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Úvod a motivace 

 

Předkládaná práce analyzuje filosofii Louise Althussera v tzv. „teoreticistním období“, 

tj. v letech 1960–1967. Rozhodnutí omezit se pouze na toto období bylo dáno snahou 

nepřesáhnout běžný rozsah disertační práce. Obsahovým důvodem, byla skutečnost, že zde 

zkoumané období je spojené s nejvýznamnějšími Althusserovými pracemi (jako Pro Marxe či 

Číst Kapitál). Představuje období, které je z hlediska vývoje Althusserovy filosofie 

nejvýznamnější. Vzhledem k tomu, že i o něco pozdější Althusserova koncepce ideologie a 

ideologických aparátů souvisí úzce s problematikou řešenou v teoreticistním období, je 

předmětem práce i tato problematika, byť časově již teoreticistní mírně překračuje. He třeba 

v této souvislosti uvést, že předkládaná práce je vlastně první částí rozsáhlé monografie, která 

mapuje vývoj Althusserovy filosofie i v následujících obdobích. 

 

Motivace zabývat se ve své disertační práci právě filosofií Louise Althussera byla 

podmíněna skutečností, že ačkoli dochází zhruba od poloviny 90. let na Západě k opětovnému 

a intenzivnímu zájmu o Althusserovo dílo, v Českém prostředí chybí dosud ucelená práce, 

která by jeho filosofii analyzovala a zároveň chybí i překlady samotných Althusserových 

prací. Jedinou knižní publikací Althusserova díla je jeho autobiografie Budoucnost je dlouhá. 

Fakta v překladu Josefa Fulky (vzhledem k tomu, že se jedná o autobiografii, je zde 

teoreticko-filosofická problematika jen naznačena), dále jsou v českém jazyce k dispozici dva 

překlady úryvků z Althussera, jeden v mém překladu, druhý v překladu Pavla Siostrzonka. 

Tyto úryvky vyšly v časopise A2, v čísle věnovaném Althusserovi.  

Recepce Althusserovy filosofie je tak v českém prostředí silně omezena, jednou z příčin 

tohoto stavu je i skutečnost, že tato recepce byla omezená již v době Althusserovy největší 
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slávy v 60. letech, a není tudíž na co navazovat. (Vzhledem k tomu, že v tehdejším 

Československu se spíše prosazovalo pojetí humanistického marxismu, např. Kosík, 

Kalivoda, autoři kolem jugoslavské skupiny Praxis – Petrović aj., případně pojetí, které 

spojovalo Marxe s Hegelem (Iljenkov, v určitém smyslu i Zelený), byla za minulého režimu 

Althusserova koncepce marxismu jako teoretického anithumanismu a antihegelianismu mimo 

centrum zájmu. V porevolučním období zase stál Althusser mimo centrum pozornosti, jelikož 

recepce marxismu byla v tomto období silně omezena.     

Absence recepce v českém prostředí by nebyla znepokojivá v případě, že by k této 

recepci nedocházelo i v západních zemích. Zde jsme však svědky zcela opačné situace. 

K obnovenému zájmu o Althusserovu filosofii zde dochází již zhruba od poloviny 90. let a 

tento trend postupně sílí.  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. 

Určité projevy zájmu o Althussera lze však pozorovat i ČR. Svědčí o tom například 

monotematické číslo již zmiňovaného časopisu A2 věnované právě Althusserovi či 

konference o Althusserovi konaná v březnu 2013 na Filosofickém ústavu AV. 

Výše uvedené důvody, minimální recepce Althussera v České republice a dlouhotrvající 

zájem o jeho dílo mimo její hranice, byl motivací tuto diskrepanci a „bíle místo“ alespoň 

zčásti zaplnit. Určitým důvodem byla i ta skutečnost, že v České republice již vycházejí díla, 

která na Althussera v mnoha ohledech navazují (Butlerová, Badiou, Rancière, Žižek aj.), byť 

v mnoha ohledech kriticky a recepce těchto autorů bez znalosti Althussera je do jisté míry 

zploštěna. 
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Postup a metody 

 

Předkládaná práce byla zpracovávána zčásti v České republice, zčásti ve Francii, kde 

jsem měl možnost pracovat ve vědecké části Bibliothèque nationale de France a v univerzitní 

knihovně Université Paris X Nanterre-La Défence s relevantními zdroji, které jsou v ČR 

nedostupné. Zároveň jsem zde měl možnost konzultovat některé teoretické aspekty 

s Étiennem Balibarem a s Jacquesem Bidetem. Postup zpracování probíhal prostřednictvím ve 

filosofii běžných metod obsahové a kontextuální analýzy. 

 

 

Cíle a obsah práce 

 

Cílem práce, jak bylo řečeno, bylo analyzovat Althusserovu filosofii v letech 1960–

1967, přiblížit tak tuto filosofii českému čtenáři, a zvýšit tak povědomí o této filosofii v České 

republice. Podrobněji jsou v práci rozebírány především následující témata: 

 

� Althusserovo pojetí marxismu jako teoretického humanismu 

� Zhodnocení vlivu Gastona Bachelarda na Althusserův pokus o teoretické 

vyjádření Marxovy filosofie (koncepce „epistemologického zlomu“, 

„connaissance commune“, problém transformace pojmů z tzv. Obecností I. na 

vědecké pojmy: Obecnost III., diskontinuita vědeckého poznání a rozdíl oproti 

Kuhnově pojetí 

� Koncepce „problematiky“ 

� Koncepce tzv. „symptomálního čtení“ 
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� Distinkce mezi „reálným“ předmětem“ a „předmětem poznání“, potažmo 

logickým a historickým řádem 

� Kritika empirismu 

� Rozdíl mezi Hegelovou a Marxovou dialektikou 

� Autonomie teorie a problém její vědecké validity 

� Problém dějinné temporality – skrytý a viditelný pohyb 

� Předeterminace 

� Strukturální kauzalita 

� Althusserův vztah k psychoanalýze 

� Ideologie a ideologické státní aparáty 

� Ideologická výzva a teorie subjektu 

 

Předkládaná práce mapuje mimo jiné jednu z ústředních tezí Althusserova díla, kterou 

je tvrzení, že ve vývoji Marxova myšlení se nachází tzv. „epistemologický zlom“. Tento zlom 

klade Althusser do roku 1845. Sám pojem „epistemologický zlom“ (rupture épistemologique) 

přitom přebírá Althusser od Gastona Bachelarda. Dle Bachelardovy epistemologie se 

ustanovení nové vědy a vědecký pokrok  projevuje právě skrze tyto epistemologické zlomy, 

kterými se vědec odděluje od tzv. „epistemologických překážek“, 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“ . Toto 

connaissance commune je akonceptuální, předvědecké poznání vycházející z fakt, která jsou 

pojímána jako empiricky daná. Vědecké poznání je naproti tomu konceptuální, je spojeno s 

tvorbou pojmů i s vytvořením samého „teoretického objektu zkoumání“, který není takto 

nikdy bezprostředně dán, nýbrž je právě konstruován teoretickou činností. Ve vědeckém 

poznání jde tedy o to vytvořit teoretický koncept, který byť není empiricky přístupný ani 



 

 

6 
 
 
  

vnímatelný a ani nevzniká pouhou abstrakcí z empiricky vnímatelných skutečností, nám 

umožňuje vnímatelné skutečnosti racionálně pochopit. Distinkce mezi tzv. „reálným 

objektem“ a „objektem poznání“ je pro vědu konstitutivní distinkce.   

Práce analyzuje, jakým způsobem se toto Bachelardovo pojetí promítá do Althusserova 

pokusu epistemologické fundace Marxova teoretického přístupu. Popisuje Althusserův 

postup, podle kterého byl raný Marx, ze kterého čerpají argumenty zastánci marxismu jako 

teoretického humanismu, dosud poplatný empiristické „problematice“ (k pojmu problematika 

viz níže). Dle Althusserova názoru se Marx po tomto zlomu se od empiristické problematiky 

radikálně odpoutal, a tím se emancipoval od problematiky humanismu i vlivu Hegelova, 

emancipoval se od své „předmarxistické“, „ideologické“ fáze. Práce přibližuje Althusserovu 

argumentaci a zdůvodnění této (značně problematické) teze. (Sám pozdní Althusser ji 

v následujících letech výrazně zjemnil.) Zároveň práce přibližuje Althusserův pokus prokázat, 

že marxistická filosofie je „obecnou teorií teoretické praxe“ (jakousi obecnou epistemologií) a 

že historický materialismus splňuje kriteria vědeckosti. V práci se věnuji argumentům, proč 

tento Althusserův pokus nelze chápat jako úspěšný. 

V práci je rovněž věnována pozornost skutečnosti, že ačkoli pro Bachelarda, potažmo 

Althussera, potažmo Marxe dochází ve vývoji věd k diskontinuitám, nemá tato diskontinuita 

nic společného s Kuhnovým principem nesouměřitelnosti. „Odříznutí se“ od ideologických 

pojmů (Althusser rozumí ideologickými pojmy ty pojmy, které jsou převzaty z žité 

skutečnosti, jsou chápány jako dané a nejsou schopny vykázat svoji teoretickou genezi) a 

vytvoření epistemologického zlomu naopak umožňuje rozpoznání ideologických pojmů 

předchozího teoretického systému, který byl těmito ideologickými pojmy kontaminován, 

jakožto pojmů ideologických. Překonaný teoretický systém tak není nepostihnutelný 

prostředky nového (kuhnovsky řečeno) paradigmatu, ale právě naopak. Umožňuje pochopit, 
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jaké epistemologické překážky (v Althusserově terminologii ideologie) bránily v rámci 

určitého teoretického systému určité poznatky vytvářet. 

Tato analýza epistemologických překážek je spojena se zvláštním způsobem četby, 

který Althusser označuje jako „symptomální“, a s pojmem „problematika“. V disertační práci 

je ukázáno, že 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, interpretaci odpovědí na tyto otázky i 

možnost/nemožnost vzniku určitého teoretického objektu v dané teoretické struktuře.  

Prostřednictvím pojmu/koncepce (concept) „problematiky“ je možné teoreticky uchopit 

neuvědomované principy určitého diskurzu samého, tedy principy, které určují jeho teoretický 

horizont a to, co je v tomto horizontu „viditelné“ a co ne. Tyto „neviditelné“ mezery 

teoretického diskurzu odhaluje již zmiňované symptomální čtení. Jejím smyslem je 

(zjednodušeně řečeno) odhalit v manifestní teoretické struktuře určitého teoretického systému 

určité symptomy skrytého diskurzu latentního a na tomto základě konceptualizovat onen 

latentní diskurz, který nepozorovaně determinuje diskurz manifestní. Symptomální čtení 

přitom není pouze jakýmsi „čtením mezi řádky“, „doplněním“ či „rozvinutím“ toho, co je 

řečeno pouze implicitně. Althusser se od této tradice „doplňování“ a „rozvíjení“ naopak 

radikálně odpoutává. Symptomální čtení není kritické pouze v tom smyslu, že by odhalovalo 

jednotlivé nedostatky daného diskurzu (to je koneckonců úkolem toho, co Althusser označuje 

jako „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 
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výrazem zcela jiného diskurzu než diskurzu manifestního, který odhalujeme a rekonstruujeme 

pomocí tzv. „teoretického retrospektivního čtení“.  

Významná část práce je také věnována Althusserově charakteristice Marxovy distinkce 

mezi tzv. „reálným předmětem“ a „předmětem poznání“, ukazuje, jak právě uchopení této 

distinkce významně ovlivňuje Marxův teoretický přístup a jeho překonání empirismu. Dále 

práce ukazuje, jak tato distinkce úzce souvisí s Marxovým pojetím logického a historického a 

Darstellung a Forschung.  

Marxova distinkce mezi tzv. „předmětem poznání“ a „reálným předmětem“ a zároveň 

rozdíl mezi „procesy jejich produkce“, kdy „produkce poznání“ je procesem nezávislým na 

skutečné historické genezi reálných předmětů, představuje rozdíl, který je obsažen v Marxově 

rozlišení na „historické“ a „logické“, kdy logické je řád „dialektického způsobu výkladu 

(„ordre d'exposition dialectique“), dialektická dedukce či analýza. Je to proces transformace 

jednotlivých 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. 

Práce ukazuje, že toto historické zkoumání je sice nutnou součástí Marxova zkoumání, že 

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“ (předvědecké) obecnosti, které je třeba teoretickou praxí teprve transformovat 

na obecnosti vědeckého charakteru: Obecnosti III. Vědecká praxe je vlastně procesem této 

transformace. Marxův přínos spočívá právě v transformaci těchto daných historických 

(empirických) kategorií do jejich „logického řádu“. 

Práce ukazuje, že metoda této transformace je pak vlastním jádrem Marxova 

teoretického přístupu. Pro tuto metodu užívá Marx celou řádu názvů („dialektická metoda“, 
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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. 

 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“. 

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. Cílem je 

zobrazení této struktury, projevující se na povrchu jevů, a zobrazení její vnitřní dynamiky, 

jejího „skutečného pohybu“.  

Strukturální vazby, z nichž vyplývají i vnitřní antagonismy a vnitřní dynamika, jsou pro 

pochopení dané společnosti určující. Marxovo pojetí strukturální kauzality úzce souvisí s jeho 

pojetím struktury. Toto pojetí se vyznačuje tím, že „struktura není vnější esencí vůči 

ekonomickým fenoménům“. „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.  V předkládané práci je reflektována skutečnost, že 

v Marxově 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. 
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Jednou z tezí disertační práce je tvrzení, že v Marxově rozdělení na „podstatu“ a „jev“, 

„vnit řní“ a „vnější“, „povrchový pohyb“ a „skrytý pohyb“, není „ono ‚vnitřní‘ nic jiného než 

‚pojem‘.“ „Jestliže ‚vnitřní‘ je pojem, pak ‚vnější‘ není nic jiného než specifikace tohoto 

pojmu“. „Vnitřní“ 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 musíme vycházet (ale opravdu pouze vycházet) 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 

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 opět 
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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. 

Zároveň také platí, že není možné žádnou z těchto substruktur na ostatní redukovat. 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. Tato komplexní předeterminace úzce souvisí 

s pojmem „konjunktury“, který je v této souvislosti v práci také tematizován.  

V souvislosti s pojmem předeterminace je rovněž analyzována Althusserova kritika 

esencialismu a redukcionismu. Althusser se pokouší ukázat, že marxismus, kterému je právě 

vlastní princip předeterminace není možné chápat jako ekonomismus, historicismus, 

humanismus, ani jako „převrácený“ hegelianismus. Naopak právě princip předeterminace 

ukazuje, že Marxovo a Hegelovo pojetí skutečnosti je kvalitativně odlišné, že Marxovo pojetí 

není pouhým „převrácením“ Hegela, ale radikální transformací. Této otázce se věnuji v oddíle 

„ontologie“. 

Třetí oddíl disertační práce tematizuje Althusserův vztah k psychoanalýze (zejména 

lacanovské) a charakterizuje Althusserův náhled na určité analogie mezi marxismem a 

psychoanalýzou. Tyto analogie spočívají v tom, že obě disciplíny jsou spojeny s teoretickou 

konstrukcí předmětu poznání, jež není výsledkem, žádné prosté abstrakce (eliminace 

nahodilých rysů) ani redukce; společný je jim koncept strukturální kauzality a 

předeterminace, stejně tak i rozlišení na latentní a manifestní diskurz, který Althusser 

považuje za nosný především pro (dle jeho názoru) Marxem objevenou metodu 

symptomálního čtení. Práce přibližuje v tomto oddíle i určitou analogii mezi Althusserovým 
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„návratem k Marxovi“ a Lacanovým „návratem k Freudovi“ a kritiku Lacanovy teorie poté, 

co Althusser sám podrobil kritice svůj „teoreticistní“ přístup z období, v němž se Lacanem 

v některých ohledech inspiroval.  

Poslední oddíl analyzuje Althusserovo pojetí ideologie. Přibližuje jeho koncepci 

ideologických státních aparátů. Analyzuje Althusserovy teze o materiálnosti a věčnosti 

ideologie, jeho pojetí tzv. ideologické výzvy a dává toto pojetí do souvislosti s jeho koncepcí 

subjektu. 

 
 
 
 
 


