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Pan Petr Kužel předložil jako doktorskou disertaci první oddíl své obsáhlé monografie, 

která byla přijata ke knižnímu vydání v nakladatelství Filosofia. Tento postup přinesl některé 

problémy – některé pasáže z obsáhlého textu jsou vypuštěny „programově“, protože podle 

autora nemají v disertaci bezprostřední význam (biografické údaje), jiné přesto postrádáme 

(například polemika Althussera s Garaudym, rozdělení Althusserova myšlenkového vývoje, 

aby bylo zřejmé, jak souvisí „teoreticistní“ období s ostatními jeho fázemi). Stopy po 

vyčlenění disertace z textu monografie se projevují i v grafické úpravě, obsahu a samotném 

textu. 

Předložená disertace je věnována problematice tzv. teoreticistního období 

Althusserovy tvorby, zabývá se jeho filosofií z let 1960–1967. Disertace je v našem prostředí 

nesporně objevným textem, zájem o Althussera se u nás projevoval po krátkém období 

reformního marxismu v druhé polovině 60. let (M. Maršálková, Z. Fišer, J. Srovnal, K. Kosík, 

R. Kalivoda) až před dvěma lety. Práce Petra Kužela je rozdělena kromě úvodu a závěru do 

čtyř částí – Epistemologie, Ontologie, Psychoanalýza, Ideologie. Althusserovu koncepci 

ideologie pokládá autor za významnou, věnuje se jí obsáhle v poslední kapitole práce a 

upozorňuje na některé její problematické aspekty. Autor věnuje pozornost řadě klíčových 

Althusserových kategorií – epistemologický přelom, symptomální čtení, strukturální 

kauzalita, předeterminace, dominance, determinace ad. Otvírá řadu závažných otázek – 

problém vědeckosti marxismu (např. s. 56 an., 63 an.), vztah logického a historického u 

Hegela a Marxe (s. 71-78), vztah základny a nadstavby v souvislosti s pojmem 

předeterminace, spory o psychoanalýzu (především lacanovskou). Vyjádřím se k některým 

otázkám.  

Filosofii L. Althusser vymezil jako studium historie forem vědění a mechanismů jejich 

utváření. Své pojetí shrnul ve dvou knihách – Pour Marx a v předmluvě Du Capital à la 

philosophie de Marx ke knize Lire le Capital. Filosofie má podle Althussera klást otázky, 

jejichž řešení zasahuje celou oblast vědění. Vědění (savoir) zahrnuje teoretický způsob 

osvojování světa neboli poznání (connaissance) a další způsoby tohoto osvojování (umění, 

náboženství ad.). Marxistickou teorii pak podle Althussera tvoří věda (historický 
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materialismus) a filosofie (dialektický materialismus, tedy obecná epistemologie, obecná 

teorie teoretické praxe). Marxovu filosofii má pak teoreticky formulovat symptomální čtení.  

Při analýze Marxových raných prací uplatňuje Althusser klíčový pojem 

epistemologického přelomu, který převzal od Gastona Bachelarda. Slouží mu jednak 

k rozlišení ideologie a vědy, jednak k rozlišení Marxe ještě hegelovského a Marxe, který se od 

Hegela oddělil a dospěl k vědě. Epistemologická četba Marxe přináší podle Althussera 

požadavky teoretického antihumanismu a teoretického antihistorismu, protože podle něho 

marxismus není humanismem ani historismem, které spočívají na stejných ideologických 

předpokladech. K tomu přistupuje požadavek očištění marxismu od všech podob ideologické 

antropologie. Petr Kužel ukazuje, jak celoživotní úsilí o překonání stalinismu vede Althussera 

k návratu k autentickému Marxovi, především k Marxovi Kapitálu. Autor přesvědčivě ukázal, 

proč Althusserův návrat k Marxovi neznamená návrat k Ekonomicko-filosofickým rukopisům 

z roku 1844 (jako u Garaudyho), ale právě návrat ke Kapitálu.   

Zajímavou otázkou je vliv Spinozy, „návrat ke Spinozovi“ (srov. ss. 40, 61, 63). Je 

známo, že první vlnu širšího zájmu o Spinozu zahájil v roce 1785 Friedrich Heinrich Jacobi 

knihou Listy o Spinozově učení, v níž ho obvinil z panteismu. Jeho prostřednictvím se se 

Spinozou seznámil například Lessing, Herder a Goethe, kteří jím byli nadšeni, stejně jako 

Fichte, Schleiermacher, Schelling nebo Hegel, který pokládal Spinozu za jediný možný 

počátek filosofického myšlení. Nietzsche ho dokonce pokládal za svého předchůdce. Ve 20. 

století se na Spinozu odvolával například Ludwig Wittgenstein, který se Spinozou inspiroval 

ve svém prvním spise Tractatus logico-philosophicus, ale zejména se ke Spinozovi vraceli 

myslitelé ovlivnění marxismem, například právě Louis Althusser. Naopak polemicky se proti 

Spinozovi postavil Emmanuel Lévinas, který v něm viděl prototyp totalizujícího myšlení, 

které – podobně jako myšlení Hegelovo - potlačuje jednotlivce, a tak vzdáleně připravuje i 

politické totality. 

Je otázka, zda a jak je možné pochopit Marxe bez jeho vztahu k předchozí filozofické 

tradici. Už jsem se zmínil o tom, že disertace je pouze částí rozsáhlé knižní monografie, 

nechci tedy uvádět, co v práci postrádám, když je to určitě obsaženo v dalším autorově textu. 

Ale přece se nemohu znovu nezmínit o Garaudyho kritice Althussera zejména proto, že bych 

přivítal alespoň objasnění údajného  Althusserova neodogmatismu, protože to přináší otázku, 

zda skutečně podle Garaudyho zachází Althusser v dogmatizaci marxismu velmi daleko 

právě tím, že odmítá veškerou návaznost Marxe na odkaz Hegelův, Fichtův a Kantův ve 

jménu návratu k Descartovi a Spinozovi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heinrich_Jacobi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lessing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herder
http://cs.wikipedia.org/wiki/Goethe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fichte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schleiermacher
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schelling
http://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_L%C3%A9vinas
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Problém kontinuity a diskontinuity vědeckého poznání je ve francouzské filosofii 

oblíbeným tématem řady myslitelů, jak autor upozorňuje např. na s. 42 nebo na s. 30an. 

Otázkou je, zda a jak epistemologický zlom nebo symptomální čtení souvisí s Foucaltovou 

koncepcí epistémé.  

Doktorská disertační práce Petra Kužela Filosofie Louise Althussera v 

„teoreticistním“ období se opírá o znalost pramenů a širokého okruhu sekundární literatury a 

prokazuje autorovu schopnost orientace v této literatuře i schopnost jejího tvůrčího využití. 

 Práce pana Mgr. Petra Kužela splňuje požadavky, kladené na doktorské disertační 

práce v oboru filosofie, a proto doporučuji, aby mu na základě úspěšné obhajoby byl udělen 

titul Ph.D. 

 

V Brně dne 3. 2. 2014     prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. 

        katedra filosofie FF MU v Brně 


