
Oponentský posudok na dizertačnú prácu Petra Kužela Filosofie Louise Althussera v 
„teoreticistním“ období.

Nie som si istý, či sa dá spolu s autorom konštatovať, že záujem o Althusserovo dielo znovu 
narastá (s. 9). Nedá sa však poprieť, že objektívne sa toto dielo stáva znovu aktuálnym. Dalo by sa 
povedať aj na základe  autobiografie1, že Althusser sa po celý svoj život vyrovnáva so stalinizmom, 
požaduje destalinizáciu teórie (marxistickej filozofie) ale aj politickej praxe komunistických strán. 
Dizertant sa zaoberá práve obdobím, kedy vznikli najvýznamnejšie Althusserove práce a 
predstavuje aj vrchol jeho spoločenskej angažovanosti. Pritom interpretácia Althusserovej filozofie 
dodnes naráža na krajnosti, dalo by sa diskutovať, či sa celkom dokázal od stalinizmu oslobodiť a to 
vzhľadom na jeho dodržiavanie straníckej disciplíny a obhajobu leninizmu. Na uvedené upozorňuje 
aj Fredric Jameson v predslove z roku 20012;za hlavný filozofický prínos považuje Althusserovu 
definíciu ideológie: ideológia je reprezentáciou imaginárnych (spoločenských) vzťahov 
jednotlivcov k ich reálnym existenčným podmienkam. 

Dizertant sa rozhodol správne, keď na záver dizertácie zaradil práve časť o ideológii a 
ideologických štátnych aparátoch, hoci tým čiastočne presahuje vymedzené „teoreticistné“ obdobie.
Tým sa mu podarilo naplniť cieľ „priblížiť a analyzovať“  Althusserovu filozofiu, čo je cieľ veľmi 
na prvý pohľad skromný, ale v skutočnosti náročný na pochopenie širších súvislostí.

Autor sa nevyhýba problému „materialistickej dialektiky“ resp. - čo nie je celkom to isté - 
„dialektického materializmu“. Althusser zavrhol stalinistickú scholastickú verziu „diamatu“ a 
usiloval o hlbšie pochopenie Marxových a Engelsových odkazov na „materialistickú dialektiku“ 
vrátane slávnej formulácie o jej prevrátení, ktorá ľahko zvádza na scestie. Oprávnene autor 
poukazuje, že v Marxovom myslení sa dajú nájsť  „zárodočné“ prvky nového typu racionality 
(„teoretickej praxe“).  Hoci neverím, že by sa niekedy úspešne naplnil Leninov zámer deklarovaný 
vo „Filozofických zošitoch“ o vytvorení dialektickej logiky, súhlasím s dizertantom, že práve on 
prejavil dostatočnú pružnosť myslenia, aby neaplikoval marxistické poučky doktrinársky, ale mal 
pochopenie pre „konjunktúru“ (revolučnú situáciu). Od Althusserovho chápania clinamen vedie 
cesta k interpretácii Udalosti u jeho žiaka A.Badioua. V súvislosti so zlyhaním neoliberalizmu pred 
politickými silami, ktoré sa označujú ako ľavicové, naliehavo vystupuje problém úspešnej politickej 
intervencie. Súhlasím, že Althusser ignoruje genetický aspekt Marxovej metódy (s. 122). Pritom 
„werdende Form“ zanikajúcej formácie umožňuje fluktuácie, ktoré sa dajú označiť ako relatívne 
náhodné faktory, práve tieto umožňujú budúci subverzívny projekt. 

Text je dokladom rozsiahleho štúdia, čo je dokumentované zoznamom literatúry3. Chápem, 
že nebolo možné v plnom rozsahu rozobrať zložité väzby medzi marxizmom a psychoanalýzou v 
rámci althusserovskej epistemológie  (autor pozná R.Kalivodu), podarilo sa však dotiahnuť 
problematiku až po rozporuplný vzťah Althussera k Lacanovi. 

 Predložená dizertačná práca spĺňa všetky kritériá, kladené na tento druh školskej práce a po 
jej úspešnej obhajobe odporúčam, aby bol Petrovi Kuželovi udelený titul „doktor filozofie“ (PhD). 
Rovnako s potešením vnímam informáciu, že rozsiahlejšia monografia vrátane obdobia 
„aleatórneho materializmu“ osemdesiatych rokov sa pripravuje v nakladateľstve Filosofia.
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