser takto: „Nechám tuto otázku nezodpovězenou.“200 

S trochou ironie by se chtělo říci, že tato odpověď je symptomatická. 

 

 Althusser se svým důrazem na autonomii teorie snažil de facto vyrovnat se dvěma 

základními přístupy k epistemologické problematice, které se v rámci marxistického diskurzu 

objevily. Jednak je útokem na zvulgarizovanou koncepci teorie odrazu, jednak na de facto 

pragmatickou koncepci pravdy hájenou stalinisty, která ústila do relativismu a subjektivismu 

                                                 
195  Tamt., s. 60–61. 
196  Tamt., s. 61. 
197  Tamt., s. 60. 
198  Tamt., s. 61. 
199  Srov. tamt., s. 79. 
200  Srov. tamt., s. 78. 
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a vedla ke zpochybnění vědeckého statusu marxismu.201 Je pokusem ukázat, že marxistická 

epistemologie není ani empiristická (není založena na „mýtu bezprostředního“) ani 

pragmatická (neslouží žádným třídním zájmům, ale má vědecký a objektivní charakter, není 

subjektivistická ani relativistická) a zároveň nepřestává být materialistická (podržuje primát 

reálného světa vůči vědomí). Teoretická praxe je historickým osvojováním reálného světa, 

produkuje to, co Marx označoval jako „duchovně konkrétní“. V tomto „duchovně 

konkrétním“ má být vyjadřován svět a jeho vztahy, a to se stále větší přesností. 

Problémem však je, jak skutečně prokázat, že historický materialismus skutečně 

konceptuálně pravdivě vyjadřuje skutečnost, její vztahy a dynamiku. Co je v této teorii 

pravditelem této určité konkrétní duchovní konstrukce? Jak jsme viděli, Althussera tento 

problém příliš mnoho netrápil. Prohlásil tuto otázku prostě za ideologickou a nesmyslnou. 

Tím sice problém zmizel z jeho zorného pole, ale nebyl vyřešen a do značné míry Althusserův 

projekt poškozuje.202 

Althusserova koncepce vyznačující se absencí smysluplných kriterií vědeckosti totiž 

ústí (proti Althusserově původní intenci) v jistou formou relativismu. „Velice zjednodušeně 

bychom mohli říci, že se Althusser obrátil ke konvencionalismu, aby unikl pravdám diamatu 

[vulgárně pojatého dialektického materialismu], zůstal v zajetí racionalismu, čímž sklouzl do 

relativismu, a tím se částečně vrátil zpět k diamatu. Pojímal marxismus jako všemocný, 

protože byl pravdivý. Na základě jeho vlastní epistemologie není však možné říci cokoliv víc 

než jen to, že marxismus je pravdivý, protože je pravdivý.“203  

Jak Elliott vzápětí dodává, „Althusser by neměl být kritizován za to, že neuspěl při 

řešení neřešitelných problémů filosofie vědy, ale za to, že tvrdil, že je vyřešil cestou vědecké 

filosofie, zatímco ve skutečnosti nenabídl uspokojivé odpovědi a vyhnul se otázkám.“ 204 

                                                 
201  Ke kritice pragmatismu viz tamt., s. 63–65.  
202  Jak poukazuje Elliott, Althusserova bezstarostnost, pokud jde o vztah teoretického poznání a reálných 
objektů, měla ještě před Engelsem jednoho předchůdce – Spinozu. „Racionalistická teorie poznání umožňuje 
historické epistemologii zbavit se problematiky teorie poznání a vyhlásit ‚neproblematičnost‘ shody mezi teorií a 
realitou.“ Elliott, G., Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 90. 
203  Tamt., s. 95. 
204  Tamt. Elliott dále uvádí, že namísto, aby Althusser vědecký status marxismu zdůvodnil, tak jej prostě 
předpokládá. V této souvislosti je také třeba říci, že Althusserova koncepce je koncepcí (a to v Althusserově 
případě není zdaleka zanedbatelné, uvědomíme-li si, že celou svou teoretickou intervenci pojímal v podstatě jako 
politickou intervenci), jejíž politické konsekvence jsou více než problematické. Tímto problematickým 
důsledkem je především to, že teoretická praxe je v podstatě výsadou pouze teoretiků. Proletariát není schopen 
vytvořit „v ědu o společnosti, a tedy vědu o své vlastní praxi, je schopen vytvořit nanejvýš utopistické či 
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Souhlasím s Elliottovým tvrzením, že ačkoli Althusser ve svém díle předstírá, že 

vědecký status marxismu zdůvodnil, ve skutečnosti problém zdůvodnění vědeckosti 

marxismu vlastně elegantně obešel. Jak bylo řečeno, jeho zdůvodnění se točí poněkud v 

kruhu. Sám si tento kruh uvědomuje,205 ale není schopen jej prorazit, jelikož mu to jeho 

teoretický rámec prostě neumožňuje. Tento kruh v epistemologické rovině je v podstatě dán 

tím, že Althusser odmítá jakoukoli vnější epistemologickou garanci garantující vědecký status 

určitých tvrzení. Tato podmínka ho pak vede k chápání teorie jakožto čistě autonomního 

procesu do sebe uzavřené struktury. Na základě tohoto přístupu pak Althusser logicky chápe 

vědecký proces jako „proces bez subjektu“.206 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                         
reformistické ideologie“. Politickým důsledkem althusserianismu tak je, že proletariát musí být veden. (Pozdní 
Althusser tento přístup silně reviduje.) Marxismus je výsledkem teoretické praxe význačných teoretiků (Marx, 
Engels, Lenin), kteří se jakožto teoretici byli schopni oddělit od každodenní ideologie, tedy od ideologických 
představ dělníků. Marxistická teorie se tak vyvíjí nezávisle na ideologiích běžných lidí a poznatky této „vědy“ 
musejí být dělnické třídě implementovány zvnějšku. Vztah marxistické teorie a proletariátu a jejich praxe je 
vztahem exteriority. Vede k závěru, že jedině marxističtí teoretici vědí co dělat, dělnická třída by se měla 
podřídit, protože je v zajetí ideologie a není schopna rozpoznat své zájmy ani cíle, které k dosažení jejích zájmů 
vedou. Nyní si zbývá jen položit otázku, kdo a kde jsou oni všeznalí marxističtí teoretici, a pokud si odpovíme, 
že v komunistické straně, můžeme říci, že nezamyšleným důsledkem althusserianismu je teoretická legitimizace 
stalinismu. Tento výklad zastává např. E. P. Thompson ve své knize Bída teorie a jiné eseje: „Jsme tu svědky 
althusserianismu jako nástroje všeobecného policejního zákroku uvnitř ideologické sféry, jako pokusu o obnovu 
stalinismu na teoretické úrovni.“ (Cit. dle Wheen, F., Marxův Kapitál, c. d., s. 143.) Thompson dále uvádí, že 
Althusser udělal z marxismu pouhou teorii strukturální analýzy zcela odtrženou od politiky, dějin a zkušenosti a 
že Althusserovo lpění na výhradně logické povaze marxismu, neznečištěné historií nebo zkušeností, jej odhaluje 
jako „člověka, který má jen chabé znalosti historické praxe“, protože v reálném světě zkušenost znovu a znovu 
„vstupuje do dveří bez klepání a oznamuje faktická úmrtí a krize“. (Tamt.) Tato kritika byla vůči Althusserovi 
směřována z mnoha stran (Rancière, Thompson, Elliott, Callinicos a celá řada dalších). Bez marxistické filosofie 
by nebyla marxistická věda, bez marxistické vědy by nebyl vědecký socialismus. Althusser tak např. podle 
Elliotta kompromituje historický materialismus a staví se svým způsobem proti Leninovi, který naopak tvrdil, že 
„správná revoluční teorie (...) může získat konečný tvar pouze v blízkém spojení s praktickou aktivitou 
skutečných mas a skutečného revolučního hnutí“. Tento problém si Althusser uvědomuje a v následujících letech 
se jej pak pokouší překonat. 
205  Srov. Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 31. 
206  Jak uvidíme, tato epistemologická koncepce velice úzce souvisí (a je do jisté míry i jejím důsledkem) s 
Althusserovou teorií ontologickou. I ta se vyznačuje nakonec tím, že dějiny, ale nakonec i bytí jako takové je 
zcela autonomní proces („proces bez subjektu“), proces, který se na ničem nezakládá, není ničím garantován, 
není vůči němu nic vnějšího ani transcendentního. 
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 HISTORIZACE KATEGORIÍ  

 

Je známo, že Althusser při své interpretaci Marxe klade důraz na strukturální aspekt 

jeho teoretického přístupu. Tato určitá „strukturalizace Marxe“ byla nemalou měrou 

zapříčiněna dobovou situací, ve které Althusser realizoval svoji „teoretickou intervenci“. 

Projevuje se mimo jiné v odmítnutí marxismu jako historicismu207 a v důrazu na synchronní 

hledisko.208 

Althusser si samozřejmě uvědomuje, že jedním z hlavních bodů Marxovy kritiky 

politické ekonomie je skutečnost, že klasická politická ekonomie měla tendenci zkoumat 

kapitalistické vztahy nehistoricky, kdy kategorie kapitalistické ekonomiky pojímala jako 

věčné a jejich vztahy jako jediné přirozené.209 Klasičtí ekonomové nám přitom „nevysvětlují, 

jak se tyto vztahy samy vytvářejí, tj. historický pohyb, který vede k jejich zrodu“. Marx místo 

toho zkoumá kapitalistické produkční vztahy jako historicky vzniklé, a tudíž historické 

přechodné. Jako vztahy, které lze změnit. Společenské vztahy za kapitalismu nejsou výrazem 

jakési lidské přirozenosti, přirozeně a racionálně uvažujícího homo economicus, ale „jsou to 

historické a přechodné produkty“.210  

Stejně tak svobodný jednotlivec, který se jeví být „zbaven přírodních svazků“ a vyvázán 

z „příslušenství k určitému, omezenému lidskému konglomerátu“, je až výsledkem dějin, 

výsledkem „dosud nejrozvinutějších společenských (...) vztahů“. Pro klasickou (liberální) 

ekonomii však svobodné individuum není výsledkem historického procesu, ale „jejich 

                                                 
207  Viz kapitolu „Marxisme n’est pas historicisme“ in: Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 310–344. 
208  Tamt., s. 77. 
209  Marx tuto snahu ironicky komentuje s tím, že se jeho předchůdci podobají teologům, kteří prohlašují, 
že jejich náboženství je to jediné pravé a přirozené, zatímco ostatní náboženství jsou nepřirozená. „Ekonomové 
se chovají podivným způsobem. Podle nich jsou jen dva druhy institucí – umělé a přirozené. Instituce feudalismu 
jsou instituce umělé, instituce buržoazie jsou instituce přirozené. Podobají se v tom teologům, kteří také rozlišují 
dva druhy náboženství. Každé náboženství, které není zrovna to jejich, je vynálezem lidí, zatímco jejich vlastní 
náboženství je zjevením božím. Když ekonomové tvrdí, že současné vztahy – vztahy buržoazní výroby – jsou 
přirozené, naznačují tím, že to jsou vztahy, v nichž se tvoří bohatství a vyvíjejí výrobní síly podle přírodních 
zákonů. Tyto vztahy samy jsou tedy přírodní zákony, nezávisle na vlivu doby. Jsou to věčné zákony, které 
musejí řídit společnost. Dosud tedy byly dějiny, dnes už nejsou. Dějiny byly, protože byly feudální instituce a 
protože v těchto institucích nalézáme výrobní vztahy naprosto odlišné od výrobních vztahů buržoazní 
společnosti, které ekonomové vydávají za přirozené a proto věčné.“ Marx, K., Bída filosofie. Odpověď na 

Filosofii bídy pana Proudhona, in: Marx, K., Engels, B., Spisy 4, SNPL, Praha 1958, s. 157. Moderní vyjádření 
dal této Marxem kritizované představě Francis Fukuyama ve své práci příznačně nazvané Konec dějin a poslední 

člověk. 
210  Marx, K., Bída filosofie, Svoboda, Praha 1979, s. 89, 94. 
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východiskem“.211 V představě jedince odpovídající buržoazní společnosti vidí tito 

ekonomové „člověka vůbec“. Dojdou-li k tomuto zobecnění, dojdou tak samozřejmě k tomu, 

že pro „člověka obecně“ (ve skutečnosti však člověka určeného kapitalistickými vztahy), jsou 

kapitalistické vztahy jediné přirozené. Každý pokus tyto vztahy změnit by tak nutně vedl ke 

znásilnění lidské přirozenosti. 

Marx přesně ukázal, jak tyto představy vycházejí jen z chybné argumentace založené na 

nezpochybňovaných předpokladech. Z určitého anachronismu, kdy historicky vzniklé (a tedy 

historicky přechodné) kategorie se pojímají nehistoricky, jako přirozené a jako přirozené 

východisko ekonomické analýzy. 

Marxova kritika tohoto nehistorického přístupu v dílech klasických ekonomů však 

podle Althussera není „posledním slovem Marxovy reálné kritiky“ .212 Tato „vyjádřená“ 

kritika213 zůstává na půli cesty, zatímco Marxova skutečná („nevyjádřená“) kritika je 

„nekonečně hlubší“.214 

Tím, že Marx zdůrazňuje, že rozdíl mezi ním a klasickými ekonomy je v historizaci 

kategorií, přičemž objekt této historizace (zkoumané teoretické kategorie) by měl být tentýž, 

zastírá Marx podle Althussera tu skutečnost, že vlastně přetransformoval objekt zkoumání a 

vytvořil nové epistemologické pole. Znemožňuje nám tím tak uchopit, v čem spočívá novost 

jeho teorie. V Marxových vyjádřeních je naopak vlastně postulována kontinuita mezi ním a 

klasickými ekonomy, pokud jde o předmět a kategorie jeho zkoumání, s tím, že Marx je 

pojímá historicky, klasičtí ekonomové nehistoricky. Podle toho by vlastně Marxova zásluha 

spočívala jen v historizaci těchto kategorií, zejména v historizaci Ricarda.  

Vztah mezi Marxem a Ricardem by tak byl podobný jako mezi Hegelem a německou 

klasickou filosofií (případně mezi Hegelem a Spinozou, kdybychom Hegelův systém chápali 

na způsob historizovaného spinozismu). Marxův přínos by tak byl vlastně redukovatelný na 

„hegelianizaci, dialektizaci Ricarda, tzn. na aplikaci Hegelovy metody na již daný obsah“.215 

To by podle Althusserovy koncepce znamenalo, že Marxova metoda není nová a byla by 

podle Althusserova pojetí vlastně ideologií, protože by nebyla spojena s „vytvořením nového 

                                                 
211  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 37. 
212  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 273. 
213  Tamt. 
214  Althusser zde Marxovu kritiku rozlišuje na „critique réelle“ a „critique declarée“. 
215  Tamt., s. 274.  
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teoretického objektu“ (a s epistemologickým zlomem). Podstata Marxovy kritiky však dle 

Althussera nespočívá v historizaci předchozích kategorií, ale v tom, že představuje „zcela 

odlišnou, synchronní, strukturální analýzu kapitalismu, která má epistemologickou přednost 

před otázkami geneze a vývoje“.216 

 

 

MARXOVO POJETÍ D ĚJINNÉ TEMPORALITY  

 

Aplikace historického přístupu na ekonomickou problematiku bez toho, že bychom 

kriticky zkoumali pojem „historie“ a jen jej „naivně“ aplikovali, by byl podle Althussera 

ideologický a odporoval by zásadám vědecké činnosti. Althusser tedy ve snaze prokázat 

diskontinuitu mezi Marxem a Hegelem, zkoumá nejprve hegelovské pojetí „historičnosti“. 

Dochází k závěru, že na základě Hegelovy ontologie, kdy vše je jen projevem jediné 

esence, je Hegelovo pojetí historického času jednovrstevnaté. Dějiny mají jen jeden 

univerzální homogenní čas. Všechny společenské vrstvy mají „stejný čas“, jsou koprezentní. 

Jakožto různé projevy sebepoznání absolutního ducha jsou si vzájemně izomorfní. Jedná se 

jen o různé, ale strukturálně izomorfní projevy sebepoznávání absolutního ducha. 

Tím je vyloučen nerovnoměrný vývoj a otázka specifické dynamiky jednotlivých 

vrstev. Představa universálního času je možná jen na základě esencialismu217 a je jeho 

                                                 
216  Tamt., s. 279–281. Podle Elliotta (Althusser. The Detour of Theory, c. d., s. 114) jsou právě toto 
stránky, které podnítily kritiku anglického marxistického historika E. P. Thompsona. Thompson Althusserovi 
mimo jiné vyčítá, že jeho koncepce vede k podceňování konkrétního historického zkoumání společenských jevů, 
a také přílišnou abstraktnost a svévolnost interpretace Marxova díla. Althusserova koncepce je sice abstraktní a 
je třeba přiznat, že v lecčems skutečně Marxovu koncepci zkresluje, ale nelze souhlasit s první námitkou, neboť 
Althusserova koncepce má naopak právě poskytnout teoretický nástroj, který by umožnil lépe zkoumat konkrétní 
historické události v jejich komplexnosti a vzájemné předeterminovanosti sil, které ji vytvářejí. 
217  Na základě jakési transcendentní instance, ahistorického elementu, který není výsledkem dějin, ale 
jejich předpokladem. 
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projevem. Jelikož však esencialismus je marxismu cizí,218 lze z toho dovodit, že je mu cizí i 

hegelovské pojetí (univerzální) historické časovosti. 219 

Je-li Marxovo pojetí historické temporality cizí hegelovskému, je tedy třeba pozitivně 

určit, jaké toto pojetí je. A to se Althusser pokouší ve svém dalším výkladu, kde si klade za 

cíl „vytvořit marxistický koncept historického času na základě marxistické koncepce 

společenské totality“.220 

V čem tato konstrukce spočívá se dá vytušit. Vzhledem k tomu, že marxovské pojetí 

struktury obsahuje jednotlivé vrstvy a hloubky, jednotlivé substruktury, které nejsou 

redukovatelné na žádný esenciální princip, plyne z toho, že i marxovské pojetí historického 

času se nemůže opírat o (podle Althussera ideologickou) představu univerzální dějinnosti, 

která by byla všem těmto substrukturám společná. Podle Althussera si naopak každá vrstva 

vytváří svůj „vlastní čas“, svou vlastní dynamiku, která je „relativně autonomní“. Dynamiky 

těchto vrstev na sebe sice vzájemně působí a ovlivňují se, ale přesto si každá z nich 

zachovává svou vlastní specifičnost.221 

Při zkoumání jednotlivých časů jednotlivých substruktur, resp. při zkoumání dějinné 

dynamiky jednotlivých těchto vrstev, se však podle Althussera nemůžeme spokojit s pouhým 

viditelným (visible) časem, ale musíme analyzovat především čas, který je skrytý (invisible). 

Marx si byl dle Althussera tohoto úkolu vědom.222 Kdybychom totiž zakládali naše pojetí 

dějinnosti či dějin pouze na zjevných událostech a dějinnost bychom odvozovali pouze 

z toho, co je zjevné, upadli bychom zpět do empirismu, a tedy do ideologického pojetí dějin. 

Tento „skrytý čas“ nikdy není bezprostředně dán. Jde o to jej teoreticky zkonstruovat, 

tedy vypracovat jeho koncept.223 Teoreticky uchopit tuto dynamiku, která se sice nějakým 

                                                 
218  Viz Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 207–209. Althusser zde podrobuje kritice i tzv. „monismus“, 
který označuje za „ideologický koncept cizí marxismu“. Monismus chápe jako takovou koncepci, podle které je 
skutečnost výrazem „Jediné Substance“. (Srov. tamt.) Odmítnutím monismu (jak idealistického, tak 
materialistického) se dle našeho názoru Althusser v podstatě vřazuje do tradice nesubstanční ontologie, jak ji 
chápe Egon Bondy. Je až zarážející kolik zřetelných podobností Bondyho a Althusserova ontologie vykazují. Na 
některé z nich budu upozorňovat dále v textu. V budoucnu bych této otázce rád věnoval samostatnou studii. 
219  Hegelovské pojetí času je dle Althussera determinováno ideologickou problematikou empirismu. 
220  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 280. 
221  Tamt., s. 284–285. 
222  Tamt., s. 285. 
223  Tento „skrytý čas“ vychází vlastně z Marxova logického zkoumání kapitalismu, z jeho logiky. 
Odhalení této logiky a její dynamiky je úkolem teoretické konstrukce. Je to skrytá dynamika systému, která se ne 
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způsobem projevuje na povrchu jevů, ale bezprostředně se s ním nekryje a nekoresponduje 

s ním. 

[Jako určitou didaktickou pomůcku – a zdůrazňuji, že v tuto chvíli jde opravdu jen o 

didaktickou pomůcku a ilustraci a nic víc – pro pochopení toho, co chce Althusser říci, 

můžeme využít vztah mezi nevědomím a vědomím, kdy dynamika nevědomí je odlišná od 

dynamiky (konkrétních) projevů určitého jedince. Jedinec může být například v rovině 

empirické vykazatelnosti v klidu, zdánlivě se nic neděje, přesto na úrovní nevědomí může 

docházet k radikálnímu rozvoji nějakého skrytého traumatu, který se projeví určitou explozí 

v chování. K tomuto „výbuchu“ navíc může dojít ve zcela jiné sféře. Sexuální frustrace se tak 

nemusí například projevit v nějaké zoufalé snaze nějakým násilným aktem tuto frustraci 

uspokojit, ale například ve sporu s nadřízeným, sporu, který se týká úplně jiné oblasti. (Dojde 

k určitému freudovskému „zhuštění“ a „přesunu“.224) Dynamika roviny nevědomí (budeme-li 

se držet této analogie, tak Marxův „skrytý pohyb“ či Althusserův „neviditelný čas“) se sice 

vždy nějak projevuje na povrchu, do značné míry však deformovaně a zkresleně. Cílem (pro 

Marxe i pro Freuda, byť každý zkoumal zcela jiný předmět) je právě odhalit tuto skrytou 

dynamiku, která se nekryje s dynamikou a projevy empiricky detekovatelnými (byť je jejich 

projevem). Nelze ji na ně redukovat. Rozdíl mezi Marxem a jeho předchůdci bychom tak 

mohli chápat analogicky rozdílu mezi Freudem a behaviorální psychologií. Ne náhodou 

Althusser považuje Freuda za toho, kdo se, stejně jako Marx, emancipoval od problematiky 

empirismu.] 

 

Dynamika ekonomické produkce, jak ji zkoumá Marx, se liší od běžného, 

ideologického (empirického) času každodenní praxe. Tuto hlubší strukturu a její dynamiku 

má podchytit Marxovo logické zkoumání. (Marx rozlišuje mezi historickým a logickým 

zkoumáním. Jedná se přitom o dvě specifické roviny, mezi nimiž nepanuje strukturální 

izomorfie. Jak uvádí Marcello Musto, logické zkoumání není odrazem historického vývoje 

                                                                                                                                                         
vždy jednoznačně projevuje na jeho „jevové formě“. Jevová forma mnohdy tuto určující dynamiku dokonce 
zakrývá. Toto nutné, systémově podmíněné zdání zkoumá Marx v kapitole o zbožním fetišismu v Kapitálu. 
224  Ne náhodou Althusser tyto pojmy využívá ve svém pojetí předeterminace. 
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zbaveného nahodilostí, ale umožňuje „pojímat dějiny jako něco jiného než jen jako plochou 

chronologii událostí“.225) 

Právě čas ekonomické produkce, jemu vlastní specifičnost, je v pozadí Marxových 

analýz vývoje kapitalistické produkce, kdy Marx zkoumá právě logiku kapitalismu, s tím, že 

omezil svá zkoumání na relativně autonomní dynamiku této substruktury (ekonomiky), 

přičemž si však byl vědom, že ostatní vývojové roviny (politika, umění, věda apod.) jsou sice 

určovány tímto „ekonomickým časem“, ale přesto mu nejsou zcela podřízeny a podržují si 

svoji vlastní dynamiku. 

Prozkoumat celek (leninovská analýza konkrétní skutečnosti) pak představuje úkol 

prozkoumat všechny jednotlivé dynamiky jednotlivých substruktur a jejich vzájemné 

působení. Komplexní vztah těchto substruktur a jejich dynamik pak představuje to, čemu 

Althusser říká konjunktura (conjoncture). 

Historický čas, čas, který je odvozen od bezprostředně daných událostí a jejich sukcese, 

není ve vývoji těchto substruktur tím podstatným. Skutečná historie je jaksi skrytá a to, co 

Althusser označuje za „skutečná historická fakta“,226 nejsou ta fakta, které by byla 

bezprostředně dána. 

 

Podle Althussera je třeba vytvořit koncept dějin, který by se nezakládal na pouhé 

empirické sukcesi jednotlivých viditelných skutečností.227 Je třeba odmítnout empiristické 

pojetí dějin založené na zkušenosti a vytvořit pojetí dějin, které by bylo neempiristické, tedy 

nebylo by „historické ve vulgárním smyslu“.228 Empiristické pojetí dějin směšuje reálný 

předmět a předmět poznání, a je tudíž ideologické. Reálné historicky konstituované předměty 

či události považuje empirismus nikoli za „reálný předmět“, ale za „předmět poznání“, obojí 

ztotožňuje, čímž zatemňuje distinkci, která je konstitutivní pro vědu.229 

                                                 
225  Musto, M., „History, production and method in the 1857 ‚Introduction‘“, in: týž (ed.), Karl Marx’s 

Grundrisse. Foundations of the critique of political economy 150 years later, Routledge, London – New York 
2008, s. 22. 
226  Proti Althusserovu záměru zde vidíme ozvuk Hegelovy filosofie, kdy „skutečné“ je vlastně to, co 
odpovídá pojmu, logickému vývoji ideje, tedy vlastně Althusserovu „skrytému času“. 
227  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 288. 
228  Tamt., s. 292. 
229  Jejich produkce poznání spočívala tak jako v empirismu v zásadě v tom, že zaznamenávali empirické 
události, jak šly za sebou, ty považovaly za daná fakta, od těchto fakt poté abstrakcí oddělili, co považovali za 
nedůležité, a to, co zbylo, byl výsledný produkt jejich poznání. 
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 Je třeba říci, že podle Althusserových kritérií veškeré dosud existující teorie dějin byly 

v tomto smyslu v zásadě ideologické, resp. že si spíše historici vůbec otázku po teorii dějin 

seriózně nekladli. Proto Althusser říká, že dosud neexistuje teorie dějin. Jak lze očekávat, 

takováto teorie je však dle Althussera (latentně) obsažena v Kapitálu. Analýza pohybu 

kapitalistické společnosti je příkladem její aplikace. Historizace ekonomických kategorií, 

kterou provádí Marx a o které byla řeč výše, není podle Althussera „historizací“ 

v empiristickém („historickém“) slova smyslu, ale „logickém“.230 U těchto dvou kategorií a 

kategorií, které s nimi souvisejí, se na chvíli zastavíme. 

 

 

LOGICKÉ A HISTORICKÉ  

 

Hegelova koncepce dějin je založena na izomorfii mezi logickým a historickým.231 Jsou 

to dva mody rozvinutí Ideje. Tak například pokud jde o dějiny filosofie, „řád objevení se a 

zrození logických kategorií odpovídá řádu posloupnosti historicky se objevivších 

filosofických systémů. Rozvoj pravdivé ideje vypracovaný v Logice tak odpovídá 

historickému rozvoji zbavenému nahodilostí“.232 Strukturální izomorfie mezi logickým a 

historickým vývojem umožňuje Hegelovi zkoumat dějiny jako projev nutných zákonů, které 

odpovídají postupu rozvíjení logické ideje. Ačkoli Marx kritizoval toto pojetí již ve své práci 

z roku 1843 Kritika Hegelovy filosofie práva, objevují se tyto pojmy i v jeho pozdních 

pracích – V Rukopisech „Grundrisse“ a Kapitálu. Otázkou je, jakou mají v Marxově 

pozdních pracích funkci. Tato otázka pak odkazuje k problému, jaký je vztah mezi Marxovou 

a Hegelovou koncepcí. 

 

                                                 
230  „Mluví-li se o logicko-historickém zkoumání u Marxe, je třeba mít na paměti, že toto ‚logické‘ je 
míněno ve smyslu ‚begrifflich‘, ve smyslu specifické logické formy ‚pojmového poznání‘, nikoli ve smyslu 
axiomaticky deduktivního nebo induktivního vyvozování.“ Zelený, J.: O logické struktuře Marxova Kapitálu, c. 
d., s. 71. 
231  „Tvrdím, že zbavíme-li základní pojmy soustav, vyskytnuvších se v dějinách filosofie, zcela toho, co se 
týká jejich vnější podoby, jejich aplikace na zvláštní a pod., a takto se jimi zabýváme, pak dostaneme různé 
stupně určení myšlenky samé v jejím logickém pojmu. A naopak, vezmeme-li logický postup o sobě, máme 
v něm v jeho hlavních momentech postup historických jevů.“ Hegel, G. W. F., Úvod k dějinám filosofie, přel. K. 
Slavík, Rovnost, Praha 1952, s. 34. 
232  Bensussan, G., „Historique / Logique“, in: G. Labica, G. Bensussan (eds.), Dictionnaire critique du 
marxisme, Quadrige/PUF, Paris 1999, s. 545. 
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Na první pohled by se mohlo zdát, že Hegelova polemika s historickou právní školou 

z jeho Základů filosofie práva je motivována podobným způsobem jako Althusserova kritika 

empirismu. Jednotlivá data nastřádaná touto školou jsou pro Hegela (stejně jako vlastně pro 

Althussera) jen oním prvním vstupem (u Althussera Obecností I); jen jakýmsi agregátem 

neuspořádaných a nahodilých dat (pro Hegela představují Realität). Teprve myšlení odhaluje 

jejich skrytou souvislost, jejich pojem. Na základě analýzy historického vývoje se odhaluje 

v tomto pohybu jeho vývoj logický. Odhaluje se vnitřní souvislost těchto pozitivních dat, v 

nichž se vyjadřuje skutečnost (Wirklichkeit). Pro Hegela pouze historické zkoumání 

představuje zkoumání „vnějšího jevu namísto povahy věcí“. „Zkoumat v čase se jevící 

vystupování a rozvíjení právních určení, toto čistě dějinné úsilí (...) má ve své vlastní sféře 

svou zásluhu a své ocenění“, ale stojí podle Hegela „vně vztahu k filosofickému 

zkoumání“.233 

Navzdory těmto Hegelovým vyjádřením však nelze zapomínat na to, že konkrétní 

události jsou u něj projevem ideje a jsou tak de facto určeny logickým vývojem ideje, i když 

se s ním bezprostředně nekryjí.234 Partikularita je podřízena plně univerzalitě. Partikularita 

jako taková vlastně není nikdy sama o sobě, je jen momentem univerzality, resp. je to vlastně 

jen maskovaná univerzalita, partikulární je zbaveno svého autonomního procesu. Proces 

partikulárních jednotlivin je procesem pro univerzálno, nikoli pro ně samotné (a to i tehdy, 

když jednání těchto partikularit není určeno vnějšně, ale vnitřně). Ať již mají konkrétní lidé 

jakékoli úmysly, vždy nevědomky realizují „zájem“ absolutního ducha. Pokud tento zájem 

nerealizují, jejich jednání neodpovídá procesu jeho sebepoznání a není v hegelovském smyslu 

„skutečné“. Je jen „planou existencí“.235 „Životní projevy individuí a národů, jež hledají a 

uspokojují to své (...) jsou zároveň prostředky a nástroji něčeho vyššího a rozsáhlejšího, o 

                                                 
233  Srov. Hegel, G. W. F., Základy filosofie práva, přel. V. Špalek, Academia, Praha 1992, § 3, s. 38–39. 
234  Jsem si vědom existence rozmanitých interpretací Hegelovy filosofie, z nichž některé neodpovídají 
interpretaci uvedené níže. V následujícím textu mi však nejde ani tak o věrnou interpretaci Hegela jako 
takového, ale spíše o vytvoření určité interpretace, na jejímž základě, jak doufám, je možné lépe pochopit 
Althussera. 
235  U Hegela najdeme vyjádření, které upírá konkrétním jednotlivcům autonomii poměrně zřetelně: „Bůh 
vládne světem, světové dějiny jsou obsahem jeho vlády, provedením jeho plánu. Tento plán chce filosofie 
uchopit, neboť jen to, co bylo provedeno z něho, je skutečné. Co mu není přiměřené, je jen planou existencí.“ 
Hegel, G. W. F., Filosofie dějin, přel. M. Váňa, Nová tiskárna Pelhřimov, Pelhřimov 2004, s. 31. 
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čem nic nevědí a co uskutečňují nevědomě.“ Tomu, jak dále píše Hegel, „je vše ostatní 

podřízeno“.236 

I kdybychom pojímali celou věc tak, že „v případě individuí jim obecný účel není 

vnější“, ale že je „v nich imanentně přítomen, tvoří jejich bytostné určení, a tak skrze ně 

působí“,237 přesto zde jistá vnějškovost i nadále působí. Jednotlivci si nemohou vybrat, jaký 

záměr budou realizovat, ale musí a realizují zájem světového ducha, ať již si to uvědomují či 

ne. V celkovém úhrnu působení všech jednotlivců dochází k postupné realizaci „posledního 

účelu“. Aby k této realizaci mohlo skutečně docházet, muselo by si jednání všech individuí 

vzájemně odpovídat a vycházet z harmonizujících direktiv (ať už vnějších nebo vnitřních). 

Nejsme daleko od jakési leibnizovské předzjednané harmonie a zdá se, že Hegelova teodicea 

na Leibnize v tomto ohledu objektivně navazuje. 

I kdybychom Boha nechápali substanciálně, jako substanci, která „vládne světem“, vše 

řídí a uskutečňuje svůj „plán“, jak naznačuje výše uvedený citát,238 ale chápali jej jako 

vztahovou podstatnou strukturu skutečnosti, která se realizuje v dějinách, i kdyby tedy Bůh 

nebyl chápan jako něco vnějšího, ale jako sám imanentní proces vlastního uskutečňování, a i 

kdyby tedy nedocházelo k vnějškové instrumentální determinaci jednání jedinců ze strany 

Boha, přesto by celý model byl vlastně jen modelem rigidně deterministickým, resp. 

teleologickým, kde ovšem teleologie je jen determinismem naruby a kde by svoboda 

v pravém slova smyslu nebyla možná. Lidé by nebyli na první pohled determinováni 

k realizaci sebepoznání absolutního ducha něčím na první pohled vnějším, ale svou vlastní 

přirozeností a ta by určovala jednotlivcovo jednání. Přesto by se nejednalo o svobodu, jelikož 

tuto přirozenost by si vlastně nikdo svobodně nezvolil. Přirozenost by zde fungovala jako 

určitý přednastavený autodynamismus, který má zajistit, že i když si jedinec myslí, že 

realizuje své zájmy, ve skutečnosti je jen „nástrojem a prostředkem něčeho vyššího, o čem nic 

neví a co uskutečňuje nevědomě“. Tyto autodynamismy (přirozenosti jednotlivých lidí) 

musejí být harmonizovány nějakou vyšší instancí tak, aby ve svém úhrnu skutečně vedly 

k seberealizaci absolutního ducha. Jediné, co člověk může udělat je, že pozná, že tento 

autodynamismus (přirozenost) v sobě má a podřídit se mu. Z toho důvodu také „svoboda“ 

                                                 
236  Tamt., s. 24. 
237  Landa, I., „Dějiny a problém zla“, Filosofický časopis 60, 2012, č. 5, s. 662. 
238  Viz Hegel, G. W. F., Filosofie dějin, c. d., s. 31. 
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člověka nemůže být v Hegelově koncepci ničím jiným než jen poznanou nutností. 

Ontologicky je postulována vlastně jen nutnost, ať již poznaná či nepoznaná. 

Hegelův model má vlastně k Leibnizovu modelu blíže, než se zdá. I zde monády ve 

svém procesování se nejsou určeny vnějšími vztahy – jsou koneckonců bezvztažné –, řídí se 

jen „svým“ „autodynamismem“ (přednastavením) podobně jako lidé u Hegela svou vlastní 

přirozeností, která je nutí, ať chtějí či ne, realizovat uskutečnění absolutního ducha. I zde je 

vlastně určitá předzjednaná harmonie, která sice není určena Bohem, ale imanentní logikou 

vývoje, která však určuje vše partikulární, resp. pseudopartikulární. Je to „obecno, [které] je 

nevědomě nad nimi“.239 

Z toho důvodu je historické (zbavené nahodilostí, které nepatří ke „skutečnosti“) u 

Hegela v zásadě redukovatelné na „logické“. Reálnému pohybu víceméně odpovídá logický 

pohyb ideje. Je zde postulována izomorfie mezi historickým a logickým. Z toho důvodu 

Althusser považuje Hegelovu koncepci za poplatnou problematice empirismu. Odstraníme-li 

z konkrétních historických projevů nahodilé, vystoupí nám „logické“. Pojímáme-li Hegela 

takto, neliší se tento přístup příliš od přístupu galileovského a Althusser jej označuje jako 

„spekulativní empirismus“. 

Předmětem Althusserovy kritiky Hegela, která souvisí úzce s tím, co jsme právě 

popsali, je právě nemožnost myslet v jeho systému „nahodilé“ jako něco zcela zásadního a 

významného. Zatímco u Hegela je nahodilé, které neodpovídá rozvoji sebepoznání 

absolutního ducha chápáno jako něco „nerozumného“ (tedy jako něco „neskutečného“), a je 

tak odstraněno ze středu teoretického zájmu a zorného pole zkoumání – mimo jiné jelikož se 

jako něco nerozumného vzpírá racionálnímu uchopení –, je Althusserovu, potažmo Marxovu, 

přístupu naopak vlastní koncepce, která si klade za cíl nahodilé nikoli odinterpretovat, ale 

naopak vysvětlit.240 Teoreticky uchopit jednotlivé fenomény právě v jejich kontingenci. 

Konkrétní, nahodilé události nejsou žádnou výjimkou z nějakého obecného abstraktního 

pravidla,241 ale jsou bytostnou součástí skutečnosti samé. Althusser se ptá, z čeho by totiž 

byla tato „výjimka“ vlastně výjimkou a zda „nejsme vlastně vždy v nějaké výjimečné 

                                                 
239  Tamt., s. 24. 
240  Tento přístup, kdy nahodilé není chápáno jako něco nepodstatného, ale naopak jako součást 
podstatného pohybu, úzce souvisí s Marxem objeveným a Althusserem teoreticky formulovaným principem 
„předetermninace“ (viz níže). 
241  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 103. 
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situaci?“242 Odpovídá si na tuto druhou otázku kladně. V tomto ohledu se u Althussera 

ohlašuje jistá tendence k nominalismu, která bude během jeho filosofického vývoje sílit, a lze 

zda najít i prvky jeho pozdějšího aleatorního materialismu. 

Skutečnost není než celkem těchto kauzálně potentních, „nahodilých“ a „výjimečných“ 

událostí, které nejsou chápány jako nějaké vychýlení z domnělých „zákonů dějin“. Naopak 

právě představa rigidních, „zákonů dějin“ je Althusserovi zcela cizí.243 

Konkrétní společenské události tak nelze redukovat na projev nějakého základního 

principu (nějaké imanentní logiky kapitalistického vývoje à la Hegel naruby), ale všechny 

události jsou v tomto smyslu nahodilé, resp. všechny jsou podstatné. Všechny jsou výsledkem 

konkrétní „předeterminace“. Dichotomie mezi podstatným a nahodilým je vlastně setřena. Je 

třeba vždy prozkoumat všechny konkrétní události, ze všech „úrovní“ skutečnosti (události 

ekonomické, politické, ideologické atd.), zvážit sílu jejich působení a jejich vzájemný vztah. 

Jinými slovy udělat leninovskou konkrétní analýzu konkrétní situace.  

 

Mezi historickým pohybem (vývojem „reálného předmětu“, potažmo historickou genezí 

jednotlivých kategorií), který zkoumá empirismus, a logickým pohybem, který představuje 

skrytý (invisible) pohyb, neexistuje dle Marxe vztah vzájemně jednoznačné, bijektivní 

(biunivoque) korespondence či izomorfie (ani inverze). Tyto řády si mohou někdy odpovídat, 

někdy nemusí.244 Althusser tuto tezi doplňuje, tím, že v opačném  případě by to znamenalo 

ztotožňovat objekt poznání a reálný objekt, tedy upadnout zpět do ideologie.245 Není v tomto 

ohledu nezajímavé upozornit na skutečnost, že nejen Engels, ale i mnoho marxistů vztah 

logického a historického u Marxe dezinterpretují.246 

                                                 
242  Tamt.. 
243  Althusser, L., Sur la philosophie, c. d., s 44. 
244  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c.d. s. 55–57. 
245  Dle Althussera nacházíme korespondenci mezi historickým a logickým vývojem v Hegelově přístupu, 
kdy historické etapy odpovídají ve svém podstatném určení rozvoji Ideje. 
246  Engels na rozdíl od Marxe postuluje strukturální izomorfii mezi logickým a historickým. Zůstává tak 
v tomto smyslu poplatný hegelovské koncepci logického a historického. Engels uvádí, že kritika politické 
ekonomie mohla být „provedena dvojím způsobem: historicky nebo logicky. Protože v dějinách, stejně jako 

v jejich literárním odrazu, vývoj vcelku postupuje také od nejednodušších vztahů k složitějším, [Marx 
v Rukopisech „Grundrisse“ naopak uvádí řadu příkladů, kdy tomu tak není, pozn. P. K.] (...) vcelku by se při 

tom ekonomické kategorie vyskytly v téže posloupnosti jako v logickém vývoji. (...) Tento způsob [logický] není ve 

skutečnosti nic jiného než způsob historický, jenže zbavený historické formy a rušivých nahodilostí. Čím začínají 
tyto dějiny, tím musí začít také myšlenkový postup a jeho další vývoj bude pak jen odrazem (...) historického 
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Althusser (který se ovšem v této souvislosti nezmiňuje o tom, že by dezinterpretace 

vycházela již přímo od Engelse, byť je zřejmé, že to byly právě Engelsovy výroky o vztahu 

logického a historického, které řadu teoretiků ovlivnily) v této souvislosti uvádí, že většina 

teoretiků nebyla schopna otázku po vztahu mezi logickým a historickým opravdu vyřešit.247 

Tato skutečnost je podle něj symptomatická. Je projevem toho, že si dosavadní badatelé kladli 

špatnou otázku, která je důsledkem toho, že se pohybují dosud na ideologické půdě 

empirismu či hegelianismu.248 Opustíme-li toto ideologické pole a přesuneme-li se na „půdu 

marxistické teoretické problematiky“, shledáme, že otázka po povaze korespondence (včetně 

tzv. „inverzní korespondence“249) představuje „zcela imaginární problém“. V důsledku 

změny teoretické problematiky „zmizí ideologický mýtus (...) bijektivní korespondence“, 

založené na empiristické představě korespondenci mezi pojmem a faktem. „Mezi řádem 

‚logickým‘ a řádem ‚reálným‘ (...) není žádná (ani inverzní) bijektivní korespondence 

(correspondance biunivoque),“250 jelikož oba představují dva kvalitativní odlišné řády.251 

 

                                                                                                                                                         
procesu.“ Engels, B., „Karel Marx Ke kritice politické ekonomie“, in Marx, K., Ke kritice politické ekonomie, 
přel. V. Provazník, O. Šebek a L. Štoll, SNPL, Praha 1953, s. 187–188 (zvýraznil P. K.).  Jak uvádí 
Marcello Musto, Engels Marxův „Úvod“ [Ke kritice politické ekonomie] „zjevně nečetl“. (Musto, M., „History, 
production and method in the 1857 ‚Introduction‘“, c. d., s. 29. 
247  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 48. Podle pozdního Althussera je vztah mezi těmito dvěma 
kvalitativně odlišnými řády ve skutečnosti aleatorický. 
248  Tamt. 
249  Tento postoj zastává například Galvano Della Volpe. 
250  Tamt., s. 48–49. 
251  Pokud jde problém historického a logického vývoje a otázku, zda mezi nimi je, či není vztah 
korespondence, odpovídá Marx: „ça depend“ a navrhuje prozkoumat věc blíže. Uvádí pak příklady, kdy si tyto 
dva řády odpovídají, i příklady, kdy tomu tak není. (Srov. Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 57–61.) 
Obecně můžeme říci, že logický a historický vývoj předmětu si může, ale nemusí odpovídat. Se vztahem 
paralelní korespondence mezi teoretickým postupem a sledem skutečné historie se setkáváme tam, „kde 
fakticko-historický pohyb vyvinul kategorie v pořadí od abstraktních ke konkrétnějším (...). Se vztahem 
inkongruence se setkáváme tam, kde tomu bylo jinak.“ Zelený, J., O logické struktuře Marxova Kapitálu, c. d., s. 
72. 
 Marxovu odpověď „ça dépend“ na otázku, zda si logický a historický řád odpovídají, či ne, interpretuje 
pozdní Althusser jako projev tzv. aleatorního materialismu v Marxově myšlení. Jako poznání, že skutečné dějiny 
se neřídí žádnou logikou, že nejsou projevem žádného logického řádu (ani nejsou vůči tomuto řádu inverzní), ale 
že vztah mezi historickým a logickým je určen nakonec náhodou. Viz Althusser, L., „Du matérialisme aléatoire 
(11 juillet 1986)“, Multitudes, 2005, č. 21, s. 179–194. V knize O filosofii Althusser píše, že ono „ça dépend“ je 
jazykem „aleatoriky, nikoli dialektiky“ a že Marxovo aleatorní myšlení je projevem odmítnutí jakékoli 
dialektiky dějiny, resp. „zákonů dějin“. (Althusser, L., Sur la philosophie, c. d., s. 44.) 
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Již jsme zmiňovali v předchozích kapitolách, že Marx provádí distinkci mezi tzv. 

„předmětem poznání“ a „reálným předmětem“252 a že „zároveň také odděluje procesy jejich 

produkce“,253 kdy „produkce poznání“ je procesem nezávislým na skutečné historické genezi 

reálných předmětů.254 

Rozdíl mezi těmito dvěma procesy je obsažen právě v Marxově rozlišení na 

„historické“ a „logické“, kdy logické je řád „dialektického255 způsobu výkladu („ordre 

d'exposition dialectique“; dialektická dedukce či analýza procesu transformace jednotlivých 

ekonomických kategorií do určité systematické jednoty); „historické“ je pak řádem 

postupného historického objevování se jednotlivých ekonomických fenoménů, které pak 

postihují jednotlivé kategorie (je to historický vývoj „reálného předmětu“). Historické 

zkoumání zkoumá genezi jednotlivých ekonomických kategorií, je to vlastně empiristické 

zkoumání. Toto historické zkoumání je sice nutnou součástí Marxova zkoumání, Marx však u 

tohoto zkoumání nezůstává stát. Tyto kategorie a jejich geneze představují pouze prvotní 

vstupní materiál, jeho vlastní analýzy. Jsou to, althusserovsky řečeno, Obecnosti I, 

ideologické obecnosti, které je třeba teoretickou praxí teprve transformovat na obecnosti 

vědeckého charakteru: Obecnosti III. Marxův přínos spočívá právě v transformaci těchto 

daných historických kategorií do jejich „logického řádu“. 

                                                 
252  Zatímco předmět poznání je výsledkem teoretické konstrukce, reálný předmět „trvá nadále, jako 
předtím, mimo hlavu ve své samostatnosti; pokud se totiž hlava chová jen spekulativně, jen teoreticky.“ Marx, 
K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., zejm. s. 55. 
253  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 40. 
254  „Zatímco proces produkce určitého objektu, určité konkrétní totality (...) probíhá ve zcela reálné 
skutečnosti a odehrává se podle reálného řádu reálné geneze (řád posloupnosti jednotlivých momentů historické 

geneze), proces produkce předmětu poznání se odehrává zcela v poznání, řídí se jiným řádem, ve kterém 
myšlenkové kategorie, které ‚reprodukují‘ ‚reálné‘ kategorie, neobsazují stejné místo jako v řádu historické 
reálné geneze.“ Tamt., s. 41. Na jiném místě: „Marx prohlašuje, že řád, který řídí myšlenkové kategorie v 
procesu poznání, neodpovídá řádu, který řídí reálné kategorie. Toto rozlišení se samozřejmě citelně dotýká jedné 
z nejdiskutovanějších otázek Kapitálu, otázky, zdali existuje identita mezi takzvaným „logickým“ řádem (...) a 
reálným „historickým“ řádem. (Tamt., s. 48.) Spolu s Jinřichem Zeleným můžeme na tuto otázku odpovědět tak, 
že „geneze určité formy, podaná dialekticko-logickým vyplýváním, není tedy totožná s historickou genezí, není 
ani jejím prostým zestručněním, nahodilosti zbaveným výrazem, je ‚ideálním výrazem‘ této geneze“ (Zelený, J., 
O logické struktuře Marxova Kapitálu, c. d., s. 86), kdy podat „ideální výraz“ pro Marxe znamená „odhalit 
vnitřní nutnou souvislost“, přičemž „logicky vysledovat vnitřní souvislost historického procesu“ je jen jiný výraz 
pro úkol „odhalit vnitřní nutnou souvislost“. Tamt., s. 87. 
255  Marx namísto výrazu „dialektický“ často synonymně užívá i výrazy jako „logický“. „analytický“ či 
„teoretický“. Viz Bensussan, G., „Historique / Logique“, c. d., s. 547. 
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Metoda této transformace je pak vlastním jádrem Marxova teoretického přístupu. Pro 

tuto metodu užívá Marx celou řádu názvů („dialektická metoda“, resp. „logická metoda“, 

resp., „Darstellung“, resp., „metoda výkladu“, resp., „mode d’exposition“, resp., „metoda 

dedukce kategorií“). Pro Althussera je tento přehršel výrazů příznakem toho, že Marx ve své 

době neměl vhodný koncept, kterým by svůj teoretický objev označil. Tímto objevem je 

podle Althussera koncept strukturální kauzality. Právě ona má být jádrem Marxovy metody 

transformace, kterou aplikoval na ekonomické kategorie. 

 

 

ZPŮSOB EXPOZICE (DARSTELLUNGSWEISE) 

 

S výsledkem této aplikace se setkáváme v Kapitálu. Jejím cílem je ukázat, v jakém jsou 

jednotlivé historicky vzniklé ekonomické fenomény vztahu „v současné moderní 

společnosti“, a to, „jak jsou v rámci této společnosti vyjádřeny“.256 Ačkoli Marx pojímá svůj 

předmět zkoumání (kapitalistický produkční způsob) jako historicky konstituovaný, k 

odhalení jeho struktury a jeho fungování nevede podle Althussera primárně „historická“ 

analýza, zkoumání geneze jeho vzniku (ta je jen jejím podřízeným momentem), ale právě 

analýza „logická“: transformace vstupních pojmů a ukázání jejich vzájemné strukturální 

podmíněnosti. Ta je jádrem Marxova „způsobu expozice“ (Darstellungsweise). Darstellung 

je vlastně zobrazení logických vztahů zkoumaného předmětu v jeho celé strukturální 

podmíněnosti a dialektické provázanosti.257 Cílem je zobrazení této struktury, projevující se 

na povrchu jevů, a zobrazení její vnitřní dynamiky, jejího „skutečného pohybu“. Marxově 

snaze chápat věci v jejich proměnlivosti, v jejich plynulosti odpovídá i charakteristika jeho 

předmětu zkoumání – kapitalistického produkčního způsobu.258 Zároveň je s ní spojena i jeho 

snaha o zpružnění pojmů: o překonání jejich statičnosti a vytvoření takového teoretického 

                                                 
256  Marx, K., Textes sur la méthode de la science économique, Éditions Sociales, Paris, s. 177., cit dle 
Bensussan, G., „Historique / Logique“, c. d., s. 547. 
257  Je výsledkem „způsobu expozice“ (Darstelungsweise). 
258  Marx jej charakterizuje jako „organismus neustále podrobený procesu změny“, přičemž každý jeho 
moment existuje „jen v toku pohybu“ jako „zároveň předpoklad a rezultát“ pohybu předmětu – jako „dialekticky 
rozčleněný celek“ apod. Cit. dle Zelený, J., O logické struktuře Marxova Kapitálu, c. d., s. 127. 
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aparátu, který by byl schopen podchytit právě dynamiku pojmy uchopovaných skutečností.259 

Domnívám se, že i Engelsovo snaha mířila stejným směrem.260 

 

Strukturální vazby, z nichž vyplývají i vnitřní antagonismy a vnitřní dynamika, jsou pro 

pochopení dané společnosti určující. Jak tyto vztahy reálně historicky vznikly, je víceméně 

lhostejné. Historické zkoumání jejich vzniku má jen pomocnou úlohu při jejich strukturální 

analýze. 

V této souvislosti by také, píše Marx, „bylo nepřípustné a nesprávné probírat 

ekonomické kategorie za sebou v tom pořadí, v němž byly rozhodující historicky. Jejich 

[logické, pozn. P. K.] pořadí je spíš určeno jejich vzájemným vztahem v moderní buržoazní 

společnosti. (...) Nejde o poměr, který ekonomické vztahy historicky zaujímají ve sledu 

různých forem společnosti. Tím méně o jejich pořadí ‚v ideji‘ (Proudhon) (zplesnivělé 

představě historického pohybu). Jde o jejich strukturu uvnitř moderní buržoazní 

společnosti.“261 

Proto také Marx říká, že  „není nutné psát skutečné dějiny produkčních vztahů, abychom 

vyložili zákony buržoazní ekonomiky“262 a abychom mohli pochopit strukturu a fungování 

zkoumaného produkčního způsobu v momentě, kdy je již rozvinutou formou, „vyvinutou 

totalitou“.263 

                                                 
259  „U Marxe jsou věci, jevy, kvalitativní charakteristiky pojímány v samé své podstatě jako něco, co 
vzniká z něčeho jiného a co se v něco jiné přeměňuje; jsou pojímány, řečeno hegelovským termínem, jako 
‚Sichselbstanderswerden‘. (...) Jádrem Marxova pojetí pružnosti pojmů a překonání myšlenkových fixací (...) je 
koneckonců nové pojetí vztahu relativního a absolutního a (obecně) nové pojetí protikladnosti, vztahu protikladů 
v objektivní skutečnosti a v poznávacím procesu. (...) Marx vidí a zkoumá pohyb podstaty, chápe ji jako 
historicky přechodnou, procházející různými vývojovými stupni, kvalitativními proměnami. Chápe podstatu jako 
rozporný proces, který má vývojové fáze a různé vrstvy hloubky. Ve vědeckém poznávání jde Marxovi hlavně o 
odhalení zákonů substanciálního pohybu. (...) U Marxe je jevově-podstatová analýza momentem strukturálně 
genetické analýzy.“ Viz tamt., s. 41–45. 
260  Srov. Engels, B., Anti-Dühring. Pana Evžena Dühringa převrat vědy, přel. I. Hálek, Svoboda, Praha 
1952, s. 13, 19–21, 31–36, zejm. však Engels, B., Dialektika přírody, Svoboda, Praha 1950, s. 182–184, kde se 
Engels pokouší překonat princip „abstraktní totožnosti“ v myšlení. 
261  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 61 (zvýraznil P. K.). 
262  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ II., c. d., s. 74–75. 
263  Srov. Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 58; týž, Rukopisy „Grundrisse“ II., c. d., s. 73–
76. 
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Vyvinutou formou rozumí Marx fázi tzv. „gewordene Form“,264 kdy „si kapitál 

vytváří své vlastní předpoklady“, kdy tyto předpoklady jsou „nyní výsledky jeho vlastního 

uskutečňování, skutečnosti jakožto jím kladené – nikoli jako podmínky jeho vzniku, nýbrž 

jako podmínky jeho jsoucna. Nevychází již z  [„vnějších daných“265] předpokladů, aby 

mohl vzniknout, nýbrž sám je předpokládán, a vycházeje ze sebe sama, vytváří 

předpoklady svého uchovávání a růstu“.266 

Přitom „historicky pozdější výsledek, který vznikl na základě celého předchozího 

vývinu nezůstává jen pasivním výsledkem, pouze účinkem. Každá nově vzniklá (vyšší) 

forma vzájemného působení se stává novým všeobecným principem, který si podřazuje 

historicky předcházející formy, mění je na momenty svého specifického vývinu. (…) Nový 

systém konkrétního vzájemného působení začíná sám, svým vlastním pohybem zachovávat 

a aktivně reprodukovat všechny skutečné podmínky svého pohybu. ‚Rodí jakoby sám ze 

sebe‘ všechno to, co na začátku nevytvořil on sám, ale předcházející vývin.“267 

Ve chvíli, kdy se tak kapitál, resp. kapitalismus, který byl vytvořen historickým 

procesem, pohybuje již na svých vlastních základech, kdy již je vyvinutou konkrétní totalitou, 

je z této totality možné „vyčíst její Bewegungsgesetz, který vrhá světlo i na proces tvorby 

těchto základů. Proto je sled kategorií v Darstellung nikoli kopií historického procesu.“268 

Darstellung představuje vědecké zobrazení zkoumané látky. Je výsledkem toho, co 

Marx označuje jako „způsob expozice“ (Darstellungsweise, mode d’exposition) a které klade 

do protikladu k tomu, co označuje jako „způsob bádání“ (Forschungsweise, mode 

d’investigation).269 

                                                 
264  S Marxovou dichotomií werdende a gewordene Form pracuje ve své knize Nové čtení Marxe I. 
podnětným způsobem Miloslav Ransdorf, od něhož toto rozlišení přebírám. 
265  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ II., c. d., s. 73. 
266  Tamt., s. 74. 
267  Iljenkov, E. V., Dialektika abstraktného a konkrétneho, přel. L. Kiczko, Pravda, Bratislava 1985, s. 235. 
268  Ransdorf, M., Nové čtení Marxe I., c. d., s. 71. 
269  „Způsob výkladu se musí formálně lišit od způsobu bádání. Bádání si musí dopodrobna osvojit látku, 
musí analysovat různé formy jejího vývoje a dopídit se jejich vnitřní spojitosti. Teprve když je tato práce 
dokončena, může být náležitě vylíčen skutečný pohyb. Když se to podaří a když se tak životu látky dostane 
ideálního zobrazení, může se na první pohled zdát, že máme co činit s apriorní konstrukcí.“ Marx, K., Kapitál I, 
c. d., s. 30. 
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„Způsob bádání“ je proces, který „sleduje určité cesty, které zmizí při dosažení svého 

výsledku, poznání svého objektu, kapitalistického produkčního způsobu“.270 V Kapitálu se 

setkáváme právě již s určitou formou zobrazení tohoto výsledku (Darstellung), s jeho 

systematickou výstavbou, s „analýzou“ „různých forem vývoje [zkoumané látky]“.271  

 

Tuto formu analýzy, metodu, podle které byl Kapitál vystavěn, způsob, kterým byly 

dosažené poznatky strukturovány do výsledné podoby, považuje sám Marx za předchůdnou 

svému zkoumání, jelikož ji podle jeho vlastních slov „pouze aplikoval na ekonomický 

předmět“.272 Tato forma analýzy odpovídá výrazu „dialektická metoda“, kterou dle 

Althusserova názoru Marxův „doslov identifikuje právě se způsobem expozice (mode 

d'exposition)“.273 

Tento „způsob expozice“, „dialektická metoda“, „Darstellungsweise“, „metoda 

analýzy“ je projevem nového typu racionality, projevem specifického způsobu vědeckého 

zdůvodnění a produkce poznatků, obsahující kritéria vědecké validity. Althusserovsky řečeno 

je projevem nového způsobu teoretické praxe, který Marx podle Althussera ustanovil.274 

 Podle Althussera se transformace určitého vstupního objektu (Obecnost I) na nový 

teoretický objekt (Obecnost III) děje prostřednictvím určitých teoretických nástrojů, metod a 

                                                 
270  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 53. 
271  Marx, K., „Doslov k druhému vydání“, in: týž, Kapitál I, c. d., s. 30. 
272  V předmluvě k francouzskému vydání Marx uvádí: „Analytická metoda, kterou jsem využil a která 
nebyla nikdy aplikována na ekonomický předmět, činí četbu první kapitoly značně obtížnou.“ Podle Althussera 
odpovídá tato „analytická metoda“ „způsobu expozice‘ (mode d’exposition, Darstellungweise), z „doslovu k 
druhému německému vydání“. Odpovídá zároveň i tomu, co Marx označuje jako „dialektickou metodu“. Viz 
Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 52. Český překlad „předmluvy k francouzskému vydání“ je nepřesný. 
Překládá výraz „la méthode d’analyse“ (analytická metoda) jako „metodu rozboru“. 
273  Tamt., s. 53. Tento způsob zobrazení odpovídá určitému diskurzu vědeckosti, jenž zahrnuje kritéria 
zdůvodnění apod. Otázkou je, zda tento diskurz vědeckosti, „Marxova dialektická metoda“, odpovídá Hegelově 
dialektické metodě (v její převrácené formě) či zda je to zcela nový, Marxem objevený, vědecký diskurz. 
Althusser se samozřejmě domnívá, že to druhé. Proč tedy Marx tvrdí, že pouze „aplikuje“ již existující metodu 
na předmět politické ekonomie? Althusser tvrdí, že nový koncept často chodí v šatech, které si vypůjčil. 
„Koncept je zkrátka a dobře v dílech přítomen, ale v jiné formě než je forma konceptu, ve formě (...), která je 
‚vypůjčená‘. (...) Není tedy nic paradoxního na tom, že o své originální metodě analýzy Marx pojednává jako o 
metodě již existující i tehdy, když ji objevil, ani na faktu, že si myslel, že si ji vypůjčil od Hegela, i tehdy, když 
již přetrhl hegelovské kotevní lano.“ Tamt., s. 55. 
274  I když je to po předchozí kapitole snad zbytečné, dodejme pro jistotu, že „způsob expozice“ či „způsob 
výkladu“, jak zní překlad tohoto pojmu v českém překladu Kapitálu, v žádném případě neznamená jen nějaké, 
řekněme, stylistické zpracování myšlenkově již zpracovaného materiálu, k čemuž by tento výraz „způsob 
výkladu“ snad mohl někoho svádět. 
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způsobů dané teoretické praxe (Obecnost II). Jak Althusser poukazuje v textu „Marx a Lenin 

před Hegelem“,275 transformace původního objektu teoretickou praxí neproměňuje jen sám 

tento objekt, ale má samozřejmě vliv i na tuto teoretickou praxi samotnou. Obecnost II tak 

Althusser chápe jako „transformaci transformující sebe samu“.276 Marxův epistemologický 

zlom tak nezměnil jen teoretický objekt, ale i způsob, jakým se o tomto objektu pojednává. 

Transformoval tedy samotnou dialektiku, nikoli jen její předmět. 

 

 

VĚDECKÝ PŘEDMĚT KAPITÁLU  

 

Podle Althussera je třeba kritické čtení Marxova díla, v rámci kterého bychom 

„aplikovali na Marxův text samotné principy této marxistické filosofie, kterou hledáme 

v Kapitálu. Zdá se, že toto kritické čtení se točí v kruhu“.277 Althusser si klade otázku, v čem 

spočívá Marxův přínos ve vztahu ke klasickým ekonomům. Co je předmětem Kapitálu? Je to 

ekonomie či dějiny? Pokud jím je ekonomie, čím se konceptuálně liší tento předmět 

zkoumání od předmětu zkoumání klasických ekonomů? Vzhledem k tomu, že každá nová 

věda si podle Althussera musí v prvé řadě vytvořit teoretický objekt zkoumání,278 je otázkou, 

v čem spočívá specifická diference, která odlišuje Marxův teoretický objekt od teoretického 

objektu klasických ekonomů. Ve své práci Číst Kapitál se pokouší Althusser tuto diferenciaci 

teoreticky vyjádřit a zároveň tím prokázat, že historický materialismus je vědou „mezi 

ostatními vědami“. 

 

Vědecký postup klasické ekonomie spočívá podle Marxe279 v „redukci fenoménu na 

jeho esenci, konkrétních faktů na jejich abstraktní vyjádření“ (kdy „abstraktní“ je chápáno ve 

                                                 
275  Viz Althusser, L., Lénine et la philosophie, suivi de Marx et Lénine devant Hegel, Maspero, Paris 1972. 
276  Cit. dle Balibar, É., „L’objet d’Althusser“, in: S. Lazarus (ed.), Politique et philosophie dans l’œuvre 
de Louis Althusser, PUF, Paris 1993, s. 91. 
277  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 248. „Není totiž možné skutečně číst Kapitál bez opory 
v marxistické filosofii. Tu samu, ale musíme rovněž vyčíst, a to ve stejný okamžik, z Kapitálu samého.“ Tamt., 
s. 250. 
278  Např. psychoanalýza pojem nevědomí, Marx pojem hodnoty, gravitační teorie pojem gravitace apod. 
279  Althusser se odkazuje na Marx, K., Histoire des doctrines économiques III, přel. J. Molitor, A. Costes, 
Paris 1924–1925, s. 8–9 (česky práce vyšla pod názvem Teorie o nadhodnotě). 
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smyslu empiristické epistemologie jako zbavení se nahodilého, vyabstrahování „společné 

esence“).280 Tím jsou vyabstrahována „ekonomická fakta“, která jsou brána jako danost, jako 

„ekonomický fakt“. Tato „fakta“ se pak uvádějí do určité jednoty. Tento přístup se však 

vlastně pohybuje jen na povrchu jevů. Máme nějaká daná fakta, z nich vyvodíme jiná fakta. 

atd. Neproblematizujeme tato fakta samotná, nehledáme jejich předpoklady (v této 

souvislosti se promítá negativně do přístupu klasické ekonomie i její již zmiňovaná 

ahistoričnost). Klasická ekonomie tak nejenže nezkoumá teoretické předpoklady vzniku 

jednotlivých kategorií a jejich status v určitém teoretickém systému, nezkoumá ani jejich 

historické předpoklady. Považuje je za daná a tím se zbavuje potřeby je vysvětlit. Vychází 

z těchto „fakt“ a chápe je jako předmět zkoumání své disciplíny. Klasická politická ekonomie 

tak nekonstruuje svůj předmět zkoumání. Její předmět zkoumání leží vlastně mimo ni. 

Z tohoto důvodu se pohybuje dosud v rovině ideologické, nikoli vědecké. Klasická politická 

ekonomie se tak pohybuje vlastně neustále v rovině toho, co Althusser označuje jako 

„Obecnost I“. Pracuje s ideologickými pojmy, které odpovídají tomu, co by Bachelard 

označil za connaissance commune, za neproblematizované pravdy „běžnému zdravému 

rozumu“. Neproblematizuje teoretickou genezí pojmů, s nimiž pracuje. 

Marx na mnoha místech Kapitálu podrobuje kritice toto nekritické přebírání 

ekonomických kategorií z běžného života. Kategorií, které vlastně jen kloužou po povrchu a 

které víceméně odpovídají laickým (nevědeckým) představám o fungování ekonomiky, ale 

nejdou hlouběji. Marx uvádí příklad takového přebírání kategorií z běžné zkušenosti. Píše 

například, že „na povrchu buržoazní společnosti se jeví dělníkovi mzda jako cena práce, jako 

určité množství peněz, které se platí za určité množství práce“.281 Tyto laické představy, 

převzala, píše Marx, „klasická politická ekonomie z denního života bez jakékoli kritiky 

[těchto] kategorií“.282 Přebíráním těchto laických kategorií jako je „cena práce“ či „hodnota 

práce“ se zapletla klasická politická ekonomie „do neřešitelných rozporů a zároveň poskytla 

pevnou operační základnu pro banality vulgární ekonomie, která zásadně uznává jedině 

vnější zdání jevů“.283 Zároveň tím, že tyto kategorie vlastně teoreticky nereflektuje, 

neuvědomuje si, že v těchto pojmech směšuje konkrétní a abstraktní rovinu zkoumání (tedy 

                                                 
280  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 263. 
281  Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 564 (zvýraznil P. K.). 
282  Tamt., s. 567. 
283  Tamt., s. 568. 
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pojmy, které se vztahují k jevovým formám, a pojmy, které se vztahují k rovině za nimi 

skryté). Marx tyto teoretické hybridy, které vznikly tímto směšováním, označoval ironicky 

jako tzv. „žlutý logaritmus“.284 

Přístup klasické ekonomie (poplatný empiristickému redukcionismu) vycházet z daných 

dat a docházet k rádoby vědeckým pojmům tím, že se konkrétní fakta jen zbaví jejich 

nahodilosti (například nahodilých výkyvů tržních cen, resp. že se tyto nahodilosti zredukují 

na svůj průměr), a „vyabstrahuje“ se tak jejich „esence“, ukazuje Marx na tom, jak klasická 

ekonomie pojímá rozdíl mezi cenou a hodnotou zboží, včetně práce. Tento příklad ukazuje, 

jak „hodnota“ nepředstavuje v klasické ekonomii abstraktní koncept (pojem), na základě 

kterého můžeme pochopit bohatství jevů na povrchové úrovni, ale je vlastně jen výsledkem 

redukce. 

Marxovy rozbory pojmů klasické ekonomie, jako je „hodnota práce“ či „cena práce“, 

jsou pro nás zároveň důležité proto, že představují příklad četby, kterou Althusser označuje 

jako symptomální. Marx ukazuje, jak si „klasická ekonomie neuvědomovala výsledky svého 

vlastního rozboru“ a jak se do její „problematiky“ „bezděčně vloudila namísto původní 

otázky“ jiná otázka. Rozřešení této nové otázky vedlo u Marxe k transformací pojmů 

(concept). Zdánlivě banální nahrazení pojmu „práce“ za pojem „pracovní síla“ vedlo 

k proměně teoretické „problematiky“ a teoretického objektu. Umožnila koncipovat teorii 

nadhodnoty, umožnila tento nový koncept, nový předmět zkoumání.285 

                                                 
284  Stejně jako je nesmyslný pojem „žlutý logaritmus“, kde abstraktnímu pojmu je přisouzen přívlastek, 
který však může náležet pouze konkrétnímu, a nikoli abstraktnímu objektu, je stejně tak nesmyslný již 
zmiňovaný pojem „cena práce“. Podrobněji viz např. Marx, K., Kapitál III/2, c. d., s. 366–367. Marx zde uvádí, 
že „cena práce“ je, „jak je dokázáno v knize I [Kapitálu] výraz, který prima facie odporuje pojmu hodnoty a 
rovněž pojmu ceny, která je sama všeobecně jen určitým výrazem hodnoty; a ‚cena práce‘ je stejně iracionální 
jako žlutý logaritmus. Ale tu je vulgární ekonom teprve pořádně spokojen, protože nyní dospěl ke hlubokému 
poznatku měšťáka, že platí peníze za práci, a protože právě to, že formule je s pojmem hodnoty v rozporu, ho 
zbavuje povinnosti pochopit hodnotu“.  
285  „Klasická politická ekonomie převzala z denního života bez jakékoli kritiky kategorii ‚cena práce‘ a 
hned nato se tázala, jak se určuje tato cena. Brzy se přesvědčila, že změna poměru mezi poptávkou a nabídkou 
nevysvětluje nic, pokud jde o cenu práce, stejně jako pokud jde o cenu každého jiného zboží, leda její změnu, tj. 
výkyvy tržních cen pod určitou velikost nebo nad ni. Kryje-li se poptávka a nabídka, přestává, za jinak stejných 
podmínek, kolísání cen. Ale pak ani poptávka a nabídka nic nevysvětlují. Cena práce, kryje-li se poptávka a 
nabídka, je její cena, určovaná nezávisle na vzájemném poměru poptávky a nabídky, její přirozená cena; tak se 
došlo k ‚přirozené‘ ceně práce jako k předmětu, který vlastně má být zkoumán. Nebo zkoumali výkyvy tržní 
ceny po delší období, např. za rok, a shledali pak, že její výkyvy nahoru a dolů se vyrovnávají na jakousi 
průměrnou, stálou veličinu. Tato průměrná veličina musela ovšem být určena jinak než odchylky od ní, které se 
vzájemně vyrovnávají. Tato cena práce, která převládá nad nahodilými tržními cenami a reguluje je, takzvaná 
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Podle Althussera se tak Marxův přístup neliší pouze metodou, kterou by Marx aplikoval 

na stejný předmět jako jeho předchůdci. Althusser se naopak vymezuje právě vůči takové 

interpretaci,286 která pojímá vztah mezi Marxem a jeho předchůdci tak, že je to nakonec 

pouze metoda, která Marxe činí výjimečným a že Marx na stejný předmět zkoumání 

aplikoval metodu dialektickou. Ve skutečnosti je zde i změna teoretického předmětu.287 

 

 

PROBLÉM METODY A TRANSFORMACE POJM Ů 

 

 

Pokud jde o problém metody, Marx charakterizuje svou metodu jako postup od 

konkrétního k abstraktnímu a odtud k duchovně konkrétnímu.  

 

„Kdybych začal obyvatelstvem, byla by to chaotická představa celku a bližším určením 

bych analyticky docházel ke stále jednodušším pojmům; od konkrétního v představě ke stále 

hubenějším abstrakcím, až bych došel k nejjednodušším určením. Odtud by pak bylo třeba 

nastoupit opět zpáteční cestu, až bych došel znovu zpět k obyvatelstvu, tentokrát však ne 

jako k chaotické představě celku, nýbrž jako k bohaté totalitě s mnoha určeními a vztahy. 

                                                                                                                                                         
‚nutná cena‘ (fysiokraté) nebo ‚přirozená cena‘ práce (Adam Smith), může být — jako u ostatních zboží — jen 
její hodnota vyjádřená v penězích. A tak se politická ekonomie domnívala, že nahodilými cenami práce proniká 
k její hodnotě. Jako u ostatních zboží byla pak tato hodnota určována výrobními náklady. Ale co jsou výrobní 
náklady — dělníka, tj. náklady na to, aby byl vyroben a reprodukován sám dělník? Tato otázka se politické 
ekonomii bezděčně vloudila namísto původní otázky, protože pokud operovala s výrobními náklady práce jako 
takové, točila se v bludném kruhu a nedostávala se z místa. Tedy to, co nazývá hodnotou práce (value of labour), 
je ve skutečnosti hodnota pracovní síly, která reálně existuje v dělníkově osobě, a od své funkce, práce, se liší 
stejně, jako se liší stroj od svých operací. Zaujati rozdílem mezi tržními cenami práce a její takzvanou hodnotou, 
poměrem této hodnoty k míře zisku, k hodnotám zboží vyráběným prací atd., ekonomové nikdy nepozorovali, že 
postup rozboru vede nejen od tržních cen práce k její domnělé „hodnotě“, nýbrž k tomu, aby tato hodnota práce 
sama byla zase převedena na hodnotu pracovní síly. Protože si klasická politická ekonomie neuvědomovala tyto 
výsledky svého vlastního rozboru, nekriticky aplikujíc kategorie ‚hodnota práce‘, ‚přirozená cena práce‘ atd. 
jako poslední adekvátní výrazy hodnotového poměru, který zkoumala, zapletla se, jak uvidíme později, do 
neřešitelných rozporů a zároveň poskytla pevnou operační základnu pro banality vulgární ekonomie, která 
zásadně uznává jedině vnější zdání jevů.“ Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 567.  
286  Althusser označuje tuto interpretaci za „vulgárně marxistickou“. 
287  Představa kontinuity teoretického objektu u Marxe a jeho předchůdců je podle Althussera falešná, ale 
do jisté míry pochopitelná. Zrodila se z ticha, kterým Marx přechází otázku kontinuity teoretického objektu mezí 
ním a jeho předchůdci. Toto ticho je symptomatické, a je proto třeba „symptomálního čtení“, abychom odhalili, 
identifikovali a pojmenovali tuto mezeru, která byť nevyjádřena, je součásti Marxova díla. Althusser, L., Lire le 

Capital, c. d., s. 266. 



 

 86   

První cesta je ta, kterou nastoupila ekonomie historicky při svém vzniku. Např. ekonomové 

17. století začínají vždycky živým celkem, obyvatelstvem, národem, státem, několika státy 

atd.; ale končí vždycky tím, že analýzou vynajdou některé určující abstraktní, všeobecné 

vztahy, jako dělbu práce, peníze, hodnotu atd. Jakmile byly tyto jednotlivé momenty 

víceméně fixovány a abstrahovány, začaly ekonomické systémy, které postupují od 

jednoduchého, jako je práce, dělba práce, potřeba, směnná hodnota, až ke státu, ke směně 

mezi národy a k světovému trhu. Toto je zřejmě vědecky správná metoda. Konkrétní je 

konkrétní, protože je to shrnutí mnoha určení, tedy jednota rozmanitého. V myšlení se to 

tudíž jeví jako proces shrnování, jako výsledek, a ne východisko, ačkoli to je skutečné 

východisko, a tudíž i východisko nazírání a představy. Při první cestě se plná představa 

vypařuje v abstraktní určení; při druhé cestě vedou abstraktní určení k reprodukci 

konkrétního cestou myšlení. Hegel zabředl tedy do té iluze, že chápal reálno jako výsledek 

myšlení, které se v sobě shrnuje, sobě se prohlubuje a samo od sebe se pohybuje, zatímco 

metoda postupu od abstraktního ke konkrétnímu je pro myšlení pouze způsob, jak si osvojit 

konkrétní a reprodukovat je jako duchovně konkrétní. Ale to naprosto není proces vzniku 

konkrétního samého.“288 

 

Co nám Marx již neříká, je to, v čem vlastně spočívá teoretická transformace těchto 

původních abstraktních určení, těchto „hubených abstrakcí“ na teoretické pojmy, které 

myšlenkově reprodukují tzv. „duchovně konkrétní“. Marx nám nic neříká ani o teoretickém 

statusu těchto „hubených abstrakcí“, ani o epistemologických předpokladech možnosti 

takovéto abstrakce.289 Z toho, co bylo řečeno, vyplývá pouze to, že jsou pro něj určitým 

předběžným východiskem. To, co Marxe odlišuje od klasických ekonomů, je, že nezůstává u 

těchto kategorií stát, nepohybuje se na teoretické úrovni těchto „hubených abstrakcí“, jež pro 

něj představují jen výchozí stavební kameny poznání. Jsou to abstrakce, které jsou výsledkem 

vyabstrahování obecných rysů z reálných předmětů, přičemž se odhlíží od jedinečných 

vlastností těchto předmětů. Jsou pouze zobecněním empirických jevů. V Althusserově 

terminologii však nepředstavují vědecké pojmy, je to jen ideologický „vstupní materiál“, 

„Obecností I“. 
                                                 
288 Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 54–55. 
289  Možnost takovéto abstrakce je umožněna tím, že Marx již zkoumá rozvinutou totalitu. Skutečnost, 
která se již pohybuje na svých vlastních základech. Teprve reálná generalizace trhu umožňuje smysluplně 
hovořit o takových kategoriích, jako je např. „abstraktní práce“ (práce jako taková, jako obecná tvůrkyně směnné 
hodnoty bez ohledu na její konkrétní formu). Proto jsou to podle Marxe reálné „vztahy, které tuto jednoduchou 
abstrakci plodí“ (tamtéž, s. 57), resp. tato abstrakce vyjadřuje něco reálného a podstatného. 
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Zatímco klasičtí ekonomové se pohybují mezi abstrakcemi této úrovně, čímž jsou 

poplatní empirismu a jejich teoretické systémy vyjadřují jen vztahy mezi těmito 

„zobecněnými empirickými jevy“, a to ještě ne vždy důsledně,290 tak Marx tyto abstraktní 

kategorie transformuje na obecnosti jiného druhu, na Obecnosti III. Proces této teoretické 

transformace není nic jiného než teoretická praxe, která sice vychází z ideologických pojmů, 

ale přetváří je na obecnosti jiné úrovně, čímž se od své ideologické prehistorie emancipuje.291 

Podívejme se na tuto „transformaci pojmů“ poněkud blíže. Marx, jak známo vyčítal 

Smithovi a Ricardovi, že směšují nadhodnotu s jejími konkrétními formami (ziskem, rentou, 

úrokem). Chyběl jim tento obecný pojem, na základě kterého by byli schopni tyto jednotlivé 

formy vyložit. Je důležité zdůraznit, že se nejedná o pouhý výraz, nýbrž skutečně o pojem 

(teoretický koncept) a že tento „teoretický koncept představuje nový teoretický systém a 

vytvoření nového teoretického objektu“.292 Althusser se zde odkazuje na „Poznámky 

k Učebnici politické ekonomie Adolpha Wagnera“293, kde Marx rozlišuje doslovný význam 

určitého slova od jeho vědeckého významu. Pokud Marx vytvořil nový teoretický objekt, je 

nutné, aby vytvořil i novou terminologii, která by této nové koncepci odpovídala. Tuto 

skutečnost (vytvoření nové terminologie Marxem) dokládá Althusser jednak citátem z 

předmluvy k prvnímu vydání prvního dílu Kapitálu, kde Marx píše o „terminologii, kterou 

[...] vytvořil“,  294 jednak citátem z Engelsovy předmluvy k anglickému vydání. Engels zde 

píše následující: 

 

„Jedné potíže jsme však čtenáře přesto nemohli ušetřit: užívání určitých výrazů ve 

smyslu, který se liší nejen od běžného jazykového zvyku, nýbrž i od smyslu obvyklého v 

politické ekonomii. To však bylo nevyhnutelné. Každé nové pojetí vědy zahrnuje v sobě i 

revoluci v odborných výrazech této vědy. To dokazuje nejlépe chemie, kde se celá 

terminologie asi tak každých dvacet let radikálně mění a kde bychom stěží našli organickou 

                                                 
290  Viz poznámku o „žlutém logaritmu“. 
291  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 271. 
292  Tamt., s. 346. 
293  Viz Marx, K., Engels, B., Spisy 19, NPL, Praha 1966, s. 391–421. 
294  Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 15. Když Althusser cituje Marxe, uvádí, že „Marx parle de la ‚nouvelle 
terminologie créée‘ par lui“, zatímco Marx ve skutečnosti ve francouzském vydání Kapitálu uvádí pouze „... la 
terminologie créée par moi“ (bez onoho „nouvelle“). Z kontextu je sice jasné, že pokud tuto terminologii 
vytvořil Marx, že je nová, nicméně ono spojení „nouvelle terminologie“, které Althusser „cituje“ v citovaném 
textu není a nenachází se ani v německém originále. 
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sloučeninu, která by byla nevystřídala celou řadu různých názvů. Politická ekonomie se 

obvykle spokojovala s tím, že přejímala výrazy obchodního a průmyslového života tak, jak 

byly, a že s nimi operovala, při čemž úplně přehlížela, že se tím omezuje na úzký okruh idejí, 

vyjádřených těmito slovy. Tak na př. klasická politická ekonomie si byla plně vědoma, že jak 

zisk, tak renta jsou jen pododdíly, kusy oné nezaplacené části výrobku, který musí dělník 

dodávat svému podnikateli (který si tento výrobek přivlastňuje jako první, nikoli však 

poslední a jediný vlastník). Přesto se nikdy nedostala za běžné názory na zisk a rentu, nikdy 

nezkoumala tuto nezaplacenou část výrobku (již Marx nazval nadvýrobkem) v její 

celistvosti, jako celek, a proto nikdy nedospěla k jasnému pochopení toho, jak vzniká, jakou 

má povahu, jakými zákony se řídí pozdější rozdělování její hodnoty. Podobně byla všechna 

výroba kromě zemědělství a řemesla šmahem označována jako manufaktura, a tím se stíral 

rozdíl mezi dvěma velkými a podstatně odlišnými obdobími ekonomických dějin: obdobím 

vlastní manufaktury, která je založena na dělbě rukodělné práce, a obdobím moderního 

průmyslu, který se opírá o použití strojů. Přitom je samozřejmé, že teorie, která spatřuje v 

moderní kapitalistické výrobě jen pouhé přechodné stadium v ekonomických dějinách 

lidstva, musí užívat jiných výrazů, než jsou zvyklí používat oni autoři, pro něž je tato forma 

výroby věčná a konečná.“295 

 

Tento citát má nesmírnou důležitost! Engels zde popisuje, že:  

1) „Nové pojetí vědy“ vyžaduje vytvoření nové terminologie (že tento krok je 

„nevyhnutelný“) a že u Marxe toto „nové pojetí vědy“ nacházíme stejně tak jako novou 

terminologii. 

2) Politická ekonomie „přejímala výrazy z obchodního a průmyslového života tak, jak 

byly“. Tyto výrazy tedy jen pasivně přejímala, její teoretická činnost nebyla spojena s tvorbou 

pojmů, ale zakládala se na pojmech každodenní empirické praxe.296 

3) Tím, že politická ekonomie zůstala stát u Obecnosti I, se omezila na „úzký okruh 

idejí“, byla omezená jakožto teorie. Užívání těchto daných výrazů omezilo její teoretické 

pole. Z toho lze vyvodit, že podle Engelse pojmová (konceptuální) výbava zcela jasně 

vymezuje povahu určité teoretické „problematiky“. Bez vytvoření nových teoretických pojmů 

není možné dosáhnout změny teoretického pole, teoretické „problematiky“, teoretického 

                                                 
295  Engels, B., „Předmluva k anglickému vydání“, in Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 40–41 (zvýraznil P. K.). 
296  Pro Althussera je toto jasný příklad ideologie. Politická ekonomie tedy zůstává stát u Obecnosti I, u 
connaissance commune. 
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objektu, nýbrž zůstaneme stát u empirického (ideologického) náhledu na skutečnost, omezeni 

na „úzký okruh idejí“. 

4) Právě skutečnost, že politická ekonomie zůstala jako teorie stát na pouhém 

empirickém základu, ji neumožnilo pochopit nadhodnotu v její obecné formě („jako celek“), 

která sama není empirická, a bez tohoto pojmu nebyla schopna vysvětlit její konkrétní 

(empirické), dílčí projevy. 

5) Engels také naznačuje, že u Marxe je jiné pojetí teoretického objektu. Zatímco Marx 

chápe kapitalistickou výrobu jako „přechodné stadium“, klasikové ji chápou jako formu 

konečnou a věčnou. 

6) Nakonec Engels říká, že teorie, která se vyznačuje odlišným chápáním svého objektu, 

„musí užívat jiných výrazů“. Že tedy odlišně chápaný teoretický objekt si vynucuje jinou 

terminologii. 

 

Dáme-li do souvislosti poslední bod s bodem 1, můžeme říci, že novou terminologii si 

vynucuje „nové pojetí vědy“ i „odlišně chápaný objekt“. Tyto dva aspekty jsou však jen 

dvěma ruby téže mince. Vytvoření nového teoretického objektu je totiž (v althusserovském 

přístupu) vytvořením nové vědy. Věda vzniká, když vznikne její teoretický objekt zkoumání. 

Z uvedeného lze vyvodit, že existuje úzký vztah mezi teoretickým objektem, 

terminologií a teoretickým systémem. „Proměna teoretického objektu musí způsobit 

odpovídající změnu systému idejí a terminologii.“297 Engels tak podle Althussera potvrzuje 

„existenci nutného funkcionálního vztahu mezi povahou objektu, povahou teoretické 

problematiky a povahou konceptuální terminologie“.298 

Vraťme se nyní o krok zpět. Marx tedy, pokud má Engels pravdu, se oprostil od 

empirických pojmů, vytvořil novou terminologii, pojímal jinak než jeho předchůdci svůj 

objekt zkoumání. Otázkou je, zda je zde určitá kontinuita proměny tohoto objektu, nebo zda 

je zde zlom. Althusser neváhá odpovědět, že zlom, který Marxovu teorii jasně odděluje od 

teorií jeho předchůdců. Tento zlom dokládá Engelsovým tvrzením, že „Marxova teorie 

nadhodnoty zapůsobila jako úder hromu za jasného dne, a to ve všech civilizovaných zemích, 

                                                 
297  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 350. 
298  Tamt. 
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kdežto teorie všech jeho socialistických předchůdců, Rodbertuse nevyjímaje, se beze stopy 

rozplynuly v dým“.299 

V čem, ale tento zlom spočívá? Jaká je jeho konkrétní povaha? Engels se ji pokouší 

vysvětlit na základě příkladu z chemie (tento citát je dle mého názoru pro pochopení 

Marxova teoretického systému i pro pochopení Althusserovy interpretace tohoto systému 

zcela zásadní, proto si jej dovolím ocitovat v celé jeho šíři): 

 

„Co nového řekl tedy Marx o nadhodnotě? (...) Dějiny chemie nám to mohou 

objasnit na příkladě. Ještě ke konci minulého století panovala, jak známo, flogistická 

teorie, podle níž spočívá podstata veškerého hoření v tom, že se od hořícího tělesa 

odděluje jiné, hypothetické těleso, absolutní hořlavina, která byla nazvána flogiston. 

Tato teorie stačila k vysvětlení velké většiny tehdy známých chemických jevů, třebaže 

mnohdy ne bez přitažení za vlasy. A tu roku 1774 získal Priestley druh vzduchu, který 

shledal tak čistým či natolik prostým flogistonu, že obyčejný vzduch byl ve srovnání s 

ním už zkažen‘. Nazval jej deflogisovaným vzduchem. Krátce nato získal Scheele ve 

Švédsku týž druh vzduchu a dokázal, že se vyskytuje v atmosféře. Zjistil také, že zmizí, 

jakmile se v něm nebo v obyčejném vzduchu spálí nějaké těleso, a nazval jej proto 

ohnivým vzduchem (Feuerluft). ‚Z těchto výsledků pak vyvodil, že sloučenina, která 

vzniká sloučením flogistonu s jednou ze součástí vzduchu‘ {tedy při hoření}, ‚není nic 

jiného než oheň čili teplo, které uniká sklem‘.300  

Priestley i Scheele získali kyslík, nevěděli však, co objevili. ‚Zůstali v zajetí‘ 

flogistických kategorií, ‚jak je našli u svých předchůdců‘. Prvek, který měl zvrátit celý 

flogistický názor a zrevolucionovat chemii, byl v jejich rukou věcí naprosto neplodnou. 

Ale Priestley hned podal zprávu o svém objevu do Paříže Lavoisierovi a Lavoisier na 

základě tohoto nového faktu přezkoumal celou flogistickou chemii a teprve objevil, že 

nový druh vzduchu je nový chemický prvek, že se při hoření od hořícího 

tělesa neodděluje tajemný flogiston, nýbrž že se tento nový prvek s tělesem slučuje, a 

postavil tak teprve na nohy celou chemii, která ve své flogistické formě stála na hlavě. 

A třebaže Lavoisier neobjevil kyslík současně s těmito dvěma a nezávisle na nich, jak 

později tvrdil, je přece jen vlastním objevitelem kyslíku on, a ne ti dva, kteří jej pouze 

získali, aniž tušili, co vlastně získali. 

                                                 
299  Engels, B., „Předmluva“, in: Marx, K., Kapitál II, c. d., s. 23. 
300  Roscoe, H. E., Schorlemmer, C., Ausführliches Lehrbuch der Chemie I., F. Vieweg, Braunschweig 
1877, s. 13, 18 (citováno Engelsem). 
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Jaký je Lavoisierův poměr k Priestleyovi a Scheelovi, takový je poměr Marxův 

k jeho předchůdcům v teorii nadhodnoty. Existence té části hodnoty výrobku, které 

nyní říkáme nadhodnota, byla zjištěna dávno před Marxem; stejně bylo s větší nebo 

menší jasností vysloveno, co ji tvoří, totiž: produkt práce, za kterou ten, kdo si ji 

přivlastnil, nezaplatil žádný ekvivalent. Dále však nedošli. Jedni – klasičtí buržoasní 

ekonomové – zkoumali nanejvýš kvantitativní poměr, v němž se produkt práce dělí 

mezi dělníka a majitele výrobních prostředků. Druzí – socialisté – pokládali toto dělení 

za nespravedlivé a hledali utopické prostředky k odstranění této nespravedlnosti. Jak ti, 

tak oni zůstávali v zajetí ekonomických kategorií, které našli u svých předchůdců. 

Tu vystoupil Marx. A to v přímém protikladu ke všem svým předchůdcům. 

Tam, kde oni už viděli řešení, viděl on jen problém. Viděl, že tu nebyl ani 

deflogisovaný vzduch, ani ohnivý vzduch, nýbrž kyslík, že tu nejde ani o pouhé 

konstatování ekonomického faktu, ani o konflikt tohoto faktu s věčnou spravedlností a 

pravou morálkou, nýbrž o fakt, který je povolán k tomu, aby způsobil převrat v celé 

politické ekonomii, a který dává klíč k pochopení celé kapitalistické výroby – tomu, 

kdo ho dovede použít. Na základě tohoto faktu přezkoumal všechny dosavadní 

kategorie, jako Lavoisier přezkoumal na základě kyslíku dosavadní kategorie 

flogistické chemie. Aby věděl, co je nadhodnota, musel vědět, co je hodnota. Především 

bylo nutno podrobit kritice samu Ricardovu teorii hodnoty. Marx tedy zkoumal práci po 

stránce její schopnosti vytvářet hodnotu a poprvé zjistil, která práce, proč a jak tvoří 

hodnotu, zjistil, že hodnota není vůbec nic jiného než zkrystalizovaná 

práce tohoto druhu – věc, kterou Rodbertus až do poslední chvíle nechápal. Marx pak 

zkoumal poměr zboží a peněz a dokázal, jak a proč – v důsledku toho, že je mu 

imanentní vlastnost být hodnotou – musí zboží a směna zboží vytvářet protiklad mezi 

zbožím a penězi; jeho teorie peněz, kterou na tom založil, je první vyčerpávající a nyní 

všeobecně mlčky uznávanou teorií peněz. Zkoumal přeměnu peněz v kapitál a dokázal, 

že se zakládá na koupi a prodeji pracovní síly. Tím, že na místo práce postavil pracovní 

sílu, hodnototvornou vlastnost, rázem vyřešil jednu z obtíží, na něž zašla Ricardova 

škola: nemožnost uvést v soulad vzájemnou směnu kapitálu a práce s Ricardovým 

zákonem, že se hodnota určuje prací. Tím, že zjistil, že se kapitál dělí na konstantní a 

variabilní, podařilo se mu teprve do všech podrobností zachytit skutečný průběh 

procesu tvoření nadhodnoty a tím jej vysvětlit, což nedokázal ani jeden z jeho 

předchůdců; zjistil tedy uvnitř kapitálu samého rozdíl, s nímž si nevěděl vůbec rady ani 

Rodbertus ani buržoasní ekonomové, který však dává klíč k vyřešení nejspletitějších 

ekonomických problémů, jak to tu nejpřesvědčivěji dokazuje opět kniha II a ještě více – 
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jak se později ukáže – kniha III. Nadhodnotu samu zkoumal dále, zjistil obě její formy: 

absolutní a relativní nadhodnotu, a dokázal, jak různou, ale v obou případech 

rozhodující úlohu hrála v historickém vývoji kapitalistické výroby. Na základě teorie 

nadhodnoty vybudoval první racionální teorii mzdy, kterou máme, a načrtl poprvé 

základní rysy dějin kapitalistické akumulace a vyložil její dějinnou tendenci.“301 

 

 

Tento citát snad ani třeba obšírněji komentovat, vše je tu zcela jasně řečeno. 

Vyzdvihněme jen nejdůležitější místa. „Priestley i Scheele získali kyslík, nevěděli však, co 

objevili“. Čím je způsobena tato slepota? Právě tím, že „zůstali v zajetí flogistických 

kategorií, ‚jak je našli u svých předchůdců‘“. 302 To jim neumožňovalo pokročit dále, 

překročit teoretickou „problematiku“ vymezenou právě těmito kategoriemi. Proto viděli 

řešení tam, kde by měli vidět problém. Ačkoli to byli oni, kdo nalezli kyslík, nebyli schopni 

tento objev konceptuálně uchopit a vyvodit z něj důsledky. Proto lze za objevitele kyslíku 

považovat Lavoisiera, který jej konceptualizovat dovedl. 

Analogický vztah, který je mezi Lavoisierem a jeho předchůdci, je mezi Marxem a 

klasickými ekonomy. (Marx sám uznává, že to, „z čeho vzniká nadhodnota kapitalisty,“ věděl 

už Adam Smith.303 „Avšak,“ uvádí Marx dále, „Smith neodlišoval nadhodnotu jako takovou, 

jako vlastní kategorii od zvláštních forem, jichž nabývá v zisku a pozemkové rentě. Odtud od 

něho, jako ještě více u Ricarda mnoho omylů a nedostatků v rozboru.“304) Akceptujeme-li 

podle Althussera tento Engelsův názor a uznáváme-li, že je to Lavoisier, kdo je zakladatelem 

nové vědy (chemie), není důvodu, proč bychom neměli akceptovat, že Marx je rovněž 

zakladatelem nové vědy. 

 

                                                 
301  Engels, B., „Předmluva“, in: Marx, K., Kapitál II., c. d., s. 23–26. 
302  Engels zde cituje z Marxových Teorií o nadhodnotě: „Autor [McCulloch] je ostatně v zajetí 
ekonomických kategorií, které našel u svých předchůdců. Tak jako vede u Ricarda směšování nadhodnoty a 
zisku k nepříjemným rozporům, stalo se totéž i jemu proto, že pokřtil nadhodnotu na úrok kapitálu. Stojí sice nad 
Ricardem tím, že první převádí všechnu nadhodnotu na nadpráci, a třebaže nadhodnotu nazývá úrok kapitálu, 
zdůrazňuje zároveň, že pod interest of capital [úrok kapitálu] chápe všeobecnou formu nadpráce na rozdíl od 
jejích zvláštních forem, renty, peněžního úroku a podnikatelského zisku. Ale název jedné z těchto zvláštních 
forem, interest [úrok] přesto přijímá jako název všeobecné formy. A to stačí k tomu, aby se znovu zapletl do 
ekonomické hantýrky (v rukopise stojí ‚slang‘).“ Tamt., s. 21–22. 
303  Tamt., s. 19. 
304  Tamt. 
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Je-li vytvoření vědy důsledkem transformace původních pojmů, které „jsme našli u 

svých předchůdců“ či které „jsme převzali“ z každodenního života, v čem tedy tato 

transformace spočívá? 

Je velice zajímavé, že když Engels píše o Lavoisierově teoretickém převratu, popisuje 

jeho transformaci pojmů („prozkoumání všech dosavadních kategorií“) stejnými výrazy, jako 

Marx popisuje svoji vlastní transformaci Hegelovy dialektiky! Lavoisierův objev kyslíku 

(který Engels přirovnává k Marxovu objevu nadhodnoty) „postavil na nohy celou chemii, 

která ve své flogistické formě stála na hlavě“. Stejnou metaforu užívá Marx v doslovu 

k druhému německému vydání Kapitálu, když popisuje, v čem se liší jeho pojetí dialektiky 

od Hegelovy! Jde o „postavení dialektiky na nohy“. Zatímco u Marxe má tato metafora 

poněkud enigmatický charakter, Engels přesně vysvětluje, co se tímto „převrácením z hlavy 

na nohy“ vlastně myslí. Nejedná se o pouhé „otočení“ či změnu perspektivy, ale o naprosto 

zásadní transformaci kategorií, a tím celé teoretické problematiky. Právě celá tato komplexní 

transformace umožňuje „odhalit racionální jádro v mystické slupce“. (Podobně Lavoisier 

odhalil v mystickém pojetí, které se opíralo o tajemný flogiston „racionální jádro“ této 

koncepce. Toto „odhalení racionálního jádra“ však není (u Lavoisiera ani u Marxe) pouhé 

„oprášení“, oddělení ideologického balastu od racionálního jádra, ale je spojeno se zcela 

novým pohledem na věc, se zcela novou koncepcí. Z tohoto důvodu také Engels mluví o 

Marxově objevu jako o „převratu v celé politické ekonomii“. Za předpokladu, že Marx a 

Engels chápali metaforu „o převracení z hlavy na nohy“ stejně, můžeme říci, že podobný 

vztah, jako panoval mezi Lavoisierem a jeho předchůdci, panuje nejen mezi Marxem a 

klasickými ekonomy, ale právě i mezi Marxem a Hegelem. Hegel sice objevil dialektickou 

metodu, ale byla v jeho rukou „věcí neplodnou“, jak se vyjadřuje Engels o Priestleyho a 

Scheeleho „objevu“ kyslíku. Bylo potřeba komplexní transformace této dialektiky, aby se 

stala „plodnou“. V podobném duchu se Marx vyjadřuje v uvedeném doslovu ke Kapitálu, 

kdy se vyslovuje o rozdílné funkci obou dialektik. Zatímco Hegelova dialektika má 

konzervační funkci („oslavuje existující stav věcí“), dialektika Marxova „se před ničím 

nesklání a je ve své podstatě kritická a revoluční“.305 

                                                 
305  Zatímco Hegelova dialektika se zdála, že „oslavuje existující stav věcí“, vzbuzuje „ve své racionální 
podobě u buržoazie a jejích doktrinářských mluvčích zlost a hrůzu, protože v pozitivním pochopení existujícího 
zahrnuje zároveň i pochopení jeho negace (...), protože každou uskutečněnou formu chápe v toku pohybu, tedy i 
z její pomíjivé stránky, před ničím se nesklání a je ve své podstatě kritická a revoluční.“ Marx, K., „Doslov 
k druhému vydání“, in: Kapitál I., c. d., s. 31. 
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Teoretické poznání („proces produkce poznání“, jak se Althusser vyjadřuje) se 

uskutečňuje prostřednictvím transformace kategorií a teoretického objektu. Tato transformace 

teoretického předmětu zkoumání může mít v zásadě dvě formy. Může být kontinuální – 

taková transformace pak „činí viditelným“ určité „nové aspekty“, které předtím nebyly 

viditelné.306 Umožňuje zaplnit určitá „bílá místa“, pochopit jednotlivé dílčí problémy, 

přičemž však „nemodifikuje obecné kontury“ dané teoretické oblasti. 

Existují však i „kritické periody rozvoje vědy, [které] způsobují skutečně hluboké a 

trvalé proměny (mutations) teoretické problematiky. Tehdy objekt teorie podstupuje 

odpovídající proměnu, která se tentokrát netýká pouze ‚aspektů‘ tohoto objektu, různých 

detailů v rámci jeho struktury, ale této struktury samé. To, co je nyní činěno viditelným, je 

nová struktura tohoto objektu, která je odlišná od předchozí a o které můžeme právem říci, že 

je novým objektem“.307 „Tento nový objekt může docela dobře v sobě uchovávat něco 

z původního ideologického objektu, můžeme v něm nalézt určité prvky, které tomuto 

původnímu objektu přináležely, ale smysl těchto prvků je změněn s novou strukturou, která 

jim uděluje smysl. Zjevná podobnost těchto prvků, když jsou chápány izolovaně, může zmást 

při povrchním pohledu, který nevnímá celkovou strukturu a to, jak je smysl těchto 

jednotlivých prvků touto strukturou změněn.“308 

 

 

KRITIKA POLITICKÉ EKONOMIE  

 

Co je však tímto objektem? Při pokusu na tuto otázku odpovědět vychází Althusser 

z podtitulu Kapitálu: „Kritika politické ekonomie“. Pokud je předchozí Althusserova 

interpretace Marxe správná, můžeme říci, že „kritizovat politickou ekonomii“ znamená „být 

vůči ní v opozici, pokud jde o její problematiku a předmět“. Jak ale Althusser dodává, kritika 

politické ekonomie nemůže zpochybnit její předmět, aniž by zároveň nezpochybnila tuto 

                                                 
306  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 361. 
307  Tamt. 
308  Tamt., s. 362. Jako příklad uvádí Althusser rozdíl mezi Freudem objeveným nevědomím, které 
představuje „radikálně nový teoretickým objekt“, a objekt „psychologické či filosofické ideologie jeho 
předchůdců“. (Tamt., s. 362, pozn. 33.) 
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politickou ekonomii samotnou.309 „Marxova kritika politické ekonomie je tedy velmi 

radikální: zpochybňuje ne pouze předmět politické ekonomie, nýbrž samotnou politickou 

ekonomii jako předmět“, ekonomii, která „nemá podle Marxe žádné právo na existenci“.310 

Tato teze se může zdát paradoxní, vezmeme-li v úvahu, že „výsledkem tohoto Marxova 

závěru je kniha, která se jmenuje Kapitál a která, jak se zdá, nepojednává – od začátku až do 

konce – o ničem jiném než o politické ekonomii“.311 

Na základě čeho si vlastně politická ekonomie klade právo na existenci jakožto 

teoretická disciplína? Každá vědecká disciplína může zdůvodnit svůj raison d’être tím, že 

vypovídá něco podstatného o teoretickém objektu, který zkoumá. V případě politické 

ekonomie jsou tímto objektem tzv. „ekonomická fakta“, která sama považuje prostě za daná 

fakta a přebírá je, jak jsme řekli, tak, jak se objevují v každodenním životě, bez toho, aniž by 

je transformovala a vypracovala jejich teoretickou genezi. Tím ale vlastně zůstává v zajetí 

ideologie a její aspirace na teoretickou disciplínu je vlastně nepodložená. Není tedy vlastně 

teoretickou disciplínou v pravém slova smyslu, jelikož se nevyznačuje teoretickou praxí, ale 

je to jen „věda závěrů“ (une science des conclusions). Tímto pojmem, který Althusser přebírá 

od Spinozy, označuje Althusser vědu, jejíž výsledky jsou vlastně už obsaženy v původních 

premisách. Takováto věda tak vlastně neprodukuje nic nového. Vycházejíc z faktů běžného 

života, dokáže tak politická ekonomie systematičtěji popsat to, co běžný agent ekonomie více 

méně ví či alespoň tuší. Nedokáže se však povznést nad toto běžné, víceméně intuitivní 

poznání, nedokáže se povznést nad bachelardovské connaissance commune. Pohybuje se 

pouze na rovině jevů a uniká jí vnitřní souvislost těchto jevů. 

Fakta takto pojímané ekonomie představují něco bezprostředně daného, tedy něco 

přístupného bezprostřednímu pozorování. Jakožto fakta stejného řádu jsou vzájemně 

porovnatelná, měřitelná, tedy kvantifikovatelná. Vytvářejí „homogenní pole“ (le champ 

homogène).312 „Všechna ekonomická fakta jsou tak měřitelná ze své podstaty. To byl hlavní 

princip klasické ekonomie.“313 Jedna z hlavních chyb Smithe a Ricarda byla podle Marxe 

v tom, že „považovali formu hodnoty za něco zcela lhostejného a dokonce vnějšího povaze 

                                                 
309  Tamt., s. 363. 
310  Tamt. 
311  Tamt., s. 363–364. 
312  Tamt., s. 367. 
313  Tamt. 
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zboží“,314 že obětovali formu hodnoty čistě kvantitativnímu pohledu, kdy „jejich pozornost je 

plně zaujata rozborem velikosti“.315 

Ne náhodou podle Althussera moderní ekonomové, kteří jsou rovněž v zajetí tohoto 

kvantitativního pojetí, vyčítají Marxovi, že pracuje s pojmy (jako například nadhodnota), 

které nelze operacionalizovat kvantitativně a že z tohoto důvodu je jeho koncepce 

metafyzická. Marx nicméně princip operacionalizace přijímá, ale dle Althussera pouze pro 

konkrétní „rozvinuté formy“ nadhodnoty (zisk, rentu, úrok). Důvod, proč nadhodnota sama 

není měřitelná je podle Althussera v tom, že je pouze pojmem (concept) forem, které 

měřitelné jsou.316 

                                                 
314  Marx, K., Kapitál I., c. d., s. 98, pozn. 32. Dalším nedostatkem „klasické politické ekonomie“ je podle 
Marxe to, že „nerozlišuje nikde úplně zřetelně a vědomě mezi prací, jak se vyjadřuje v hodnotě, a touž prací, 
pokud je ztělesněna v užitné hodnotě výrobku. Dělá ovšem tento rozdíl ve skutečnosti proto, že v prvním případě 
zkoumá práci z kvantitativní stránky, ve druhém z kvalitativní. Ale nenapadá ji, že pouze kvantitativní rozdílnost 
prací předpokládá jejich kvalitativní jednotu nebo rovnost, tedy jejich převedení na abstraktně lidskou práci“. 
Tamtéž, s. 98, pozn. 31. 
315  Tamt. Marx osvětluje příčiny tohoto názoru takto: „Forma hodnoty produktu práce je nejabstraktnější a 
zároveň nejobecnější formou buržoasního výrobního způsobu, který je jí charakterizován jako zvláštní typ 
společenské výroby, a tím je zároveň charakterizován historicky. Díváme-li se na buržoasní způsob výroby jako 
na věčnou přirozenou formu společenské výroby, přehlédneme nevyhnutelně i specifické zvláštnosti formy 
hodnoty, tedy formy zboží, a jdeme-li dále, formy peněz, formy kapitálu atd. Proto se u ekonomů, kteří 
jednomyslně uznávají měření velikosti hodnoty pracovní dobou, setkáváme s nejpestřejšími a 
nejprotichůdnějšími představami o penězích, tj. všeobecném ekvivalentu v jeho hotové podobě. Zvlášť názorně 
se to ukazuje na př. při zkoumání bankovnictví, kde již nelze vystačit s otřepanými definicemi peněz. V 
protikladu k tomu vznikla restaurovaná merkantilní soustava (Ganilh aj.), která vidí v hodnotě jen společenskou 
formu či spíše jen její odlesk zbavený veškeré substance.“ Tamt., s. 98–99. 
316  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 367. V tomto bodě však Althusser neinterpretuje Marxe dle mého 
zcela přesně. Hodnota a nadhodnota mohou nabývat (a také nabývají) u Marxe kvantitativního vyjádření. Tato 
vyjádření nicméně nejsou (a v tom má Althusser pravdu) bezprostředně empiricky nahlédnutelná. Bezprostředně 
nahlednutelné jsou skutečně pouze jejich „jevové formy“, jako například výše renty, zisku, úroku, cena zboží 
apod.; zkrátka určitá peněžní (cenová) vyjádření. Pojmy „hodnoty“ a „nadhodnoty“ si kladou za cíl velikost 
těchto cenových vyjádření teoreticky vysvětlit, stejně jako např. vysvětlit výkyvy nabídky a poptávky. Zatímco 
tradiční ekonomie vysvětluje cenu právě jako důsledek působení nabídky a poptávky, Marx považuje toto 
vysvětlení za nedostatečné a hledá její hlubší vysvětlení. Samotné protnutí nabídkové a poptávkové křivky 
velikost ceny podle něho nevysvětluje. „Skutečná obtíž při obecném určení pojmů nabídka a poptávka je v tom, 
že se zdá, že toto určení není nic jiného než tautologie“. „Kryjí-li se nabídka a poptávka, přestávají působit, a 
právě proto se zboží prodává za svou tržní hodnotu. Působí-li dvě stejně velké síly opačným směrem, ruší se 
navzájem, nepůsobí vůbec navenek, a jevy, k nimž za této podmínky dochází, se musí vykládat nějak jinak než 
působením těchto dvou sil. Jestliže se poptávka a nabídka navzájem ruší, nevysvětlují už vůbec nic, nepůsobí už 
na tržní hodnotu, takže pak už nám teprve není jasné, proč se tržní hodnota projevuje právě v této částce peněz a 
ne v nějaké jiné. Skutečné vnitřní zákony kapitalistické výroby zřejmě nemohou být vysvětleny ze vzájemného 
působení poptávky a nabídky“. „Poměr mezi poptávkou a nabídkou nemůže absolutně nic vysvětlit, dokud není 
vyložena základna, na níž se tento poměr vytváří.“ (Viz Marx, K., Kapitál III/1, c. d., s. 202, 206, 197–198.) 
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Důrazem na kvantifikovatelnost i základních pojmů, zůstává předmarxovská ekonomie 

podle Althussera v zajetí klasického empirismu.317 Důsledkem tohoto přístupu je i jeden ze 

základních pojmů klasické i soudobé ekonomie, pojem homo economicus. Ekonomie i zde 

uplatňuje svůj přístup čtení esence z bezprostředních dat. Tento přístup je poplatný naivní 

antropologii, kdy se vyabstrahují vlastnosti, které jsou všem lidem společné, odhlédne se od 

nahodilého a tyto společné rysy jsou pak prohlášeny za esenci člověka. Tato esence člověka, 

toto abstraktní, izolované nehistorické individuum pak tvoří právě základ představy o 

člověku jako homo economicus. A představy o nezávislém, svobodném a racionálně se 

rozhodujícím jedinci pak tvoří teoretické východisko jejích představ. 

Marx si všímá nejen nedostatků v této argumentaci, ale poukazuje i na ideologickou 

podmíněnost těchto představ. Poukazuje na tu skutečnost, že samostatné individuum vzniká 

až v důsledku rozvoje kapitalistických vztahů. Teprve tam je vyvázáno z „příslušenství 

k omezenému lidskému konglomerátu“, k rodině či kmenu. Marx poukazuje na to, že 

„epocha, která vytváří stanovisko izolovaného jednotlivce, je právě epochou až dosud 

nejrozvinutějších společenských (a z tohoto hlediska všeobecných) vztahů“ a že „teprve v 18. 

století, v ‚občanské společnosti‘, vystupují různé formy společenských souvislostí jako pouhý 

prostředek k jeho soukromým účelům“.318 Naopak, „čím hlouběji se vracíme do dějin, tím 

                                                                                                                                                         
„Skutečné vnitřní zákony kapitalistické výroby“ a „základna, na níž se vytváří poměr nabídky a poptávky“, a tím 
empiricky měřitelné ceny, mají být vysvětleny právě na základě Marxova pojmu hodnoty a nadhodnoty. Marx se 
problematikou transformace hodnot v ceny čili vlastně tím, jak na základě působení zákona hodnoty vysvětlit 
ceny a výkyvy nabídky a poptávky, zabyvá v právě citovaném třetím dílu Kapitálu. Nutno dodat, že Marxovo 
řešení je v tomto bodě neuspokojivé. V intencích Marxova systému, na základě pracovní teorie hodnoty a 
s využitím poněkud složitějšího matematického aparátu, než je ten, který využívá Marx, je však tento problém 
řešitelný. Dle mého názoru uspokojivé řešení přináší např. Paul Sweezy. Viz Sweezy, P., Teorie vývoje 

kapitalismu, přel. S. Pošustová-Menšíková, Academia, Praha 1967, s. 111–131. 
317  Problém kvantifikovatelnosti hodnoty Althusser rychle opouští. Ve svých textech ze sedmdesátých let 
se však k tomuto problému vrací. (Viz např. „Marx ve svých limitech“, Althusserovu předmluvu k Duménilově 
knize Koncept ekonomického zákona v Kapitálu, „Konečně krize marxismu!“ a další texty z té doby. „Účetnická 
teorie hodnoty“, jak se Althusser v období sedmdesátých let vyjadřuje, poškodila podle něj Marxovu koncepci a 
znemožnila tematizovat kvalitativně odlišné způsoby vykořisťování. Jak uvádí Vincent, Althusserovo odmítnutí 
kvantifikovatelnosti hodnoty směřuje k určité „anti-naturalistické“ koncepci hodnoty a práce. Vede 
k přesvědčení, že „pracovní doba není základem (...) hodnoty“, ale že naopak to, že se měřítkem hodnoty stala 
lidská práce, je důsledkem a vyjádřením hodnotové povahy dané společnosti. „Zrovnoprávnění a homogenizace 
heterogenních a bez přestání směnitelných aktivit nejsou primární skutečností, ale skutečností odvozenou, ačkoli 
nutnou a spojenou s nátlakem kvantifikace, který je inherentní reprodukci kapitálu.“ Vincent, J.-M., „La lecture 
symptomale chez Althusser“, c. d., s. 103–104. 
318  Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 37–38. 
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více se individuum, tedy i vyrábějící individuum, jeví nesamostatné, jako náležející 

k nějakému většímu celku“.319  

Izolovaný jednotlivec je tedy pro Marxe až důsledkem rozvoje společenských vztahů, 

nikoli jejich východiskem. Izolovaný jednotlivec, píše Marx, „jednotlivý a osamocený lovec 

a rybář, jimiž začínají Smith a Ricardo, patří k suchopárným výmyslům 18. století. Jsou to 

robinsonády“. A dodává, že svobodné individuum (tedy vlastně individuum 18. století) „není 

pro ně výsledkem dějin, ale jejich východiskem“, a že takovéto individuum „podle jejich 

představ o lidské přirozenost [není pro ně] historicky vzniklé, nýbrž je dáno přírodou“.320 

V teorii klasických ekonomů je představa „svobodného individua“, tedy historicky 

určeného člověka, svobodného jednotlivce, který se zrodil až v 18. století, uměle přenášena 

na jiné epochy. Abstrahuje se tak od konkrétních historicko-společenských vztahů, jichž je 

produktem. Toto pojetí člověka, která je tak platné jen pro určité historické období, se pojímá 

jako univerzální, jako platné pro všechna dějinná období: je výrazem lidské přirozenosti jako 

takové. 

Vzhledem k tomu, že tato představa byla vyabstrahována původně z izolovaného 

jedince z období kapitalistických vztahů, je nasnadě, že lidské přirozenosti odpovídají jen 

kapitalistické společenské vztahy a žádné jiné. Důsledkem tohoto přístupu je, že jakékoli jiné 

společenské vztahy jsou vlastně nepřirozené a že jakýkoli pokus tyto vztahy změnit může 

vyústit jen ve změnu, která neodpovídá lidské přirozenosti. Tuto argumentaci můžeme 

slýchat v nejrůznějších obměnách od všemožných zastánců kapitalistického zřízení. 

Obhajoba kapitalistického zřízení spočívá podle Marxe ještě v jiném anachronismu, 

který ekonomie uplatňuje, z kterého vychází a který nakonec ústí v obhajobu kapitalistických 

vztahů jako těch jedině správných. Tento anachronismus spočívá v tom, že se zaměňuje 

kapitál za výrobní nástroj; že z každého výrobního nástroje v jakémkoli období se dělá 

kapitál. Vzhledem k tomu, že „žádná výroba není možná bez výrobního nástroje, i kdyby 

tímto nástrojem byla jen ruka“ a že „kapitál je mimo jiné také výrobní nástroj“, dochází se 

logickým převrácením pojmů k tomu, že vlastně každý výrobní nástroj je kapitál a že tedy 

„kapitál je všeobecný, věčný přírodní vztah; tj. když vynechám právě to specifické, co z 

‚výrobního nástroje‘, z ‚nahromaděné práce‘ teprve dělá kapitál“.321 Kapitál se tak v těchto 

                                                 
319  Tamt. 
320  Tamt., s. 37–38. 
321 Tamt., s. 39. 
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ideologiích chápe jako historický nevzniklý (transhistorický), a tudíž ani neodstranitelný. „V 

tom spočívá celá moudrost moderních ekonomů, kteří dokazují věčnost a harmonii nynějších 

sociálních vztahů.“322 Vtip je samozřejmě v tom, že kapitál je sice minulá zpředmětněná 

práce, ale ne každá minulá zpředmětněná práce je kapitál. Tím, že se „reálné podmínky živé 

práce (totiž materiál, v němž se má zhodnocovat, nástroj, jímž se má zhodnocovat, a životní 

prostředky, jimiž se má rozdmýchávat k práci a chránit před vyhasnutím plamen živé 

pracovní síly a které mají jeho životnímu procesu dodávat potřebné látky)“,323 považují 

klasickými ekonomy v každé historické epoše za kapitál, ukazují se tak kapitalistické vztahy 

jako věčné, přirozené a nezměnitelné. „Nepozorovaně jsou tak podkládány buržoazní vztahy 

jako nezvratné přírodní zákony společnosti in abstracto. To je víceméně vědomý účel tohoto 

počínání.“324 

V dnešních podmínkách je příkladem takovýchto logických kejklí s pojmem „kapitál“, 

kejklí, které mají legitimizační funkci, pojem „lidský kapitál“. Sugeruje představu, že vlastně 

každý disponuje kapitálem, že každý je svého druhu kapitalistou a že všichni mají v zásadě 

stejné šance na úspěch, o kterém rozhoduje nakonec hlavně to, jak do svého „kapitálu“ 

investovali. Že rozhodující jsou nakonec jen osobní schopnosti jednotlivců. Toto pojetí 

maskuje tu skutečnosti, že v důsledku imanentního pohybu kapitálu, jeho akumulace a 

centralizace, se (stále se zvětšující) většina lidí může živit jen tím, že prodává svou pracovní 

sílu za mzdu či plat.325 A že investice do jejich lidského „kapitálu“ se bude této drtivé většině 

obyvatelstva vyplácet jen tehdy, když jim bude dovoleno zhodnocovat cizí skutečný kapitál. 

To však vyvolává další strukturální nerovnost. 

  

Řekli jsme, že liberální ekonomie pokládá představu svobodně se rozhodujícího jedince 

za východisko svých ekonomických teorií. Marx namísto toho, aby vycházel z jakýchsi 

esencialistických představ o člověku, uvažuje o člověku vždy v jeho konkrétní historické 

určenosti a společenské podmíněnosti. Epistemologický primát pro něj mají vždy konkrétní 

společenské vztahy. Člověk pro něj není něčím daným, ale vždy až konstituovaným 

                                                 
322 Tamt. 
323 Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ II.,, c. d., s. 75. 
324 Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., s. 41. 
325  A to ještě mohou mluvit o „štěstí“, jelikož celým skupinám obyvatel není umožněno ani to. 
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společenským vztahy. Stejně tak je tomu i se smyslovostí člověka326 a jeho potřebami, které 

rovněž představují něco konstituovaného. 

 Marx velmi pečlivě zkoumá právě vztah produkce, výroby, spotřeby a potřeby. To, jak 

jsou společensky produkovány potřeby nové, i to, jak je společensky produkováno určité 

uspokojení těchto potřeb. Analyzuje vzájemné působení těchto momentů a jejich vzájemné 

podmínění a provázanost. „Spotřeba vytváří pohnutku výroby“, ale zároveň výroba „vyrábí 

spotřebu“ a „vytváří spotřebitele“.327 (Považuji Marxovy úvahy z Rukopisů „Grundrisse“ o 

strukturální podmíněnosti stále nových potřeb jako inherentním rysu kapitalismu za podnětné 

zejména v souvislosti s problémem dnešní ekologické krize.328) 

Pro Marxe je spotřebitel, stejně jako celý „homo economicus“ liberální teorie, vždy až 

důsledkový jev působení společenské struktury. Z toho je zřejmé, že pro něj nemůže být 

výchozím pojmem vědecké teorie. Vědecká teorie by jej naopak měla vysvětlit. Liberální 

ekonomie se naopak spočívá na naivní antropologii, na pojmu homo economicus, který sám o 

sobě není ničím jiným než určitou daností („viditelným a pozorovatelným“), a v jeho 

potřebách spočívá ideologický základ této politické ekonomie.329 Jsou to zkrátka potřeby 

                                                 
326  Pro Marxe jsou společensky podmíněny nejen lidské potřeby, ale rovněž i rozvoj samotné smyslovosti 
je podmíněn společenským vývojem. „Smysly společenského člověka jsou jiné smysly než člověka 
nespolečenského; teprve předmětně rozvinuté bohatství lidské bytosti zčásti teprve rozvíjí, zčásti teprve vytváří 
[Všimněme si, že během společenského vývoje jsou některé smysly zcela nově vytvářeny, jiné, ty které existují 
v každé společnosti, jsou pouze „rozvíjeny“. Podobně je to s kategorií „potřeby“. Pozn. P. K.] bohatství 
subjektivní lidské smyslovosti, muzikální ucho, oko pro krásu formy, zkrátka smysly schopné lidských požitků, 
smysly potvrzující se jako lidské bytostné síly. Neboť jsoucno předmětu lidského smyslu, zlidštěná příroda 
vytvářejí teprve nejen pět smyslů, nýbrž i takzvané duševní smysly, praktické smysly (vůli, lásku atd.), krátce 
řečeno lidský smysl, lidskost smyslů. Utváření [Bildung] pěti smyslů je práce celých dosavadních světových 
dějin.“ Marx, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844, přel. Z. Sekal, SNPL, Praha 1961, s. 98–99. 
Analogicky se vyjadřuje Marx i v Rukopisech „Grundrisse“ I., c. d., s. 46. 
327  „Předmět [spotřeby] není předmět vůbec, nýbrž určitý předmět, který musí být spotřebován určitým 
způsobem, opět zprostředkovaným výrobou samou. Hlad je hlad, ale hlad, který se tiší vařeným masem 
pojídaným vidličkou a nožem, je docela jiný hlad, než ten, který hltá syrové maso s pomocí rukou, nehtů a zubů. 
Výroba tedy vyrábí nejen předmět spotřeby, nýbrž i způsob spotřeby, nejen objektivně, nýbrž i subjektivně. 
Výroba tedy vytváří spotřebitele.“ Výsledek, k němuž Marx dochází, „není to, že výroba, rozdělování, směna, 
spotřeba jsou totožné, nýbrž že všechny tvoří články totality, rozdíly uvnitř jednoty“.  
328  Ekologické rovině Marxovy teorie se věnuje například John Bellamy Foster. Viz například Foster, J. 
B., Marx écologiste, Éditions Amsterdam, Paris 2011; týž, „Marx’s Grundrisse and the ecological contradictions 
of capitalism“, in: M. Musto (ed.), Karl Marx’s Grundrisse. Foundations of the critique of political economy 150 

years later, c. d., s. 93–106. 
329  „Teoretická struktura politické ekonomie tedy spočívá na bezprostředním a přímém vztahu mezi 
homogenním prostorem určitých daných fenoménů a ideologickou antropologií, která zakládá na [pojmu] 
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(lidských subjektů), které definují charakter politické ekonomie, přičemž tyto potřeby se 

chápou jako něco bezprostředního, jako něco, co vyplývá ze samotné lidské přirozenosti. 

 

 Je třeba říci, že Althusser v této souvislosti zdůrazňuje pouze historickou, resp. 

společenskou podmíněnost lidských potřeb. Pro jeho přístup k Marxovi je typické odmítání 

toho, co Marx označuje jako bezprostřední složku lidské existence, která není ovlivněna 

společenským zprostředkování, ale je transhistorická. Althusser nechává stranou problém 

lidské tělesnosti a potřeby, které jsou právě důsledkem tělesnosti člověka a nikoli důsledkem 

působení společenských vztahů. Marx (a Engels) však rozlišuje potřeby, které jsou konstantní 

a které vyplývají z lidské tělesnosti (jako např. hlad a sex). Charakterizuje je jako „žádosti, 

které budou existovat za jakýchkoli vztahů a které se různými společenskými vztahy mění jen 

co do formy a zaměření“. Oproti těmto žádostem pak rozlišují „takové žádosti, které za svůj 

vznik vděčí jen určité společenské formě“.330 

V tomto ohledu Althusser Marxe poněkud zplošťuje. Na druhou stranu je pravda, že pro 

ekonomii jako takovou je toto rozlišení poněkud nadbytečné.331 To, o co Althusserovi v této 

souvislosti jde, je především ukázat, že nelze, pokud se nám jedná o vytvoření seriózní 

ekonomické analýzy fungování kapitalistické společnosti, vycházet od jakýchsi domněle 

bezprostředních potřeb nezávisle pojímaného individua (jakéhosi „Robinsona“), jak to do 

značné míry dělá např. marginalistická teorie, nýbrž je třeba ukázat, že je to naopak určitá 

struktura produkce, která, jak píše Marx, určuje spotřebu, distribuci332 a rozdělování.333 

Přesněji řečeno, Marx pojímá produkci, rozdělování, distribuci a spotřebu ve vzájemné 

                                                                                                                                                         
člověka jakožto subjektu potřeb (tedy na homo economicus jako určité danosti) ekonomický charakter jevů 

tohoto prostoru.“ Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 369. 
330  Marx, K., Engels, B., „Německá ideologie“, in: tíž, Spisy 3, SNPL, Praha 1958, s. 257. 
331  Ekonomie totiž zná vlastně jen jednu potřebu, tu, kterou lze ekonomicky uspokojit. Stejně tak zná jen 
jedinou spotřebu, spotřebu zaplacenou. „Jiné druhy spotřeby než spotřebu zaplacenou kapitalistický systém 
nezná, vyjma spotřebu sub forma pauperis [spotřebu žebráka] nebo spotřebu ‚darebáka‘.“ Marx, K., Kapitál II., 
c. d., s. 429. 
332  „Struktura rozdělování je plně určena strukturou produkce.“ Marx, K., Rukopisy „Grundrisse“ I., c. d., 
s. 49. 
333  „Určitá výroba určuje tedy určitou spotřebu, rozdělování, směnu, určité vzájemné vztahy těchto 
různých momentů. Ovšem i výroba ve své jednostranné formě je sama zase určována ostatními momenty. 
Rozšiřuje-li se např. trh, tj. sféra směny, roste výroba co do rozsahu a zároveň se hlouběji dělí. Se změnou 
rozdělování se mění výroba; např. s koncentrací kapitálu, různým rozdělením obyvatelstva mezi město a venkov 
atd. A konečně je výroba určována potřebami spotřeby. Dochází k vzájemnému působení mezi různými 
momenty. Tak je tomu u každého organického celku.“ Tamt., s. 53. 
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jednotě, jako momenty organického celku, ve kterém „probíhá zprostředkující pohyb“. 

Důležité zde však je, že východiskem analýzy jsou vztahy a procesy, nikoli abstraktně pojatá 

ahistorická individua, příp. jejich preference. 

 

Produkce jako taková představuje určitý pracovní proces, který je vždy konkrétně určen 

společenskými podmínkami produkce. Tyto způsoby produkce se historicky mění.334 

Základními momenty pracovního procesu podle Marxe jsou: „účelná činnost čili práce sama, 

pracovní předmět a pracovní prostředek“.335 Přičemž jednotlivé „ekonomické epochy se 

neliší tím, co se produkuje, nýbrž tím, jak, jakými pracovními prostředky se vyrábí“.336 

Otázka „jak se produkuje“ nás vede k problematice produkčních vztahů. Althusser 

zdůrazňuje, že „tyto sociální vztahy produkce nejsou v žádném případě redukovatelné na 

jednoduché vztahy mezi lidmi“337 v tom smyslu, že by jednotlivá individua byla něčím 

prvotním, co tyto vztahy zakládá, ale že naopak, jsou to tyto vztahy samotné, které jsou 

prvotní a jsou to naopak ony, které určují člověka, jeho „společenské bytí“. Není překvapivé, 

že Althusser na tento strukturální aspekt klade značný důraz. Vychází z Marxova citátu, kde 

Marx uvádí, že „ať jsou společenské formy výroby jakékoli, zůstávají pracovníci a produkční 

prostředky vždy jejími činiteli. Ale ve stavu vzájemného odloučení jsou těmito činiteli pouze 

potenciálně. Aby se vůbec mohlo produkovat, musí se spojit. Zvláštní charakter a způsob, 

                                                 
334  Sám o sobě (bez ohledu na historické modifikace produkce) charakterizuje Marx pracovní proces jako 
„proces, probíhající mezi člověkem a přírodou, proces, v němž člověk svou vlastní činností zprostředkovává, 
reguluje a kontroluje výměnu látek mezi sebou a přírodou. Vystupuje proti přírodní látce samé jako přírodní síla. 
(...) Tím, že tímto pohybem působí na vnější přírodu a mění ji, mění zároveň svou vlastní přirozenost. Rozvíjí 
schopnosti, které v ní dřímají, a hru těchto sil podrobuje své vlastní moci“. Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 197. 
335  Tamt., s. 198. Práce sama je sice zdrojem užitných hodnot, nicméně, jak uvádí Marx v Kritice 
Gothajského programu, „práce není zdrojem veškerého bohatství. Příroda je právě tak zdrojem užitných hodnot 
(a z těch se přece skládá věcné bohatství) jako práce, která sama je jen projevem jedné přírodní síly, lidské 
pracovní síly“. Frázi o tom, že „práce je zdrojem veškerého bohatství“, „je správná potud, pokud se předpokládá, 
že se při práci používá příslušných předmětů a prostředků. Socialistický program nesmí však dopustit, aby se 
zamlčovaly podmínky, za nichž tyto fráze teprve nabývají smyslu. (...) Měšťáci mají velmi dobré důvody, aby 
přibásňovali práci nadpřirozenou tvůrčí sílu; neboť právě z přírodní podmíněnosti práce vyplývá, že člověk, 
který nemá jiné vlastnictví než svou pracovní sílu, musí být za každého společenského a kulturního stavu 
otrokem jiných lidí, kteří si přivlastnili předmětné podmínky práce. Může pracovat jen s jejich svolením a tudíž 
také žít jen s jejich svolením“. (Viz Marx, K., Engels, B., Vybrané spisy II., Svoboda, Praha 1950, s. 13.) „Práce 
tedy není jediným pramenem užitných hodnot, které vyrábí, to jest hmotného bohatství. Práce je otcem 
bohatství, jak praví William Petty, a země jeho matkou.“ (Marx, K., Kapitál I., c. d., s. 60.)  
336  Tamt., s. 199. 
337  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 385. 
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jakým k tomuto spojení dochází, odlišuje jednotlivé ekonomické epochy společenské 

struktury“.338 

Ekonomické epochy jsou tedy určeny vztahově, jedná se vždy o specifické spojení 

působících faktorů, které určují danou strukturu. Podstatně jiné spojení (combinaison) 

pracovní síly, předmětu produkce, produkčních nástrojů, organizace práce apod. představuje 

jiný produkční způsob.339 

Forma těchto spojení je nemožná bez určité formy dominance a podřízenosti, která je od 

této formy neoddělitelná. „Určité produkční vztahy předpokládají jako podmínku své 

existence existenci určité politicko-právní nadstavby a ideologie“, přičemž tato nadstavba 

„má nutně specifický charakter“.340 Nelze tedy uvažovat o nějaké konkrétní ekonomické 

struktuře a abstrahovat od podmínek její existence (nelze tedy uvažovat o základně, aniž 

bychom nevzali v úvahu nadstavbu, která je od ní neoddělitelná a která představuje jednu 

z podmínek její reprodukce). Kapitalismus, který je založen na „svobodném“ prodávání a 

nakupování pracovní síly, by byl např. nemožný bez určitého právního rámce, který fixuje 

nakupujícího a prodávajícího jako právní subjekty. 

Althusser zde dochází k pojetí totality, které se skládá z různých úrovní a z různých 

způsobů artikulace těchto úrovní.341 Z této koncepce mimo jiné vyplývá, že neexistují žádná 

„bezprostředně daná fakta“, která by nebyla dále strukturálně dourčena a které by ekonomie 

mohla převzít a jednoduše s nimi pracovat. „Ekonomika stejně tak jako každá jiná skutečnost 

(politická, ideologická) se nikdy neprojevuje zcela zřetelně.“342 Vždy je jaksi kontaminována 

působením jiných vrstev, které rovněž náležejí k celkové struktuře. 

„Struktura produkčních vztahů určuje místo a funkci (...) jednotlivým aktérům 

produkce, kteří nejsou ničím jiným než právě ‚nositeli‘ určitých funkcí. (...) Skutečnými 

‚subjekty‘ (ve smyslu subjektů, jež jsou původci určitého procesu) nejsou ti, kteří obsazují 

nějaké místo či funkci (...), ale to, co tuto jejich pozici definuje a určuje: produkční vztahy (a 

společenské vztahy politické a ideologické). A jelikož se jedná o ‚vztahy‘, neměli bychom je 

                                                 
338  Marx, K., Kapitál II., c. d., s. 45. Důraz na aleatorní charakter tohoto „spojení“, které jednotlivé 
společensko-ekonomické formace zakládá, je zdůrazňován v pozdním období Althusserovy filosofie. 
339  Jedná se vlastně o tautologii. Chápeme-li určitý produkční způsob jako strukturálně, vztahově určený, 
je jasné, že jiná kombinace vztahů, resp. jiné vztahové určení představuje jiný produkční způsob. 
340  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 389. 
341  Tamt., s. 390. 
342  Tamt., s. 392. 



 

 104   

pojímat na základě kategorie subjektu.“ 343 Na tomto základě Althusser prohlašuje dějiny za 

„proces bez subjektu“.344 

Máme-li konceptuálně uchopit produkci jako takovou, je třeba konceptuálně uchopit 

jednotu podmínek určitého produkčního způsobu a toho, jak se tyto podmínky reprodukují 

Znamená to uvažovat „nejen materiální podmínky, ale i celkové sociální podmínky 

produkce“.345  

Při chápání každého jednotlivého ekonomického faktu jde o to pochopit jej v jeho 

komplexnosti, tj. v jeho strukturální determinaci.346 Je-li však každý prvek struktury určen 

vztahově, tj. právě touto strukturou, není možné působení těchto jednotlivých prvků na sebe, 

působení substruktury na tyto prvky a zároveň působení globální struktury na její jednotlivé 

„regiony“ a jednotlivé prvky těchto regionů vysvětlovat na základě lineární kauzality, nýbrž 

na základě kauzality strukturální. Tato strukturální kauzalita se projevuje jak v Marxově 

ontologii, tak v Marxově teorii produkce poznání. 

 

 

STRUKTURÁLNÍ KAUZALITA  

 

Právě tato strukturální kauzalita je podle Althusser oním hledaným „klíčem k celému 

Marxovu dílu“, pojmem, který Marxovi chyběl, aby vyjádřil obsah svého teoretického 

objevu.347 Je to koncept, který Marx aplikoval při svém zkoumání kapitalistického 

produkčního způsobu. Předmětem Marxova zájmu je odhalení strukturální kauzality mezi 

                                                 
343  Tamt., s. 393. Jedinými „‚subjekty‘ dějin jsou dané lidské společnosti“. (Althusser, L., Pour Marx, c. 
d., s. 238.) Podle Althussera neexistuje žádná esence, která by stala „za“ strukturou dané společnosti, nějaká 
podstata, která by se v dějinách realizovala. 
344  Althusser vypracovává tuto koncepci ve svém textu z ledna 1968 „Sur le raport de Marx à Hegel“, in: 
Althusser, L., Lénine et la philosophie. Marx et Lénine devant Hegel, Maspero, Paris 1982, s. 49–71. Viz rovněž 
Althusser, L., „Remarque sur une catégorie: ‚Procès sans Sujet ni Fin(s)‘“, in: týž, Réponse à John Lewis, 
Maspero, Paris 1973, s. 91–98. 
345  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 393. Pokud jde o problém „podmínek reprodukce“, stane se tento 
problém jedním z klíčových problémů, které bude Althusser řešit v následujících letech. Je předmětem jeho 
pojednání o ideologických státních aparátech, knihy Sur la reproduction a obsedantně přítomný je i v období 
druhé poloviny sedmdesátých let, kdy se Althusser vyrovnává s „krizí marxismu“.  
346  Althusser dodává, že objekt tedy nemůže být definován či chápán na základě toho, jak se bezprostředně 
jeví, nýbrž na základě pochopení těchto vztahů, které jej určují. Tamt., s. 399. 
347  Tamt., s. 25. „Je oním svorníkem, který umožňuje překlenout mezeru mezi viditelným a neviditelným, 
absentním a prézentním v celém Marxově díle.“ Tamt., s. 24. 
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jednotlivými „regiony“ kapitalistického produkčního způsobu. Tuto strukturální kauzalitu, 

kterou Marx zkoumá a která je zároveň charakteristická i pro sám proces teoretické praxe, 

Marx podle Althussera geniálně objevil, dokonce i aplikoval (historický materialismus je 

výsledkem této aplikace), nicméně nepodal její teoretický koncept. „V době, kdy Marx žil, 

nedisponoval adekvátním pojmem, který by mu umožnil myšlenkově uchopit koncept, který 

vytvořil: koncept působení struktury na svoje prvky“.)348 Aby však alespoň nějak vyjádřil 

obsah strukturálního působení, které je odlišné od mechanické kauzality, zvolil Marx podle 

Althussera výraz, který se v jeho době nabízel, a to výraz „dialektika“, byť tento výraz (nikoli 

obsah tohoto pojmu v Marxově pojetí) byl kontaminován teoretickou problematikou, kterou 

Marx, mj. právě objevem strukturální kauzality, překonal. To, co se označuje jako „Marxova 

dialektika“, je ve svém pozitivním pochopení dle Althussera vlastně „strukturální kauzalita“. 

 

Problém vytvoření takového konceptu již pak není otázkou vědeckou, není otázkou 

historického materialismu, disciplíny, v rámci které byl tento koncept aplikován, ale je 

problémem, řekněme, meta-vědeckým, „problémem teoretickým či filosofickým“,349 který se 

nedotýká přímo jednotlivých věd, nýbrž samotného mechanismu teoretické produkce.350 

Tato Marxova vědecká činnost je projevem „nové formy vědecké racionality“,351 která 

se zakládá na strukturální kauzalitě. Epistemologickým problémem číslo jedna je problém, jak 

nyní tuto strukturální kauzalitu teoreticky definovat.352 

Než přejdeme k této otázce, dovolím si zde malou odbočku: Althusser si je vědom toho, 

že určité prvky strukturální (nemechanistické) kauzality bývají hledány již u Hegela. U 

                                                 
348  Tamt., s. 24. 
349  Tamt., s. 400. 
350  Objevy tohoto významu tvoří významné předěly v dějinách vědy a teoretické konceptuální uchopení 
těchto nových objevů pak následně vytváří významné předěly v dějinách filosofie. Tento moment (vztah 
vědeckých a filosofických zlomů) je u Althussera více rozveden v jeho práci Lenin a filosofie a v práci Filosofie 

a spontánní filosofie vědců. 
351  Tamt., s. 400. 
352  „Epistemologický problém vzešlý z Marxovy radikální modifikace objektu politické ekonomie může 
být formulován takto: prostředky jakého konceptu můžeme myslet tento nový typ determinace, který jsme právě 

definovali jako determinaci jevů určitého daného regionu strukturou tohoto regionu? Obecněji řečeno, 
prostřednictvím jakého konceptu či množiny konceptů můžeme myslet determinaci prvků určité struktury a 

strukturální vztahy mezi těmito prvky a všemi účinky těchto vztahů způsobených touto strukturou? A a fortiori, 

prostřednictvím jakého konceptu či množiny konceptů můžeme myslet determinaci určité podřízené struktury 

[substruktury] jí nadřazenou strukturou? Jinak řečeno, jak definovat pojem strukturální kauzality?“ Althusser, 
L., Lire le Capital, c. d., s. 401. 
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Hegela však spočívá dle Althussera problém v tom, že vše je redukovatelné na jeden 

metafyzický princip a že všechny prvky jsou jen fenomény této esence. Podle Althussera tak 

navzdory zdání strukturální determinace dochází vlastně pouze k jednosměrné (lineární) 

determinaci ze strany esence, která určuje svoje epifenomény, nikoli k vzájemnému působení 

jednotlivých vrstev na sebe. Jinými slovy, nedochází zde ke strukturální determinaci, resp. 

k tomu, co Althusser označuje jako „předeterminaci“ (surdétermination). „U Leibnize a 

Hegela tak máme kategorii, která vyjadřuje působení celku na své prvky a části, ale pouze za 

absolutní podmínky, že celek není strukturou.“353  

Vyjádření, že celek není strukturou, zřejmě vyžaduje určité upřesnění. Sám tento celek 

není strukturovaný, jelikož se strukturují nanejvýš pouze jeho projevy (ale i u nich je skutečná 

strukturace ontologicky poněkud problematická). Zůstává zde totiž dle Althussera zachována 

distinkce „vnitřní esence – vnější fenomén“. Každý region je vlastně jen projevem této 

esence, vše je jedním metafyzickým principem, vše je v poslední instanci jedním – 

absolutním duchem. Nejde tedy o strukturu, jelikož strukturovat se mohou jen ty prvky, které 

                                                 
353  Tamt., s. 402–403. Monády jsou z definice bezvztažné, jsou jednoznačně (jednosměrně) určeny boží 
vůli, která je „přednastavila“ (předzjednala). Althusserův pokus odstranit transcendentní subjekt, vytvořit 
nereduktivní pojetí skutečnosti, kdy každá vrstva se vyznačuje relativní autonomií, a zároveň pokus chápat 
působení těchto vrstev ve vzájemné souvislosti v lecčems koinciduje, jak jsme již naznačili na jiném místě, 
s Bondyho snahou po vytvoření nesubstančního modelu v ontologii. Rovněž i Bondyho v mnoha ohledech 
podobné hodnocení Leibnize není náhodné: „Z řídkých nedůsledných pokusů koncipovat ontologický model 
skutečnosti jinak než substančně, byl jistě nejpozoruhodnější známý pokus Leibnizův, jehož pluralistická 
ontologie není však ničím jiným, než nekonečnou multiplikací kategorie substance v podobě jednotlivých monád 
a nadto ještě, aby se mj. vyhnula hrozícímu nebezpečí absolutního solipsismu, ústí posléze v koncepci nejvyšší 
monády, jež všechny ostatní reprezentuje, a Leibniz je nakonec pevně přesvědčen, že zde našel ‚dostatečný 
důvod‘ pro existenci boží. (...) U Leibnize však narážíme na dva nejzákladnější problémy nesubstančního 
modelu, totiž na problém definice jednotlivin a na problém jednoty skutečnosti, jež nemá ono zdánlivě přirozené 
a samozřejmé pojítko v představě substance. V prvém bodě učinil Leibniz pokus (který se zdá logicky ‚prvý na 
řadě‘) přenést na jednotlivinu všechny ontologické charakteristiky, jež byly připisovány substanci. V druhém 
bodě nedokázal přinést žádné nové řešení. Neúspěch v tomto druhém bodě, jenž znamená přijmout oknem 
substanci vykázanou předtím dveřmi, vyplývá však přímo z neadekvátního řešení v bodě prvním. Připíšeme-li 
jednotlivině (...) všechny ontologické charakteristiky substance, pak skutečně nutně plyne, že tato jednotlivina-
substance je ‚bez oken‘, tedy bez komunikace, bez dialektické souvislosti s čímkoli ostatním, tedy s ostatními 
jednotlivými monádami – substancemi a jejich vzájemná reálná interakce, jejich souhra, ovlivňování, příp. 
spojování ve vyšší celky jsou nevysvětlitelné (protože ze stanoviska ‚plně soběstačné‘ jednotliviny-substance 
nepotřebné) bez nějakého vyššího působení, vlivu, zásahu ‚shůry‘, bez nějakého vyššího zákona, jenž je však 
potom vůči jednotlivinám-substancím opět v plné míře transcendentní a znamená jen vytvoření nové, všeobsáhlé 
a nadřazené substance, byť i tu třeba v zájmu udržení systému chápe rovněž jako jednotlivinu-monádu.“ (Fišer, 
Z., Otázky bytí a existence, Svobodné slovo, Praha 1967, s. 156–157.) Nemožnost reálné interakce a ovlivňování 
a spojování, o kterém píše Bondy, je dle mého názoru právě důvodem, proč Althusser nepovažuje celek u 
Leibnize za strukturu. 
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jsou vůči sobě podstatně odlišné. V Hegelově případě však každý prvek je projevem stejného 

základu a lze jej proto dle Althussera definovat stejně: jako „projev skryté esence“, kdy vše je 

v základu vlastně totožné, redukovatelné. Tím je znemožněna skutečná strukturace. Je to 

důsledek toho, že Hegelův ontologický model zůstává esencialistickou ontologií (byť se 

zdynamizovanou substancí). Marxova transformace Hegela spočívá v „transformaci struktur 

dialektiky. Z ‚dialektiky hegelovské‘ se dostáváme prostřednictvím [epistemologického] 

zlomu (a nikoli prostřednictvím ‚převrácení‘, jak by chtěla marxistická tradice) k ‚dialektice 

marxistické‘, tj. z dialektiky interiorizace rozporů k dialektice jejich předeterminace, 

z dialektiky jakési původní jednoty, kterou je třeba znovu nalézt, k dialektice ‚vždy již dané‘ 

(toujours déjà donnée) komplexnosti, pro kterou jednota je z definice vždy bez původu či 

počátku, a není proto třeba ji nacházet, jelikož nebyla nikdy ztracena“.354 Jediným autorem, 

který podle Althussera „načrtl řešení“355 a který by, pokud jde o strukturální kauzalitu, mohl 

aspirovat na to být Marxovým přímým předchůdcem, je Spinoza.356 

 

Vraťme se však k problému strukturální kauzality. Jeho obsah Althusser vyjadřuje 

pojmem předeterminace, který, jak sám říká, si vypůjčuje z psychoanalýzy.357 Marx se podle 

Althussera snažil vyjádřit tuto strukturální determinaci či předeterminaci někdy pojmem 

„Darstellung“,358 někdy pojmem „dialektika“. 

Marxova aplikace konceptu předeterminace se projevuje v jeho pojetí struktury. Toto 

pojetí se vyznačuje tím, že „struktura není vnější esencí vůči ekonomickým fenoménům, u 

nichž by modifikovala určité aspekty, formy či vztahy a která by na ně působila jako absentní 

příčina, absentní, protože vůči nim vnější. „Absence příčiny v ‚metonymické kauzalitě‘359 

                                                 
354  Viz Balibar, É., „L’objet d’Althusser“, c. d., s. 91. 
355  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 403. 
356  „Spinozova filosofie způsobila bezprecedentní teoretickou revoluci v dějinách filosofie a bezpochyby 
největší filosofickou revoluci v dějinách. Z tohoto pohledu (z pohledu filosofie) můžeme považovat Spinozu za 
jediného přímého Marxova předchůdce.“ Tamt., s. 288. 
357  Tamt., s. 404. 
358  „Darstellung je epistemologický klíčový pojem celé marxistické teorie (...), který má za cíl označit 
tento způsob prezence struktury a jejích účinků, tedy samotnou strukturální kauzalitu.“ Tamt., s. 404. 
359  V mnoha ohledech úsměvný příběh o historii tohoto pojmu a dohadech, kdo komu vlastně (a zdali 
vůbec) tento pojem odcizil, podává Althusser ve své autobiografii Budoucnost je dlouhá, c. d., s. 201–202. 
Ozvuk těchto sporů se objevuje v právě citované pasáži z Číst Kapitál, kde v poznámce pod čarou Althusser 
uvádí, že se jedná o „vyjádření J. A. Millera, kterým charakterizuje formu strukturální kauzality, již odhalil J. 
Lacan u Freuda“. Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 405. 
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struktury vzhledem k jejím účinkům není výsledkem vnějškovosti této struktury (...); je to 

naopak samotná forma zvnitřnění této struktury, jakožto struktury, v jejích účincích. To 

implikuje, že účinky nejsou ničím vnějším vůči struktuře, neexistuje žádný předmět nebo 

prvek či prostor, jehož existence by předcházela existenci struktury a na který by až tato 

struktura otiskla svou stopu. Naopak to implikuje, že struktura je imanentní svým účinkům, že 

je ve spinozovském smyslu slova imanentní příčinou svých účinků, že veškerá existence 

struktury sestává z jejich vlastních účinků, zkrátka že struktura, která je pouze specifickou 

kombinací svých vlastních prvků, není ničím vnějším vůči svým účinkům.“360  

Althusser v této části vlastně říká, že struktuře není nic vnějšího. „Neexistuje žádný 

předmět nebo prvek či prostor, jehož existence by předcházela existenci struktury“. To má 

samozřejmě zásadní vliv na teoretický status pojmové dvojice podstata – jev. Marx tyto 

pojmy sice běžně užívá, je třeba si však uvědomit, že v jeho pojetí není vztah podstaty a jevu 

vztahem exteriority. Jev není něco podřadného a už vůbec ne subjektivního, ani něco 

„vnějšího“ vůči podstatě. Není to tak, že by podstata byla identifikována s vnitřním a jev 

s vnějším, nebo dokonce jen s něčím nahodilým.361 

V Marxově rozdělení na „podstatu“ a „jev“, „vnitřní“ a „vnější“, „povrchový pohyb“ a 

„skrytý pohyb“, není dle Althussera „ono ‚vnitřní‘ nic jiného než ‚pojem‘.“ „Jestliže ‚vnitřní‘ 

je pojem, pak ‚vnější‘ není nic jiného než specifikace tohoto pojmu“.362 „Vnit řní“ nebo 

„podstatný“ moment, například kapitalistického produkčního způsobu, je pak to, co náleží 

k tomuto produkčnímu způsobu jaksi v čisté podobě, co není nijak kontaminováno ostatními 

substrukturami (například tradiční kulturou, historickými rezidui jiných produkčních způsobů 

apod.). Analýza, která zkoumá pohyb tohoto produkčního způsobu v jeho ideální (nikoli 

reálné) podobě, musí (alespoň v první fázi) abstrahovat od této kontaminace. 

Při vědeckém zkoumání nemůžeme nikdy vycházet z ničeho jiného než z toho, co je 

dáno (Obecnost I, ideologický vstupní materiál). A dáno je vždy jen to, co je už reálně 

kontaminováno, neboť každá reálná věc je vždy reálně předeterminována. Je proto třeba 

vytvořit pojem (Obecnost III) a tím zjistit, co je „podstatné“ a „vnitřní“. To v podstatě 

znamená odhlédnout od působení jiných substruktur, jež daný jev kontaminují, a soustředit se 

jen na působení jemu vlastní struktury. Zkoumat působení této struktury v jaksi ideální 

                                                 
360  Tamt. 
361  Tamt., s. 409. 
362  Tamt. 
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podobě. Odhalit pojem daného zkoumaného předmětu (např. kapitalistické ekonomiky), 

pochopit jeho „podstatu“ či „skrytý pohyb“ znamená pochopit působení substruktury, která je 

zkoumanému předmětu vlastní, a pochopit tedy, jak tato substruktura působí, pokud není 

předeterminována jinými substrukturami (kterými reálně vždy 

předeterminovaná/kontaminovaná je). Odhalíme-li pohyb této substruktury – v Marxově 

případě jde o kapitalistickou ekonomiku a principy, které řídí její pohyb –, můžeme pak 

provést analýzu toho, jak se důsledky těchto principů, tento jakýsi „vnitřní pohyb“, projevuje 

v konkrétních podmínkách, resp. jak je tento pohyb reálně modifikován a předeterminován 

působením ostatních substruktur (ideologické, politické, kulturní atd.), z nichž každá má svůj 

vlastní specifický „skrytý pohyb“, skrytou dynamiku, jejíž působení se však rovněž 

neprojevuje v „čisté“ podobě, ale i ono je reálně předeterminováno. V konečném důsledku 

pochopit konkrétní historický jev v jeho komplexnosti tak znamená pochopit veškeré 

strukturální působení, které jej určuje.  

Vzhledem k tomu, že působení a projevování se každé substruktury je reálně vždy 

předeterminováno, není možné onen „skrytý pohyb“ koncipovat jinak než jen jako tendenci. 

To je vlastně Marxův postup v Kapitálu. Zároveň také platí, že není možné žádnou z těchto 

substruktur na ostatní redukovat. Ani v teorii ani v politické praxi. Marx, Engels i Lenin si 

byli této skutečnosti vědomi. Leninovská konkrétní analýza konkrétní situace není vlastně 

ničím jiným než prozkoumáním reálné strukturální determinace různých a vzájemně na sebe 

působících společenských substruktur, je analýzou jejich vzájemné komplexní 

předeterminace. 

Problémem strukturální kauzality a předeterminace jsme se již vlastně posunuli z oblasti 

epistemologie na půdu ontologie. 
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ONTOLOGIE 

 

 

PŘEDETERMINACE  

 

Jedním z cílů Althusserovy teoretické intervence bylo, jak bylo řečeno, prokázat, že 

mezi Hegelovou a Marxovou ontologií, resp. dialektikou existuje radikální předěl. Tento úkol 

je relativně náročný, neboť, jak bylo rovněž řečeno výše, Marx žádnou filosofii (a tedy ani 

ontologii) dle Althussera nevypracoval teoreticky. Jeho filosofie neexistuje v teoretické 

podobě, ale pouze v podobě aplikované, ve svém „praktickém stavu“, a je proto třeba ji na 

základě Marxova díla teprve teoreticky vypracovat. Teprve poté je možné ukázat její 

rozdílnost oproti ontologii Hegelově. Althusser se o tento úkol pokouší. 

Má mu k tomu posloužit již zmiňovaná metoda tzv. „symptomálního čtení“. 

Althusserovým cílem je na základě aplikace této metody na samotného Marxe dokázat, že 

Marxův teoretický rámec, jeho „filosofie“, je radikálně kvalitativním posunem od koncepcí 

jeho předchůdců. Je to filosofie, která představuje zásadní proměnu „teoretické problematiky“ 

a která se vyznačuje zcela novými koncepty, které však zůstaly dle Althussera i pro Marxe 

samotného do jisté míry skryté, neviditelné.363 

Je to dáno do jisté míry tím, že Marx podle Althussera nedisponoval pojmem, jímž by 

mohl svoji koncepci teoreticky uchopit. Althusser se vlastně nepokouší o nic jiného, než s 

dostatečným časovým odstupem teoreticky uchopit, „učinit viditelnými“, teoretické aspekty 

Marxova díla, které jsou v jeho díle obsaženy, ale kterých si ani sám Marx nemusel být jasně 

vědom, jak ostatně vyplývá z některých Marxových problematických vyjádření. 

 

                                                 
363  Althusser vysvětluje tuto neuchopitelnost tím, že nové filosofii musí nutně předcházet nová věda a 
zároveň, že teoretická formulace této nové filosofie je možná jen s velkým časovým odstupem. Proto podle 
Althussera ani Marx, ani Engels, ani Lenin nemohli při nejlepší vůli teoreticky formulovat marxistickou filosofii, 
jelikož jim chyběl dostatečný časový odstup od založení marxistické vědy (historického materialismu). Viz 
Althusser, L., „Lénine et la philosophie“, c. d., s. 119. 
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Příkladem může být například slavné Marxovo srovnání jeho a Hegelovy dialektiky, 

kdy Marx uvádí, že „u Hegela stojí dialektika na hlavě. Je nutno ji postavit na nohy, aby bylo 

objeveno v mystické slupce racionální jádro“.364 

Z tohoto vyjádření by se mohlo zdát, že Marxova metoda je jen prostým převrácením 

dialektiky, že prostě Hegelova dialektika je idealistická, zatímco Marxova materialistická, ale 

že její forma je vlastně tatáž. O něco níže však Marx píše o „mystifikované formě dialektiky“, 

což by zase znamenalo, že mystifikovaná je samotná forma dialektiky. Jen o dvě věty výše 

pak zase Marx hovoří o „mystifikaci, kterou trpí dialektika v rukou Hegelových“.365 Podle 

tohoto vyjádření tedy nyní trpí samotná dialektika, která je u Hegela (na rozdíl od Marxe) 

mystifikovaná, tedy zásadně kvalitativně odlišná od dialektiky Marxovy. 

Přesně to se domnívá Althusser. Podle něj Hegelova spekulativní filosofie nebyla pouze 

něčím vnějším vůči jeho dialektice, ale naopak její spekulativní charakter poškodil Hegelovu 

dialektiku samotnou. Proto Hegelova dialektika není pouhým zrcadlovým převrácením 

marxistické dialektiky (samotným převrácením se sama podstata nemění), ale sama struktura 

Hegelovy a Marxovy dialektiky je odlišná. Jak říká vtipně Althusser, „člověk stojící na hlavě, 

je pořád stejný člověk, i když stojí na nohách“.366 V případě filosofie by to znamenalo, že její 

struktura a „problematika“ zůstává totožná.367 Demystifikace Hegelovy dialektiky, jak ji 

provádí Marx je dle Althussera proces, kde samotný extrahovaný obsah (Hegelova dialektika) 

je transformován, je kvalitativně odlišný.368 V čem tato odlišnost spočívá? 

Naznačili jsme již tuto rozdílnost v oddíle věnovaném epistemologii. Z hlediska 

ontologického je hlavním rozdílem ta skutečnost, že Hegelova dialektika neumožňuje 

hierarchizaci rozporů a zachytit jejich vzájemné působení na sebe. Je to dle Althussera dáno 

                                                 
364  Marx, K., Kapitál I, c. d., s. 31. 
365  Tamt. Problematické rovněž je samotné užívání slova „dialektika“, které Marx chápe jako synonymní k 
celé řadě výrazů. Synonymně s pojmem „dialektická metoda“ užívá dle Althussera Marx výrazy: „logická 
metoda“, „metoda výkladu“ („Darstellungsweise“, „mode d’exposition“), „metoda dedukce kategorií“ aj. Tato 
terminologická neukotvenost je podle Althussera symptomem toho, že Marx hledal vhodné označení pro koncept 
strukturální kauzality, kterou objevil a která je jádrem jeho ontologie i epistemologie. Takový pojem však neměl 
a během života si jej nevytvořil, a tak užíval pojmy, které se nabízely a které alespoň zčásti něco z konceptu 
strukturální kauzality zachycovaly. 
366  Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 70. 
367  Tamt. 
368  Jak píše Althusser, hegelovští marxisté pojímají celou věc v zásadě tak, že všechny Marxovy zásadní 
objevy jsou vlastně již přítomny u Hegela, je třeba je jen reflektovat a zbavit je jejich „slupky“. Marxův 
teoretický výkon tak podle nich spočívá pouze v tomto „loupání mystické slupky“. 
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tím, že v Hegelově dialektice totalita vychází z jediného vnitřního spirituálního principu, je 

zvnějšněním původní jednoty pojmu, přičemž její jednotlivé momenty jsou v zásadě 

epifenomenální vůči této původní jednotě a jako takové jsou principiálně rovnocenné a 

indiferentní. Je v nich vyloučena dominance některých prvků či vztahů či rozporů vůči 

jiným.369 Jako pouhé zvnějšnění metafyzického principu (Ideje a jejího logického pohybu), 

jehož jsou epifenoménem a na němž jsou ontologicky závislé, nejsou vlastně striktně vzato 

ontologicky reálné (ve smyslu, že jsou pouze epifenomenální), čímž jsou si vlastně všechny 

rovny a jejich hierarchizace je podle Althussera vlastně jen zdánlivá.370 

Naproti tomu, když čteme pozorně Marxův Kapitál, zjistíme, že Marxův pojem totality 

hierarchizaci vztahů a rozporů v sobě zahrnuje. Můžeme v ní rozlišit hlavní a vedlejší rozpory 

či vztahy dominance a subordinace, přičemž (a to je velmi důležité zdůraznit) tyto vztahy 

nejsou redukovatelné právě na nějaký „hlavní“ či „základní“ rozpor, jehož by byly projevem 

(například na rozpor mezi produkčními vztahy a silami). 

Ekonomická základna tak neexistuje nezávisle na dalších neekonomických vztazích či 

před nimi, ale vždy je těmito vedlejšími vztahy (rozpory) nějak dourčena a specifikována 

(přičemž vývoj těchto rozporů je nerovnoměrný). Probíhá zda vzájemné působení mezi 

základnou a jinými vrstvami (politikou, ideologií apod.).371 

                                                 
369  Tamt., s. 210. „Všechny konkrétní diference figurující v hegelovské totalitě, včetně viditelných ‚sfér’ v 
této totalitě (občanská společnost, stát, náboženství, filosofie atd...), všechny tyto diference jsou popřeny a ne 
potvrzeny, jelikož nejsou ničím jiným než ‚momenty’ odcizení vnitřního principu totality. (...) Navíc jsou tyto 
diference (...) jakožto fenomény tohoto jednoduchého vnitřního principu všechny zcela ‚indiferentní‘, tj. jsou si 
před ním všechny praktické rovné, a proto u Hegela žádný určitý rozpor není nikdy dominantní.“ Tamt., s. 209.   
370  Tamt. s. 209–210. 
371 Tuto skutečnost neváhal Marxovým kritikům i příznivcům připomenout Engels:  „(...) celý proces 
probíhá ve formě vzájemného působení [zvýraznil P. K.] – byť i velmi nestejných sil, z nichž ekonomický pohyb 
je zdaleka nejsilnější, nejprvotnější a nejvíc rozhodující – že tu není nic absolutního, že všechno je relativní, to 
tito pánové prostě nevidí...“ (Engels, B., „Dopis C. Schmidtovi z 27. října 1890“, in: Marx, K., Engels, B., 
Dopisy o Kapitálu, SNPL, Praha 1957, s. 323.) „Podle materialistického pojetí dějin je v poslední instanci 
určujícím momentem v dějinách produkce a reprodukce skutečného života. Ani Marx, ani já jsme nikdy více 
netvrdili. Překrucuje-li to nyní někdo v tom smyslu, že prý ekonomický moment je jedině určujícím momentem, 
přeměňuje onu větu v nic neříkající, abstraktní a absurdní frázi. (...) Marx i já jsme částečně sami zavinili, byť i 
proti své vůli, že mladší lidé přikládají občas ekonomické stránce větší význam, než jí přísluší. Musili jsme vůči 
svým protivníkům zdůrazňovat hlavní zásadu, kterou popírali, a tu nebyl vždy čas, místo a příležitost, abychom 
náležitě vyzdvihli ostatní momenty, zúčastněné ve vzájemném působení.“ (Týž, „Engelsův dopis J. Blochovi z 
21. 9. 1890“, in: Marx, K., Engels, B., O umění a literatuře, přel. J. Bílý, Svoboda, Praha 1951, s. 20.) 
„Politický, právní, filosofický, náboženský, literární, umělecký a jiný vývoj se zakládá na ekonomickém vývoji. 
Ale ony všechny působí na sebe navzájem a také na ekonomickou základnu. Není tomu tak, že ekonomická 
situace je jedinou aktivní příčinou a všechno ostatní jen pasivním následkem. Naopak je tu vzájemné působení 
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Při formulaci pojetí hlavních a vedlejších rozporů se Althusser výraznou měrou opírá o 

práci Mao Ce-tunga O rozporu z roku 1937. Základní rozpor (mezi produkčními vztahy a 

silami) tak není nikdy dán v čisté podobě, vždy je dourčen strukturou vedlejších rozporů, ve 

které se pohybuje. Tato „dourčení“ celkovou strukturou jsou výsledkem toho, co Althusser 

označuje jako „předeterminaci“,372 a pro takto pojímanou strukturu volí označení „struktura s 

dominantou“, kdy ekonomika je sice v „poslední instanci“ „určující“ (déterminante), ale 

nemusí být proto nutně instancí „dominantní“ (dominante). To, že je ekonomika určující 

znamená, že v poslední instanci rozhoduje o tom, která instance se může stát dominantní. 

V takto pojaté totalitě mohou ty složky, které bývají tradičně označovány jako 

nadstavbové,373 působení základního rozporu (ekonomie) předeterminovat. Mohou jej 

blokovat, nebo ho mohou naopak urychlovat. Základní rozpor ekonomiky a vůbec ekonomika 

samotná, neexistuje nikdy ve své „čisté formě“, vždy je „znečištěna“ působením ostatních 

vrstev.374 Vždy je předeterminována. „Myšlenka ‚čistého a jednoduchého‘, a ne 

předeterminovaného rozporu, je, jak říká Engels, ‚prázdná, abstraktní a absurdní fráze‘.“ 375  

Pojem předeteminace (surdétermination) v podstatě poukazuje k určité relativní 

autonomii (důležité je jak slovo „relativní“, tak slovo „autonomie“) různých složek nadstavby 

a k jejich specifickému působení, které může být (a v praxi často bývá) v určitých momentech 

rozhodující pro další společenský vývoj a které není rozhodně „redukovatelné na čistý 

fenomén“.376 Dominujícím rozporem se tak může stát i určitá fúze rozporů, které nejsou s 

                                                                                                                                                         
na podkladě ekonomické nutnosti, která se v poslední instanci vždy prosazuje.“ (Týž, „Dopis H. Starkenburgovi 
z 25. 1. 1894“, in: tamt. – Skutečným adresátem je však Walther Borgius. Omyl vznikl tím, že Heinz 
Starkenburg uveřejnil tento dopis bez udání adresáta. To vedlo k tomu, že při všech pozdějších vydáních byl jako 
adresát mylně uváděn Starkenburg. Viz Marx, K., Engels, B., Spisy 39, c. d., s. 606–607.) 
372  Tento pojem, jak Althusser přiznává, si „vypůjčuje od jiných disciplín“, konkrétně od psychoanalýzy. 
Viz Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 100. 
373  Marx ve své slavné metafoře píše, že „souhrn produkčních vztahů tvoří ekonomickou strukturu 
společnosti, reálnou základnu, nad níž se zvedá právní a politická nadstavba a které odpovídají určité formy 
společenského vědomí“. Marx, K., Ke kritice politické ekonomie, c. d., s. 6–7. 
374  „Hodina samotné poslední instance nikdy nepřijde.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 113. 
375  Tamt. Althusser naráží na Engelsův výše citovaný dopis Blochovi z 21.9. 1890. 
376  Tamt. Ze skutečnosti, že nadstavba není jen pasivně následkem základny a že každá instance je 
relativně autonomní, vyplývá kromě jiného jeden významný praktický důsledek, že totiž po vítězné politické 
revoluci, která promění ekonomickou strukturu společnosti, a způsobí tak ekonomickou revoluci v produkčních 
vztazích, ideologie, které odpovídají stavu před těmito revolucemi, jakožto relativně nezávislé přetrvávají dál. 
Plyne z toho potřeba provést, kromě revoluce politické a ekonomické rovněž i revoluci v rovině ideologické. 
Pokusem o takovouto revoluci byla pro Althussera kulturní revoluce, stejně jako květnová revolta roku 1968. 
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ekonomickou sférou bezprostředně provázány. 

Nejedná se tedy o esencialistickou koncepci, nýbrž o vícevrstevnatý celek, jehož 

jednotlivé vrstvy na sebe navzájem působí, každá z nich je předeterminována vrstvami 

ostatními, aniž by jedna byla na druhou redukovatelná. „Vyšší“ vrstva tak může 

předeterminovat vrstvu základnější. Není to tedy tak, že by základna jednostranně určovala 

nadstavbu a že by nadstavba byla jen jejím pasivním následkem. Mezi oběma probíhá, jak 

píše Engels, „vzájemné působení“.377 Pro celkový vývoj společnosti je sice vývoj ekonomiky 

významnější než vývoj, řekněme, např. kinematografie, ale neredukuje se na ni (a koneckonců 

i vývoj kinematografie působí na ekonomickou základnu). 

Zároveň je třeba říci, že každá vrstva, či jak Althusser někdy říká, „region“, má svoji 

vlastní specifickou dynamiku. Neexistuje nějaká „základní“ dynamika, na niž by se všechny 

ostatní redukovaly. Je tak odmítnuta jednak představa jakýchsi univerzálních dějin, jednak 

historicismus378 jako koncepce, která je nemarxistická. Historicismus je představa, že je 

možné odhalit jakési „zákony dějin“ čili redukovat dějiny na vývoj určité substruktury 

společnosti (např. ekonomické). Historicistická koncepce ignoruje právě princip 

„předeterminace“. Karl Popper má sice pravdu, když kritizuje historicismus, uniká mu však, 

že tím ve skutečnosti marxismus nevyvrací, ale naopak mu dává zapravdu.379 

Politicky se Althusser koncepcí předeterminace staví proti ekonomistickému 

redukcionismu II. internacionály a stalinismu, které měly tak neblahé politické důsledky, 

s tím, že chápe tyto koncepce jako protimarxistické. 

V rámci celku společenské skutečnosti je samozřejmě možné poměřovat jednotlivé 

vrstvy a jejich dynamiku, každé takové poměřování má vždy jen relativní charakter 

(neexistuje absolutní základ takového poměřování). V tomto smyslu (a jenom v tomto) je pak 

                                                                                                                                                         
Viz Althusser, L., „A propos de l’article de Michel Verret sur ‚Mai étudiant‘“, in: A. Casanova (ed.), Penser 

Louis Althusser, c. d., s. 69–84. 
377  Problémem je, že Marx ani Engels blíže teoreticky nepřiblížili, jak vlastně vzájemné působení mezi 
jednotlivými substrukturami společnosti vlastně probíhá. U Engelse nalezneme sice určité náznaky, v nichž 
zdůrazňuje relativní autonomii nadstavby a ekonomické působení jako determinaci pouze v „poslední instanci“, 
nicméně problematika vzájemného působení mezi ekonomikou a nadstavbou, o které Engels mluví, není blíže 
teoreticky vyjádřena. 
378  Kritice historicismu se Althusser věnuje v Číst Kapitál v kapitole příznačně nazvané „Marxismus není 
historicismus“. K Althusserově kritice historicismu viz rovněž Garo, I., „Contre l’historicisme“ in: táž, Foucault, 

Deleuze, Althusser & Marx. La politique dans la philosophie, Éditions Demopolis, Paris 2011, s. 321–325. 
379  Srov. Popper, K. R., Bída historicismu, přel. J. Odehnalová a J. Moural, OIKOYMENH, Praha 2000. 
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možno mluvit například o tom, že ideologie je napřed či pozadu před ekonomikou či politikou 

apod.380 

 

Pro Althussera (potažmo Marxe) dějiny nejsou vyjádřením žádné duchovní (ani jiné) 

podstaty, nýbrž procesem, jehož vývoj je výsledkem vztahů mezi jednotkami, které jsou 

strukturálně určeny. Marxova ontologie je tak ontologií, které je zcela cizí představa 

jakéhokoli esencialismu. Je nesubstanční (neesencialistickou), procesuální ontologií 

vztahovou. Právě za esencialistickou/substanční však pokládá Althusser dialektiku Hegelovu. 

Je to podle něj koncepce naprosto odlišná od dialektiky Marxovy (a jejího systematického 

rozvinutí), a nelze ji tudíž z dialektiky Hegelovy odvodit, ani získat různým „překlápěním na 

nohy“, ani z ní nelze „vyloupnout“ žádné „racionální jádro“. Převracením Hegela dostaneme 

podle něj ekonomismus, redukcionistickou teorii, byť materialistickou, která redukuje 

skutečnost na jednu substanci, na jeden jediný princip s jeho manifestacemi, nikoliv 

marxismus s jeho bytostně nereduktivním pojetím skutečnosti. 

 

Je třeba říci, že v Althusserově teoretickém boji nešlo pouze o to vypořádat se s 

dogmatismem, redukcionismem a (jak sám uvádí) „teoretickou chudobou francouzského 

marxismu“, na kterou si často stěžuje. Althusser míří i proti Claude Lévi-Straussovi a té verzi 

strukturalismu, kterou reprezentoval.381 Althusserovo vyjádření z jeho Prvků sebekritiky, že 

nikdy ani on ani jeho spolupracovníci nebyli strukturalisté,382 je v jistém slova smyslu 

nepochybně pravdivé. Nebyl strukturalistou, pokud bychom chápali strukturalismus úzce, 

jako teorii formálního spojení předem daných prvků a jejich kombinatoriky, které vytváří 

strukturu, aniž by toto spojení jakkoli proměňovalo samotné její jednotlivé prvky.383 Takovéto 

                                                 
380  Althusser například píše, že Německo v době Marxova mladí bylo (ve srovnání s Anglií a Francií) 
„historicky podvyvinuté“ a zároveň ideologicky a teoreticky „nadvyvinuté“. Srov. Althusser, L., Pour Marx, c. 
d., s. 73. Rovněž když Althusser například píše o socialistických státech, zmiňuje se o tom, že nastala politická a 
ekonomická revoluce, ideologická revoluce však za těmito dvěma revolucemi zaostává. Vzhledem k tomu, že 
ideologie není jen jakousi „šlehačkou na dortu“, ale má ve společnosti konstitutivní funkci, budou socialistické 
státy, pokud nemají „sklouznout“ nazpět ke kapitalismu, nuceny provést i revoluci ideologickou. (Viz zejm. 
Althusserův článek „Sur la révolution culturelle“.) 
381  Viz Althusser, L., „Sur Lévi-Strauss“, in: týž, Écrits philosophiques et politiques II., Stock/IMEC, 
Paris 1997, s. 433–446. 
382  Althusser, L., „Éléments d’autocritique“, in: týž, Solitude de Machiavel, c. d., s. 181. 
383  Srov. Montag, W., „Althusser’s Nominalism: Structure and Singularity (1962–6)“, Rethinking Marxism 
10, 1998, č. 3, s. 65.  
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pojetí totiž dle Althussera ústí de facto do formalismu, kterým se dle něj vyznačuje 

saussurovská lingvistika, pojetí Barthesovo, Claude Lévi-Strausse a v některých ohledech se 

promítá i do pojetí Lacanova.384 

Emilio de Ípola ve své knize Althusser. L’adieu infini chápe Althusserovo vymezení se 

vůči strukturalismu jako projev jeho „latentního diskurzu“, diskurzu aleatorního materialismu, 

který byl v šedesátých letech v Althusserově koncepci jen skrytě přítomen. Tento aleatorní 

diskurz se sice plně projevil až v osmdesátých letech, avšak i v letech šedesátých skrytě 

působil a projevoval se podle de Ípoly právě Althusserovým odmítáním strukturalismu. 

„Odmítnutí strukturalismu ze strany Althussera, spíše povrchní než skutečně 

vyargumentované, nebylo ničím jiným než důsledkem dopadu skryté strany jeho tajných 

myšlenek, které byly dosud ve stadiu zrodu. Postulováním ontologické priority náhody, 

určitých historických podmínek, události a obzvláště kontigence zpochybňuje toto myšlení 

všechny základní premisy každého skutečného strukturalismu.“385 

V tomto ohledu byl přinejmenším Althusserův latentní diskurz se strukturalismem již 

v šedesátých letech přímo v rozporu. Na druhou stranu Lévi-Straussova koncepce subjektu 

jako nikoli něčeho zakládajícího a konstituujícího, ale naopak jako něčeho konstituovaného, a 

obecný důraz na determinaci strukturou, byť zde nacházíme jiné pojetí struktury než u 

Althussera, činil z Lévi-Strausse neocenitelného spojence v Althusserově tažení proti 

teoretickému humanismu.386 

Obecně můžeme říci, že to, co odlišuje Althusserovo pojetí struktury nejen od 

koncepce strukturalistické, ale i od tzv. teorie faktorů, je skutečnost, že tyto koncepce 

(opravdu velmi schematicky řečeno), byť jsou zde jisté vnější podobnosti, v podstatě 

nepřekonávají mechanistické pojetí kauzality, a nejsou tak vlastně ničím jiným než jen 

multiplikací této mechanické kauzality.387 Relativní autonomie je v nich podle Althussera 

                                                 
384  Tamt. 
385  De Ípola, E., Althusser. L’adieu infini, c. d., s. 72. 
386  Skutečnost, že v šedesátých letech bylo Althusserovo odmítnutí strukturalismu důsledkem jeho 
latentního diskurzu, jakési nevědomé roviny jeho teorie, vedla podle de Ípoly k tomu, že Althusserův vztah ke 
strukturalismu je „nutně dvojznačný“. Tamt., s. 22.  
387  Byl by zapotřebí skutečně velmi rozsáhlý rozbor, kterých strukturalistických (či strukturalismem 
ovlivněných) koncepcí se tato námitka skutečně týká, a kterých nikoli. Např. u většiny představitelů českého 
strukturalismu, který je oproti francouzskému značně specifický, by tato výtka obstála jen stěží. Zejména práce 
Jana Mukařovského se dle mého názoru nejvýrazněji z českého strukturalismu vyznačují překonáním principu 
mechanické kauzality. 
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vyloučena, stejně jako nerovnoměrný vývoj, předeterminace či působení „absentní příčiny“  388 

a vše, co s těmito kategoriemi souvisí.389 

Proti zařazení mezi strukturalisty se Althusser ostře vymezoval. Strukturalismus 

označuje za „filosofickou ideologii vědců“, jejíž „obecná tendence je: racionalistická, 

mechanistická, ale hlavně formalistická“.390 To, co odlišuje strukturalismus od marxismu, je 

podle Althussera v prvé řadě formalismus strukturalismu. Marx sice užíval pojmy jako 

struktura, prvky, funkce, Träger, vztahy, vztahové určení, agent apod., nikoli však proto, aby 

redukoval konkrétní skutečnost a reálné lidi na pouhé funkce, ale aby naopak tyto konkrétní 

skutečnosti teoreticky uchopil v jejich ideální formě. 

To, co dále odlišuje marxismus od strukturalismu, je dle Althussera jednak „primát 

procesu vůči struktuře“  a jednak kategorie rozporu, který je imanentní tomuto procesu a který 

tak neumožňuje chápat tento proces a jeho směřování jinak než jen jako určitou tendenci, jako 

pohyb, kde je řada protichůdných sil, které se vzájemně blokují a vyrovnávají, a kdy celkový 

pohyb je proto koncipovatelný pouze jako tendence či „zákon tendence“.  

Strukturalismus toto pojetí rozporu nemá. Zastává (velmi zjednodušeně řečeno) 

koncepci, kdy celek jednostranně určuje své části a kdy tak každá vrstva systému je plně 

                                                 
388  „Je pravdou, že tezí dialektiky je právě ‚absentní‘ příčina, ale je třeba ji chápat zcela jinak než jako 
domnělou ozvěnu strukturalismu. Dialektika pojímá určující příčinu jako absentní, jelikož vymazává, zastiňuje, 
‚překonává‘ mechanistické, předhegelovské pojetí příčiny, které chápe příčinu jako ztělesnění kulečníkové koule 
a které příčinu identifikuje s určitou substancí, subjektem apod. Dialektika se zbavuje mechanistické kauzality a 
představuje tezi o zcela jiném typu kauzality.“ Alhusser, L., „Éléments d’autocritique“, c. d. s. 178. 
389  „Vždy jsem se sám sebe ptal, jak by strukturalismus mohl například spolknout a strávit kategorie jako 
‚determinace v poslední instanci‘, ‚vztahy podřízenosti a dominance‘, ‚předeterminaci‘, abych citoval jen je.“ 
Tamt.  
390  Tamt., s. 180. Althusser dodává: „Nikdy jsme nebyli idealističtí formalisté blouznící o produkci 
reálného na základě kombinatoriky jakýchsi prvků. Marx sice mluví o ‚kombinaci‘ prvků v určité struktuře 
produkčního způsobu, ale tato kombinace (Verbindung) není formální ‚kombinatorikou‘: to jsme jasně 
zdůraznili.“ Tamtéž. Podobně rovněž zde: „Když přišla móda ‚strukturalistické‘ ideologie, obnášející tu výhodu, 
že se rozcházela s veškerým psychologismem a historicismem, zdálo se, že s tímto pohybem držím krok. Což 
jsme u Marxe nenalezli myšlenku nikoli kombinatoriky (s nějakými elementy), ale kombinace distinktních 
elementů způsobilých k tomu, aby konstituovaly jednotu modu produkce. (...) My jsme však již od počátku 
zdůrazňovali strukturální diferenci mezi (abstraktní) kombinatorikou a (konkrétní) kombinací, a zde spočíval 
celý problém. A kdo si toho všiml? Nikdo si na tuto diferenci nedal pozor.“ (Althusser, L., Budoucnost je 

dlouhá. Fakta, c. d., s. 178–179.) „Pozorovatelné účinky jsou pouze výsledkem nesmírně složitých kombinací 
chudičkých elementů (srov. elementy pracovního procesu a procesu produkce u Marxe), aniž by tyto kombinace 
měly cokoli společného s formalistickým strukturalismem kombinatoriky na způsob Lévi-Strausse či dokonce 
Lacana.“ Tamt., s. 343. Dlužno dodat, že Althusser kritizuje strukturalismus již podstatně dříve. Viz např. práci z 
roku 1963 „La philosophie et sciences humaines“, in: Solitude de Machiavel, c. d., s. 52, 58 či „La philosophie 
comme arme de la révolution“, “, in: týž, Positions, c. d., s. 42. 
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určena celkem, a nemá tak žádnou autonomii (ani relativní) a autonomní pohyb. Je to vlastně 

pojetí, kdy každý prvek by tak byl zcela inertní, veškerý pohyb by tak každému prvku mohl 

být udělen pouze strukturou. Je ovšem otázkou, jak by se takto pojímaná struktura mohla 

vůbec vyvíjet.391 

Jednoduše řečeno, budeme-li předpokládat jen mechanickou kauzalitu a odmítneme-li 

představu určitého samopohybu, pak dojdeme k tomu, že veškerý pohyb čehokoli se může 

odehrávat jen tak, že je udělován zvnějšku (což je vlastně tautologie). Kdybychom chtěli jít co 

nejdále a chtěli se ptát, jak je možné, že se „hýbe“ sama Skutečnost, museli bychom buď říci, 

že se pohybuje od něčeho jiného (od nějaké transcendentní substance, která stojí za ní, čímž 

bychom se dostali zpět k reduktivnímu esencialistickému pojetí skutečnosti), nebo říci, že má 

Skutečnost, resp. její prvky, schopnost určitého samopohybu. I když Althusser nevyužívá 

pojem „samopohyb“, jeho vyjádření, že Marxovým jediným předchůdcem byl Spinoza, jehož 

filosofie umožňuje uvažovat koncept „absentní příčiny“,392 nás vede k tomu, že Althusser 

uvažoval tímto způsobem.393 (Ne náhodou zmiňuje Althusser koncept „absentní příčiny“ 

právě v té souvislosti, kdy se vymezuje vůči strukturalismu.394) Pojmy „imanentní“ a 

„absentní příčiny“, které Althusser používá k vyjádření specifičnosti svého pojetí struktury a 

strukturální determinace, odkazují právě k určitému imanentnímu pohybu a působení, které je 

v rozporu s mechanickou kauzalitou, předpokládající vnějškovost.395 Je škoda, že samotnou 

strukturální kauzalitu, která je klíčovým prvkem jeho (potažmo Marxovy) ontologie, 

nedefinuje Althusser nijak blíže, ale namnoze pouze negativně. Píše spíše jen o tom, čím tato 

                                                 
391  Jak výstižně poznamenává Egon Bondy na adresu takovýchto modelů, „žádná strukturovaná organizace 
nemůže svoje prvky a substruktury úplně zbavit samostatného života, protože tím by je zbavila pohybu, jenž 
primárně vychází u každého prvku a struktury z nich samotných a je jen orientován z vnějšku, a nahradila by 
pohyb vnějším postrkováním. Agregát mrtvol nemůže však ani svými prvky hýbat“. Bondy, E., Filosofické 

eseje, sv. 2. Juliiny otázky. „Doslov“, DharmaGaia, Praha 1993, s. 19. 
392  André Tosel s odkazem na Althussera uvádí, že „Spinoza byl první, kdo vytvořil model strukturální 
kauzality umožňující uvažovat působení struktury jako působení absentní příčiny vůči svým účinkům“. Tosel, 
A., „Pour une étude systèmatique du rapport de Marx à Spinoza“, in: A. Tosel, P. F. Moreau, J. Salem (eds.), 
Spinoza au XIXe siècle, Publications de la Sorbonne, Paris 2007, s. 128. 
393  Rovněž Althusserova pozdní ontologie z osmdesátých let se zakládá na pohybu bez příčiny. Velký 
význam je objektivní náhodě přisuzován rovněž i pokud jde o vznik nové ekonomicko-společenské formace. Viz 
např. Althusserův článek „O genezi“. 
394  Pojem absentní příčiny je podle Althussera „nekonečně více“ spinozovský než strukturalistický a 
můžeme jej docela dobře nahradit „strukturální kauzalitou“ nebo „kauzalitou materialisticko-dialektickou“. Viz 
Althusser, L., „Éléments d’autocritique“, c. d., s. 177–178. 
395 Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 405. 
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kauzalita není, s tím, že je  protikladná kauzalitě „descartovské“, „leibnizovské“ i 

„hegelovské“.396 

 

 

KONJUNKTURA  

 

Jak bylo řečeno, sociální totalita je podle Althussera komplexní strukturovanou 

jednotou odlišitelných, relativně autonomních instancí s různým stupněm vývoje. Tato 

jednota není nic homogenního, naopak jednotlivé instance se vyznačují vůči sobě 

„nerovnoměrným vývojem“. Pochopit sociální totalitu znamená právě pochopit celek a 

nerovnoměrnost vývoje jednotlivých vrstev či instancí a jejich vzájemné působení. Pro takto 

pojímaný celek Althusser užívá pojem „konjunktura“  (conjoncture). Je to aktuální rozložení 

těchto vzájemně neredukovatelných relativně autonomních instancí a sil. 

Marxistická politika, jejímž základem by měla být marxistická filosofie, by se vždy 

měla zakládat na analýze právě této konjunktury. Althusser se v tomto ohledu nejednou 

odvolává na Lenina. Ten mu je po Marxovi a Engelsovi dalším relevantním zdrojem 

rekonstrukce marxistické filosofie. Rovněž u Lenina (podobně jako u Marxe) však tato 

filosofie není teoreticky rozpracována, ale existuje pouze v „praktickém stavu“, je ztělesněna 

v Leninově praktickém politickém jednání, které z této filosofie vycházelo a z kterého ji 

můžeme extrahovat. Althusser se snaží dokázat, že Leninovo praktické jednání předpokládalo 

marxistickou filosofii a že této filosofii odpovídá koncept předeterminace. 

Zkoumáme-li Leninovy politické kroky, je zřejmé, že tyto kroky nepředpokládají 

žádnou formu ekonomismu a z něj vyplývajícího gradualismu (koncepce, podle které 

imanentní rozpory mezi produkčními vztahy a silami budou kontinuálně narůstat, až jednoho 

dne nutně přivodí zánik kapitalismu), ale naopak pojetí, podle kterého revoluční situace, a 

tedy možnost úspěšného politického aktu je dána jen dočasně. Pokud se tento revoluční 

okamžik397 promešká, nemusí se již na dlouhou dobu vrátit. 

Tento vhodný okamžik, tato konjunktura, je dán celou danou konstelací všech prvků 

celé společenské struktury. Nelze jej tedy odvodit z pouhého antagonismu mezi kapitálem a 

                                                 
396  Viz Althusser, L., „Éléments d’autocritique“, c. d., s. 188. 
397  Srov. v této souvislosti kairos, o kterém píše Adorno. V této souvislosti viz rovněž knihu Michaela 
Hausera Adorno: moderna a negativita, Filosofia, Praha 2005. 



 

 120  

prací. Pro úspěšné politické jednání je proto vždy potřeba leninovská analýza konkrétní 

situace, která není ničím jiným než onou celkovou konstelací všech prvků struktury se svými 

vztahy. 

Revoluční situace, která umožňuje úspěšnou politickou intervenci se vyznačuje právě 

tím, že antagonismus mezi kapitálem a prací je dán ve formě, kdy hlavním rozporem se stává 

politická instance. Právě tento fakt umožňuje účinnou politickou intervenci. Skutečnost, zda a 

jak je v daný moment provedena ona politická intervence či zda je promeškána, se může stát 

v danou chvíli určující. Kdyby tím hlavním určujícím momentem byl stále jen hlavní rozpor 

systému (mezi produkčními vztahy a silami), znamenalo by to být odsouzen k pasivnímu 

sledování narůstání tohoto rozporu a očekávání „hodiny poslední instance“ (politická pozice 

II. internacionály). Podle Althussera je však tato koncepce marxismu cizí a vlastní jí je 

naopak Althusserem teoreticky vypracovaná, ale v dílech „klasiků“ přítomná, teorie, založená 

na principech „předeterminace“, „konjunktury“ a „nerovnoměrného vývoje“.398 Jen na 

základě aplikace výše zmiňovaných principů mohl Lenin formulovat svůj závěr, že je možné 

(právě vzhledem k „nerovnoměrnému vývoji“, celkové „konjunktuře“ a tomu, že ekonomie je 

určující jen v „poslední instanci“), aby revoluce byla provedena jako první v Rusku, a nikoli v 

západní Evropě, neboť v rámci analýzy celkové struktury je to právě Rusko, které představuje 

onen leninovský „nejslabší článek imperialistického řetězu“. 

Althusserova snaha tuto teorii formulovat explicitně si klade za cíl poskytnout 

komunistickému hnutí teorii, která by mu umožnila vyvarovat se vážných politických chyb a 

umožnila správnou politickou praxi. Tato teorie je v jádru Marxovy vědecké činnosti a 

Leninovy politické praxe. 

 

Z toho, co bylo řečeno výše o relativní autonomii jednotlivých složek, o předeterminaci 

a o kritice strukturalismu a teorie faktorů, vyplývá, že marxistické pojetí skutečnosti je v 

rozporu s mechanicismem, resp. determinismem. Naopak je to systém, který objektivně 

vykazuje diskontinuity a nahodilosti a ani Laplaceův démon by nemohl určit jeho stav za delší 

                                                 
398  Je příznačné, že se Althusser, pokud vím, nikde neodkazuje v souvislostí s koncepcí nerovnoměrného 
vývoje na dílo Lva Trockého. Je to pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že by v dané politického konjunktuře 
tehdejší Francouzské komunistické strany mohly vést tyto odkazy k diskreditaci Althusserova díla. Ve své 
autobiografii z osmdesátých let, která byla publikována až posmrtně, však na Trockého adresu uvádí následující: 
„Trockého jsem si hluboce vážil (vzdor jeho vojensko-pronásledovací posedlosti a jeho prazvláštní manýře, totiž 
být vždy nepřítomen v rozhodujících chvílích a na rozhodujících místech sovětských dějin) a nikdy (...) jsem ho 
nenapadl.“ Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 225.  
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časové období na základě znalosti fungování systému v daném časovém bodě. Althusser 

otevřené přiznává objektivní existenci náhody. Náhoda je podle něj plně ontologicky reálná, 

není to jen neznalost příčin. Otázkou pak je, odkud se tyto systémové nahodilosti berou.  

Je příznačné, že na tuto otázku (kromě toho, že postuluje koncept absentní a imanentní 

příčiny) Althusser nedává žádnou odpověď. Samotný fakt předeterminace a existence 

nahodilostí a diskontinuit tak vlastně přímo nevysvětluje. Můžeme se pokusit tuto „mezeru“ 

v Althusserově diskurzu zaplnit. Tím však už vlastně z jeho vlastního diskurzu (přinejmenším 

manifestního diskurzu) poněkud vybočujeme. 

Skutečnost, že systém vykazuje nahodilosti, jinými slovy znamená, že v systému 

existuje ještě něco, co se logice tohoto systému vymyká. Althusser nikde neříká, co to je, ale 

problematika náhody se stane jednou z hlavních oblastí jeho teoretického zájmu v jeho 

pozdním období, kdy vytvářel tzv. aleatorní materialismus a materialismus setkání. I zde je 

však náhoda jen postulována, ale ne vysvětlena. Althusser v tomto pozdním období pojímá 

náhodu na základě epikúrovsko-lucretiovského clinamen, jako ničím nezapříčiněné vybočení. 

Je tím tak v této fázi otevřeně přiznána existence určitých akauzálních procesů – procesů 

kauzálně potentních, jež jsou však samy nezapříčiněné. 

Skutečnost, že objektivní existence náhody je u Althussera v podstatě pouze 

postulována, ale nikoli vysvětlena, není dle mého soudu sama zřejmě náhodná. Vyplývá 

přímo z povahy Althusserovy filosofie samé. Dalo by se říci, že absence této odpovědi je 

v jeho díle symptomatická. Je-li tato absence skutečně symptomem určitého latentního 

diskurzu Althusserovy filosofie, můžeme se pokusit aplikovat principy symptomální četby na 

jeho filosofii samou. Právě kvůli skutečnosti, že se jedná o symptom, a nikoli jen o pouhé 

„přehlédnutí“ či „omyl“ ( bévue), není možné opravit tento nedostatek v rámci samotného 

Althusserova diskurzu. Rozkrytí těchto symptomů povede k proměně tohoto diskurzu 

samotného. Z Althusserových textů z pozůstalosti vyplývá, že si řady problematických 

aspektů spojených s jeho deklarovaným (manifestním) diskurzem byl vědom. Vývoj jeho 

filosofie tak můžeme chápat jako aplikaci symptomální četby na svou vlastní filosofii. Této 

problematice se věnuji na jiném místě. 

 

Nyní se vraťme k problematice konjunktury, která má být v Althusserově pojetí vlastně 

teorií možností úspěšné politické intervence. Domnívám se, že je škoda, že Althusser 
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nepracuje s Marxovým rozlišením na werdende Form a gewordene Form.399 Do značné míry 

je to dáno tím, že Althusser ignoruje genetický aspekt Marxovy metody. 

Marx rozlišuje dvě fáze společnosti: werdende Form, to je teprve rodící se nebo již 

zanikající forma společnosti, a gewordene Form, již plně konstituovanou formu, která se řídí 

svými zákonitostmi a pohybuje se na svém vlastním základě. Každá společenská formace si 

vytváří své vlastní zákonitosti fungování, jimž jsou ostatní prvky podřízeny, v důsledku čehož 

je tento systém relativně dobře stabilní.400 

Není bez zajímavosti si povšimnout, že když Marx zkoumá vznik kapitalismu v Anglii, 

tedy fázi werdende Form, kdy systém ještě nestál na svých vlastních základech, že zkoumá 

právě celou řadu náhodných faktorů, které vytvořily pro původní kapitalismus podmínky. 

Hlavní podmínkou je zejména to, že „vlastnictví podmínek k uskutečnění práce je od dělníků 

odloučeno“. K této odluce, i když to Marx neříká takto otevřeně, došlo vlastně náhodně, 

v tom smyslu, že k ní dojít nemuselo, že nevyplývá z logiky feudalismu. Ve chvíli, kdy však 

k původní akumulaci již došlo, reprodukuje systém tuto podmínku již ne náhodou, ale 

z logiky svého vlastního fungování a tato reprodukce této základní podmínky se vlastně stává 

jeho charakteristickým rysem. „Jakmile se kapitalistická výroba postaví na vlastní nohy, 

nejenže zachovává tuto odluku, nýbrž reprodukuje ji ve stále rostoucím měřítku.“401 

 

Pokud je systém teprve ve fázi zrodu či pokud již zaniká (werdende Form), pokud se 

tedy ještě (nebo už) nepohybuje na svých vlastních základech, hrají zde náhodné faktory 

velmi významnou úlohu. Oproti fázi gewordene Form mají rovněž i jednotliví aktéři tohoto 

dění mnohem větší prostor pro jednání nezávislé na logice systému, protože tento prostor 

                                                 
399  „Marx rozlišuje tři fáze společensko-ekonomické formace: 1. kdy se ještě nová dialektická totalita 
nepohybuje na svých vlastních základech a přeměňuje prvky starší formace ve své vlastní ‚organické tělo‘ (to je 
fáze werdende Form), 2. kdy je organickým celkem, společenskou skutečností ve smyslu jednoty ‚pojmu‘ a 
‚reality‘ (to je fáze gewordene Form), čímž se odhalí její imanentní rozpory, 3. tím se narušuje jednota „pojmu“ 
a ‚reality‘ (produkčních vztahů a produktivních sil, ale staré produkční vztahy ještě dávají prostor pro rozvoj 
produktivních sil.“ Ransdorf, M., Nové čtení Marxe I., c. d., s. 72. 
400  Kapitalismus například vzniká v důsledku celé řady de facto náhodných procesů, které nevyplývají 
bezprostředně z logiky feudalistického produkčního způsobu. Výsledkem setkání těchto procesů, je skutečnost, 
že se v určité fázi objevuje na jedné straně vrstva společnosti, která je zbavena produkčních prostředků, v 
důsledku čehož je nucena prodávat svoji pracovní sílu, a na druhé straně kapitál, který je schopen tuto pracovní 
sílu zaměstnat a sám se přitom zhodnocovat. Zatímco tyto předpoklady vznikly vcelku náhodně, poté, co se 
systém etabluje (fáze gewordene Form), je již produkuje jako své předpoklady. Dochází k systematické 
reprodukci těchto předpokladů. 
401  Marx, K., Kapitál I., c. d., s. 754. 
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dosud není či (už není) touto logikou plně obsazen.402 Pokud bychom na moment pod pojmem 

„subjekt“ chápali něco jako „autonomního aktéra jednání nepodřízeného jemu vnější logice 

systému a schopného tuto logiku radikálně proměnit“, pak by se mohl vynořit pouze v této 

fázi. (Lze samozřejmě připustit jeho existenci i ve fázi jiné, jeho vynoření se však nebude mít 

s největší pravděpodobností žádný výraznější subverzivní vliv pro logiku systému jako 

takovou.) 

Právě proto, že v této fázi se projevuje v důsledku rozkolísání logiky systému celá řada 

nahodilostí,403 je nutno, pokud jde o politickou intervenci, jak říkal Lenin, vycházet 

z konkrétní analýzy konkrétní situace, protože nějaké schématické školské zákonitosti, které 

jsou vytvořené ve fázi gewordene Form zde neplatí. Resp. platí jen omezeně a dominantními 

se v této fázi stávají relativně náhodné faktory, které je třeba pečlivě analyzovat. Z hlediska 

politické strategie se pak ukazuje nutnou analýza toho, kdy se nachází společnost ve fázi 

gewordene Form a kdy werdende Form. 

 

Problematiku rozkolísání logiky systému je možné propojit s Althusserovou pozdní 

filosofií (období aleatorního materialismu) a „vynořením se vladaře z ‚prázdna‘“. Bylo by 

možno říci, že toto ‚prázdno‘, jakási místa neobsazená logikou systému, jsou právě místem 

zrodu budoucího subverzivního subjektu. Jeho zrod není determinován systémem, proto může 

uniknout logice tohoto systému a působit ve vztahu k systému subverzivně. Na druhou stranu 

však systém zrození subverzivního subjektu přeci jen podmiňuje. Podmiňuje jej tím, že 

vytváří prázdná místa, ze kterých může přijít změna. 

                                                 
402  Paralelu této Marxovy koncepce bychom mohli najít v díle Alaina Badioua. Pokud jde o systém, 
nechápe jej Badiou jako soubor atomárních jednotek s jejich vztahy, ale za elementární jednotku systému 
považuje množiny; tyto množiny pak tvoří jakýsi „stavební materiál“, který je různě započítáván. Právě způsob 
započítávání, prezentace či neprezentace množiny, představuje „logiku“ systému. V důsledku způsobu 
započítávání pak vzniká určitý Stav. (Tento Stav lze chápat jako Leninovu „konkrétní situaci“, jsou v něm 
„přítomny“ i mezery, které vznikají v důsledku nezapočtení, tyto mezery jsou přítomny jako symptomy, jako 
prázdná místa. Určitý Stav může být relativně dobře konsolidován, a ztěžuje tak možnost vytvoření Události (to 
je fáze Marxovy gewordene Form); účinná politická intervence je tak do značné míry znemožněna, veškeré 
(resp. většina) jednání je „obsazeno“ logikou systému (kromě oněch prázdných míst). Může však dojít k situaci, 
kdy ona prázdná místa začnou nabývat na významu, systém pak, pokud již není schopen je plně začlenit, se 
dostává do fáze Marxovy werdende Form. V této situaci pak může dojít k Události a zároveň ke konstituci 
subjektu – je umožněno jednání, které není podřízené logice systému, ale naopak tento systém překračuje. 
403  Systém je vždy jednotou nahodilosti a nutnosti, s tím, že ve fázi gewordene Form dominuje nutnost, 
zatímco ve fázi werdende Form nabývá nahodilost mnohem většího významu. 
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Zatímco v šedesátých letech Althusser klade důraz na působení logiky systému a tato 

prázdná místa jsou důsledkem neobsazení této logiky, v letech osmdesátých se perspektiva 

otáčí a logika systému je naopak neúplným a prozatímním obsazením prázdného prostoru. 

V prvním případě je logika systému určující a prázdná místa jsou důsledkovým jevem 

působení logiky systému, resp. neobsazení daného místa touto logikou; v druhém případě je 

zakládající kategorií naopak prázdno a logika systému je důsledkovým jevem náhodného 

vybočení v „prázdnu“.  

Zůstaňme však ještě v období šedesátých let a přejděme k další oblasti Althusserova 

teoretického zájmu – k psychoanalýze. 
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PSYCHOANALÝZA 
 

 

Samostatnou kapitolu si zasluhuje Althusserův vztah k psychoanalýze. Tato disciplína 

ovlivňovala Althusserovo zkoumání prakticky celý život.404 Vzhledem k tomu, že řada zcela 

zásadních konceptů jako symptomální čtení či strukturální kauzalita je inspirována právě 

psychoanalýzou a zároveň vzhledem k tomu, že Althusserův zájem o psychoanalýzu 

přesahuje horizont „teoreticistního období“, rozhodl jsem se tuto kapitolu zařadit na závěr 

předkládané práce. Jedním z důvodů bylo také to, že Althusserův zřejmě nejznámější text o 

psychoanalýze („Freud a Lacan“) spadá právě do tohoto období.405  

 

S Freudovým dílem se začal Althusser seznamovat podstatně dříve než s dílem Jacquese 

Lacana. Četl jej, jak sám uvádí, prizmatem Sartra a Merleau-Pontyho, ale hlavně George 

Politzera406 a jeho práce Critique des fondements de la psychologie, kterou např. Pascale 

Gillot považuje za „základní dílo z hlediska recepce Freudova díla ve Francii, zejména ve 

filosofických kruzích“.407  

První přednášku o psychoanalýze přednesl Althusser 13. listopadu 1959. Je však zřejmě 

definitivně ztracena.408 Ve školním roce 1963/1964 vedl Althusser seminář o psychoanalýze 

                                                 
404  Je třeba v této souvislosti uvést, že Althusserův zájem o psychoanalýzu nebyl pouze čistě teoretický, 
ale že sám podstupoval dlouhá léta psychoanalytickou léčbu. Od jara 1965 až do roku 1987 byl jeho 
psychoanalytikem René Diatkine. Althussera zaujal jeho článek „Agressivité et fantasmes d’agression“, 
publikovaný v 30. čísle Revue française de psychanalyse. Zajímavé Althusserovy dopisy adresované Diatkinovi 
vyšly pod názvem „Lettre à D...“, in: Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 55–111. 
405  Do tohoto období spadá rovněž jeho seminář o psychoanalýze, zejména lacanovské, který vedl na ENS 
ve školním roce 1963/1964. Tento seminář následoval po semináři o mladém Marxovi (1961/1962), o původu 
strukturalismu (1962/1963) a předcházel semináři o Kapitálu (1964/1965). Vyústěním tohoto posledně 
jmenovaného semináře byla kniha Číst Kapitál. 
406  Podnětný rozbor Politzerova teoretického díla podává práce: Kučera, M., Štech, S., Konkrétní 
psychologie Georgese Politzera. Zdroje marxistické psychologie ve Francii, Mezinárodní organizace novinářů, 
Praha 1989. 
407  Gillot, P., Althusser et la psychanalyse, PUF, Paris 2009, s. 17. 
408  Corpet, O., Matheron, F., „Présentation“, in: Althusser, L., Écrits sur la psychoanalyse, c. d., s. 7. 
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(zejména lacanovské) na ENS409 a v tuto dobu se Althusser také seznamuje s Jacquesem 

Lacanem osobně.410 Ve stejnou dobu (v prosinci 1963) Althusser zařizuje, aby se semináře 

Jacquese Lacana mohly konat na ENS. (První přednáška se koná 15. ledna 1964.411) Ke konci 

roku 1964, v době, kdy je na psychoanalýzu doposud nahlíženo mezi marxisty přinejmenším s 

podezřením,412 publikuje Althusser svůj článek „Freud a Lacan“ („Freud et Lacan“),413 

v němž freudovskou a lacanovskou psychoanalýzu hodnotí z teoretického hlediska velmi 

vysoko. O Lacanovi se však Althusser pochvalně zmiňuje již v méně známém článku z roku 

1963, „Filosofie a humanitní vědy“ („La philosophie et sciences humanines“), který 

publikoval v Revue de l’enseignement philosophique.414 Jeho zájem o psychoanalytickou 

problematiku pokračuje i v následujících letech. Z nejvýznamnějších textů zmiňme 

následující: v roce 1966 píše „Tři poznámky k teorii diskurzu“ („Trois notes sur la théorie des 

discours“), v roce 1973 „O přenosu a protipřenosu“ („Sur le transfert et le contre-transfert“), v 

roce 1976 text „Objev doktora Freuda“ („La découverte du Docteur Freud“) a text „O 

Marxovi a Freudovi“ („Sur Marx et Freud“), v roce 1980 vzniká text „Ve jménu 

                                                 
409  V Althusserově archivu se našly dvě přednášky z tohoto semináře. Byly vydány pod titulem 
Psychanalyse et sciences humaines. Deux Conférences 1963–1964, Librarie Générale Française/IMEC, Paris 
1996. 
410  Setkání inicioval Lacan, na což je Althusser, zdá se, patřičně hrdý. Týž den, kdy proběhlo setkání, se o 
této události zmiňuje v dopise France z 3. prosince 1963. Lacan vyjadřuje přání se s Althusserem setkat v dopise, 
který Althusserovi zaslal 21. listopadu 1963. Srov. Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 271–272. 
411  Corpet, O. – Matheron, F., „Présentation“, in: Écrits sur psychoanlyse, c. d., s. 8. Srov. rovněž dopis 
France z 21. ledna 1964: Althusser, L., Lettres à Franca (1961–1973), Stock/IMEC, Paris 1998, s. 506. 
412  V Nouvelle Critique, oficiální revui komunistických intelektuálů, kde Althusser otiskuje svůj článek, 
bylo o psychoanalýze například pojednáno pod tímto titulkem: „Psychanalyse, idéologie réactionnaire“, La 

Nouvelle Critique, červen 1949, č. 7, s. 52–73. V předmluvě k anglickému vydání článku „Freud a Lacan“ 
Althusser potvrzuje, že psychoanalýza byla oficiálně odmítnuta v padesátých letech jako „reakcionářská 
ideologie“ a že toto stanovisko bylo v době, kdy Althusser psal svůj článek, stále převládajícím míněním. Cílem 
jeho článku tak byla „filosofická intervence ve Francouzské komunistické straně, která ji měla seznámit s 
vědeckostí psychoanalýzy a Freudovým dílem a vzbudit zájem o Lacanovu interpretaci“. Předmluva 
k anglickému vydání (z roku 1969) rovněž obsahuje tvrzení, že „aby bylo možné vytvořit teorii psychoanalýzy, 
je třeba ji založit na historickém materialismu“. Viz Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 53–54. 
413  Althusser, L., „Freud et Lacan“, Nouvelle Critique č. 161–162, s datem prosinec 1964 – leden 1965. 
Článek byl později přetištěn v: Althusser, L., Positions, c. d.; po Althusserově smrti pak v Écrits sur la 

psychanalyse (1993). 
414  V této revui chtěl Althusser původně publikovat i svůj článek „Freud a Lacan“. Redakce se však jasně 
nevyjádřila, že má v úmyslu článek publikovat. Althusser proto poslal svůj článek do La Pensée. Ani zde však k 
publikování nakonec nedošlo. V nedatovaném dopisu France Althusser píše: „S publikováním mého článku o 
Lacanovi je hroznýho sraní. V La Pensée se třesou strachy.“ (Viz Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., 
s. 18–19.) Nakonec Althusser zaslal článek do La Nouvelle Critique, kde byl publikován. 
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analyzujících“ („Au nom des analysants“).415 Je třeba říci, že Althusserův zájem o Lacanovo 

dílo byl velmi intenzivní416 a že Althusser nemalou měrou přispěl k rozšíření jeho myšlenek v 

tehdejších intelektuálních kruzích. (Oproti tomu Lacanův zájem o dílo Althusserovo byl spíše 

vlažný.417) 

Vliv psychoanalýzy se u Althussera projevoval nejen ve využití některých 

psychoanalytických konceptů a psychoanalytické terminologie,418 ale vlastně i sám 

Althusserův projekt „návratu k Marxovi“ a způsob, jakým byl tento „návrat“ realizován, byl v 

mnoha ohledech inspirován právě Lacanovým návratem k Freudovi.419 

Mezi psychoanalýzou a marxismem, Freudem a Marxem, Lacanem a Althusserem je 

vztah určité analogie či homologie. Ta je Althusserem potvrzována zejména v již 

                                                 
415  Výraz „analyzující“ (analysant) používal Jacques Lacan, aby zdůraznil aktivní charakter účastníka 
psychanalytické terapie oproti pasivní roli, kterou konotuje výraz „analyzovaný“ (analysé). Lacan se zavedím 
tohoto výrazu chtěl rovněž vyhnout pojmu „pacient“ (patient), jenž zase sugeruje představu, že člověk 
podrobující se psychoanalýze je nemocný a že psychoanalýza má tuto duševní nemoc diagnostikovat a léčit. Jde 
přitom o odhalení a uvědomění si potlačených konfliktů určité osoby, kterou nelze chápat jako jednoduše 
„nemocnou“. 
416  Navzdory Althusserovým prohlášením o tom, že skoro nečte, Althusserova pozůstalost dokazuje, že 
znal a anotoval většinu Lacanových textů ještě dříve, než byly vydány v Écrits. (Viz Corpet, O., Matheron, F., 
„Présentation“, c. d., s. 10.) Přesto svou čtenářskou zkušenost výrazně podceňuje. Například v dopise Jacquesu 
Nassifovi z 30. června 1976, kterému posílá svůj článek „Objev doktora Freuda“, ho prosí: „Dej mi nutné 
odkazy, citace atd., neboť, jak víš, nečetl jsem ani Freuda ani Lacana.“ (Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, 

c.d., s. 187–188.)  
417  Srov. Corpet, O. – Matheron, F., „Présentation“, c. d., s. 19–21. Stejný názor zastává i Pascale Gillot. 
Viz Gillot, P., Althusser et psychanalyse, c. d., s. 147. 
418  Například klíčový pojem „předeterminace“. Viz Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 212. Althusser 
uvádí, že si tento pojem vypůjčil z lingvistiky a psychoanalýzy a že (zejména pokud jde o psychoanalýzu) „není 
tato skutečnost náhodná“. Podobně se vyjadřuje v Číst Kapitál: „Pojem předeterminace je vypůjčený z 
psychoanalýzy a můžeme předpokládat, že tento přesun konceptu analytického do marxistické teorie není 
výpůjčkou náhodnou, ale nutnou, poněvadž to, o co v těchto dvou případech jde, je stejný teoretický problém: 

skrze  jaký koncept uvažovat determinaci nějakého prvku či struktury určitou strukturou.“ (Althusser, L., Lire le 

Capital, c. d. s. 404.) 
419  „Zdá se, že návrat k Freudovi podniknutý Lacanem hraje roli určitého modelu pro návrat k Marxovi, 
pokud pojem ‚návrat k‘ znamená transformaci pojmů dodaných v pojmy domácí.“ Gillot, P., Althusser et la 

psychanalyse, c. d., s. 47. Freudova teorie je podle Althussera vyjádřena v pojmech, které jsou vypůjčeny z 
jiných disciplín („darwinismus“, „energetistická teorie“, „ekonomie“ atd.) a které jsou jejímu vlastnímu obsahu 
cizí. Teoretická transformace a adekvátní vyjádření vědeckého obsahu psychoanalýzy tak představuje nutnost 
transformace importovaných pojmů v pojmy vlastní této disciplíně samotné. (Viz Althusser, L., Psychanalyse et 

sciences humaines, c. d., s. 24–26.) Lacan sám tematizuje „návrat k Freudovi“ v textu „La chose freudienne“, in: 
týž, Écrits, Éditions du Seuil, Paris 1966, s. 401–436. 
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zmiňovaném článku „Freud a Lacan“,420 ale rovněž i v pracích Pro Marxe či Číst Kapitál. 

Afinita mezi Marxem a Freudem se dle Althussera projevuje mimo jiné v tom, že oba objevili 

„nový kontinent vědy“.421 Vytvořili nový předmět zkoumání,422 kdy předmět těchto disciplín 

nelze redukovat na předmět disciplín předchozích.423 Oběma přístupům je rovněž vlastní 

princip předeterminace a strukturální kauzality. Analogie pokračuje i v Althusserem 

proklamovaném teoretickém antihumanismu a Freudově antipsychologismu. Obě disciplíny 

jsou rovněž tím, co Althusser označuje pojmem „dítě bez otce“. 

Je-li psychoanalýza „dítětem bez otce“, je jím dle Althussera i marxismus. I on je 

jakýmsi sirotkem, kterého však řada rodin chce přijmout za vlastní: ekonomismus, 

pozitivismus, humanismus, pragmatismus apod. Každá z těchto rodin spatřuje v marxismu své 

dítko, vidí se v něm. Tímto viděním mu však ubírají jeho specifičnost a novost. 

Althusserovým úkolem (a stejně tak Lacanovým v případě psychoanalýzy) je naopak tuto 

specifičnost prokázat. Není proto v tomto ohledu překvapivé, že Althusser často definuje 

marxismus pouze negativně, jako anti-humanismus, anti-empirismus, anti-ekonomismus 

apod. Říká tím vlastně, že marxismus nelze vysvětlit a pochopit na základě principů vlastních 

těmto přístupům. 

 Toto je vysvětlení, které pojmu „dítě bez otce“ dává Althusser.424 Domnívám se, že 

bychom kromě tohoto významu mohli chápání tohoto pojmu rozšířit a v lacanovském duchu 

chápat otce nejen jako zploditele, ale také jako symbolický zákaz, jehož přijetím potlačujeme 

svoji touhu. Tímto potlačením je narušena jednota subjektu a objektu a dochází k 

imaginárnímu ztotožnění mezi individuem a jeho imagem; sekundárně pak dochází k 

podřízení se symbolickému řádu či ideologii, k začlenění se do tohoto řádu, který v důsledku 

                                                 
420  „Marx založil svou teorii na odmítnutí mýtu o ‚homo economicus‘. Freud založil svou teorii na 
odmítnutí mýtu ‚homo psychologicus‘.“ Althusser, L., „Philosophies et sciences humaines“, in: týž, Solitude de 

Machiavel, c. d., s. 53–54. 
421  Althusser, L., „Lénine et la philosophie“, c. d., s. 115–116. Thalés podle Althussera objevil kontinent 
matematiky, Galilei kontinent fyziky, Marx kontinent dějin a Freud kontinent nevědomí. 
422  Althusser, L., „Freud et Lacan“, in: týž, Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 29. 
423  Tamt, s. 33. 
424  I sám Althusser se považuje za „dítě bez otce“. „Z filosofického hlediska jsem se musel stát svým 
vlastním otcem.“ „Ano, neměl jsem žádného otce a donekonečna jsem si hrával na ‚otce otce‘, abych si vytvořil 
iluzi, že nějakého mám, abych vlastně sám sobě připsal úlohu otce vůči sobě samému.“ Althusser, L., 
Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 165, 164. 
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právě popsaného mechanismu chápeme jako daný, a nemůžeme z něj proto vystoupit, aniž 

bychom nenarušili sebe sama jakožto subjekt. 

Chápat marxismus jako dítě bez otce by v tomto přeneseném, a tedy metaforickém 

smyslu znamenalo chápat jej jako jakési divoké dítě, pro které není symbolický řád něčím 

daným a nepřekročitelným, ale naopak něčím cizím, vnějším, a dokonce nepřátelským. Marx, 

Nietzsche a Freud by pak byli dětmi, které nevnímají ideologii jako něco samozřejmého, ale 

jako předmět zkoumání či údivu.425 Mají od ní odstup, což jim umožňuje, že se ona sama 

může tímto předmětem zkoumání stát. Byli-li by zakontextováni v ní, mysleli by v ideologii 

(tedy ideologicky), ale nikdy ne o ideologii. Nikdy by se ideologie sama, a tedy i jejich vlastní 

myšlení, které je jí určeno, nestalo předmětem zkoumaní, či dokonce zpochybnění. Jen a 

právě tento odstup jim umožňuje být „mistry podezřívání“. Mohou podezřívat ideologii, že je 

ideologií, a mohou si dovolit nejen myslet mimo ni (tedy neideologicky), ale dokonce proti ní. 

Dokonce by se dalo říci, že každé myšlení o ideologii a mimo ideologii, je vždy zároveň 

myšlením proti ideologii. 

Jako každá metafora i tato je nepřesná. Nikdo se totiž nerodí jako „dítě bez otce“ (v 

uvedeném smyslu). Naopak se všichni rodíme jako „dítě, co má otce“ (byť třeba neznámého). 

Dítětem bez otce se teprve stáváme. A teprve po provedení „epistemologického řezu“ můžeme 

říci, že jsme se od svého genetického materiálu konečně odřízli a konečně se stali „dítětem 

bez otce“. Či, jak říká Marx, „jsoucnem, které vděčí za svoji existenci jen sobě samému“.426 

Ale dosti metafor. 

 

Psychoanalýza a marxismus mají společný prvek, kterým je dekonstituce suverénního 

subjektu. Přesněji řečeno, jejich cílem je ukázat, že subjekt není něčím základním, nějakým 

„centrem“, kolem kterého by se „vše točilo“ a které by mohlo tvořit základní pojem nějaké 

vědecké disciplíny, ale naopak, že je něčím decentralizovaným, že je konstituován strukturou, 

která je sama rovněž decentralizovaná. Nemá žádný střed. Základní intencí, která mimo jiné 

v tomto bodě spojuje Althussera se strukturalisticky orientovanými autory, je odmítnutí pojetí 
                                                 
425  Marxovo časté dotazování, proč se určitá věc jeví určitým způsobem, když ve skutečnosti je něčím 
jiným než tím, jak se jeví, tvoří základní osu jeho zkoumání. Tento přístup ohlašuje již první věta Kapitálu I., c. 
d., s. 51: „Bohatství společností, v nichž vládne kapitalistický výrobní způsob, jeví se jako ‚ohromný soubor 
zboží‘, jednotlivé zboží jako jeho elementární forma. Naše zkoumání začíná proto rozborem zboží.“ Marx začíná 
tím, jak se něco jeví, aby nakonec došel k tomu, že skutečnost je jiná než tak, jak se jeví. Pochopení skutečnosti 
u něj pak vede i k poznání toho, proč se projevuje pravě tím a tím určitým způsobem a ne jiným. 
426  Marx, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844, c. d., s. 102. 
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subjektu jako něčeho konstituujícího (jako např. ve fenomenologii či existencialismu či 

humanistickém marxismu) a nahrazení tohoto pojetí pojetím subjektu jako něčeho 

konstituovaného. 

Odmítnutí představ o subjektu jakožto něčeho konstituujícího a zakládajícího, odmítnutí 

subjektu jako určitého středu, vede v marxismu, jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, k 

odmítnutí mýtu o homo economicus, který byl jedním ze základních explikačních pojmů 

předmarxovské politické ekonomie (dodejme, že v představách některých ekonomů straší 

tento pojem dodnes), a dovádí nás ke koncepci, kterou Althusser nazývá „teoretickým 

antihumanismem“. V psychoanalýze můžeme analogicky mluvit o odmítnutí mýtu o „homo 

psychologicus“. 

Freud objevil, že reálný subjekt, jedinec ve své jedinečnosti, není žádným „Já“, že 

neexistuje žádný střed tohoto Já, nějaké sartrovské „bytí pro sebe“, ale že „lidský subjekt je 

decentralizovaný, konstituovaný určitou strukturou, která také nemá ‚centrum‘ jinak než jen v 

imaginárním nerozpoznání (méconnaissance) ‚já‘, tj. v ideologických formacích, ve kterých 

se ‚rozpozná‘ (reconnaissance)“.427 Teoretický antihumanismus je odmítnutím filosofické 

kategorie „člověk“. Lidé (jako společenské bytosti) nejsou suverénními jednotkami. Spíše 

jsou „průsečíkem sociálních vztahů“ či „agenty produkce“. Rovněž pro Freuda není „ego“ 

nějakým suverénem, je důsledkem psychické struktury, jejíž působení si neuvědomuje – 

působení struktury nevědomí. Marx a Freud zkoumají právě působení těchto struktur, které 

mají konstitutivní vliv na naše utváření. (V případě Marxe se jedná o strukturu produkčních 

vztahů, v případě Freuda o strukturu nevědomí.) 

Můžeme říci, že Marx a Freud zkoumají strukturální kauzalitu těchto specifických 

předmětů poznání, což jinak řečeno znamená, že chápou svůj předmět poznání jako 

strukturovaný, tedy že v něm jsou různé vrstvy a že tyto vrstvy jsou relativně autonomní a řídí 

se svými specifickými vztahy. To zase znamená, že je vyloučena jakákoli mechanická 

kauzalita, která by např. ideologii redukovala na pouhý, odraz ekonomické základny, na 

nějakou „prodlouženou základnu“, na jakési nic, na jakousi „šlehačku na dortu“. 

 Totéž platí pro určité substruktury v předmětu, který zkoumá psychoanalýza, např. pro 

sen. Nelze jej redukovat na nic či na nějaký „krásný nesmysl“, který má snad jen estetickou 

funkci; na jakousi již zmiňovanou nepodstatnou „šlehačku na dortu“ nevědomí; ale ani na 

nesmysl. Podobně jako ideologie i sen vyjadřuje něco podstatného o samotné „materiální 

                                                 
427  Althusser, L., „Freud et Lacan“, c. d., s. 47. 
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základně“, ale činí tak formou, která mu je vlastní (snu, resp. ideologii), a vyjadřuje skrytý 

obsah „deformovaně“ a do jisté míry „nelogicky“. Nelogický se však tento obsah zdá pouze z 

pohledu „logiky“ vědomí. Cílem Freuda je odhalit v této zjevné (manifestní) formě logiku, 

která ji určuje („zákony nevědomí“). 

Podobný úkol řeší Marx v kapitole „Zbožní fetišismus a jeho tajemství“ v Kapitálu. 

Cílem je odhalit nikoli pouze to, že existuje určitý fetišistický charakter ve vztahu k zboží; že 

zboží je něčím jiným, než tím, jak se jeví, ale odhalit společenský mechanismus, který toto 

zdání produkuje. Podobný přístup bychom mohli nalézt třeba i v Marxově pokusu vyřešit tzv. 

„transformační problém“. Tedy jak je cena (manifestní obsah) určen hodnotou (latentní 

obsah). 

 

 

LATENTNÍ A MANIFESTNÍ OBSAH  

 

Rozlišení mezi pojmy latentní a manifestní obsah, které jsou jedním ze základních 

pojmů psychoanalýzy, je v pozadí Althusserovy koncepce „symptomálního čtení“. Pojmy 

latentní a manifestní obsah můžeme aplikovat na teorii diskurzu, a rozlišovat tak „latentní“ a 

„manifestní“ diskurz. Tak jako každé konkrétní vědomí (i když si ponechává „relativní 

autonomii“) je určeno nevědomím, tak i každý manifestní diskurz je určen svým latentním 

diskurzem. Je určen tím, co Althusser označuje nám již známým výrazem „teoretická 

problematika“ či „teoretické pole“. Je to určitá metastruktura textu, jejíž pochopení nám 

teprve umožní porozumět její manifestní, zjevné struktuře. Porozumět prázdným místům, 

která v ní jsou, imanentním hranicím mezi jejím viditelným a neviditelným, vědomým a 

nevědomým. Umožní porozumění jejím nejednoznačnostem a „přeřekům“ v její manifestní 

struktuře. 

Althusser v této souvislosti mluví o Freudovi jako o prvním, kdo odhalil, že za 

„prostou/nevinnou“ řečí428 se skrývají skryté významy, „zcela jiný diskurz“, diskurz 

nevědomí. Ne náhodou následuje za tímto vyjádřením poděkování Lacanovi a vyzvednutí 

jeho zásluh při čtení Freuda. „Je to Lacan, kterému vděčíme za to, že převrátil naše čtení 

                                                 
428  Tato prostá, nevinná řeč je bezprostředně manifestní řeč. Odhaluje ji typ čtení, který jsme označili jako 
„bezprostřední čtení“. Althusser tento typ čtení někdy označuje rovněž jako „lecture innocente“ (nevinné, naivní, 
prostoduché, důvěřivé čtení). 
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Freuda. (...) Přiznávám náš dluh vůči tomuto ukázkovému způsobu čtení, který, jak uvidíme, 

překračuje ve svých účincích svůj původní předmět.“429 

Nejde však o to, že by daný subjekt záměrně skrýval „význam“ toho, co říká (Marx 

záměrně obsah svého diskurzu samozřejmě neskrýval), ale latentní diskurz, teoretická 

problematika, ve které se pohyboval, mu neumožnila vyjádřit tento latentní obsah jinak než 

deformovaně (ve freudovském smyslu). Odhalit tento latentní obsah tak není možné „prostým 

čtením“, ale čtením symptomálním, které v manifestní struktuře textu, do které patří i její 

„prázdná místa“, její „ticho“ bude vidět projev hlubší teoretické problematiky a bude se snažit 

tuto metastrukturu odhalit. Tím má být vlastně odhaleno pravé Marxovo myšlení, jakési 

„nevědomí“ jeho vlastního diskurzu. Toto „nevědomí“ je právě onen Althusserem hledaný 

autentický Marx. Je to ona hledaná a nevyjádřená Marxova filosofie, která určuje Marxovo 

myšlení a jejíž vyjádření odpovídá nejhlubší rovině Marxova myšlení. Althusserovým cílem 

je „identifikovat ve vyjádřených slovech diskurz ticha, který vstupuje do diskurzu verbálního 

a vyvolává v něm jeho bílá místa“.430 „Jistě jsem k Marxovu diskurzu něco přidal. Přesto z 

jiného hlediska jsem pouze obnovil, tedy uchoval jeho vlastní diskurz, aniž bych však 

akceptoval jeho ticho. Vnímal jsem toto ticho jako (...) určité oslabení (...), způsobené tlakem 

a potlačovacími akty jiného diskurzu. (...) Neudělal jsem nic jiného, než že jsem nechal 

promluvit toto ticho prvního diskurzu a oddělil jej od diskurzu druhého.“431 

 

 

PŘESUN A ZHUŠTĚNÍ  

 

Souvislost mezi Althusserovým čtením Marxe a psychoanalýzou se projevuje i na 

rovině terminologické. Kromě již zmiňované předeterminace můžeme zmínit v této 

souvislosti zejména pojmy: „přesun“ a „zhuštění“ (déplacement et condensation). Popisuje-li 

Althusser vývoj struktury (řekli jsme již na jiném místě, že strukturu chápe jako vnitřně 

rozčleněný, hierarchizovaný rozporný celek vyznačující se hlavními a vedlejšími vztahy a 

rozpory), chápe tento celek jako celek, který je vždy již předeterminován, takže jednotlivé 

vrstvy působí na sebe navzájem a celá struktura působí na ně. Tento celek působení určuje, 

                                                 
429  Althusser, L., Lire le Capital, c. d., s. 7. 
430  Tamt., s. 266. 
431  Tamt., s. 271. 
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která instance (či rozpor) bude hlavní a která instance (či rozpor) bude vedlejší. V rámci 

pohybu struktury tudíž dochází k „přesunu“ hlavního rozporu. Rozpor, který byl dříve 

vedlejší, se stává hlavním a ten, který byl hlavní, se stává vedlejším. Tento mechanismus 

označuje Althusser pojmem „déplacement“. Je třeba říci, že hlavní rozpor systému se může 

přemístit a kondenzovat ve zdánlivě banální události, která má s hlavním rozporem systému 

jen málo společného.432 

Zároveň v dynamickém pohybu rozporů může často docházet k jejich fúzi. Např. když 

jak vývoj v ekonomické, tak politické i ideologické rovině je „zralý“ k revoluci. Většinou se 

však tyto tři prvky nikdy nesejdou zároveň. Vždy jsou některé instance „napřed“ a jiné 

„pozadu“, neboť každá instance je projevem jiné dynamiky. Tuto fúzi rozporů označuje 

Althusser jako „zhuštění“ (condensation).433 

Tyto dva principy jsou jak v psychoanalýze, tak v marxismu projevem transformace 

latentního obsahu v jeho obsah manifestní.434 V strukturalistické lingvistice byly Freudovy 

pojmy přesun a zhuštění využity Romanem Jakobsonem při jeho pojetí metafory a 

metonymie. Strukturalistická jazykověda, jak známo, hrála v Lacanově teorii psychoanalýzy 

zcela zásadní roli, včetně pojmů metonymie a metafora. Metonymická a metaforická struktura 

podle něj dokonce vyjadřuje zákony Freudova nevědomí, které je, jak píše, „strukturováno 

jako řeč (langage).“435 

                                                 
432  Příkladem mohou být nedávné události v Turecku (červen 2013), které původně začaly v podstatě 
nevinným protestem proti likvidaci parku přiléhajícímu k centrálnímu náměstí Taksim v Istanbulu. 
433  Podrobněji viz Althusser, L., Pour Marx, c. d., zejména „Contradiction et surdétermination“ , zejm. s. 
212, a „Note complementaire sur l’humanisme réel“. 
434  V psychoanalýze představují „přesun a zhuštění dva procesy deformace snových myšlenek v rámci 
procesu endopsychické obrany, která je cenzuruje a způsobuje, že dochází k nerozpoznání nevědomé touhy, 
která provází sen“. Gillot, P., Althusser et la psychanalyse, c. d., s. 62. Zároveň je však je vyjádřením této 
nevědomé touhy a něco podstatného (byť deformovaně) o ní vypovídá. 
435  Lacan, J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. (Seminaire XI, 1964), Éditions du 
Seuil, Paris 1990, s. 167, cit. dle Gillot, P., Althusser et la psychanalyse, c. d., s. 63. „Metonymická struktura 
definovaná jako propojení (connexion) označujícího s [jiným] označujícím podle samotného principu touhy 
subjektu a metaforická struktura definovaná jako substituce označujícího za [jiné] označující podle principu 
symptomu, charakterizují tedy základní zákony freudovského nevědomí neredukovatelného na ‚primordiální‘ či 
‚instinktivní‘‚ které jsou zákony samotného označujícího jakožto ‚diskurzu Druhého‘.“ Tamtéž, s. 65. Gillot se 
odkazuje na Lacan, J., Écrits, c. d., s. 509–511. Lacanovu charakteristiku „přesunu“ a „zhuštění“ Althusser 
přebírá v článku „Freud et Lacan“. Viz Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d. s. 37. 
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Lacanův pokus teoreticky uchopit nevědomí prostřednictvím kategorií metafory a 

metonymie Althusser oceňuje jako z epistemologického hlediska zvlášť významný.436 Bez 

objevení se nové vědy, lingvistiky, by byl úkol teoreticky uchopit nevědomí nemožný.437 
Čím 

se však Althusser zabývá ve zmiňovaném článku zejména, je Lacanova konstituce 

subjektu.438 Té přisuzuje největší význam. „Nejoriginálnější a nejvýznamnější část Lacanova 

díla: jeho objev, je bezpochyby zde. Přechod z existence (v limitním případě čistě) biologické 

k existenci lidské (...). Lacan ukázal, že tento [přechod] se odehrává pod Zákonem Řádu (sous 

la Loi de l’Ordre), který budu nazývat Zákonem Kulturním, a že tento Zákon Řádu ve své 

formální podstatě odpovídá řádu jazyka.“439 Působení tohoto Řádu se projevuje již v 

prenatálním stavu.440 

Althusser toto působení v prenatálním stavu bude zmiňovat ve své pozdější práci o 

ideologii. V důsledku toho, že Zákon Řádu působí na jedince a „symbolicky“ jej konstituuje 

ve stejnou chvíli, kdy se jedinec konstituuje biologicky, neexistuje jedinec nikdy jako „čistě 

biologická bytost“. Vždy je již determinován symbolickým řádem. Z tohoto důvodu vyhlásí 

později Althusser ve svém článku o ideologických státních aparátech slavnou tezi, že 

„individuum je vždycky-už subjekt“.  

Jazyk je pouze formou Zákona Kultury či toho, co Lacan označuje jako Řád zákona. 

Tento Řád má sice formu jazyka, ale nevyčerpává se v jazyce. Jeho obsahem je dle Althussera 

reálná příbuzenská struktura a určené ideologické formy, ve kterých jsou lidé situováni, ve 

kterých reálně prožívají své životy a které reálně konstituují daný subjekt. Pro pochopení 

konstituce subjektu tak nestačí pochopit jen formální strukturu symbolické řádu, ale i to, jak 

se do této formální struktury a jejího působení promítá její konkrétní obsah a jaký má tento 

konkrétní obsah vliv na konstituci subjektu. Tedy vlastně jaký je vztah mezi formou a 

obsahem Kulturního řádu, jaké je specifické působení každého z nich a jaké je jejich působení 

                                                 
436  Srov. Althusser, L., „Freud et Lacan“, c. d., s. 37. 
437  Tamt. 
438  Je to konstituce, kterou Althusser přirovnává k „vynucenému dlouhému pochodu, jímž musí každý 
projít, aby se ze savce stal lidským dítětem, subjektem“. (Tamtéž, s. 36.) Nejde o vývoj biologický, neboť není 
určen zákony biologie, ale naopak lidské společnosti. Na následujících stranách popisuje Althusser Lacanovu 
teorii subjektu. Český čtenář se může s některými Lacanovými texty na toto téma seznámit v překladu Jiřího 
Pechara na stránkách občanského sdružení SOK (sok.bz). Fundovanou a podnětnou práci o Lacanově teorii 
představuje práce Josefa Fulky Psychoanalýza a francouzské myšlení, Herrmann a synové, Praha 2008. 
439  Althusser, L., „Freud et Lacan“, c. d., 38. 
440  Viz tamt., s. 40–41. 
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jako celku. (Tedy jaký je mechanismus působení konkrétního Kulturního řádu na konkrétního 

jedince.) „Nestačí vědět, že západní rodina je patriarchální a že má exogamní (exogamique) 

strukturu příbuzenských vztahů, nýbrž je třeba objasnit ideologické formace, které určují 

manželské vztahy, otcovství, mateřství a dětství: tedy co to znamená ‚být manžel/manželka‘, 

‚být otec‘, ‚být matka‘, ‚být dítě‘ v současném světě. Veškerou vědeckou práci o těchto 

specifických ideologických formacích zbývá teprve vykonat.“441 Otázkou tedy je, „jak přesně 

myslet vztah mezi formální strukturou jazyka, jež je absolutní podmínkou existence a 

uchopení nevědomí, na jedné straně, a konkrétními příbuzenskými strukturami na straně 

druhé, a konečně mezi konkrétními ideologickými formacemi, ve kterých jsou specifické 

funkce (příbuzenství, mateřství, dětství) prožívány a které jsou v příbuzenských strukturách 

obsaženy“.442 

Na tuto otázku však ani zde, ale ani v jiných Althusserových textech nedostáváme 

žádnou odpověď. Sám si byl této skutečnosti vědom, nebylo však v jeho možnostech, jak sám 

uvádí, tento problém vyřešit. „Ne každá otázka implikuje odpověď.“443 Není však bez 

zajímavosti ukázat, že již v tomto období (1963) problematika ideologie byla v pozadí 

Althusserových úvah a již zde se „rýsovala“ určitá koncepce čerpající výraznou měrou z 

psychoanalýzy. Než se však přesuneme k pojednání o ideologii, zastavme se ještě krátce u tří 

významných Althusserových článků z pozdější doby, tj. „Tři poznámky k teorii diskurzu“, 

„Objev doktora Freuda“ a „O Freudovi a Marxovi“.444 

                                                 
441  Tamt., s. 40. 
442  Tamt., s. 46. 
443  V nedatovaném dopise jedné přítelkyni (pravděpodobně však z roku 1977) píše Althusser toto: „Jediná 
věc, kterou ti mohu s jistotou říct (...), je to, že jsem se (...) před tvoji otázkou (...), jaký je vztah mezi ideologií 
(či konkrétními ideologickými formacemi) a nevědomím, zarazil. Řekl jsem si, že by zde měl nějaký vztah být, 
ale ve stejnou chvíli jsem si zakázal jej objevovat, domnívaje se, že by to byl pro mě problém v tuto chvíli 
neřešitelný, pro mě či možná pro každého, ale pro mě v každém případě. A přirozeně, jelikož jsem odmítal 
postoupit dál, odmítal jsem následovat ty známé, kteří se pokoušeli dále postoupit, jako Reich a další. Místo, 
kam jsem došel nejdále, musí být někde v posledních poznámkách k článku o „Freudovi a Lacanovi“, ale tam, 
stejně jako v článku o I[deologických] S[tátních] A[parátech], je určitá nepřekročitelná mez. Když se mě taky 
zeptáš: ‚Jak vidíš konceptuální zpracování mezi nevědomím a ideologií?‘ mohl bych ti pouze odpovědět: 
nevidím jej. (...) Ne každá otázka nutně implikuje odpověď.“ (Tamt., s. 12.)  
444  Dva posledně zmiňované texty mají zajímavou historii. V roce 1976 byl Althusser Léonem Chertokem 
požádán, aby se účastnil mezinárodní konference v Tbilisi o nevědomí. Althusser souhlasil a napsal pro tuto 
příležitost text „Objev doktora Freuda“. Kromě Chertoka jej obdrželi Élisabeth Roudinesco, Fernand Deligny, 
Jacques Nassif a Michel Pêcheux, které Althusser požádal, aby se k textu vyjádřili. Kromě Ferdinanda 
Delignyho byly všechny reakce odmítavé a vedly k doporučení, že text je z teoretického hlediska nedostatečný a 
tedy nepublikovatelný. Althusser tento text tedy přepracoval (pravděpodobně někdy v prosinci 1976), nový text 
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TŘI POZNÁMKY K  TEORII DISKURZU  

 

Zejména první dva texty představují kritické vyrovnání se s lacanovskou 

psychoanalýzou. Začněme chronologicky prvním textem, „Třemi poznámkami k teorii 

diskurzu“ z roku 1966. 

Althusser v tomto textu tematizuje vztah mezi nevědomím a ideologií. Vrací se rovněž 

k rozlišení mezi regionální teorií a obecnou teorií. Psychoanalýza je zde chápána jako 

regionální teorie, jejímž předmětem je nevědomí a která je závislá na obecné teorii (Teorii 

Signifikantu). Althusser v tomto textu postuluje čtyři typy subjektů, kterým odpovídají čtyři 

typy diskurzů: ideologický diskurz, diskurz nevědomí, diskurz estetický a diskurz vědecký. 

Tuto koncepci Althusser záhy zavrhl.445 Podle jeho revidované teorie subjekt existuje pouze 

v ideologii. Subjekt nevědomí je vlastně ideologický subjekt, věda je naopak „procesem bez 

subjektu“ (vstupováním do vědeckého diskurzu člověk vystupuje z diskurzu ideologického). 

Pokud jde o subjekt estetický, Althusser nechává tuto otázku stranou s tím, že se jedná o 

příliš komplexní problém, který by vyžadoval další podrobné zkoumání.446 

Althusserovo odmítnutí lacanovské psychoanalýzy, které v pozdějším období bude jen 

sílit, má kořeny ve „Třech poznámkách o teorii diskurzu“ a je úzce spojeno s Althusserovým 

odmítnutím „subjektu nevědomí“. Žádný subjekt nevědomí, ani „rozštěpený“ (clivé) podle 

                                                                                                                                                         
nazval „O Marxovi a Freudovi“ a zaslal jej k publikování do sborníku z konference místo textu původního. 
Chertok publikoval tento druhý text, nicméně ponechal název: „Objev doktora Freuda a jeho vztah k marxistické 
teorii“, čímž vznikla možnost snadné záměny s původním textem. (Na konferenci do Tbilisi mimochodem 
Althusser nakonec nedorazil.) V roce 1984 Léon Chertok připravoval zvláštní číslo časopisu Revue de médecine 

psychosomatique, kde měly být publikovány příspěvky z konference v Tbilisi. Byl zde publikován Althusserův 
článek „Objev doktora Freuda“, nicméně ona první verze zaslaná Chertokovi, později odmítnutá a nahrazená 
druhou verzí. Tento článek byl pak navíc převzat do knihy, která vyšla na jaře 1984 pod názvem Francouzsko-

sovětský dialog o psychoanalýze (Dialogue franco-soviétique sur la psychanalyse). Althusser proti publikování 
této verze ostře protestoval a trval na tom, aby byl publikován jeho dopis, kde uvádí věci na pravou míru a 
v němž se od textu distancuje. Tento dopis byl publikován v Le Monde 11. května 1984. Je to Althusserovo první 
veřejné vystoupení od události z 16. listopadu 1980, kdy v důsledku své maniodepresivní psychózy uškrtil svou 
manželku. 
445  Tento text nikdy nepublikoval. Zaslal jej však Alainu Badiouovi, Étiennu Balibarovi, Yvesi Durouxovi 
a Pierru Machereymu. (Viz Komentář Françoise Maspera in: Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 
112 – 114. 
446  Alain Badiou, jak známo, rozlišuje ve svém díle čtyři typy subjektů. Z Althusserovy zavržené koncepce 
ponechává subjekt estetický a subjekt vědy, krom toho přidává subjekt lásky a politický subjekt. Ačkoli 
Althusserův text nebyl za jeho života publikován, Alain Badiou jej v té době s největší pravděpodobností četl, 
jelikož mu jej Althusser sám zaslal. 
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Althussera jednoduše neexistuje. Mluvit o freudovském Ich-Spaltung jako o subjektu a 

odlišovat jej od Ich jakožto „ideologického subjektu“ je podle Althussera zavádějící. „Zdá se 

mi nesprávné mluvit o ‚subjektu nevědomí‘ pokud jde o Ich-Spaltung. Není žádného 

rozděleného či rozštěpeného subjektu (divisé, scindé). Je zde zcela jiná věc: vedle Ich je zde 

určité Spaltung (rozštěpení), přesněji řečeno určitá průrva (abîme), propast, chybění, mezera. 

Tato průrva není subjekt, ale něco, co se rozevírá vedle subjektu, vedle Ich, které je pravým 

subjektem (a které vzchází z ideologie). (...) Toto Spaltung je typem určité relace či 

specifické diferencující artikulace, která spojuje (ve formě průrvy či mezery) vědomý diskurz 

a ten prvek či spíše tu strukturální kategorii ideologického diskurzu, kterou je Ich. Lacan 

v podstatě zavedl průrvu či mezeru do subjektu, jakožto koncept rozdělení subjektu. Není 

‚subjekt nevědomí‘. (...) Ono chybění subjektu nemůže být subjektem, ačkoli subjekt 

(ideologický) je zvláštním způsobem implikován a reflektován v druhé freudovské topice 

skrze toto chybění, je toto chybění něčím zcela jiným než subjektem.“447 

Na základě Althusserova odmítnutí „subjektu nevědomí“448 vyvozuje Alain Badiou, že 

„u Althussera není a nemůže být teorie subjektu“.449 Dodává, že u Althussera „není subjekt, 

jelikož zde jsou pouze procesy“. Souhlasím s Badiouem, že Althusserova ontologie klade 

důraz na procesuální aspekt skutečnosti a je odklonem od reicentrické statické ontologie. I 

jeho pojetí subjektu jakožto ideologického subjektu je de facto pojetím, kdy to, co nazývá 

„subjektem“, je ve skutečnosti vlastně „objektem“, vzniklým působením ideologických 

interpelativních sil jakožto určitých specifických procesů. Tyto procesy hrají primární úlohu. 

Subjekt je jejich výsledkem. Althusser v podstatě neřeší, zda tyto procesy mají základ 

v něčem, co by se dalo nazvat subjektem, a nezkoumá jejich ontologický původ. Považuje 

procesy a vztahy jednoduše za základní. Přesto se domnívám, že domyšlení Althusserovy 

ontologie, jejíž skryté roviny umožňují odlišný výklad, může poskytnout prostředky, jak 

teorii subjektu v althusserovském diskurzu koncipovat.450 

 
                                                 
447  Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 166–167. 
448  „Althusser se od roku 1966 osvobodil od pojmu Subjektu – ať již rozštěpeného či překříženého.“ De 
Ípola, E., Althusser. L’adieu infini, c. d., s. 68. 
449  Záznam z konference ve Vídni v roce 1998, cit. dle de Ípola, E., Althusser. L’adieu infini, c. d., s. 67. 
450  Podle Alaina Badioua je tento úkol odsouzen předem k nezdaru. „Velmi častá snaha podpořená 
některými Althusserovými texty o psychoanalýze doplnit Althussera Lacanem je podle mého názoru odsouzena 
k nezdaru. U Lacana nacházíme teoretický koncept subjektu, který má určitý ontologický status. Neboť bytí 
subjektu je spojení (couplage) prázdna a objektu a. Nic takového nenacházíme u Althussera.“ Tamt., s. 68. 
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OBJEV DOKTORA FREUDA 

 

Přejděme nyní k článku „Objev doktora Freuda“. Tento článek byl publikován bez 

Althusserova souhlasu. Přesto však není bez zajímavosti se o něm zmínit, jelikož odhaluje 

velice kritický pohled, který Althusser vůči psychoanalýze (a zejména Lacanovi) v tomto 

období (1976) choval, byť se nakonec rozhodl na radu přátel tento článek nezveřejnit. 

Althusserův přítel Michel Pêcheux označuje tento článek v korespondenci jako „Anti-Lacan“ 

a chápe jej jako „účtování s článkem ‚Freud a Lacan‘“.451Althusserova zde vyjádřená pozice 

je skutečně dosti protichůdná pozici, kterou v článku „Freud a Lacan“ zastával. 

Celý článek lze v zásadě shrnout tak, že Freud žádnou vědeckou disciplínu nevytvořil,452 

žádný nový vědecký předmět poznání tudíž nevznikl a „neexistuje“.453 Lacanova snaha dát 

této domněle existující vědě „adekvátní vědeckou formu“ a „adekvátně formulovat její 

předmět zkoumání“ je tak odsouzena předem k nezdaru, jelikož žádný takový předmět prostě 

není. Z toho důvodu také „neexistuje ani možnost dnes konstituovat vědeckou teorii 

nevědomí“.454 Lacanova teorie se dle Althussera zakládá ve skutečnosti na mylném 

předpokladu, že psychoanalýza je vědou,455 ale jelikož této teorii ve skutečnosti chybí 

předmět poznání (stejně jako chybí předmět poznání filosofii), nemůže nic poznávat, a není 

tak ničím jiným než „filosofií psychoanalýzy“, která nemá „právo na existenci“.456 Lacan je 

                                                 
451  Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 188. 
452  „Freud, navzdory svému úsilí, nedospěl k vytvoření teorie nevědomí. Je třeba tuto tezi chápat v plném 
slova smyslu: Freud nedospěl, navzdory veškerému úsilí, k vypracování vědecké teorie (ve smyslu věd, které 
známe) nevědomí.“ (Tamt., s. 197.) „Freud nikdy nepřestal upravovat své myšlenky, své koncepty a to, co sám 
označoval jako obecné ‚hypotézy‘. Jestliže nikdy nepřestal své myšlenky přetvářet, znamená to, že nikdy 
nedospěl k vědecké teorii, dokazující definitivní systematické a homogenní výsledky. (...) Nikdy nedospěl k 
definitivnímu, tj. vědeckému, závěru.“ (Tamt., s. 205.) 
453  Tamt., s. 202–203. 
454  „Tato možnost bude možná existovat zítra, a jestliže bude existovat, oblékne si formy, které jistě 
Lacana překvapí, ale tato možnost neexistuje dnes.“ (Tamt., s. 203.) 
455  „Lacan věřil, že Freud objevil vědeckou teorii nevědomí, aniž by si toho byl vědom, a že stačilo 
připojit k tomuto obsahu formu, která mu chyběla.“ (Tamt., s. 205.) 
456  „Co tedy udělal Lacan? (...) Namísto vědecké teorie nevědomí dal překvapenému světu filosofii 
psychoanalýzy. Říkám filosofii psychoanalýzy přesně ve stejném smyslu, v jakém Engels používal spojení 
filosofie přírody, filosofie dějin apod., když o nich říkal, že nemají žádné právo na existenci, protože nemají 
objekt.“ (Tamt., s. 203.) 
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zde vyobrazen jako „lstivý podvodník“ který „podvedl457 celý svět“ a „pravděpodobně i sám 

sebe“.458 Nejen, že vytvořil pouze „filosofii psychoanalýzy, ale ještě navíc vystupuje, jakoby 

objevil vědu“.459 

Jak bylo řečeno, Althusser se nakonec rozhodl tento článek nevydat. (Byl vydán až v 

osmdesátých letech a Althusser proti jeho vydání ostře protestoval.) Nicméně, jak dosvědčuje 

jeho dopis Élisabeth Roudinesco,460 jeho obsah skutečně odpovídá Althusserovu názoru na 

Lacana v tomto období. Nebyl žádným taktickým bojovým manévrem na „filosofickém 

bitevním poli“. 

Využijeme-li nyní Althusserovu koncepci latentního a manifestního diskurzu, můžeme 

se ptát, projevem jakého latentního obsahu je tento zcela manifestní útok na Lacana, resp. 

čeho je symptomem? Odpovědi na otázky tohoto druhu jsou nutně hypotetické. Souhlasím 

ovšem s Pascale Gillot,461 že Althusserův útok na Lacana a jeho teorii by mohl být do značné 

míry důsledkem toho, že Althusser si začíná uvědomovat selhání svého vlastního teoretického 

projektu dát marxismu teorii odpovídající jeho obsahu. V období druhé poloviny 

sedmdesátých let Althusser hluboce prožíval tehdejší „krizi marxismu“ a navzdory 

proklamacím, že tuto krizí vítá, jelikož může znamenat vlastně obnovení marxismu a otevření 

nových cest,462 v soukromí podléhá deziluzi a uvažuje o tom nadobro se veřejně odmlčet.463 

Tento vlastní neúspěch a neúspěch marxistické teorie a praxe může pak promítat do teorie 

Lacanovy, ve které ne zcela neoprávněně vidí jistou podobnost s vlastním teoretickým 

                                                 
457  Výraz „duper“ má kromě významu „podvést“, „oklamat“ či „ošidit“ rovněž význam „dělat si z někoho 
blázny“. 
458  „Lacan vytvořil tuto vybájenou (fantastique) filosofii psychoanalýzy, která fascinovala intelektuály po 
celém světě celá desetiletí, ať již byli psychoanalytici či ne. Jejich fascinace má dva důvody. Prvním důvodem 
je, že Lacan je svým způsobem filosof silných myšlenek, chytře schovaný za svoji esoterickou fasádou. Druhým, 
že Lacan mluví o psychoanalýze. Lacan tak hraje na dvě strany. Filosofům přináší záruku Mistra, ‚který ví‘, co si 
Freud myslel. Psychoanalytikům přináší záruku Mistra, ‚který ví‘, co znamená (filosoficky) uvažovat. Podvedl 
celý svět a velmi pravděpodobně, navzdory své extrémní lstivosti (rouerie), podvedl i sám sebe.“ (Tamt., s. 203.) 
459  „Lacan postupoval tak, jako by získal nějaký neoddiskutovatelný vědecký výsledek (...), a neustále 
pracoval na tomto základě, (...) aby z něj získával stále nové teoretické závěry. Víme, že ve skutečnosti nejsou 
jeho teoretické závěry ničím jiným než pouhými závěry filosofickými.“ Tamt., s. 206. 
460  Althusser zde vyjadřuje, že Lacanovy myšlenky „jsou nicotné“ a „co je důležitější, vedou do slepých 
uliček a jsou sterilní“. (Tamt., s. 220.) 
461  Gillot, P., Althusser et la psychanalyse, c. d., s. 148. 
462  Viz Althusser, L., „Enfin la crise du Marxisme!“, in: týž, Solitude de Machiavel, c. d., 269–279. 
463  Viz dopis Merabu Mamardašvilimu z 16. ledna 1978, in: Althusser, L., Écrits philosophiques et 
politiques I., c. d., s. 542. 
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projektem. Tato podobnost se ukazuje v článku příznačně nazvaným „O Marxovi a Freudovi“, 

jímž nahradil svůj původní článek „Objev doktora Freuda“. 

 

 

O MARXOVI A FREUDOVI  

 

Althusser se v tomto novém článku rozhodl o Lacanovi příliš nezmiňovat a rovněž 

neventiluje ani svůj názor, že by Freud nezaložil novou vědu. Diplomaticky píše, že Freud 

„učinil významný objev“, ale nedodává adjektivum „vědecký“. Potvrzuje však afinitu mezi 

Marxem a Freudem. 

Tato příbuznost spočívá podle něj ve Freudově „materialistickém a dialektickém 

myšlení“464 a v již zmiňovaných konceptech jako „předeterminace“, „zhuštění“ a „přesun“, 

které jsou, jak se Althusser pokoušel ukázat, vlastní i Marxově koncepci. „Freud tak objevil 

rysy dialektiky, které jsou velmi blízké Marxovým a někdy dokonce bohatší.“465 

Dalším důležitým společným rysem je konfliktní charakter marxistické a freudovské 

teorie.466 Althusser se pozastavuje nad skutečností, že od té doby, co tyto disciplíny vznikly, 

vždy existovala snaha je nějak „anektovat či revidovat“. 

Tato skutečnost není podle Althussera náhodná, není projevem nevědomosti či něčeho 

podobného, ani běžnou kritikou či útokem. Je projevem přiznání jejich kritiků, že tyto teorie 

jsou pravdivé a zároveň nebezpečné.467 Takovou pravdu není možnost snést. Tam, kde pravda 

není, postačuje pouhé odmítnutí. Tam, kde je pravda a zároveň ohrožení, je třeba 

revizionismu, který by tuto pravdu a ohrožení svým revizionismem „neutralizoval“.468 Ono 

ohrožení není ničím menším než ohrožením celého daného řádu. Spočívá v odhalení toho, že 

to, co jsme dosud považovali za přirozenou skutečnost, je ve skutečnosti jen jakýsi Matrix. 

„Marx byl přesvědčen, že ‚pravda‘, kterou odhalil, nemá za protivníka (...) pouze 

                                                 
464  „Freud, stejně jako Marx, nám poskytuje příklad materialistického a dialektického myšlení.“ „Jestliže 
základní teze, která definuje materialismus, je existence reality nezávislé na myšlení či vědomí, je Freud 
jednoznačně materialistou, poněvadž nejen že odmítá primát vědomí v oblasti poznání, nýbrž rovněž ve vědomí 
samotném.“ (Althusser, L., „Sur Marx et Freud“, in: Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 224.) 
465  Tamt., s. 225. 
466  Tamt. 
467  Tamt., s. 226. 
468  Tamt.  
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‚nevědomost‘, ale celý komplexní systém buržoazní ideologie, základní to pilíř buržoazního 

třídního boje, který (...) nebude mít nikdy žádný důvod, aby připustil poznání či rozpoznání 

této ‚pravdy‘, kterou je vykořisťování. Funkcí tohoto systému je jej naopak (...) maskovat a 

působit, aby vykořisťovaní tomuto systému iluzí podlehli, což je nutné pro jejich 

podmanění.“469 

 

Althusser zdůrazňuje skutečnost, že společenské vědy nejsou čistě neutrálními a 

racionálními disciplínami, ale často jsou kontaminovány ideologií a hodnotovým zaměřením, 

které do nich teoretici, kteří jsou samozřejmě jenom lidé, a nikoli čistě racionálně uvažující 

stroje, vnášejí ze své běžné společenské zkušenosti a ze společenského prostředí, v němž se 

pohybují. Určitá ideologie v některých případech brání postoupit teoretikům v jejich 

disciplíně dále a některé teoretické problémy uchopit.470 Pro pochopení některých pravd je tak 

podle Althussera třeba zaujmout určitou hodnotovou pozici.471 Psychoanalýza a marxismus 

produkují právě takovéto typy pravd, které nelze nahlížet z pouze neutrálního stanoviska 

(jako například pravdy geometrie). Produkují ze své podstaty pravdy, které jsou konfliktní, 

jelikož jsou samy odhalením určitého konfliktu, který se kapitalistická ideologie pokouší 

maskovat. Konfliktní charakter „marxistické teorie je tak konstitutivním [rysem] jeho 

vědeckosti, jeho objektivity“.472 Jinak řečeno, kdyby závěry marxistické teorie nevzbuzovaly 

                                                 
469  Tamt., s. 227. 
470  V případě klasické ekonomie například koncipovat teorii nadhodnoty se všemi jejími konsekvencemi. 
Tak například Smith a Ricardo nemohli objevit teorii nadhodnoty, kterou již měli takřka v ruce a před očima, 
jelikož by museli uznat existenci vykořisťování a řadu věcí s ním spojených. 
471  Althusser například píše: „Pro zpozorování a porozumění tomu, co se odehrává v třídní společnosti, je 
nevyhnutelné zaujmout teoretickou pozici proletářské třídy. Toto jednoduché konstatování [chce říci], že ve 

skutečnosti, která má nutně konfliktní charakter jako tato společnost, nemůžeme vše vidět odkudkoli, že můžeme 
odhalit podstatu této konfliktní skutečnosti pouze pod podmínkou, že zaujmeme jistou pozici v tomto konfliktu 

samém a ne jinou, neboť obsadit pasivně jinou pozici by znamenalo nechat se zavléci do logiky třídních iluzí, 
které se nazývají dominantní ideologií. Tato podmínka ovšem útočí (heurte) na celou domněle objektivistickou a 
hodnotově neutrální tradici (...). Pozitivistická koncepce objektivity umožnila prezentovat toto stanovisko jako 
neutrální pozici mimo konflikt, byť to již bylo stanovisko, které v daném konfliktu již představovalo zaujetí jasně 
vyhraněné pozice.“ (Tamt., s. 229). Vzhledem ke konfliktnímu charakteru skutečnosti obsazení každé pozice v 
tomto konfliktu nějak působí. Obsazení tzv. „neutrální pozice“ objektivně pomáhá udržovat status quo. V tomto 
světle je možno také chápat ideologický nátlak na humanitní vědy, že mají být neutrální a v žádném případě (pod 
hrozbou vyloučení z vědecké komunity) angažované. „Ideologie neutrality“, jak bychom ji mohli nazvat, však 
není zdaleka neutrální, jak se prezentuje, ale zcela jednoznačně „bojuje“ na určité straně barikády. Vyhlašování 
její neutrality, je součástí tohoto boje a jeho maskování. 
472  Tamt., s. 228. 
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podvědomý i vědomý odpor apologetů systému a snahy tyto závěry revidovat a neutralizovat, 

bylo by to příznakem toho, že s marxistickou teorií je něco v nepořádku. Že nevyjadřuje 

adekvátně svůj předmět zkoumání.473 

Podobně to platí pro psychoanalýzu. Zásluha psychoanalýzy není podle Althussera v 

tom, že by zpochybnila ten či onen prvek buržoazní ideologie, ale v tom, že zpochybnila samu 

„ filosofickou formu buržoazní ideologie“, která převládala v dějinách pět století a která, i když 

nemá již takovou sílu, pořád představuje implicitní filosofii pro celou řadu oblastí a proniká 

do struktury společnosti hlouběji, než by se na první pohled zdálo.474 Zdá se, že Freud se 

„dotkl nejcitlivějšího bodu celého ideologického systému buržoazie“.475  

Tímto „nejcitlivějším bodem“ samozřejmě není nic jiného než odmítnutí koncepce 

suverénního, autonomního subjektu. Tato koncepce tvoří dle Althussera nejen základ 

„veškeré buržoazní filosofie, ať již empiristické či transcendentální, které, zdá se, uvolňují 

místo neopozitivismu“,476 ale hlavně tvoří „implicitní filosofii“, která se promítá do politické 

ekonomie (homo economicus), etiky (morální subjekt), práva (právní subjekt) apod.477 Je 

spojena „s ‚přirozenou‘ a ‚spontánní‘ myšlenkou o ‚člověku‘ jako ‚subjektu‘, jehož jednota je 

zajištěna či korunována skrze ‚vědomí‘“. 478 

V této „implicitní filosofii“ je morální subjekt pojímán jako autonomní instance, jejíž 

rozhodnutí jsou důsledkem jen jí samé (přinejmenším se připouští, že je takových 

nepodmíněných rozhodnutí schopna – srov. např. Kantovu autonomii mravní vůle). Tato 

představa je spojena s představou právního subjektu, vědomého si svých práv a povinností a 

schopného o plnění těchto práv a povinností autonomně rozhodovat. 

                                                 
473  Marx sám, aby mohl tento konfliktní charakter skutečnosti vyjádřit a koncipovat teorii nadhodnoty, 
musel se podle Althussera předtím politicky přiklonit na stranu proletariátu, musel se „odříznout“ od buržoazní 
ideologie a přejít na stranu protilehlou. Z tohoto důvodu Althusser odmítá Kautského tvrzení, že „marxistická 
teorie byla vypracována vně dělnického hnutí“. Dodává, že „vždy byl přesvědčen, že je tato [Kautského] teorie 
chybná“. Je sice evidentní, že Marx s Engelsem byli vzděláni jako „buržoazní intelektuálové, vně dělnického 
hnutí“, od této ideologie se však radikálně odtrhli a přestoupili na pozici proletariátu. Pravda je tedy podle 
Althussera taková, že „Marx a Engels nevypracovali svoji teorii mimo dělnické hnutí, ale uvnitř dělnického 
hnutí. Nikoli tedy mimo proletariát a jeho pozice, nýbrž uvnitř této pozice a revoluční praxe proletariátu“. Tato 
teorie tedy „není importována dělnickému hnutí zvnějšku“. (Tamt., s. 230–231.) 
474  Tamt., s. 233. 
475  Tamt., s. 236. 
476  Tamt., s. 233. 
477  Tamt. 
478  Tamt., s. 232. 
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Celý právní, morální i náboženský systém, ale i ekonomický systém, stojí vlastně na 

představě člověka jako suvereního subjektu. Na jeho autonomii a jednotnosti jeho vědomí. Na 

představě člověka, který je v jádru svobodný, je svým vlastním pánem. Freudova teorie, ústící 

do závěru, že „nejsme páni ve svém domě“, tuto představu boří. Boří i některé legitimizační 

strategie, které jsou na této představě založeny. Destruuje tak dle Althussera vlastně jádro 

„buržoazních ideologií“, ideologií, jež jsou „cementem společnosti“ a podmínkou reprodukce 

kapitalistických vztahů.  

Koncepce suvereního subjektu, předpoklad jeho nekostituovanosti zastírá ipso facto 

nejen fakt, že se jedná o instanci konstituovanou, zastírá nejen mechanismus, kterým tato 

konstituce probíhá, ale vylučuje i samotnou možnost dotazovat podmínky této konstituce. 

Z těchto důvodů představují psychoanalýza stejně jako marxismus společensky obtížně 

akceptovatelné disciplíny, protože jejich závěry jsou podle Althussera příliš „pravdivé“ a 

příliš „nebezpečné“ na to, aby mohly být doopravdy pravdivé. Jejich „pravda je 

nebezpečná“.479 Odtud dle Althussera věčný revizionismus těchto disciplín.480 

 

Pokusili jsme se v této kapitole nastínit určité analogie, které podle Althusser existují 

mezi psychoanalýzou a marxismem; zároveň jsme se pokusili ukázat, jaký vliv měla 

psychoanalýza na Althusserův vlastní teoretický projekt. Aby však nedošlo ke špatnému 

pochopení toho, jak Althusser vztah mezi těmito dvěma disciplínami chápe, je třeba říci, že 

Althusser (navzdory řadě analogií mezi oběma teoriemi a navzdory tomu, že althusserovský 

marxismus si z psychoanalýzy vypůjčuje řádu termínů a konceptů) nepochybuje o superioritě 

marxismu vůči psychoanalýze. Je to podle něj nakonec marxistická filosofie jako obecná 

teorie teoretické praxe, která může psychoanalýzu teprve teoreticky založit. Poskytnout ji 

obecnou teorii diskurzu. Psychoanalýza je vlastně jen jejím zvláštním případem – teorií 

diskurzu nevědomí.481 

Marxismu však dle Althussera nenáleží jen priorita epistemologická, ale rovněž i 

historická. Strukturální kauzalitu a princip předeterminace objevil dle Althussera jako první 

Marx, nikoli Freud, a byť Marx nevypracoval její koncept, byl to právě on, kdo jako první 

tento koncept aplikoval. 

                                                 
479  Tamt. s., 226. 
480  Tamt., s. 226–227. 
481  Gillot, P., Althusser et la psychanalyse, c. d., s. 143. 
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Ačkoli, jak bylo řečeno, konceptuální přejímky z psychoanalýzy (předeterminace, 

skrytý a manifestní diskurz, zhuštění a přesun apod.) zcela nepochybně ovlivnily vlastní 

Althusserovu koncepci, nelze její vliv na druhou stranu přeceňovat. Koncepci předeterminace, 

relativní autonomie, působení struktury na své prvky apod. lze bez velkých obtíží vyčíst u 

samého Marxe a Engelse a není k tomu v zásadě zapotřebí ani symptomálního čtení. Totéž 

platí i pro pojetí hlavních a vedlejších rozporů. 

Vliv psychoanalýzy na Althussera tak spíše určil terminologické ukotvení obsahu. 

Místo pojmu strukturální determinace by se mohl dobře používat i jiný výraz a, jak píše 

Shakespeare, „co růží zvem, zváno jinak, vonělo by stejně“. Sám Althusser ostatně připouští 

možnost používat synonymně místo pojmu „strukturální kauzalita“ výraz „materialistická 

dialektická kauzalita“.482 

V čem je však význam psychoanalýzy, konkrétně Lacana, naprosto nezastupitelný a bez 

kterého by Althusser zřejmě sám nemohl dále postoupit, je Lacanova teorie subjektu, bez níž 

by Althusser zřejmě nikdy nebyl schopen formulovat svoji koncepci ideologie a konstituce 

subjektu prostřednictvím ideologických interpelativních praktik. A je to právě tato koncepce, 

která vzbudila z Althusserova díla významný teoretický zájem. Nemalou měrou je právě díky 

Althusserovi Lacanova teorie konstituce subjektu tím, co je z jeho díla nejvíce známo, a je 

rovněž tím, co Althussera na Lacanově teorii zaujalo snad nejvíce.483 Byť tato koncepce již 

přesahuje o několik let rámec „teoreticistního“ období, dovolím si zde o ní pojednat. Jistým 

způsobem osvětluje či staví do nového světla některé teoretické aspekty, které byly řešeny 

v teoreticistním období. Pro její význam v celkové souvislosti Althusserova díla nelze tuto 

koncepci ideologie v pojednání o Althusserově filosofii opominout, byť již vybočuje, jak jsme 

řekli, mimo rámec teoreticistního období.  

                                                 
482  Althusser, L., „Éléments d’autocritique“, c. d., s. 178. 
483  „Nejoriginálnější a nejvýznamnější část Lacanova díla: jeho objev, je bezpochyby zde. Přechod z 
existence (...) biologické k existenci lidské.“ Althusser, L., Écrits sur la psychanalyse, c. d., s. 38. 
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IDEOLOGIE 
 

 

 ALTHUSSEROVO POJETÍ IDEOLOGIE  

 

 

Althusser své pojednání o ideologii, v textu nazvaném Ideologie a ideologické statní 

aparáty, začíná (po úvodním odstavci) následujícím vyjádřením: „Jak říkal Marx, každé malé 

dítě ví, že jestliže určitá společenská formace nereprodukuje podmínky produkce ve stejnou 

chvíli, kdy produkuje, nepřežije déle než rok.484 Konečnou podmínkou produkce je tedy 

reprodukce podmínek produkce.“485 Althusser si následně klade otázku, co to vlastně 

znamená „reprodukovat podmínky produkce“. Je to podle něj jednak reprodukce produkční 

síly (tj. produkčních prostředků a pracovní síly) a jednak reprodukce existujících produkčních 

vztahů.486 

Althusser se soustředí především na rozbor toho, co je to reprodukce pracovní síly. Tuto 

reprodukci lze v zásadě rozdělit na tři složky: 

a) materiální reprodukci – lidé musí jednoduše být naživu, aby mohli pracovat a působit 

jako pracovní síla; 

b) reprodukci její kvalifikace – vzhledem k tomu, že kapitalistický systém se vyznačuje 

vysokou dělbou práce a specializací, je nutné, aby pracovní síla, má-li být schopna nějakým 

účinným způsobem pracovat, tedy vystupovat jako pracovní síla, byla určitým způsobem 

kvalifikovaná; 

c) reprodukci podřízenosti pracovní síly vůči etablovanému řádu – k reprodukci určité 

společenské formace totiž nestačí pouze zajistit kvalifikovanou pracovní sílu, která je schopna 

pracovat, ale je třeba, aby skutečně pracovala.  

                                                 
484  Althusser zde odkazuje na Marxův dopis Kugelmannovi z 11. července 1868, kde Marx doslova říká, 
že „každé dítě ví, že by musel zahynout každý národ, který by zastavil práci neříkám ani na rok, nýbrž na 
několik neděl.“ Marx, K., Engels, B., Vybrané dopisy, přel. J. Wagstein, J. Bílý, Svoboda, Praha 1952, s. 190; 
pozn. P. K. 
485  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, in: týž, Positions, c. d., s. 67. 
486  Tamt., s. 68. 
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K tomu je možno ji přimět v zásadě dvěma způsoby – represivně nebo ideologicky. 

Jednou z hlavních institucí, která tento represivní či ideologický nátlak vykonává, je podle 

Althussera stát. K tomu využívá nejrůznější státní aparáty. Podle toho, jestli státní aparáty 

působí primárně prostřednictvím ideologie či represe, je Althusser rozlišuje na represivní 

státní aparát a ideologické státní aparáty. 

Žádný z aparátů však není čistě represivní či čistě ideologický. Ve skutečnosti každý 

aparát plní obě funkce. Jejich rozlišení spočívá v tom, která funkce je v tom kterém aparátu 

dominantní, zda represe, či ideologie.487 Mezi represivním státním aparátem a ideologickými 

státními aparáty existuje ve skutečnosti však ještě jeden rozdíl než to, jak působí. Je jím to, že 

zatímco „existuje jeden (represivní) státní aparát, existuje mnoho ideologických státních 

aparátů“.488 

Althusser poukazuje na to, že represivní aparát vychází z jediného centra, a ačkoli je 

samozřejmě značně rozvětvený (policie, armáda, vězení apod.), vztahuje se právě k tomuto 

jedinému centru. Něco takového se o ideologických státních aparátech říci nedá. Ty jsou 

„decentralizované“ a nezahrnují pouze „státní instituce“, či přesněji „veřejné instituce“, ale (a 

snad i ve větší míře) soukromou sféru. Althusser říká těmto aparátům „státní“, jelikož de facto 

(i když mohou být i soukromé) zajišťují to, čemu říká „státní ideologie“, kterou ztotožňuje s 

vládnoucí ideologií, jež má za cíl udržet a reprodukovat status quo a dané produkční 

vztahy.489 Ačkoli jsou ideologické státní aparáty decentralizované, jsou „navzdory své 

diverzitě a vzájemné protikladnosti“ sjednoceny dominantní ideologií, kterou reprodukují a 

která je ideologií „vládnoucí třídy“.490 

Je třeba říci, že „státní aparáty“ odděluje Althusser striktně od „státní moci“. Státní 

aparáty představují širší pojem. Z politického hlediska proto pouze nestačí získat státní moc, 

ale je třeba rozbít dané statní aparáty, které reprodukují vztahy vykořisťování, a nahradit je 

novými aparáty, které tuto funkci plnit nebudou. V opačném případě může dojít dle 

                                                 
487  Tamt., s. 84–85. 
488  Tamt., s. 83. Podobné vyjádření v Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 168. 
489  Jako příklady soukromých ideologických státních aparátů uvádí Althusser následující: „Soukromé jsou 
církve [ve Francii došlo k odluce státu a církví v roce 1905, pozn. P .K.], politické strany, odbory, rodiny, 
některé školy, většina novin, kulturní instituce atd., atd.“ (Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques 
d’État“, c. d., s. 83–84.) Mluvíme-li nyní o „soukromém“ a „státním“ či „veřejném“, je třeba zde upozornit ještě 
na jednu skutečnost, a totiž že stát jako takový „není ani veřejný (public), ani soukromý, ale je naopak 
podmínkou jakékoli distinkce mezi veřejným a soukromým“. (Tamt., s. 84.) 
490  Tamt., s. 85. 
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Althussera sice ke změně formy státní moci, ale společenské vztahy nebudou zásadním 

způsobem pozitivně změněny a revoluce prohraje (případ sovětského zřízení, v němž stát, 

resp. úzká stranická vrstva, se stal univerzálním vykořisťovatelem, vůči němuž byl zbytek 

společnosti v podřízeném postavení). Vzhledem k nutnosti radikálně proměnit strukturu a 

fungování státních aparátu odmítá Althusser reformismus, který chce ponechat státní aparáty, 

včetně státu jako takového, nedotčeny.  

 

Althusser bývá mnohdy oceňován právě za to, že vyzdvihl význam ideologických 

státních aparátů a jejich funkce při zajišťování dominance určité třídy. „Žádná třída si [totiž] 

nemůže dlouhodobě udržet státní moc, aniž by zároveň neuplatňovala svoji hegemonii nad 

státními ideologickými aparáty a uvnitř těchto aparátů.“491 

Jedním z klíčových ideologických státních aparátů je podle Althussera škola (resp. 

dvojice: „škola-rodina“, která nahradila dvojici „kostel-rodina“).492 Škola zajišťuje sice 

reprodukci kvalifikace, jak jsme o ní hovořili výše, ale také reprodukci podřízení se 

dominantní ideologii či „praktikám“ této ideologie.493 Jinými slovy, ve škole je nám sice 

předáváno určité „savoir-faire“, „ale formou, která zajišťuje podřízení se (assujettissement) 

dominantní ideologii“.494 Kromě školy „nemá žádný jiný ideologický statní aparát během 

tolika let k dispozici povinné posluchačstvo, (...) pět až šest dnů ze sedmi, osm hodin denně 

po dobu celého dětství (...).“495  

                                                 
491  Tamt., s. 86. 
492  Revoluční hnutí podle Althussera správně pochopilo, že je třeba v prvé řadě zaútočit právě na tento 
ideologický aparát číslo 1, který reprodukuje podřízenost vůči etablovanému řádu a generuje společenské 
nerovnosti, které maskuje jako „přirozené“ vlohy. Ze skutečnosti, že Althusser považuje školu za ideologický 
aparát číslo 1, Poiron mylně vyvozuje, že je prý podle Althussera třeba tento aparát odstranit. „Definovat školu 
jako dominantní ideologický aparát je vysoce reakční, je to ospravedlnění ultralevicové praxe zničit 

(destruction) školu tady a teď.“  (Poiron, J. M., „Althusser, l’idéologie, l’école“, in: Vincent, J.-M. et al., Contre 

Althusser, Union Générale d’Éditions, Paris 1974, s. 292.) Takovýto požadavek je podle Poirona reakční, jelikož 
škola zajišťuje „formování pracovní síly a plní tedy společensky užitečnou roli“. (Tamtéž, s. 293) Althusser však 
o žádnou „destrukci“ vzdělání neusiluje, ba naopak. Plně si uvědomuje, že škola plní jak funkci zajišťující 
reprodukci pracovní síly (a tuto funkci je podle něj třeba zachovat), tak funkci ideologické indoktrinace (a jen tu 
je třeba odstranit). Je tedy třeba přetvořit tento aparát tak, aby byla zajištěna funkce první, ale odstraněna funkce 
druhá. 
493  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 73. 
494  Tamt. 
495  Tamt., s. 95–96. 
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Ponechme nyní stranou Althusserovy rozbory jednotlivých konkrétních ideologických 

státních aparátů (rodina, kostel, škola) a to, jakou hrály roli v jednotlivých historických 

obdobích, a obraťme pozornost k Althusserovu obecnému pojetí ideologie. 

Podle Althussera ideologie jako taková nemá dějiny.496 Zatímco jednotlivé konkrétní 

ideologie (například ideologie křesťanská, fašistická, anarchistická apod.) dějiny mají, jsou 

historicky podmíněné, historicky přechodné, lze datovat jejich historický vznik, případně 

jejich historický zánik, tak ideologie jako taková, ideologie obecném smyslu, má dle 

Althussera transhistorický charakter.497 Je věčná – stejně jako Freudovo nevědomí.498 Zde se 

dostáváme opět k vlivu psychoanalýzy.499 

Podle Freuda konstituci subjektu předchází určitá míra potlačení slasti do nevědomí 

(resp. nevědomí vzniká právě tímto aktem potlačení), a každý člověk se proto vyznačuje tím, 

že má nevědomí. Jednotlivé konkrétní nevědomí je samozřejmě určeno tím, co daný subjekt 

prožije, ale samotná existence nevědomí, není nijak společensky či kulturně podmíněna.500 

Jednoduše řečeno, když Althusser mluví o tom, že „ideologie nemá dějiny“, myslí tím: 

1) jednak, že její základní obecná struktura není výsledkem historických procesů, ale že má 

transhistorický charakter, není historicky podmíněná; 2) jednak to, že jednotlivé konkrétní 

ideologie, které jsou konkretizací oné obecné struktury ideologie, jsou zase naopak historicky 

podmíněné, ale nemají dějiny v tom smyslu, že nemají autonomní dějiny, že jsou výrazem 

něčeho jiného než sebe samých, a to materiálních (neideologických, neideových) historických 

                                                 
496  Althusser se opírá o následující pasáž z Německé ideologie: „I mlhavé výtvory v mozcích lidí jsou 
nutné sublimáty jejich materiálního životního procesu (...), který je spjat s materiálními předpoklady. Tím 
ztrácejí morálka, náboženství, metafyzika a všechna ostatní ideologie i formy vědomí, které jim odpovídají, 
zdání samostatnosti. Nemají dějiny, nemají vývoj, nýbrž lidé, rozvíjející svou materiální výrobu a své materiální 
styky, mění s touto svou skutečností i své myšlení a produkty svého myšlení. Život není určován vědomím, 
nýbrž vědomí je určováno životem.“ Marx, K., Engels, F., „Německá ideologie“, c. d., s. 41. 
497  „Ideologie má transhistorický charakter, existovala a bude existovat vždy.“ Althusser, L., Sur la 
philosophie, c. d., s. 70. 
498  „ Formální struktura ideologie je stále stejná.“ (Srov. Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 227.) 
Co se mění, je jen její konkrétní obsah, jen ten je „historický“. Její formální struktura však zůstává neměnná a v 
tomto smyslu nehistorická. 
499  Althusser deklaruje svůj cíl tak, že chce „navrhnout obecnou teorii ideologie ve smyslu, v jakém Freud 
představil svou obecnou teorii nevědomí.“ Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 
101. 
500  Spolu s Robertem Kalivodou bychom mohli říci, že je to součást určité „antropologické konstanty.“ 
Viz Kalivoda, R., Moderní duchovní skutečnost a marxismus, Československý spisovatel, Praha 1968. 
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procesů.501 Je možné také říci, že konkrétní ideologie jsou projevem obecnější struktury 

ideologie, podobně jako sny jsou projevem nevědomí. 

 

Důležitým rysem Althusseraova pojetí ideologie je skutečnost, že konkrétní ideologie 

není jen nějaká iluze. Je to sice určitá forma reprezentace, ale má zároveň i konstitutivní 

funkci, jíž je právě reprodukce podmínek produkce. Althusser někdy o konkrétní ideologii 

hovoří tak, že „ideologie = iluze/aluze“.502 Zde je určitá souvislost s Marxovou analýzou 

zbožního fetišismu v Kapitálu. Ačkoli Althusser takřka nevyužívá potenciál, který tato 

Marxova analýza skýtá,503 můžeme se pokusit ji s Althusserovu teorii ideologie propojit.504 

Pokusím se přiblížit Althusserovo pojetí rovněž i s poukazem na některé příklady Marxových 

názorů na náboženství. 

 

 

ZBOŽNÍ FETIŠISMUS A NÁBOŽENSTVÍ  

 

Teorie zbožního fetišismu vysvětluje mechanismus, který způsobuje to, že místo toho, 

aby se zboží jevilo tím, čím je – výsledek společenské práce, jeví se jako věc, která není 

závislá na sociálních vztazích produkce.505 „Určitý společenský vztah lidí samých pro ně 

nabývá fantastické formy vztahu mezi věcmi.“506 

                                                 
501  Althusser o ideologiích v této souvislosti uvádí, že jsou „reflet vide inversé de l’histoire réele“. 
Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 100. 
502  Tamt., s. 102. 
503  Althusser považuje celý první oddíl Kapitálu za velice problematický a při četbě Kapitálu jej dokonce 
doporučuje přeskočit a číst až úplně na samotný závěr četby (po všech čtyřech dílech Kapitálu). Viz Althusser, 
L., „Comment lire Le Capital“ , in: Althusser, L., Positions, c. d., s. 49–60; Althusser, L., „Avertissement aux 
lecteurs du livre I du Capital“, c. d., s. 7–26. V textech z druhé poloviny sedmdesátých let Althusser dokonce 
píše, že první oddíl velmi poškodil teoretickou výstavbu Marxova Kapitálu a samotnou marxistickou teorii. 
(Není bez zajímavosti, že obdobný názor na první oddíl Kapitálu zastával i Stalin, byť samozřejmě z jiných  
důvodů.) 
504  Zajímavý rozbor Marxovy analýzy zbožního fetišismu podává Alex Callinicos ve své práci Althusser’s 

Marxism, c. d., London 1976. 
505  Například cennost diamantu či perly se jeví jako její přirozená vlastnost, příp. jako vlastnost, kterou jí 
určil trh. Fetišistický charakter způsobuje takovéto nutné zdání. Ve skutečnosti je cena perly či diamantu 
projevem zákona hodnoty stejně jako např. výkyvy nabídky a poptávky. Srov. například Kapitál I., kde Marx 
říká, že diamanty jsou cenné, protože „se vyskytují v zemské kůře vzácně a jejich nalezení proto průměrně stojí 
mnoho pracovní doby. Představují tedy mnoho práce v malém objemu. (...) Kdyby se podařilo přeměňovat 
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Důležité je zdůraznit, že fetišistický charakter není jen nějakou iluzí, tím méně pak 

subjektivní iluzí či chybou, ale je spíše jakýmsi adornovským „společensky nutným zdáním“. 

Určuje, jakým způsobem se věci jeví. Je to, jak Marx píše, „jevová forma věcí“. Nelze říci, že 

tento fetišismus jen zakrývá skutečnou povahu zbožní produkce, ale je přímo její integrální 

součástí a určitým způsobem poukazuje na skutečný stav (to je jeho aluzivní funkce). 

Nepředstavuje tedy něco, co by bylo ke zbožní produkci jen zvnějšku jakoby „přilepeno“, aby 

legitimovalo status quo, ale naopak tento fetišistický charakter je, jak říká Marx, od zbožní 

produkce „neoddělitelný“.507 

Rovněž i pokud jde o fetišistický charakter náboženství (Marx v Kapitálu zbožní 

fetišismus několikrát přirovnává k náboženskému fetišismu), ani ten není podle Marxe 

pouhou iluzí. Samotná existence náboženství odráží něco skutečného, je symptomem něčeho 

skutečného, „je výrazem skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě“.508 Vyjadřuje tu 

skutečnost, že žijeme ve světě, ve kterém je „zapotřebí iluzí“.509 „Tento stát, tato společnost 

produkují náboženství, převrácené vědomí světa, protože jsou samy převráceným světem.“510 

Je to tedy stav skutečného světa, který produkuje náboženskou iluzi (která je však rovněž i 

určitou aluzí, narážkou na to, že tento svět je skutečně světem, v němž je iluzí zapotřebí). 

Proto také nelze podle Marxe náboženství odstranit například dokazováním inherentních 

logických rozporů obsažených v daném náboženském systému, to by byla pouze ideologická 

kritika, ale právě a pouze odstraněním poměrů, ve kterých je třeba náboženství – poměrů, 

z kterých náboženství čerpá svůj raison d’être. Nejde tedy o to, jak zní slavná 11. teze o 

                                                                                                                                                         
malým množstvím práce uhlí v diamanty, mohla by jejich hodnota klesnout pod hodnotu cihel.“ (Marx, K., 
Kapitál I., c. d., s. 57). Viz také Rukopisy „Grundrisse“, kde Marx píše, že „hodnota všeho zboží je určena jeho 
výrobními náklady. (...) Cena je tato jeho směnná hodnota vyjádřena v penězích. (...) Poptávka a nabídka určují 
neustále ceny zboží; (...) ale výrobní náklady určují výkyvy poptávky a nabídky.“ (Marx, K., Rukopisy 

„Grundrisse“ I., c. d., s. 92–93.) „Zatímco si producenti vzájemně vyměňují svoji práci [práci v jedné formě za 
práci v jiné formě], jeví se tato směna jako vyměňování si věcí, způsobem, který se zdá vycházet z jejich 
přirozené povahy.“ Bidet, J., Exposition et reconstruction du Capital, PUF, Paris 2004, s. 16. 
506  Marx, K., Kapitál I., c. d., s. 90. 
507  „Toto nazývám fetišismem, který je nerozlučně spojen s produkty práce, jakmile se vyrábějí jako zboží, 
a který je tedy neoddělitelný od zbožní výroby.“ Tamt., s. 90. 
508  Marx, K., „Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva“, in: týž, Odcizení a emancipace člověka, Mladá 
Fronta, Praha 1967, s. 57. 
509  Tamt. 
510  Tamt. 
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Feuerbachovi, interpretovat svět, příp. různé filosofické či náboženské soustavy, ale svět 

změnit, a tím teprve odstranit příčiny produkce fetišistického charakteru. 

Pomiňme fakt, že v tomto bodě vidíme zřetelnou kontinuitu mezi raným a pozdním 

Marxem,511 jejímž byl Althusser ostrým kritikem, a zdůrazněme raději skutečnost, že ani 

vědecké odhalení fetišistického charakteru samo o sobě fetišistický způsob vidění 

neodstraňuje.512 (Podobně jako po Koperníkově vědeckém objevu, že Země se točí kolem 

Slunce, se nijak nezměnila ta skutečnost, že se nám to pořád jeví opačně. Na základě 

Koperníkova objevu je však vysvětlitelná nejen samotná tato skutečnost, ale právě i to, proč 

se nám jeví v převrácené podobě.) 

Říkali-li jsme, že ideologie představuje určitou formu vidění, souvisí s tím Althusserova 

definice ideologie jako reprezentace „imaginárního vztahu individuí k jejich reálným 

podmínkám existence“.513 Jiná definice, kterou Althusser používá, zní: „Ideologie je systém 

idejí, reprezentací, které ovládají ducha člověka nebo sociálních skupin.“514 Althusser přitom 

opakovaně zdůrazňuje, že tento systém reprezentací nemá ideální povahu, nýbrž materiální. 

Je vždycky materializován ve státních aparátech a v jeho praktikách. Ideje jsou zpředmětněny 

v  jednání subjektu, v jeho aktivitách. Důležitým prvkem je také to, že podle Althussera „není 

jednání bez ideologie“. Tyto aktivity se řídí určitými rituály a tyto rituály jsou zase určeny 

ideologickými státními aparáty. Jejich funkcí je podrobit jedince ideologii a učinit z něj 

subjekt. 

 

 

 

 

 
                                                 
511  V předchozím odstavci byly citovány pasáže z Marxova „Úvodu ke kritice Hegelovy filosofie práva“, 
který byl napsán koncem roku 1843 a v lednu 1844 a který se co do obsahu nápadně shoduje s pojetím 
náboženství v Kapitálu: „Náboženský odraz skutečného světa může vůbec zmizet teprve tehdy, až vztahy 
praktického všedního života se lidem začnou jevit jako průhledné a rozumné svazky lidí mezi sebou a přírodou.“ 
Marx, K., Kapitál I., c. d., s. 97.  
512  Podle Marxe „vědecký objev, že produkty práce, pokud jsou hodnotami, jsou pouze věcným výrazem 
lidské práce vynaložené na jejich výrobu, tvoří epochu v dějinách lidstva, ale naprosto nerozptyluje věcné zdání 
společenského charakteru práce.“ Tamt., s. 92. 
513  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 101. 
514  Tamt., s. 97. Tento systém reprezentací je protikladný vědeckému systému reprezentací, tzn. že jeho 
prakticko-sociální funkce je důležitější než jeho funkce teoretická (resp. vědecká, resp. poznávací). 
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IDEOLOGICKÁ VÝZVA  
 

 

Toto podrobení se ideologii se děje prostřednictvím mechanismu, který Althusser 

nazývá „ideologická výzva“  či „ideologická interpelace“ (interpellation). Althusser v této 

souvislosti rozlišuje dvě kategorie: „individuum“ a „subjekt“. Ideologie prostřednictvím 

ideologické výzvy vyzývá individuum, aby přijalo ideologickou výzvu, aby se podřídilo 

(s’assujettir) ideologii, a tím se stalo subjektem. „Subjekt“ je tedy výsledkem působení 

interpelativních ideologických sil, „individuum“ naopak těmito interpelativními silami není 

ovlivněno, je tím, co tyto síly teprve přijímá. 

Pojem „individuum“ je však do jisté míry abstrakce, jelikož podle Althussera, individua 

jsou vždycky-už (toujours-déjà) subjekty.515 Nic jako individuum vlastně nikdy konkrétně 

neexistuje, neexistuje žádný časový moment, ve kterém by něco jako individuum reálně 

existovalo (ani v prenatálním stavu ne516). Konkrétní forma existence přináleží podle 

Althusserovy teorie pouze subjektům.517 

Samotným přijetím ideologické výzvy, podřízením se této výzvě, přijímá subjekt 

určitou svou společenskou identitu. Jeho identita je vždycky-už společenská, včetně vlastního 

sebevědomí a sebepojímání. Je důsledkem působení ideologických interpelativních sil, 

kterých si jedinec zpravidla není vědom. 

 

Co tedy vlastně ideologie podle Althussera vytváří? Zabezpečuje jednak přeměnu 

individuí na subjekty,518 jejich podřízení se určitému Subjektu (např. Ideji Boha). Na základě 

tohoto podřízení získá subjekt určitou (sebe)identitu a sebevědomí a je uznán i jinými 

subjekty. Ideologie umožňují tedy sebeuznání a zajištění toho, že subjekt se bude dobrovolně 

                                                 
515  „Ideologie vždycky-už interpelovala individua na subjekty, což vede k upřesnění, že individua jsou 
vždycky-už interpelována ideologií na subjekty, což nás vede nevyhnutelně k poslednímu tvrzení: individua jsou 

vždycky-už subjekty. Individua jsou tedy ‚abstraktní‘ ve srovnání se subjekty, kterými vždycky-už jsou.“ Viz 
Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 225. 
516  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 115–116. 
517  Stává se tak v Althusserově koncepci problematické, kdo vlastně ideologickou výzvu přijímá a proč. 
K tomuto problému se ještě vrátíme. 
518  V Althusserově výkladu je určitá neukotvenost, která spočívá v tom, že na jedné straně píše, že 
individua jsou vždycky-už subjekty, a na druhé straně, že se individua transformují na subjekty teprve 
ideologickou výzvou. Ideologická výzva by se tak vlastně neobracela na individuum, jak píše Althusser, ale na 
„vždycky-už subjekt“. 
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chovat v souladu se svým podřízením se určité ideologii a nikdo ho k tomu nebude muset 

nutit.519 Bude se cítit být subjektem, s čímž je spojeno, že se bude vnímat jako svobodný a 

plně zodpovědný za své jednání, přičemž toto jednání bude v souladu s ideologií, které se 

podřídil, které slouží a v jejímž jménu jedná. Každý bude provádět svou činnost dobrovolně a 

rád a bude spokojený, když se mu jeho záměr, resp. záměr Velkého Druhého,520 jehož je 

subjektem, podaří. Nezapomeňme, že výraz „sujet“ má ve francouzštině i význam „poddaný“. 

 

V každém historickém čase existuje samozřejmě celá řada ideologií, a tedy i celá řada 

ideologických interpelací. Interpelace, která si podmaňuje jedince (činí z něj subjekt), 

podřizuje ho určité ideologii, nevzchází samozřejmě pouze z jedné ideologie, ale z celého 

množství ideologií najednou. Althusser mluví o multiplicitě interpelací. Tyto ideologie a 

jejich variabilita jsou výsledky předcházejícího vývoje. Jsou různě „silné“, jsou na různém 

stupni, mají různý rozsah apod. Jejich variabilita zajišťuje určitou představu svobody. Protože 

subjekt, který přijal nějakou ideologii, si zpětně může říkat, že klidně mohl přijmout i jinou, a 

že tudíž tu, kterou přijal, přijal svobodně. Ve skutečnosti je samotné toto jeho rozhodnutí 

strukturálně determinováno. Mezi jednotlivými ideologiemi panuje ideologický boj. Průběh a 

výsledky tohoto ideologického boje pak v zásadě určují, která ideologie bude mít větší 

impakt. (Mezi ideologiemi je samozřejmě možná i určitá propustnost.) 

Z toho, co bylo dosud řečeno, je zřejmé, že ideologie a subjekt jsou vzájemně 

neoddělitelné. Ideologie existuje jen tehdy, když existují „její“ subjekty. Existuje jen v 

jednáních těchto subjektů a ve svém zpředmětnění v ideologických aparátech. Z druhé strany 

můžeme říci, že subjekt je vždy výsledkem působení ideologické interpelace, která jej 

„transformuje na subjekt“. Můžeme z toho vyvodit závěr, že není ideologie bez subjektu a 

není subjektu bez ideologie. Přibližme si jejich vzájemný vztah  

 

 

 

 

                                                 
519  Srov. např. tamt., s. 111. 
520  Pojem Velký Druhý (Grand Autre) je Lacanův termín, který zavádí v druhé knize svých Seminářů. 
(Viz Lacan, J., Le séminaire II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 
Éditions du Seuil, Paris 1978, s. 274–278.) Althusser užívá pojmy „Druhý Subjekt“ či „Velký Subjekt“ (Autre 

Sujet, Grand Sujet). 



 

 154  
 

IDEOLOGIE A SUBJEKT  

 

Ideologie funguje prostřednictvím dvou základních mechanismů. Mechanismem 

rozpoznání či uznání (reconnaissance) a mechanismem nerozpoznání či neuznání 

(méconnaissance). Tyto dva mechanismy mají zásadní roli právě pokud jde o vztah mezi 

ideologií a subjektem. Každý člověk sám sebe (zcela „přirozeně“ 521) pojímá jako subjekt.522 

Mechanismus rozpoznání a nerozpoznání (resp. uznání a neuznání) se týká právě výše 

zmíněného problému. Je to určitý podvojný mechanismus. V každém ideologickém 

rozpoznání je skryto určité nerozpoznání. 

Ideologické rozpoznání (reconnaissance) umožňuje rozpoznat se jako svobodný 

subjekt, zodpovědný za své jednání. Umožňuje subjektu vlastní sebeidentifikaci i identifikaci 

jiných osob i pochopení daného jednání určitého subjektu jako jeho vlastní jednání, ačkoli je 

to v jistém smyslu vlastně ideologie, která jeho prostřednictvím „jedná“.523 Podle Althussera 

„není praxe bez ideologie“.524 

                                                 
521  Althusser se v této souvislosti vyjadřuje o člověku jako o „ideologickém živočichovi“: „Člověk je od 
přírody ideologický živočich.“ Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 111. Shodné 
vyjádření nalezneme rovněž například v knize Sur la philosophie, c. d., Paris 1994, s. 70. Tímto vyjádřením chce 
Althusser říci, že člověk zcela „spontánně“ a zcela „přirozeně“ pojímá sám sebe jako subjekt, tedy ideologicky. 
Aby se z ideologie vymanil, je třeba nahradit ideologický spontaneismus, zdravý selský rozum či bachelardovské 
connaissance commune vědeckým poznáním. Ideologie bude však podle Althussera působit v každé společnosti, 
dokonce i beztřídní, jelikož nebude praktické možné, aby všichni měli vědecké poznání o reálných podmínkách 
své existence. Z toho důvodu budou mít lidé i v této společnosti „imaginární vztah k reálným podmínkám své 
existence“. 
522  Tato tendence je v nás hluboce zakořeněná. Příčiny, funkčnost i evoluční výhodnost iluze, která 
každého člověka nutí pojímat se jako subjekt, a nikoli jako objekt určité determinace, charakterizuje výstižně 
Antonín Dolák. (Viz Dolák, A., „Sebeklamné sebeospravedlnění v deterministickém rámci“, in: M. Kouba, D. 
Magincová, I. Říha (eds.), Kontexty propagandy, Univerzita Pardubice, Pardubice 2012, s. 33–42. Dolák ve 
svém článku mimo jiné zmiňuje, že v důsledku příčin, které analyzuje, je mnohem snazší (a častější) rozpoznat 
determinace, které určují chování jiného člověka, než rozpoznat determinace, jež určuje naše vlastní jednání. 
Jinak řečeno, je snazší rozpoznat/uznat ostatní jako determinované objekty než sebe samého. Althusser na tuto 
skutečnost rovněž poukazuje v souvislosti s tím, že „je velmi dobře známo, že obvinění z toho, že někdo vězí v 
ideologii se vždy tyká ostatních, nikdy mě samého (ledaže bych byl skutečný spinozista či marxista, což v tomto 
ohledu je jedno a totéž).“ (Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 224.) „Ti, kdo jsou v ideologii, vy a já, věří 
z definice, že jsou mimo ideologii. Toto praktické popření ideologického charakteru ideologie skrze ideologii je 
jedním z účinků ideologie. Ideologie nikdy o sobě neřekne: ‚já jsem ideologie‘; je třeba být vně ideologie, tj. ve 
vědeckém poznání, aby bylo možno říci: jsem v ideologii (zcela ojedinělý případ) nebo (obecný případ): byl 
jsem v ideologii.“ (Tamt., s. 24.) 
523  Srov. Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 240. Tato ideologie ale „jedná“ právě tak, že transformuje 
jedince na subjekt (poddaného) jeho ideologie. Čistě fyzikálně je to samozřejmě člověk, který jedná, ale jedná 
skrze a v souladu s ideologií, která jej transformovala na subjekt. 
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V tom tkví odvrácená strana rozpoznání, ideologické nerozpoznání, které subjektu 

znemožňuje poznání mechanismu této identifikace (resp. toho, že takový mechanismus vůbec 

existuje) a to, že tato identifikace není zdaleka tak samozřejmá a „přirozená“, jak se na první 

pohled jeví.525 Tyto dvě funkce jsou provázané. 

Ideologická funkce rozpoznání se jako subjektu zabraňuje subjektu v rozpoznání toho, 

že je jako subjekt již konstituovaný a vytváří naopak iluzi, že je jakožto subjekt naprosto 

autonomní. Zabraňuje také rozpoznání toho, jakými ideologickými praktikami je (stejně jako 

každý čtenář, jenž čte tyto řádky) konstituovaný. Ideologie tak naturalizuje to, co je 

ideologicky konstituováno, a transformuje to mechanismem rozpoznání/nerozpoznání na 

přirozený fakt. Rozpoznání tohoto mechanismu (nikoli ideologické rozpoznání se jakožto 

subjektu, ale rozpoznání mechanismu vlastní konstituce) umožňuje vymanit se z diskurzu 

ideologie a „riskovat vstup do vědeckého diskurzu (bez subjektu)“.526 Každý „vědecký 

diskurz je z definice diskurzem bez subjektu, neexistuje žádný ‚Subjekt vědy‘.“ 527 Vstup do 

vědeckého diskurzu je vlastně negací kategorie subjektu a ideologického (sebe)rozpoznání se 

jakožto subjektu, které je tou zřejmě nejhlouběji zafixovanou lidskou představou. Nelze v této 

chvíli nepřipomenout závěr Marxovy Předmluvy Ke kritice politické ekonomie:  

 

„U vchodu do vědy jako u vchodu do pekla musí však být vznesen požadavek: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto 

Ogne viltà convien che qui sia morta.“528 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
524  „M ůžeme říci, že není praxe bez ideologie (...). V každé sociální praxi, která vzchází z produkce 
ekonomické, vědecké, umělecké, právní, morální a politické, jsou jednající lidé, ať již chtějí či ne, a nejčastěji 
nevědomě, podřízeni odpovídající ideologii.“ Althusser, L., „La transformation de la philosophie“, in: týž, Sur la 

philosophie, c. d., s. 164. 
525  Srov. Althusser, L., Sur la reproduction, c. d, s. 223. 
526  Tamt. 
527  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 111. 
528  „Zde nutno zachovat si pevného ducha, zde nebudiž rádcem strach.“ (Jedná se o verše z Dantovy 
Božské komedie.) 
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IDEOLOGIE A V ĚDA 

 

Řekli jsme, že podle Althusserovy koncepce není ideologie bez subjektu a zároveň, že 

není subjektu bez ideologie. Je-li vědecké poznání překonáním ideologie, je tak ve stejnou 

chvíli zároveň i překonáváním kategorie subjektu. Podle koncepce Gastona Bachelarda, 

rozebírané v prvním oddílu této knihy, se vývoj vědy děje diskontinuálním „odštěpováním se“ 

(rupture) od obecně sdílených pravd (connaissance commune), kterým v Althusserově pojetí 

odpovídá pojem „teoretické ideologie“ a které tvoří tzv. „epistemologické překážky“. 

Althusser z toho dovozuje, že epistemologický zlom (další rozvoj vědy) nemůže podniknout 

žádný „subjekt“. Subjekt je totiž z definice výsledkem ideologických interpelativních praktik. 

Může jej podniknout naopak pouze ten, kdo se „odřízl“ od ideologie a přestal být jejím 

subjektem. 

Samotná Althusserova koncepce diskontinuity ve vývoji poznání není sama o sobě nijak 

zásadně inovativní. O diskontinuálním charakteru procesu vědeckého poznání mluvila řada 

teoretiků před Althusserem i po něm. To, v čem je Althusserova koncepce zajímavá, je ta 

skutečnost, že spojuje epistemologický zlom s destrukcí subjektu. Tím, jak se jedinec 

vymaňuje z ideologie a vstupuje do oblasti vědy, přestává být subjektem. Tento moment 

Althusserova pojetí je jeden z nejproblematičtějších a pro myšlení, které na Althussera 

navazuje, představuje zásadní výzvu.529 

I když je to samozřejmé, je třeba si uvědomit, že epistemologickým zlomem se 

jedinec/vědec „neodřízne“ od veškeré ideologie en bloc, ale pouze od tzv. „teoretické 

ideologie“, která tvoří „prehistorii“ dané vědy, v níž daný vědec operuje. V běžném životě 

zůstává nadále subjektem. Tak například Einstein se může emancipovat od ideologických 

pojmů spadajících do oblasti fyzikálního zkoumání, ideologické pojmy, které však nejsou 

předmětem epistemologického „zlomu“ v rámci jeho disciplíny, zůstanou v jeho myšlení 

zachovány.530 V konkrétním životě tak jsou lidé vždycky-už subjekty, jelikož nikdo není 

                                                 
529  Althusserovo odmítnutí subjektu vědy bylo odmítnuto Althusserovým žákem Alainem Badiouem. Jak 
vyplývá z textů z Althusserovy pozůstalosti, Althusser problematičnost své teze o vědě jakožto procesu bez 
subjektu reflektoval. V již zmiňovaném textu „Tři poznámky k teorii diskurzu“ z roku 1966 dokonce uvažuje o 
možnosti koncipovat „subjekt vědy“. Nástin teorie prezentované v tomto článku však již jen o několik měsíců po 
jeho napsání zavrhl. 
530  A zachovány samozřejmě zůstanou i ty ideologické pojmy, které sice spadají do jeho oblasti, ale 
nestaly se dosud předmětem epistemologického zlomu – např. již zmiňovaný Einsteinův předpoklad o 
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schopen si vytvořit o všem vědecký pojem. A i kdyby byl schopen ovládnout všechny vědy 

určité epochy, není schopen „vidět“ kontaminaci ideologickými pojmy převzatými 

z connaissance commune, od kterých se vývoj věd dosud epistemologicky „neodřízl“. I 

z tohoto důvodu je podle Althussera ideologie věčná a bude existovat i v komunistickém 

zřízení, jelikož rozvoj poznání je prakticky nekonečný. Ale zpět k problematice vědy a 

„subjektu vědy“. 

 

Z toho, co bylo řečeno výše, je zřejmé, že tím, kdo určuje vývoj vědy, není žádný 

„subjekt“, ale spíše jakýsi „ne-subjekt“, resp. imanentní principy dané disciplíny samé, bez 

nánosu ideologie. Vědec je v ideálním případě ten, kdo dokáže tyto principy teoreticky 

uchopit a konstruovat, bez toho, aniž by do nich vkládal něco z ideologie (tj. představy 

převzaté ze své žité zkušenosti, ze své subjektivity – myšleno: vycházející z něj jakožto 

subjektu).531 Podle Althussera je tak „veškerý vědecký diskurz z definice diskurzem bez 

subjektu, není žádný ‚Subjekt vědy‘“. 532 

Zdá se být však evidentní, že každý proces vyžaduje určitý subjekt tohoto procesu. Tak 

jako všechny domnělé evidentnosti má však podle Althussera i tato ideologický charakter. 

Vědecké poznání, odhalující charakter těchto „očividností“, dospívá naopak právě k poznání, 

že dějiny vědy (stejně jako dějiny jako takové) jsou právě „procesem bez subjektu“, zatímco 

ideologie je naopak procesem „se subjektem“, jelikož ve vlastním smyslu „dějiny nemá“.533  

                                                                                                                                                         
stacionární povaze vesmíru, který Einstein zachovával i po formulování obecné teorie relativity a upustil od něj 
až o mnoho let později. 
531  Toto platí pouze v ideálním případě. Ve skutečnosti každý vědec je dítětem své doby a není možná 
představa, že by někdo nebyl vůbec v ničem ovlivněn ve svém jednání (i vědeckém) ideologií. Ideologie zřejmě 
vždy bude kontaminovat vědecký diskurz. Tato kontaminace je však rozpoznatelná vždy až zpětně. Můžeme 
například odhalit, jaká ideologie kontaminovala Newtonovu fyziku, můžeme odhalit, jaká ideologie 
kontaminovala Einsteinovo rozhodnutí mírně znásilnit své rovnice a zavést kosmologickou konstantu Λ, která 
umožnila představu stacionárního (nerozpínajícího se) vesmíru. Nevíme však jaká ideologie kontaminuje vědu 
současnou. To budeme vědět, až budoucí věda postoupí dopředu a zpětně odhalí, v čem byla její předchozí fáze 
ovlivněna ideologií. Jak by řekl Marx, „anatomie člověka je klíčem k anatomii opice“. Jak již bylo řečeno výše, 
je tím myšleno, že rozvinutější vědecký systém je klíčem k pochopení vědeckého systému méně rozvinutého. Na 
základě Einsteinovy fyziky můžeme pochopit fyziku Newtonovu, na základě pochopení Newtona však 
nepochopíme Einsteina. 
532  Althusser, L., Sur la reproduction, c. d, s. 221, resp. týž, „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, 
c. d., s. 111. 
533  Viz tamt., s. 110; týž, Sur la reproduction, c. d., s. 221. 
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Ideologie je založena na principu „opakování“, nikoli „vývoje“. Tento rys má podle 

Althussera společný s filosofií. I ta nemá dějiny a je jen dle Althussera neustálým 

„přežvykováním“ (rumination) stále stejných otázek. Zatímco epistemologický zlom je 

bodem, z něhož „není návratu“ – na čemž nic nemění skutečnost, jak upřesňuje pozdější 

Althusser, že se tento zlom neprojevuje najednou, ale spíše jako určitá tendence, jako 

„kontinuální řezání“ (coupure continuée) –, není možné ve filosofii mluvit o zlomu, ale o 

„revoluci“. Zatímco pojem „revoluce“ odpovídá v podstatě změně stanoviska či základní 

orientace a nic nebrání tomu, aby po „revoluci“ následovala kontrarevoluce a tento proces se 

v různých variantách opakoval donekonečna, pojem zlom vyjadřuje myšlenku, že již není 

možné se vracet neproblematicky vzad (vrátit se po Koperníkovi k Ptolemaiovi, po 

Einsteinovi k Newtonovi, po Newtonovi k Aristotelovi atd.). 

 

Je-li, jak bylo řečeno, vývoj vědy postupným oddělováním se od ideologie 

(epistemologických překážek), je tento proces zároveň procesem (pro konkrétního vědce) 

překonávání procesu ideologické subjektivace. Vědec přestává být subjektem, jeho jednání 

není motivováno ideologickými předsudky, ale sleduje pouze imanentní logiku a „teoretické 

pole“ své vlastní disciplíny. Toto teoretické pole, problémy a prostředky řešení, určuje 

spektrum možností řešení daného problému a možnosti vývoje této disciplíny. Vědec sám 

není v Althusserově pojetí „subjektem“ tohoto procesu, ale daleko spíše nástrojem určité 

teoretické problematiky, která se řídí svými vlastními imanentními pohyby, které jí jsou 

vlastní. 

Proti této koncepci bychom teoreticky mohli vznést následující námitku: Řekli jsem, že 

na základě epistemologického zlomu je možné zpětně rozpoznat předchozí kontaminaci 

ideologických pojmů. Na základě rozvinutého vědeckého systému je možné lépe pochopit 

systém méně rozvinutý. Zároveň však je epistemologický zlom právě „odříznutím“ se od 

těchto ideologických pojmů. Aby však bylo možné se od nich odříznout, je nutné již předem 

vědět od čeho se odříznout. Jinými slovy před epistemologickým zlomem je již třeba 

rozpoznat ideologické pojmy. To má právě umožnit ale až epistemologický zlom. Museli 

bychom tak předpokládat epistemologický zlom před epistemologickým zlomem, což by 

samozřejmě vedlo k rozporu. Neexistuje-li subjekt, ale jakýmsi pseudosubjektem vědy je 

samotná teoretická struktura dané vědy, nebylo by teoreticky vysvětlitelné, jak by bylo možné 

odhalit ideologické pojmy, které kontaminují daný vědecký diskurz. 
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Tato námitka by však byla nepochopením podstaty konceptu epistemologického zlomu. 

Epistemologický zlom je výsledkem změněné teoretické praxe, která „odřezává“ ideologické 

pojmy. Tato změněná teoretická praxe nemusí být zpočátku vůbec adekvátně teoreticky 

reflektována. Ona odříznutí se rozpoznávají teprve zpětně, stejně jako skutečnost odlišné 

teoretické praxe. Nezačíná se tudíž vědomím, ale praxí. Prvotní je proměna teoretická praxe. 

Proměna teoretického vědomí (teoretická reflexe této praxe) je až sekundární. Není jasné 

předem, které pojmy jsou ideologické, a rozpoznání jejich ideologického charakteru přinese 

až samotná teoretická praxe a její teoretická reflexe.  

Přesto je však zřejmé, že před samotným epistemologickým zlomem musí proběhnout 

ještě nějaký jiný proces. V případě Marxe Althusser (již po kritice svého „teoreticistního“ 

období) řeší tento problém tím, že epistemologickému zlomu předcházela „filosofická 

revoluce“,534 s tím, že filosofická revoluce je v podstatě projevem změny třídní pozice, 

(vnitřní) revoluce politické.535 Toto vysvětlení je samozřejmě více než problematické. 

Původní intenci Althusserovy koncepce epistemologického zlomu v podstatě obrací v její 

opak.536 Moment pravdy však nacházíme v tom, že před samotným epistemologickým 

zlomem musí dojít k určitému procesu, který má významný vliv na daný subjekt. Je třeba, aby 

došlo k určité transformaci subjektu v zatím nespecifikovaném smyslu. Analýza vztahů mezi 

                                                 
534  „Marxova filosofická revoluce předcházela Marxovu epistemologickému zlomu. Umožnila tento zlom. 
(...) Jeho filosofický vývoj je založen na vývoji jeho politických názorů a jeho vědecký objev (zlom) je založen 
na tomto filosofickém vývoji.“ (Althusser, L., On ideology, c. d., s. 104–105.) Tento vývoj charakterizuje 
Althusser následovně: z radikálního liberála (1841–1842) k maloburžoaznímu komunismu (1843–1844), 
následně k proletářskému komunismu (1844–1845). Tomuto politickému vývoji odpovídala změna jeho 
filosofických postojů: od hegelianismu (kantovsko-fichtovského typu) k teoretickému humanismu (Feuerbach) a 
poté k materialistické revoluční filosofii. Tamt. Adekvátní teoretické vyjádření této filosofie je však dle 
Althussera možné, jak bylo řečeno v předchozím oddílu, až s delším časovým odstupem za epistemologickým 
zlomem. 
535  Skutečnost, že se Marx „připojil na stranu proletariátu“, mu podle Althussera umožnila (velmi 
zjednodušuji) vymanit se z ideologických předsudků „buržoazních ekonomů“ a koncipovat teorii nadhodnoty. 
Pomineme-li, že toto vysvětlení možnosti epistemologického zlomu nelze aplikovat v přírodních vědách – žádná 
změna politické pozice mi neumožní koncipovat epistemologický zlom ve fyzice, genetice či chemii atd. –, 
vidíme, že původní Althusserův projekt epistemologického zlomu a pokus obhájit vědecký a objektivní charakter 
historického materialismu vede v podstatě k opaku toho, co zamýšlel. Činí jinými prostředky z marxismu opět 
jakousi formu ideologie, resp. „vědu reprezentující zájmy proletariátu“. Stejně tak Althusserem odmítnutá 
distinkce mezi vědou proletářskou a buržoazní, pojímaná jako projev stalinismu, se tak vlastně jinými prostředky 
vrací zpět. 
536  Dodejme, že „epistemologický zlom“ není zdaleka jediný Althusserův koncept, který měl tento osud. 
Jak výstižně poznamenává Étienne Balibar, Althusserovy koncepty v sobě vždycky obsahují zárodek jakéhosi 
popření, jsou to koncepty „vždycky už ‚sebekritizované‘.“ Balibar, É., „Tais-toi encore, Althusser“, c. d., s. 71. 
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prvotním ideologickým subjektem, subjektem takto transformovaným a subjektem vědy, 

uchopení problematiky subjektu v jeho komplexnosti v jeho celistvosti a v jeho vztazích 

k jeho materiálnímu a společenskému bytí je úkolem budoucích filosofických zkoumání. 

Řada současných teoretiků subjektu míří právě tímto směrem.537 

 

 

MATERIÁLNÍ EXISTENCE IDEOLOGIE  

  

Jak již bylo řečeno, Althusser pojímá ideologii jako něco materiálního. Pokouší se 

vytvořit skutečně materialistickou teorii ideologie (a vlastně celé nadstavby). Podle jeho 

názoru tato teorie v marxistické teorii dosud chyběla, což dle něj není skutečnost náhodná, ale 

má základ v určitých limitech, kterými se vyznačuje samotná Marxova teorie. 

Ačkoli v pracích publikovaných za Althusserova života, jež se týkají ideologie, 

Althusser opakovaně vyjadřuje, že se ve své koncepci nemalou měrou opírá o Marxe, ve svém 

textu, který byl publikován až po Althusserově smrti („Marx ve svých limitech“538), píše, že 

pokud jde o koncepci ideologie, tak se Marx v podstatě nikdy zcela „nezbavil přesvědčení, že 

ideologie jsou ideje“ 539a že mají pouze ideální charakter. (Navzdory Marxovým vyjádřením, 

že mohou být „materiální silou“ či že představují „materiálno přenesené do hlavy“ apod.) 

Tento fakt, který Althusser označuje za „absolutní mez“ Marxovy teoretické koncepce,540 

podle Althussera způsobil, že ani u Marxe ani v marxistické teorii po něm nedošlo k vytvoření 

skutečně materialistické teorie ideologie, státu a politiky. Althusser se toto prázdné místo 

pokouší zaplnit. Zdůraznění materiální povahy ideologie hraje v tomto pokusu klíčovou roli. 

 

Ideologie, jak jsme již naznačili, není v Althusserově pojetí něčím pouze subjektivním, 

ale jedná se naopak o instanci plně objektivní. Je vždy materializovaná v ideologických 

státních aparátech a jejich praktikách, jakož i v jednání subjektu, který je dané ideologii 

podřízen. Ideologii tak nelze „redukovat na existenci určitých ‚idejí‘ bez nějakého reálného a 

                                                 
537  Badiou, Fischbach, Žižek, Butlerová aj. 
538  Althusser, L., „Marx dans ses limits“, in: Althusser, L., Écrits philosophiques et politiques I., c. d., 
367–537. 
539  Tamt., s. 510. 
540  Srov. tamt., zejm. s. 510–512. 
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materiálního nosiče“,541 nýbrž existuje „v materiálních ideologických aparátech a skrze určité 

materializované rituály předepisuje určené materiální jednání; (...) tato jednání existují v 

materiálním jednání jednajícího subjektu, jednajícím podle svého svědomí a přesvědčení!“542  

V práci O reprodukci pokračuje citát následujícím vyjádřením:543 „A kdybychom chtěli 

namítnout, že takzvaný subjekt může jednat i jinak [než, jak mu určuje dominantní ideologie, 

pozn. P. K.], připomínáme, že jsme řekli, že ritualizované jednání, ve kterém se realizuje 

‚primární‘ ideologie, může ‚produkovat‘ (takříkajíc jako vedlejší produkt) ‚sekundární‘ 

ideologii. Díky bohu, jelikož jinak by nikdy nemohlo dojít k žádné revoltě ani k vytvoření 

revolučního vědomí a ani revoluce by nebyla jinak možná.“544 

Althusser se v této souvislosti pokouší důsledně uplatňovat hledisko materiální 

existence ideologie. I revoluční ideologie nevisí jaksi ve vzduchoprázdnu či ve sféře idejí, ale 

i ona je materializovaná v ideologických státních aparátech a je jejich (vedlejším) produktem. 

Některé ideologické aparáty tak podle Althussera mohou produkovat kromě ideologie 

udržující dominantní řád i tzv. „sekundární ideologii“, která je vůči danému řádu subverzivní. 

Například univerzita primárně slouží k zajištění reprodukce kvalifikované pracovní síly, která 

bude schopna zhodnocovat kapitál. Z hlediska ideologie produkuje podřízenost vůči danému 

řádu a zajišťuje tak podmínky reprodukce kapitalistických produkčních vztahů. Jako vedlejší 

produkt však může produkovat i ideologii revoluční. Cílem politického boje je (kromě jiného) 

právě transformovat ideologické aparáty tak, aby produkovaly primárně revoluční ideologii, 

která bude reprodukovat podmínky svobodné společnosti, namísto toho, aby produkovaly 

ideologii dominantní, která umožňuje udržovat kapitalistické produkční vztahy.545 

To, za jakých konkrétních společenských podmínek může být revoluční ideologie 

produkována ideologickými aparáty jako vedlejší produkt ideologických státních aparátů, 

                                                 
541  Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 112. Koncepce idejí jakožto něčeho pouze ideálního je tak 
zcela opuštěna. Ideje jsou naopak výsledky (zcela materiálního) působení ideologických státních aparátů a určují 
(opět zcela materiální) jednání konkrétních subjektů. Viz tamt., s. 218–220. 
542  Althusser, L., „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 108. 
543  V článku „Ideologie a ideologické státní aparáty“ je následující pasáž vynechána. 
544  Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 220. 
545  Připomeňme, že „ideologické státní aparáty“ nejsou v Althusserově pojetí „státní“ v úzkém slova 
smyslu. Patří sem naopak plnou měrou i aparáty ze sféry soukromé, např. rodina apod. Althusser užívá výraz 
„státní“ ve smyslu: primárně reprodukující „státní ideologii“, tj. dominantní ideologii, tj. ideologii zajišťující 
(stejně jako stát jako takový) dominantní postavení vládnoucí třídy. Ideologický boj se tak odehrává ve všech 
vrstvách společnosti a neredukuje se pouze na státní instituce. 



 

 162  
 

Althusser podrobněji nezpracoval.546 Teorie podmínek možnosti vzniku subverzivní ideologie 

a subverzivního subjektu (Althusserův tzv. „špatný subjekt“) je tak úkolem současných 

teoretiků. Řada komentářů k Althusserovu pojetí ideologie se točí právě kolem této otázky. 

 Další teorií, u níž Althusser oznámil nutnost jejího vypracování, avšak sám ji nikdy 

nezpracoval, je „teorie různých způsobu materiálnosti“. Althusser pouze naznačuje, že 

ideologie je materiální v jiném slova smyslu než např. dlažební kostka a stejně tak „vnitřní 

diskurz“ (vědomí) je jinak materiální než „vnější diskurz“ (jednání); je však třeba vypracovat 

teorii materiality jednotlivých modalit této materiálnosti. Jakousi teorii materiality.547 

 

Řekli jsme, že ideologie je vždy zpředmětněna v ideologických státních aparátech, a že 

tudíž nepředstavuje vůči nim nic vnějšího.548 Montag poukazuje v tomto případě na vliv 

Spinozy,549 podle kterého nelze oddělovat Boha, resp. jednající subjekt obecně, resp. jeho 

jednání na jedné straně a jeho intenci na straně druhé. Jak říká Spinoza, „Bůh nemůže 

předcházet svá rozhodnutí (či být předchůdný vůči svým rozhodnutím), ani nemůže existovat 

mimo ně“.550 

Analogický je vztah ideologie a ideologických státních aparátů: „Ideologie je imanentně 

obsažena v ideologických státních aparátech a jejich praktikách, nemá žádnou samostatnou 

existence mimo ně a plně s nimi koinciduje.“551 Stejně tak koincidují (individuální) ideje a 

individuální jednání. V případě námitky, že jedinec nejedná podle svého deklarovaného 

přesvědčení či ideologie, a že tudíž nemusí jednání subjektu odpovídat jeho ideologii, lze 

                                                 
546  V poznámce pod čarou uvádí, že to bude námětem druhé knihy, která měla být pokračováním knihy 
Sur la reproduction. Toto dílo však, jak již bylo řečeno, nebylo nikdy napsáno. 
547  Srov. tamt., s. 219; viz rovněž Althusser, „Idéologie et Appareils Idéologiques d’État“, c. d., s. 108. 
548  Podle Warrena Montaga z toho vyplývá, že nemůže být jejich příčinou (znamenalo by to totiž, že by 
tak existovala před těmito aparáty), ani jejich účinkem (znamenalo by to opět paradox, že by ideologické aparáty 
mohly existovat před ideologií, to však není možné, neboť ideologie je samou formou těchto aparátů). Montag, 
W., „The Soul is the Prison of the Body‘: Althusser and Foucault, 1970–1975“, in: J. Lezra (ed.), Yale French 

Studies. Depositions: Althusser, Balibar, Macherey, and the Labor of Reading, Yale University Press, New 
Haven 1995, s. 63. Montagův citát chce říci pouze to, že ideologie jsou vždy přítomny v ISA a neexistují nikde 
mimo ně, jako jejich vnější příčina ani jako jejich důsledek. To samozřejmě neznamená, že by nedocházelo k 
proměnám ideologií a ideologických státních aparátů. 
549  Přípomeňme, že sám Althusser ostatně uvádí, že pokud jde o ideologii, být „skutečný spinozista či 
marxista je jedno a totéž.“. Althusser, L., Sur la reproduction, c. d., s. 224. 
550  Spinoza, B., The Ethics, přel. S. Shirley, Hackett, Indianapolis 1982, EI p33s2, cit. dle Montag, W., 
„The Soul is the Prison of the Body. Althusser and Foucault, 1970–1975“, c. d., s. 63. 
551  Tamt. 
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opáčit, že i přesto je jeho jednání vyjádřením jeho ideologie. Ve skutečnosti neodpovídá jen 

to, o čem říká, že tomu věří, a to, čemu skutečně věří, čím se řídí a podle čeho skutečně jedná 

(byť si třeba není této přijaté a neuvědomované ideologie vědom). „Jeho ideje jsou jeho 

materiální jednání,“ píše Althusser.552 

Je zde postulována jednota psychického a fyzického; psychické (interní) je vlastně 

ztotožněno s externím, s materiálním (jednáním). Pojem vědomí tak Althusser sice uchovává, 

ale nekoncipuje jej jako něco pouze vnitřního, zbavuje jej jeho dřívější interiority (této 

interiority je samozřejmě zbaveno i nevědomí). Ideje, přesvědčení a vědomí je vždy (ať si již 

toho jsme vědomi nebo ne) inkorporováno do našeho jednání, mluvení, praxe. 

Pokud takto sjednotíme vnitřní a vnější, nemůžeme pochopitelně dále chápat pojmy 

„represivní“ a „ideologické“ jako založené na distinkci mezi vnitřním a vnějším (jako by se 

ideologie měla týkat čistě vnitřního myšlení a represe vnějšího jednání těla). Althusser hovoří 

o tom, že každý aparát má vlastně „dvojí funkci“:553 represivní a ideologickou, zahrnuje jak 

ideologickou indoktrinaci, tak represivní disciplinaci.554 

Je-li veškerá ideologie vlastně ztotožněna s chováním těla, je z toho tak více zřejmá 

teze, kterou jsme již prezentovali výše, že ideologie může existovat jen skrze materiální 

jednání tohoto těla (transformovaného na subjekt) a zároveň materiální jednání těla (subjektu) 

je možné jen skrze ideologii. Proto platí subjekt ↔ ideologie ↔ jednání. 

 

 

VĚČNOST IDEOLOGIE  

 

Althusser razí tezi, že ideologie jako taková je věčná. Je to jeden z důsledků jeho 

inspirace psychoanalýzou. V rámci marxismu se jedná o poměrně heretickou tezi, jelikož 

                                                 
552  Althusser, „Ideology and Ideological State Apparatuses,“ in: Lenin and Philosophy, Monthly Review 
Press, New York 1971, s. 169, citováno dle Montag, W., „The Soul is the Prison of the Body. Althusser and 
Foucault, 1970–1975“, c. d., s. 65. 
553  Žádný aparát není čistě represivní nebo čistě ideologický. Rozlišení na ideologické a represivní aparáty 
je dáno tím, která funkce je v nich dominantní, ale přítomné jsou obě dvě. Tak např. církev je primárně 
ideologický státní aparát, ale má i svoji represivní stránku. Může vylučovat členy, udílet tresty, a to nejen 
duchovním, ale i běžným věřícím, podobně škola, rodina atd. Represivní aparát na druhou stranu plní kromě své 
primární represivní funkce i funkci ideologickou (armáda, policie apod.). Viz Althusser, L., Sur la reproduction, 
c. d., s. 122. 
554  Montag v této souvislosti navrhuje hovořit o „soupodstatnosti“ represivní a ideologické složky. Viz 
Montag, W., „The Soul is the Prison of the Body. Althusser and Foucault, 1970–1975“, c. d., s. 69. 
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ideologie je v rámci této tradice pojímána v zásadě jako nástroj vládnoucích tříd k udržení 

panství, z čehož vyplývá teze, že v beztřídní společnosti ideologie nebude, jelikož nebude 

existovat vládnoucí třída, která by měla potřebu ideologie k zakrytí svého panství a prosazení 

a legitimizaci svých třídních zájmů na úkor jiných tříd. Podle Althussera však ideologie bude 

existovat i v případné beztřídní společnosti, a to právě z důvodu jejího transhistorického 

charakteru. 

Bude to však ideologie v neutrálním smyslu, jako systém určitých reprezentací. Bez 

takového systému, který tvoří, jak píše Althusser, „tmel“ každé společnosti, nemůže žádná 

společnost existovat. V důsledku nutnosti sociální koheze a vzhledem ke komplexnosti 

společnosti jako celku, o kterém si není možné (rozhodně ne pro všechny) vytvořit adekvátní 

systém reprezentací vědeckých, musí mít tento systém reprezentací, který si lidé zcela 

„spontánně a „přirozeně“ vytvářejí, nutně ideologický charakter. 

Tyto reprezentace budou mít sice charakter imaginárních reprezentací, nebudou však 

sloužit zájmům určité třídy, ale všeobecnému rozvoji.555 Určitý systém imaginárních 

reprezentací však bude podle Althussera existovat i nadále, jelikož ideologie není pouhým 

„přívěskem“ v životě společnosti, ale „podmínkou její existence“.556 Jakožto podmínka 

existence společnosti, je tento „tmel“ neoddělitelný od jakékoli společnosti. „Ideologie jako 

taková tak tvoří organickou část každé společenské totality.“557 Žádná lidská společnost 

nemůže přetrvat bez „systému reprezentací, které jsou ideologické“.558 Pouze ideologické 

koncepce, které vnímaly ideologii jako něco vnějšího a postradatelného ve vztahu k životu 

společnosti (ekonomismus, stalinismus, humanismus apod.), mohly koncipovat představu 

společnosti bez ideologie.559 

                                                 
555  „V třídní společnosti je ideologie zprostředkovatel, který určuje vztah lidí k jejich podmínkám 
existence takovým způsobem, že z toho má prospěch vládnoucí třída. V beztřídní společnosti je ideologie 
zprostředkovatelem, který (...) určuje vztah lidí k jejich podmínkách existence takovým způsobem, že z toho 
mají prospěch všichni lidé.“ Althusser, L., Pour Marx, c. d., s. 243. 
556 „Marx nikdy nevěřil , že ideologie by mohla být odstraněna (dissipée) tím, že je poznána, neboť poznání 
této ideologie je rozpoznání podmínek její možnosti, její struktury, její specifické logiky a její praktické úlohy v 
dané společnosti a ve stejné chvíli rozpoznání její nutnosti.“ Tamt., s. 237. 
557  Tamt., s. 238. 
558  Tamt.  
559  „Pouze ideologické koncepce světa si mohly představovat společnosti bez ideologie a akceptovat 
utopickou představu světa, kde ideologie (...) zmizí, aniž by zanechala stopu, aby byla nahrazena vědou.“ (Tamt., 
s. 239.) A Althusser dodává, že ani komunistická společnosti není možná bez ideologie. (Tamt.) 
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Ideologie jakožto určitý „systém reprezentací“,560 představuje prožívaný vztah lidí k 

jejich světu. „V ideologii lidé vyjadřují ve skutečnosti nikoli svůj vztah ke svým podmínkám 

existence, ale způsob, jakým prožívají svůj vztah ke svým podmínkám existence: což 

předpokládá jednak reálný vztah, jednak vztah ‚prožívaný‘, ‚imaginární‘. Ideologie je tedy 

vyjádřením vztahu lidí k jejich ‚světu‘, tzn. jednota (předeterminovaná) jejich reálného vztahu 

a jejich imaginárního vztahu k jejich podmínkám existence. V ideologii je reálný vztah 

nevyhnutelně včleněn do vztahu imaginárního.“561 

Naše prožívání reálného vztahu ke světu je tak vždy imaginární, zároveň je ale i reálné. 

Imaginární vztah není čistá fantasmagorie, je kontaminován reálným a zároveň reálný vztah je 

kontaminován imaginárním. Proto ideologie má iluzivní/aluzivní charakter. Althusser to 

vyjadřuje tak, že „je to tato předeterminace reálného imaginárním a imaginárního reálným, co 

tvoří ideologii“.562 

Z tohoto důvodu také ideologie nemůže být nikdy „čistě instrumentální“.563 Vládnoucí 

ideologie je sice ideologií vládnoucí třídy, ale vládnoucí třída nemá vztah k této ideologii jako 

k něčemu vnějšímu, co by mohla používat čistě jako prostředek svého vládnutí.564 Než 

vládnoucí třída přesvědčí ostatní o „pravdě“ své ideologie, musí ji nejprve uvěřit ona sama.565 

Dokonce můžeme říci, že je jednou z prvních obětí své vlastní ideologie.566 Vládnoucí 

ideologie nevzniká nějakou konspirací, kdy by se vládnoucí třída domluvila, jaké mýty 

ovládaným „namluví“, aby je mohla ovládat. Není to jen určitá pohádka, ale, jak jsme řekli, 

jedna z podmínek existence daných společenských vztahů. 

 

 

 

                                                 
560  Tamt. 
561  Tamt., s. 240. 
562  Tamt., s. 241. 
563  Tamt. 
564  Tamt. 
565  „Buržoazie musí věřit svým mýtům, než o nich přesvědčí ostatní.“ Tamt. 
566  Na tom nic nemění, že od ní má přesto pravděpodobně větší odstup než ovládaní. „Stejně jako ovládaní 
chápou morálku, která vzešla od ovládajících, vždy vážněji než vládci, podléhají dnes podvedené masy mýtu 
úspěchu ještě více než úspěšní. (...) Neomylně trvají na ideologii, kterou byli zotročeni.“ Adorno, Th. W., 
Horkheimer, M., Dialektika osvícenství, přel. M. Hauser a M. Váňa, OIKOYMENH , Praha 2009, s. 134–135. 
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PROBLEMATICKÉ ASPEKTY ALTHUSSEROVY KONCEPCE IDEOLOGIE  

 

 

Jak již bylo řečeno, podle Althussera je individuum vždycky-už subjektem. To znamená, 

že neexistuje žádný časový moment, kdy by reálně existovalo něco jako individuum. Zároveň 

v Althusserově koncepci neexistuje rovněž ani žádná část či vrstva lidské existence, která by 

byla nesubjektivizovaná. Individuum se podle Althussera subjektivizuje plně.567 Tato teze je 

důsledkem Althusserova již zmiňovaného „teoretického antihumanismu“. Připomeňme, že se 

jedná o tezi, že člověk jako takový neexistuje jako nezávislá instance, ale je vždycky až 

výsledkem působení strukturální determinace. Z tohoto důvodu neexistuje ani subjekt dějin, 

dějiny jsou „procesem bez subjektu“, přičemž subjektem se rozumí jakýkoli ahistorický prvek 

(élément ahistorique).568 Člověk je podle Althussera vždy výsledkem působení konkrétních 

společenských vztahů a nepřetrvává nic, co by těmito vztahy nebylo formováno, co by bylo 

jakoby za nimi a co by jako neměnný základ či substance procházelo dějinami; tedy něco, co 

by mělo transhistorický charakter. 

Tato pozice je dle mého názoru těžko udržitelná. Odporuje samotné Althusserově tezi o 

věčnosti (transhistoričnosti) ideologie.569 

Pokud bychom chtěli trvat na důsledném teoretickém antihumanismu, nebylo by na 

tomto teoretickém základě vysvětlitelné, kdo vlastně ideologickou výzvu přijímá a proč. 

Althusserovo pojetí ideologie totiž může fungovat pouze za předpokladu reálné existence 

toho, co označuje jako „individuum“ (které dosud není ovlivněno interpelativními silami, není 

ještě postiženo subjektivací, ale této subjektivaci předchází, a tím ji umožňuje), či alespoň za 

                                                 
567  Althusser tak vlastně odmítá existenci lacanovkého Reálna, tedy nějaké vrstvy, která by „unikala“ 
symbolizaci. (Srov. např. Lacan, J., Écrits, c. d., s. 388.) Dominantní ideologii jakožto imaginární reprezentaci 
můžeme dle Althussera (prvního období) uniknout nikoli jakýmsi žižkovským „ponořením se do Reálna“, ale 
prostřednictvím vědy, která je symbolickou reprezentací par excellence a která na rozdíl od ideologie jakožto 
imaginární reprezentace poskytuje pravdivou reprezentaci vztahu k reálným podmínkám existence. Koncepci 
lacanovského Reálna Althusser neuznává, jelikož v něm ne zcela neprávem spatřuje variantu kantovské 
nepoznatelné věci o sobě. Ta jakožto nepoznatelná a nereprezentovatelná entita nemůže být předmětem 
vědeckého diskurzu reprezentace, a nemá tedy ve vědeckém diskurzu místo. Althusserovo odmítnutí (v druhé 
polovině sedmdesátých let) Lacanova díla není dle mého názoru náhodné a má zřejmě kořeny právě 
v Althusserově odmítnutí kategorie Reálna. 
568  Srov. např. Althusser, L., Sur la philosophie, c. d., s. 61. 
569  Odporuje i Marxově pojetí člověka, byť Althusser své pojetí považuje vlastně za domyšlení koncepce 
Marxovy. 
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předpokladu určité vrstvy dále nesubjektivizovatelné vrstvy lidské existence, která se vymyká 

působení těchto interpelativních sil. 

Domnívám se, že koncepce, která předpokládá určitou nesubjektivizovatelnou vrstvu 

lidské existence je vlastně koncepcí, kterou zastával Marx, koncepcí, která nám umožňuje 

nejen mluvit o subjektu dějin, ale která je koneckonců i základem historického materialismu. 

To, že jsou lidé ve všech fázích společenského vývoje nuceni reprodukovat svůj život, aby 

přežili (základní teze historického materialismu), jim totiž není nijak vnuceno systémem či 

dějinami či interpelativními silami, ale tato bezprostřední nutnost je na všech těchto tlacích ve 

své obecnosti nezávislá. 

Vychází v podstatě z přírodní konstituce člověka, člověka jakožto „bezprostředně 

přirozené bytosti“570 s jejími potřebami a pudy. Teprve tato pudová vrstva, specifická 

konstituce lidského biopsychického aparátu teprve umožňuje vysvětlení vzniku ekonomiky a 

její nadstavby i společensko-historické dimenze člověka. V jistém ohledu bychom ji mohli 

označit za jakousi základnu základny. 571 

                                                 
570  „Člověk je bezprostředně přirozená bytost. Jako přirozená bytost a jako živá přirozená bytost je 
vybaven jednak přirozenými silami, životními silami, je činnou přirozenou bytostí; tyto síly v něm existují jako 
vlohy a schopnosti, jako pudy;  jednak jakožto přirozená, tělesná, smyslová, předmětná bytost je bytostí 
trpící, podmíněnou a omezenou, stejně jako i zvíře a rostlina, tj. předměty jeho pudů existují mimo něj, 
jako předměty na něm nezávislé, ale tyto předměty jsou předměty jeho potřeby, jsou to předměty, bez nichž se 
neobejde, které jsou mu podstatně potřebné, má-li projevit a potvrdit své bytostné síly. To, že člověk je 
tělesná bytost, obdařená přirozenými silami, bytost živá, skutečná, smyslová, předmětná, znamená, že 
předmětem jeho bytosti, jeho životního projevu jsou skutečné, smyslové předměty, čili že pouze na skutečných, 
smyslových předmětech může projevit svůj život. (...) Hlad je přirozená potřeba; potřebuje tedy přírodu mimo 
sebe, nějaký předmět mimo sebe, aby se ukojil, utišil. (...) Člověk jako předmětná smyslová bytost je 
tedy trpící [leidend] bytost, a protože je bytostí pociťující své utrpení, je bytostí vášnivou, náruživou. Vášeň 
[Leidenschaft], náruživost je bytostná síla člověka, energicky prahnoucí po svém předmětu.“ Marx, K., 
Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844, c. d., s. 141–143. 
571  Pudová vrstva přitom není vázána na nějaký určitý orgán, „nýbrž nalézá svůj materiální zdroj ve všech 
tělesných zónách. Je tedy produktem předmětného člověka jako biologické totality. Zároveň je však na tělesnou 
organizaci člověka neredukovatelná“. (Viz Kalivoda, R., Moderní duchovní skutečnost a marxismus, c. d., s. 58.) 
Kalivoda razí pro pojmové uchopení této materiální pudové vrstvy pojem biopsychická energie. Od zvířete se 
člověk jako přirozená bytost liší především schopností transformace pudové energie. „Ovladatelnost pudů a 
možnost transformovat jejich energii je specifickým rysem lidské přirozenosti.“ (Tamtéž.) Teprve skrze tuto 
schopnost, která „nespadá z nebe, nýbrž je vynucena konfliktem mezi principem slasti a principem reality“, 
vzniká „Ich“. „Jeho vznikem teprve vzniká člověk ze zvířete“. „... princip variace, spojený se vznikem ‚Ich‘, 
přivádí teprve na svět člověka“. Je to okamžik, kdy se „vyvine schopnost adaptace“ a je nalezen „nový způsob 
ukojení životních potřeb“ – práce. „Vzniká-li člověk teprve tam, kde vynalezl práci, je zřejmé, že vzniká zároveň 
jako společenská bytost. Neboť práce (ekonomika) jej okamžitě donucuje ke společensko-lidskému sdružování.“ 
Tamt., s. 58–64. 
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Historicky se samozřejmě nutnost reprodukovat vlastní život projevuje různě. Projevuje 

se v různých historicky přechodných společensko-ekonomických formacích a historický 

materialismus zkoumá právě změnu projevů této nutnosti, přičemž podržuje předpoklad, že 

tato nutnost je určitým transhistorickým předpokladem celé koncepce. 

Marxovo pojetí člověka se vyznačuje tím, že člověka chápe jako „bezprostředně 

přirozenou bytost“, Marx však dodává, že  „člověk je nejen přirozená bytost, nýbrž je [také] 

lidská přirozená bytost“.572 (Tomuto rozlišení z Ekonomicko-filosofických rukopisů z roku 

1844 odpovídají v Kapitálu kategorie „lidská přirozenost vůbec“ a „lidská přirozenost 

historicky modifikovaná“).  

„Bezprostředně přirozená bytost“ – vrstva lidské existence, která právě proto, že není 

ovlivněna společenským zprostředkováním, představuje onu vrstvu, která je 

nesubjektivizovatelná a které by v Althusserově terminologii odpovídal pojem „individuum“. 

Marx se ve své práci touto kategorií prakticky nezabýval, jelikož jako společenského vědce 

ho zajímala právě spíše druhá vrstva lidské existence, právě ona vrstva společenská – „lidská 

přirozená bytost“ či, jak se vyjádřil v „Tezích o Feuerbachovi“, „lidská podstata“, která (na 

rozdíl od „bezprostředně přirozené bytosti“ či „lidské přirozenosti vůbec“) je „průsečíkem 

společenských vztahů“. 

Kategorie „individuum“ je v podstatě předmětem zkoumání biologů, lékařů, příp. 

psychiatrů, ale ne společenského vědce. Přesto není možné tuto vrstvu ve společenské teorii 

opominout. Redukuje-li Althusser člověka pouze na jeho dimenzi společenskou, na subjekt 

ideologické interpelace, zbavuje se tím možnosti pochopení této interpelace samotné. 

Vysvětlení toho, kdo tuto výzvu přijímá a proč. Domnívám se však, že tuto nesnáz 

v Althusserově teorii lze odstranit a zachovat přitom původní Althusserovu intenci – 

dekonstituci subjektu. Při pokusu o tuto revizi se můžeme opřít o psychoanalýzu. 

 

 

IDEOLOGIE A PSYCHOANALÝZA  

 

Podle Freuda „jsme se stali tím, čím jsme, jedině díky masivnímu potlačení prvků 

přítomných při našem utváření. Toho si samozřejmě nejsme vědomi, stejně jako si podle 

                                                 
572  Marx, K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844, c. d., s. 141–143. 
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Marxe nejsou lidé vědomi společenských procesů, jež určují jejich život“.573 Jak ale tato 

konstituce probíhá? Podle Freuda v raném období vývoje dítěte dítě ještě nevnímá žádnou 

jasnou distinkci mezi subjektem a objektem, mezi sebou samým a okolním světem. Distinkce 

mezi subjektem a objektem se konstituuje až ve stadiu, které Lacan označuje jako „stadium 

zrcadla“.574 V něm se začíná vyvíjet ego dítěte a toto ego si osvojíme tehdy, když spatříme 

naše „já“ zrcadlit se prostřednictvím nějakého předmětu či osoby. Uvědomíme si naše já 

prostřednictvím druhých. Vidíme svůj vlastní obraz (ať už v zrcadle nebo obraz, který 

vytvářejí druzí) a identifikujeme se s ním. Vytváříme si obraz nějakého Já. Problém je, že 

skutečné Já nikdy není totéž, co obraz (imago) tohoto Já. Proto identifikace Já se 

svým (sebe)obrazem je vždycky „imaginární“. Tento výraz odkazuje jednak k tomu, že Já se 

sebeidentifikuje se svým obrazem (imago), jednak k tomu, že je tato identifikace vždy 

falešná, klamná. Zároveň tato identifikace není a nikdy nemůže být úplná, celistvá. Můžeme 

si pouze vytvářet fiktivní dojem nějakého uceleného Já. 

Ego se podle Lacana (velmi zjednodušeně řečeno575) konstituuje následovně: Otec 

„symbolizuje zákon, dítě se v důsledku podřízení se tomuto zákonu musí vzdát libidinózního 

vztahu k matce a skrze postavu otce začít pomalu chápat, že existuje jakási širší soustava 

rodiny a společnosti a že ono samo je pouze její součástí. (...) Příchod otce (...) zatlačuje jeho 

touhu do nevědomí. Až když dítě pozná zákaz či tabu, které symbolizuje otec, začne 

potlačovat svoji provinilou touhu. A právě tato touha je to, čemu se říká nevědomí“.576 

Pro přehlednost raději celou věc přibližme znovu: Dítě touží po matce, otec, který 

představuje symbolický řád, mu v této touze brání, dítě tím, že příjme otcův zákaz, příjme 

sociální řád a potlačí svou touhu. Tímto potlačením touhy vznikne nevědomí. Zároveň se tím 

z dítěte stává subjekt (v důsledku podřízení se zákazu), protože už samo sebe je schopno 

pojímat v symbolickém řádu.577 

                                                 
573  Eagleton, T., Úvod do literární teorie, přel. Petr Onufer, Plus, Praha 2010, s. 182. 
574  Viz Lacan, J., „Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je“, in: Lacan, J., Écrits, c. d., s. 
93–101. 
575  Podrobněji viz například práci Josefa Fulky: Psychoanalýza a francouzské myšlení, c. d., zejm. s. 110–
154. 
576  Eagleton, T., Úvod do literární teorie, c. d., s. 196–197. 
577  Lacan tento proces přepisuje z hlediska jazyka. Dítě, které se pozoruje v zrcadle je „označující“, obraz 
v zrcadle je „označované“. Zatím se chápe jako celistvé, identické „před zrcadlem označující (dítě) nachází 
plnost, celistvou a neposkvrněnou identitu, v označovaném svého obrazu. (...) Do poststrukturalistické úzkosti je 
dítě vrženo až s příchodem otce. Musí náhle přijmout saussurovskou danost, že identity se vytvářejí pouze jako 
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Úroveň skutečnosti, která není symbolizovatelná jazykem, označuje Lacan jako Reálno. 

Vstupem do Symbolična se od tohoto Reálna odtrhujeme. Vše již na vědomé úrovni vnímáme 

prostřednictvím Symbolična. Reálno je pro nás již nedosažitelné (jak reálně, tak pojmově), 

nelze ho vyjádřit, protože je právě presymbolické a nesymbolizovatelné.578 Člověk ale skrytě 

touží po Reálnu, po ztracené celistvosti.579 Je v něm stále ona potlačená touha. (Touha vzniká 

právě v důsledku nedostatku, kdy byl určitý jedinec otcem, který reprezentuje symbolický 

řád, připraven o slast.) Vzhledem k tomu, že Reálno je však pro něj nedosažitelné, tak si musí 

vystačit s objekty náhražkovými (Lacan je označuje jako objets petits a580), na nichž svou 

touhu realizuje, tato touha představuje fantasma. V důsledku potlačení touhy a vytvoření 

nevědomí dochází k rozštěpení subjektu. „Já“ se snaží identifikovat se svým obrazem. 

K takovéto identifikaci sice nikdy nedojde, nicméně existuje touha po ní. 

Vrátíme-li se k problematice ideologie, lze podle nás říci, že člověk se podřizuje 

ideologii proto, že se chce identifikovat se svým obrazem, resp. s tím, co tento obraz 

symbolizuje. Tato identifikace mu zřejmě poskytuje určitou formu slasti. Řekněme, že chce 

například plně odpovídat obrazu správného křesťana, správného liberála apod. a potlačit vše 

ze své osobnosti, co tento (sebe)obraz narušuje. Daří-li se mu ztotožnit se s tímto obrazem, 

pociťuje určitou formu uspokojení. Právě ale tato identifikace je, jak již bylo řečeno, vždycky 

jen domnělá, „imaginární“. Pokud se totiž pojímáme jako subjekt identický s oním obrazem, 

který je zvnitřněným produktem ideologických interpelativních sil, je to jako bychom 

zůstávali v Lacanově fázi imaginárna, kdy dítě se identifikuje se svým obrazem, ačkoli není 

                                                                                                                                                         
výsledky diferenciace – že pojem či subjekt je tím, čím je, jedině díky vyloučení všeho ostatního. (...) Jeho 
identita jakožto subjektu (...) je utvářena vztahy diferenciace a podobnosti vůči ostatním subjektům kolem něj. 
Když to vše dítě příjme, posouvá se podle Lacana z imaginární polohy do takzvaného ‚symbolického řádu‘, tj. 
do předem dané struktury společenských i sexuálních rolí a vztahů, jež vytvářejí rodinu a společnost.“ Tamt. s. 
197–198. 
578  Reálno se „absolutně vzpírá symbolizaci“. Viz Lacan, J., The Seminar. Book I. Freud’s Papers on 
Technique, 1953–1954, přel. J. Forrester, Cambridge University Press, New York – Norton, Cambridge 1988, s. 
66. 
579  Reálno Lacan také charakterizuje jako plnost a nediferenciovanou plnost bez mezer. „V reálnu není 
žádná nepřítomnost.“ Viz Lacan, J., The Seminar. Book II. The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of 

Psychoanalysis, 1954–1955, přel. S. Tomaselli, Cambridge University Press, New York – Norton, Cambridge 
1988, s. 313; „Reálno je absolutně bez mezer.“ Tamt., s. 97. 
580  Toto malé a (petit a) má v Lacanově koncepci i jiný význam. Je vlastně i příčinou touhy. „Objekt a je 
takto příčina touhy i její předmět (nikoli ovšem, jak Lacan zdůraznil, ve významu předmětu intencionálního; 
jedná se v silném slova smyslu o ne-předmět, nemožný a nedosažitelný.“ Viz Fulka, J., Psychoanalýza a 

francouzské myšlení, c. d., s. 141–142. Co se týče problematiky „malého a“ viz i bezprostředně předcházející 
strany. 
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reálně totéž, co jeho obraz. Tento obraz přitom nevychází z nás, ale je podřízením se pohledu 

druhého, který si internalizujeme. Analogická struktura se projevuje i v dospělosti, kdy 

dochází k internalizaci ideologické výzvy, toho „co ode mě druhý chce“. 

Pokud celou věc přepíšeme do roviny jazyka, jak to dělá Lacan, můžeme říci, že 

saussurovské „označující“ není nikdy totožné s „označovaným“. Lacan v této souvislosti 

rozlišuje „subjekt výpovědi“ a „subjekt vypovídání“. Například ve větách typu: „Já umyji 

nádobí“, není „subjekt výpovědi“, ono gramatické „já“ (podmět věty), nikdy totožný se 

„subjektem vypovídání“, s reálným já,581 jelikož neexistuje znak, který by byl schopen 

obsáhnout celé reálné bytí onoho empirického já. Ono „já“ gramatické (subjekt výpovědi) tak 

vždy míjí toho, ke komu se vztahuje. Lacan v této souvislosti cituje známe Rimbaudovo: „Já 

je někdo jiný.“582 

Pokud se identifikujeme se svým obrazem, „setrváváme v imaginární sféře bytí, 

nedokážeme rozpoznat svou identitu, neboť ji vidíme jako pevně danou a uzavřenou, a 

nerozpoznáváme ani skutečnost, neboť ji máme za neměnnou. Řečeno s Althusserem, 

zůstáváme v zajetí ideologie, přizpůsobujeme se zdánlivě ‚přirozené‘ společenské skutečnosti, 

místo toho, abychom se kriticky tázali, jak probíhalo její – a naše – utváření a jak by se 

případně dala proměnit“.583 

Domnívám se, že jedním z vysvětlení, proč se podřizujeme ideologii tak snadno, je ta 

skutečnost, že se chceme sami se sebou sjednotit (sebe a svůj obraz; chceme, aby naše jednání 

odpovídalo obrazu, který o sobě máme, obrazu, který je ve skutečnosti produktem 

interpelačních praktik). Člověk je reálně rozštěpen na individuum (nesubjektivizovatelnou 

vrstvu ve sféře Reálna) a subjekt. Protože člověk nemůže vyloučit onu „subjektovou část“, 

(jelikož, jak říká Althusser, „není jednání než skrze subjekt“), jde opačným směrem, a aby se 

se sebou sjednotil, snaží se zcela se subjektivizovat, potlačit „individuum“ a být cele 

subjektem, být tím, co symbolizuje (například být správný křesťan a potlačit vše, co k obrazu 

správného křesťana nepatří). Jinými slovy, snaží se, co nejvíc se podřídit ideologii. Dochází v 

tomto procesu k realizaci touhy, o které byla řeč výše, a tím i ke slasti. Je to zřejmě jedním z 

důvodů, proč je ideologie tak účinná. Z této koncepce vyplývá, že lidé se nejen že chtějí 

                                                 
581  Eagleton, T., Úvod do literární teorie, c. d., s. 201. 
582  Lacan, J., Écrits, c. d., s. 118. 
583  Eagleton, T., Úvod do literární teorie, c. d., s. 221. 
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podřídit ideologii, ale dokonce po tomto podřízení přímo touží, neboť jim přináší ne 

nepodstatnou slast. 

Toto podřízení zajišťuje totiž jedinci imaginární jednotu. Proč imaginární? Protože, jak 

jsme již řekli, „individuum“ nelze nikdy zcela a plně potlačit. Zároveň tato imaginární jednota 

vzniká právě v důsledku ideologie. Ideologie tak zaručuje nejen „imaginární vztah k reálným 

podmínkám produkce“, jak říká Althusser, ale, dodejme, i „imaginární vztah jedince k sobě 

samému“. Jedinec se totiž ztotožňuje ne sám se sebou, ale se svým imaginárním obrazem: 

jeho identita je výsledkem ideologických interpelativních sil, jejichž působení si ne příliš 

uvědomuje. Chybí mu totiž znalost mechanismu produkce této imaginární jednoty, a proto její 

výsledek chápe jako nevyprodukovaný, jako přirozený. Tím jsou fakta naturalizována, a 

ideologie tak zakrývá svůj ideologický charakter. 
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Závěr 

 
Kapitolou o Althusserově koncepci ideologie se naše práce uzavírá. Byly popsány 

základní koncepce, které Althusser formuloval ve svém teoreticistním období. K tomuto 

pojednání byla připojena rovněž i analýza Althusserova pojetí ideologie, byť časově již o dva 

roky spadá mimo rámec teoreticistního období. Je však v jistém smyslu jeho vyústěním, 

v některých ohledech vnáší nový pohled na problémy řešené v období teoreticistním a 

z tohoto důvodu jsem považoval za vhodné oddíl o ideologii do práce zařadit. 

Léta, která následovala po teoreticistním období jsou v myšlení Althussera spojena 

především s radikální politizací filosofie. Problematika ideologických státních aparátů je již 

projevem této tendence. Dochází k významné oritentaci na Leninovu filosofii („Lenin a 

filosofie“), samu filosofii chápe Althusser vlastně jako politický boj vedený teoretickými 

prostředky. Odtud jeho slavná definice filosofie jako „třídního boje na poli teorie“ (srov. 

např. „Filosofie jako zbraň revoluce“ aj.) 

V druhé polovině 70. let pak dochází k reflexi tzv. „krize marxismu“  a konečně 

v letech osmdesátých dochází k pokusu o vypracování nové ontologie – aleatorního 

materialismu, resp. materialismu setkání.  

Ačkoli byl Althusser postupem času k Marxovi stále více kritický (viz například jen text 

„Marx ve svých limitech“ či „Konečně krize marxismu!“) a ačkoli dialektický materialismus 

zásadně odmítal (filosofii pro marxismus měl naopak reprezentovat zmiňovaný aleatorní 

materialismus) bylo i v těchto obdobích, která na období teoreticistní navazují, jeho snahou 

neustále marxismus rekonstruovat a hledat  pro něj nové možnosti rozvoje. 

V dnešní době se bude mnohým Althusserova snaha rehabilitovat marxismus jevit jako 

zastaralá. Jeho pokus rekonstrukce marxismu je pokusem, který v dnešní době 

v postkomunistických zemích může vypadat jako krok zpět. Bude se možná jevit jako přežitý 

a Althusser sám bude v našem světě vypadat jako „ne-současník“, jako člověk, který mluví o 

něčem, co již nechceme poslouchat. O marxismu nechceme nic slyšet, o Marxovi samém nic 

vědět. Heslo: „Marx je mrtev“ je u nás obecně sdíleným přesvědčením nejširších vrstev. Je 

jakýmsi bachelardovským connaissance commune, všeobecně sdíleným „poznáním“, 

masovou ideologií dnešní doby. 
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Namísto hodnocení tohoto stavu, si můžeme v souladu s Althusserovou teorií 

symptomálního čtení položit otázku, čeho je toto přesvědčení vlastně symptomem a co cizost, 

konceptuální i terminologická, kterou můžeme při četbě Althusserova díla pociťovat, 

vypovídá o naši současnosti. 

Je nabíledni, že tato cizost je projevem zcela odlišného myšlenkového kontextu, v němž 

Althusser prováděl svou filosofickou intervenci. Jeho filosofie se rodila z poválečné naděje 

na lepší společenské uspořádání a její význam kulminoval v období šedesátých let. 

Pocit optimismu a období společenských emancipačních bojů spojených právě 

s šedesátými lety byl v letech následujících vystřídán pocitem skepse, ztrátou historické 

perspektivy a ideálů, jež by přesahovaly všední horizont čistě osobního prospěchu. 

Všeobepínající lhostejnost ke všemu, co přesahuje čistě privátní zájem, je posvěcována a 

utvrzována liberální ideologií o neviditelné ruce trhu, která se nám snaží vnutit představu, že 

společnost bude optimálně fungovat právě tehdy, když každý bude sledovat pouze své 

privátní zájmy. Co nad to jest, to od čerta jest. Výraz idiot platil ve staré řečtině pro člověka, 

který se nestaral o zájmy polis, ale pouze o své zájmy osobní. Dnes je tato idiocie 

předkládána za vzor. Vše, co tuto idiocii přesahuje, je automaticky považováno v lepším 

případě za naivní idealismus, v horším případě rovnou za projev totalitařských tendencí. 

Stejně tak snaha porozumět celku v jeho totalitě a rozporuplnosti je v dnešní době, která 

se prezentuje jako postmoderní, považována za cosi podezřelého. Za projev totalitního 

myšlení a za skrytou snahu obětovat celku jedinečné. Za projev myšlení, které si nechce 

připustit, že je konec velkým vyprávěním. Navzdory těmto odsudkům je však zřejmě 

oprávněné předpokládat, že některé formy postmodernistického myšlení nebudou po všech 

stranách uspokojovat dlouho a že reálné společenské problémy (krize ekonomická, 

ekologická, problém společenské nerovnosti, resp. nesouměřitelnosti, likvidace středních 

vrstev, postupný přesun forem vlády z forem demokratických k formám fakticky 

oligarchickým apod.) si vynutí konec postmoderní nevázanosti a analýzu systému, ve kterém 

žijeme, se všemi jeho rozpornostmi. 

Domnívám se, že základem této analýzy musí být rozbor kapitálu a jeho pohybu ve 

všech jeho podobách. A domnívám se rovněž, že marxismus je teorií, jež obsahuje dosud 

nevyužitý potenciál a může být i v 21. století významným inspiračním zdrojem, který může 

obohatit naše poznání o skutečnosti, ve které žijeme. A z tohoto důvodu proto souhlasím 
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s Althusserem, že marxovská inspirace nakonec „přejde přes všechny pustiny“. Dovolím si 

uzavřít tuto práci citátem z jedné z jeho posledních prací.  

 

„V době, kdy si první ‚filosof vlas‘, ‚filosof nehet‘ – jak to napsal Marx o ‚dekompozici‘ 

hegelovské filosofie – myslí, že marxismus je mrtev a pohřben navždy, kdy vládnou ty 

‚nejotřepanější‘ myšlenky na pozadí bizarního eklekticismu a teoretické chudosti, pod záminkou 

tak řečeného ‚postmodernismu‘, kde se ‚hmota opět jakoby vytratila‘, aby tak přepustila místo 

‚nehmotnostem‘ komunikace (nový to dortík s teoretickou šlehačkou, jenž si přirozeně opírá o 

působivé indicie, indicie nové technologie), zůstávám hluboce nakloněn samozřejmě nikoliv 

Marxově doslovnosti – na níž jsem nikdy nelpěl –, ale jeho materialistické inspiraci. 

Jsem optimista: věřím, že tato inspirace přejde přes všechny pustiny, a i když musí nabýt 

jiných podob – což je v nepřestajně se měnícím světě nevyhnutelné –, znovu ožije. A to také 

z následujícího pádného důvodu: současné myšlení je teoreticky tak slabé, že jedině 

připomenutí základních nároků nějakého autentického myšlení – důslednost, soudržnost, jasnost 

– se v příhodné chvíli může natolik vříznout do nálady doby, že už jen jeho projevení zaujme 

lidské duše, rozpačité z běhu světa. (...) Když máme odvahu promluvit nahlas v tichu prázdnoty, 

je to slyšet. (...) 

A proto si myslím, že marxisté ve svém pokusu hledat a říkat pravdu o skutečnosti nejsou 

v naší době díkybohu ani zdaleka sami, že naopak celá řada čestných lidí, aniž by věděli, že jsou 

jim blízcí, lidí majících skutečnou zkušenost se svou praxí a s primátem praxe před veškerým 

vědomím, je už nyní doprovází při seznávání pravdy. Dovedeme-li si to uvědomit, mimo 

všechny stylistické, náladové a politické rozpornosti, můžeme z toho pojmout odůvodněnou 

naději.“ 584 

  

                                                 
584  Althusser, L., Budoucnost je dlouhá. Fakta, c. d., s. 215–216. 
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