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Motto: 
 
Vše absolutní padlo již v boji 
a jako ponoukání nám zůstává doma 
Tam je přeci ten útulně známý sliz, žlázy a slzy produkující 
boj jednoduše 
k mání, uprostřed našich obydlí, sám tak neskutečně 
polorozpadlý, 
že by se nakazit nechal i prachsprostou lidskou rakovinou, 
místo aby se celý v krvi, hrdě, tvrdě a nesmlouvavě jak 
nezřízen 
pustil do sobě rovných. Nakonec je ten ubohý boj celý 
pomlácený 
a rozježděný, že ve své vyhřezlosti a seschnutosti vypadá jak 
z léta kleplá žába. 
Tak tedy ano tak tedy ne 
smrt je jen dandy 
jak říci se sluší 
slabozraká rozhledna v blátě 
bez záruk rukující družiníky 
tak jako příroda přírodou je 
a terárium teráriem 
.... 
Již žádné ležení mi nenáleží 
a žádný horizont mně mé vědění nerozhoří 
co lože pryč 
co lože pryč 
co lože pryč 
co kniha pryč 
co kniha pryč: to loži trhá oko 
co lože pryč to kniha láme zrak 
 
Werner Schwab: Faust:: Mein Brustkorb, Mein Helm.1 

                                                 
1 „Poznámky pod čarou nikdo nečte, všichni spěchají, aby už byli na 
konci knihy, jako by byli za přečtené placeni od metru, učí se podle 
speciálních metod číst ještě rychleji, byli by nejraději, kdyby jim obsah 
knihy vstříkli v nějakém koncentrátu do hlavy na jednou a kdyby se 
vůbec nemuseli zdržovat čtením. Nikomu se nechce přerušovat cestu, 
sestupovat do temného suterénu stránky a zase se vracet; částečně je 
omlouvá skutečnost, že v poznámkách pod čarou se stejně většinou 
setkáváme jen s poukazy ke knihám, jež jsou, pokud vůbec existují, tak 
jako tak nedostupné, neboť se obvykle nacházejí v norách ve skále, kromě 
toho bývá do prostoru poznámek pod čarou smetená různá veteš z celé 
knihy, včetně jedovatých slov, která mohou způsobit bolestivý zánět 
v hlavě – nicméně naši čtenáři by byli líní odbočit z cesty, i kdyby věděli, 
že si v poznámce pod čarou budou moci přečíst návod, podle kterého by 
si mohli podomácku uvařit kámen mudrců s použitím toho, co mají 
v kuchyni. Není mi zcela jasné, kam tak zarputile spěchají; zdá se, že si 
neuvědomují, že to, co v knize uříceně honí, nemohou nikdy dostihnout 
z toho důvodu, že to neustále předbíhají. Se skutečným poselstvím knihy 
se setká jen ten, kdo se pomalu courá řádky jako po břehu moře a 
naslouchá tichému vlnobití řeči.“ In: Ajvaz M., Návrat starého varana, 
Hynek, Praha 2000, str. 53. 
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Předehra: Moc/Moc – téma a hra mezi 

epistemologickými poli 

 
„Evropa je dnes bohatá a vynalézavá především v oblasti 
povzbudivých prostředků, zdá se, že nemá ničeho zapotřebí 
víc než stimulantií a pálenek: odtud také to nesmírné 
falšování ideálů, těchto nejpálenějších vod ducha, odtud také 
ten odpudivý, páchnoucí, prolhaný, pseudoalkoholický 
vzduch všude kolem. Rád bych věděl, kolik lodních nákladů 
imitovaného idealismu, hrdinských kostýmů a chrastivého 
plechu velkých slov, kolik tun přeslazeného spirituózního 
soucitu (firma: la religion de la souffrance), kolik protéz 
´ušlechtilého pobouření´ k podepření duchovně 
ploskonohých, kolik komediantů křesťansko-morálního ideálu 
by dnes muselo být z Evropy exportováno, aby se její vzduch 
zase vyčistil...(...) – máme v rukou možnost ´zidealizovat 
celou Zem!...“ 
 

F. Nietzsche2 

 

 
I ty nejjednodušší učebnice společenských věd 

(politologie a základy práva např.) nepochybně znají 

rozdělení moci na soudní, výkonnou atd. - avšak málokterá 

z těchto učebnic zmiňuje o Foucaultovi více, než že „se 

zajímal o pojetí moci v moderní společnosti“ (či jej případně 

nezmiňují vůbec). Takový Foucault je opravdu dalším 

„Foucault for idiots.“ A to „idiots“ v původním slova 

významu. Tedy pro ty, kteří se domnívají, že něco, čemu 

snad možná nepřesně říkáme moc, je takto neproblematické; 

jaksi pokojné a bezpečné. Něco, co se v žádném případě 

nedotýká naší pokojné, „soukromé“ (idiotské) sféry – něco, 

co je záležitostí těch, kteří disponují tím, že fyzické násilí – 

                                                                                                                                                         
 
2 Nietzsche F., Genealogie morálky, Aurora, Praha 2002, str. 131. 
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které je takovým místem, kde se moc nejviditelněji projevuje, 

a zároveň je „toto místo“ tím, co moc nejvíce zakrývá - 

ovládají.  Něco, co je bezpečné a oděné do šatů, které „moci“ 

nabízejí slova. Je zde nepochybný předpoklad, že moc je 

něco, co je rozděleno – co lze v demokratickém uspořádání 

takto dělit.  A co může být lepším výrazem tohoto 

demokratického dělení než myšlenka, která je principem 

největší demokracie světa – totiž myšlenka brzdy a protiváhy 

(checks and ballancies).  

Mnohdy můžeme slyšet, že moc je vlastně něco, co se 

občana netýká – že s mocí si „špiní ruce“ pouze politiké – 

správa obce. Případně, že s mocí přichází do styku onen 

občan pouze a jenom, když jej čeká sankce, případně když se 

vydá k volbám. Výraz: dobrý občan se nemá čeho bát – je 

dodnes a zvláště v době, kdy se hledají „vnitrostátní 

teroristé“, kouzelným argumentem, skrývající se za mnohými 

zásahy do nejniternějšího soukromí (např. co se 

elektronického panoptika a teledohledu týče). Pokud se dnes 

vůbec o něčem takovém, co jsme ještě před několika lety 

znali jako „soukromí“, dá hovořit ( nemusíme chodit daleko, 

stačí si vzpomenout na nedávné návrhy zákona o tajných 

službách.)  

Je zde představa, která je jedním ze základních pilířů 

pozdně moderního státu: totiž že zde máme dobré a 

prospěšné instituce (většinou jsou to vládní instituce, policie, 

medicína, vězení aj. „bezpečnostní služby“) – kterým tvoří 

protiváhu instituce špatné – dejme tomu instituce jako 

„organizovaný zločin“ (a pro některé např. i NGO). 

V dobrých institucích je pak přítomna dobrá moc, moc 

prospěšná demokratickému uspořádání státu a ve špatných 

tedy ta neprospěšná. Ve prospěšných institucích je moc 

bezpečná a pokojná (dělitelná), v institucích druhých pak ta 

nebezpečná. Jedná se o prosté obrácení perspektivy – 
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demokracie není považována politiky za prostředek, ale (snad  

institucionální) cíl.  

Instituce je totiž tím, co konzervuje „hodnoty“ (dobré 

a špatné, etablované a neetablované) – „Společenské instituce 

– politické strany, odbory, vlády, sociální služby atd. – se 

stávají konzervátory sociální skutečnosti, která stále méně 

existuje. Zatímco představy o životě třídy, rodiny, profese, 

ženy a muže ztrácejí reálný obsah a sílu vedoucí do 

budoucnosti, jsou v ´protektorských institucích´ 

konzervovány a uplatňovány proti ´uchylujícím se´ 

vývojovým procesům a orientacím. Chybějící třídní vědomí 

je znovu vštěpováno ve školících kurzech. Kmenové, 

politicky ´bloudící´ voličstvo je apelováním na ´volební 

demokracii´ vyzýváno k návratu. Od industriální společnosti, 

konzervované v institucích a nechápající už svět, se odštěpuje 

společnost za jejími hranicemi. Mohli bychom v Brechtově 

duchu volně říci, že se stále víc a víc dostáváme do situace, 

kdy se vlády mohou cítit nuceny volit za lid a organizace se 

nevyhnou rozpouštění svých členů.“3 Dále U. Beck k tématu 

institucí podotýká: „Nástup právního populismu v Evropě (a 

ostatních světadílech) se vysvětluje jako reakce na absenci 

jakékoli perspektivy vůči světu, jehož hranice a základy se 

daly do pohybu. Neschopnost dominantních institucí a elit 

tuto novou sociální skutečnost rozpoznat a produktivně 

utvářet souvisí s povahou institucí a s historií jejich vzniku. 

Vzešly ze světa, jenž odpovídal vůdčím idejím plné 

zaměstnanosti, převahy politiky národního státu nad 

národním hospodářstvím, fungujících hranic, jasných 

teritoriálních suverenit a identit. Lze to názorně demonstrovat 

na téměř každém klíčovém tématu, které lidi ´pálí´: kdo hlásá 

tváří v tvář masové nezaměstnanosti a rychle se šířící 

problematické zaměstnanosti ideály plné zaměstnanosti, 

                                                 
3 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 157. 
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vysmívá se lidem. Kdo v zemích, v nichž průměrný počet 

dětí poklesl na oněch zlověstných jedna celá tři desetiny 

procenta, hlásá, že důchody jsou zajištěny, vysmívá se lidem. 

Kdo tváří v tvář dramatickému poklesu příjmů z daní zisku 

chválí globalizaci, která nadnárodním koncernům umožňuje 

státy vzájemně obehrávat a neplatit žádné daně, vysmívá se 

lidem. Kdo tváří v tvář konfliktům, do nichž se dostaly 

etnicky pluralitní společnosti, káže ideály multikulturní lásky 

k cizincům, vysmívá se lidem. Kdo ve století probíhajících 

nebo hrozících katastrof životního prostředí a zamořování 

potravin tvrdí, že technika a průmysl řeší následné problémy, 

které sama technika a průmysl vytváří, vysmívá se lidem.“4 

  

 Rozdělení moci na triádu. Dokonce i afirmativní 

společenské vědy (a ne neprávem a ne náhodou bylo a je 

např. politologii vytýkáno – alespoň některým jejím 

odvětvím, že je právě takovouto přitakávací vědou5) si 

vystačí v tomto pohodlí – věda je přece objektivní, a to zvlášť 

objektivní, když se o objektivitě hovoří co nejčastěji a vědec 

se nemusí znepokojovat nějakými podivnými a z vědy, která 

ho ve své objektivitě obklopuje vyloučenými „filosofy.“ Co 

tedy lépe může moc postihovat nežli vědecká objektivita. 

V tomto je inspirativní např. roztřídění Organizace spojených 

národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO, která 

roztřiďuje politickou vědu následovně (r. 1948):  

 

1. Politická teorie   

                                                 
4 Beck U., Moc a protiváha moci v globálním věku, Slon, Praha 2007, str. 
11. 
5 Viz např. Cabada L., Kubát M. a kol., ˇÚvod do studia politické vědy, 
Eurolex Bohemia, Praha 2002, str. 21., srov. Stammen T., Berg-Schlosser 
D., Úvod do politické vědy, ISE, Praha 2000, str. 17., srov. Sloterdijk P., 
na jedné lodi, Votobia, Olomouc 1997: „Tak jako každý školák ví, že 
Napoleon byl pomatenec, který se za Napoleona považoval, tak by 
politologové po Castoriadisovi, Claessensovi a Luhmannovi měli vědět, 
že společnosti jsou společnostmi dotud, dokud si úspěšně namlouvají, že 
společnostmi jsou.“ 
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- politická teorie 

- dějiny politických teorií 

2. Politické instituce  

- ústava 

- forma vlády 

- regionální a lokální forma vlády 

- veřejná správa 

- ekonomické a sociální funkce vlády 

- komparace politických institucí 

3. Strany, skupiny a veřejné mínění  

 - politické strany 

- skupiny a sdružení 

- účast občanů na vládě a správě 

- veřejné mínění 

4. Mezinárodní vztahy.  

- mezinárodní politika 

- mezinárodní organizace 

- mezinárodní právo 

 

Nemá smysl se podrobněji zabývat tímto naivním 

rozdělením, které je (vzhledem k vývoji politologie) 

zastaralé, nicméně v politické vědě stále funguje jako jakýsi 

orientační pramen. Co „nás“ zaujme na první pohled, je to, že 

nic jako „moc“ se zde přímo neobjevuje – vyjadřuje to právě 

výše zmíněný předpoklad, že se zkoumá pouze to, co je 

„objektivně zkoumatelné“ – tedy to, co je stanoveno jako 

objekt k výzkumu. Drobnější členění pak ukazuje, že jediná 

moc, která je takto „objektivně zkoumatelná", je právě ta, o 

které bylo mluveno výše – tedy ta moc, která lze dělit a 

pozitivně vymezit. Foucaultovy úvahy jdou přesně proti 

tomuto pojetí. Stejným způsobem „vyrazíme“ i my. 

Foucaultova analýza míří totiž právě tam, odkud hovoří 

UNESCO – směrem k vědě, výchově a kultuře – právě tam, 
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minimálně dle Foucaulta přebývá nerušena a v pokoji 

(politická i jiná) moc.6 

 Vylučuje se však různými nástroji – objektivita a 

vědeckost je jedním z mnoha.7 Jak si všimnul mj. P. Virilio8, 

pozdně moderní společnost je strukturována vzhledem 

k rychlosti – a to již na svých základních stupních (např. v 

každodenním konání, komunikování). Procesem, který 

umožňuje tyto sady exkluzivních operací, je generální 

vyloučení znepokojení z diskursu, či lépe řečeno: je produkce 

vyloučení znepokojivého z diskursu. Projevuje se např. 

prostou exkomunikací – nesdílením nepohodlně dlouhého. 

Příkladem této exkluze může být  zkracování řeči medii, tak 

aby zapadala do předepsaných časových rámců (kdo mluví 

příliš dlouho, je jiný, podivný, neumí hospodařit ekonomicky 

                                                 
6 Rozdělení UNESCO z r. 1948 převzato z Říchová B., Úvod do současné 
politologie. Srovnávací analýza demokratických přístupů v soudobé 
politické vědě, Portál, Praha 2002, str. 16. 
7 Nejsem ještě zcela objektivní, ale dívejte se jak se „objektivizuji.“ Srov. 
„Moderní trestní systém se už neodvažuje říkat, že zločiny trestá; tvrdí, že 
delikventa převychovává. Už skoro dvě století žije v sousedství 
´humanitních věd.´ V tom je jeho pýcha, nebo alespoň způsob, jak se za 
sebe příliš nestydět: ´Možná nejsem ještě úplně spravedlivý, ale mějte 
trpělivost, sledujte, jak se stále více kultivuji.´Jak by však mohly 
psychologie, psychiatrie, kriminalita nějak ospravedlňovat dnešní justici, 
když jejich vlastní dějiny ukazují, že je zformovala jedna a táž 
technologie. Poznání o člověku stejně jako humánnost trestů v sobě 
skrývají určité fyzicky ukázňující gesto, formu mísící podrobení 
s objektivizací, jednu a touž dvojici moc-vědění. Je možné vyvodit 
z politických dějin těl genealogií moderní mravnosti?“ M. Foucault, text 
na obálce francouzského vydání Dohlížet a trestat, cit. podle Eribon D., 
Michel Foucault 1926 - 1984, Academia, Praha 2002, str. 339. 
8 „Srov. např. Virilio P., Speed and politics, Semiotexte 2007, a Lévy P., 
Kyberkultura, Karolinum, Praha 2000, str. 25: „Sama rychlost 
transformací je paradoxní konstantou kyberkultury. Částečně vysvětluje 
pocit dopadu, vnějškovosti, cizoty, který se nás zmocňuje, když se 
snažíme přiblížit dnešní dynamice techniky. Pro jednotlivce, jehož 
pracovní techniky se náhle mění, pro celou profesi prudce dotčenou 
technologickou revolucí, kvůli níž  zastarávají tradiční výrobní postupy 
(tiskař, bankovní úředník, či linkový pilot) – či dokonce celá povolání-, 
pro společenské třídy nebo oblasti světa, které se nepodílej na bouřlivé 
tvorbě, výrobě nebo hravém osvojování nových digitálních nástrojů, pro 
tyto všechny se v technickém vývoji jakoby ukazuje hrozba od někoho 
´jiného´.“  
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se svým časem a měl by být odpojen/ustřižen, či prostřižen9 – 

viz metoda „prostřihávání“ dlouhých řečí záblesky).  

Můžeme říci, že pískoviště, které „omezovalo“ 

myšlení ve starověku, se dnes proměnilo v tekuté písky. Vše, 

co je do nich zapsáno, je okamžitě pohlceno: „Ve vzájemném 

poměru následných, základy měnících problémů modernizace 

a nečinnosti politiky, která krouží kolem sebe samé, vznikla 

tabu, jejichž masmediálně inscenované porušení netušeným 

způsobem živí a posiluje právní populismus. Nestačí 

populismus úspěšně karikovat jako fackovacího panáka 

etablovaného politického konsenzu. Aby bylo možné 

pochopit politické zemětřesení, jehož právní populismus 

využívá a jejž vyvolává, je nutno odhalit zdroje jeho moci.“10 

A právě díky analýzám, které provedl M. Foucault, se 

můžeme pustit do výzkumu „epistémického podloží“ těchto 

tekutých písků, či jak říká Z. Baumann, tekuté modernity.11  

Ale zpět ke znepokojení/vyloučení znepokojení. Na 

jedné straně je zde samozřejmě viditelná produkce násilí: 

mnoho in-formací o  vraždění a válčení, které jsou používány 

jako jakési Aha!-Erlebnis: krátkodobě dopující drogy, či 

analgetika - na straně druhé pak vyloučení příliš dlouhého a 

obtížného, tedy samotného „znepokojení.“  Diváka 

adrenalinových zpráv nezajímá dlouhá debata, ve které se 

hledá obtížné řešení. Evropan je ze svého křesla napojen 

pouze na zprostředkování krize, řešení není potřeba – řešení 

zajišťuje samotné pohodlí, které přináší diskurs, ze kterého 

bylo vyloučeno vše pomalé a zdlouhavé: „Tam, kde se 

v možná ohrožení proměňuje vše, tam už takříkajíc nic není 

nebezpečné. Kde už není úniku, nechce se na to nakonec ani 

myslet. Apokalyptický fatalismus ekologů dovoluje kyvadlu 

                                                 
9 Srov. „Mezi příčinami vašeho odvolání je v neposlední řadě i ztráta 
komunikace (dříve ztráta důvěry).“ Just V., Slovník floskulí 2, Academia, 
Praha 2005, str. 162. 
10 Beck U., Moc a protiváha moci v globálním věku, Slon, Praha 2007, str. 
12. 
11 Bauman Z., Tekutá modernita, Mladá fronta, Praha 2002. 
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privátních i politických nálad, aby se vychylovalo jakýmkoli 

směrem. Jednání už beztak nepomůže.“12 Je potřeba harmony 

or hegemony. 

Ač se častokrát hovoří o společnosti, která je fixována 

na obrazy, a vše by tomu na první pohled nasvědčovalo – je 

to jen další ze základních omylů. Stejně jako rozdělení moci 

na zákonodárnou, výkonnou a soudní je pouze jakousi 

populární, právně-populistickou náhradou, jakousi značkou – 

ikonem, či indexem; stejně tak představa, že nás obklopují 

obrazy, je naivní – neobklopují nás obrazy, ale znaky, či lépe 

řečeno „značky“. Znepokojivé je z diskursu vyloučeno právě 

sémiotickým aktem – obraz, tzv. „obraz“, který je před námi, 

musí být vždy doprovázený komentářem: událost je 

nepohodlná a znepokojující, komentář je zde od toho, aby 

zabránil jejímu vpádu – Události komentáře.13 Co my 

Evropané v takovéto situaci děláme? Neznepokojujeme se, či 

si spíše hrajeme na znepokojení. „My Evropané děláme, jako 

by tu i nadále bylo Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, 

Portugalsko atd. Ale ty už dávno neexistují, protože uzavřené 

mocenské útvary národních států a navzájem oddělené 

společenské jednotky se nejpozději se zavedením eura staly 

nereálnými. V míře, v níž je tu Evropa, už neexistuje žádné 

Německo, žádná Francie, Itálie atd., tak jak tyto země 

přetrvávají v hlavách lidí a v příručkách historiografů, neboť 

neexistují hranice kompetence a exkluzivní zkušenostní 

prostory, na nichž byl tento svět, svět složený z národních 

států, založen. Ale jestliže je toto všechno pryč, jestliže 

                                                 
12 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 48. 
13 Srov. „Jinými slovy, na celou oblast lidských věcí se pohlíží z hlediska 
filosofie, což předpokládá, že ti, kdo obývají jeskyni lidských věcí, jsou 
lidmi pouze potud, pokud chtějí vidět, i když jsou klamáni stíny a obrazy. 
Vláda filosofa-krále, tj. ovládání lidských duší něčím, co je mimo tuto 
sféru, je ospravedlněna absolutní předností, kterou má vidění před 
konáním, kontemplace před mluvením a jednáním, tj. předpokládá se, že 
člověka činí člověkem touha vidět.“ Arendtová H., Krize kultury, MF, 
Praha 1994, str. 32. 
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myslíme, jednáme a bádáme v zombie-kategoriích, co pak 

vzniká nebo vzniklo?“14 

Stejně tak „moc“ je takovouto zombie-kategorií – 

proto tedy ve filosofické tradici škrtání řečeno: moc. Snad 

právě to, jak je Foucaultova teorii moci někdy odsouvána 

zmíněným metodologickým populismem (ve jménu 

pragmatiky výše zmíněného zejména právnického a 

politologického rozdělení moci) na okraj, je příznačné pro to, 

jak moc funguje. Pokud bychom použili „francoužštější 

metaforu“ – moc se odehrává právě v takovémto tichém 

smíchu (není jisté komu, zda opravdu zmíněným „lidem“).  

Stejně jako Nietzsche napsal knihy, které se staly 

zdrcujícím kladivem, skvělým nástrojem pro všechny, kteří 

se po něm chtěli stavět proti přebujelému a bujícímu 

moralizování, které klíčilo ve svém pokrytectví v Evropě na 

začátku dvacátého století (a např. právě ve formě „právního 

populismu“ bují stále), napsal i M. Foucault knihy, které lze 

velmi snadno proměnit v nástroje pro analýzu a kritiku 

systémů moci. Dodnes je jeho, stejně jako Nietscheovo dílo 

inspirující a k aktuálním otázkám (po moci), přináší mnohdy 

důležité a inspirující a mnohdy nedocenitelné postřehy.  

Jedním z těchto „postřehů“ je požadavek skoncovat 

právě s představou toho, že diskurs nám přinese pohodlí, 

budeme-li jej patřičně uctívat. Totiž skoncovat s uvažováním, 

které bylo uvedeno u U. Becka právě ve spojení s 

„právnickým populismem“ (např. dichotomie „technika a 

průmysl řeší obtíže techniky a průmyslu“). Foucault, je tomto 

smyslu vpravdě „posledním osvícencem evropské kultury“. 

Dovádí k vrcholu výdobytky francouzské strukturalistické 

filosofie a fenomenologie právě tím, že mýty, které ji 

obklopují – mj. právě ty kterým se říká „vrcholy“, bez milosti 

demaskuje a diskvalifikuje. Stejně jako Nietzsche, který 

                                                 
14 Beck U., Moc a protiváha moci v globálním věku, Slon, Praha 2007, str. 
12. 
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situuje Zarathustru mimo dobro a zlo – zaznívá Foucaultova 

kritika ve stejném tónu: místo hovoření o metafyzických 

kvalitách  je třeba vést přesně zacílený boj. Avšak kde hledat 

zlý cíl, zlé instituce, když patří neodmyslitelně a integrálně 

k nám samotným? Když instituce disponují 

nejrafinovanějšími a nejsubtilnějšími technikami ovládání 

našich těl, a to mj. skrze vzdělávací systém a medicínu. Jak 

vést onen „boj“, tedy jak najít výchozí bod pro kritiku? 

Nakonec víme, že právě „vzdělání“ a „zdraví“ jsou 

nejdůležitějšími prvky „péče o sebe“ (a nemá smysl ještě 

dnes poukazovat na mánii „zdravého životního stylu“).  

Jisté ne-odpovědi nám přináší kritika, která se zrodila 

v německé sociální filosofii – a to v sociální filosofii U. 

Becka. Především v tom, že sociologie, která má svůj původ 

v kritické teorii, prezentovaná U. Beckem zprvu radikálně 

problematizuje nástroje, které používá, a opouští právě ty, 

které zařizují kouzlo objektivity. Jak Beck uvedl v Risikové 

společnosti, a příliš věcí se od té doby nezměnilo (a pokud 

ano, tak rozhodně ne k „lepšímu“), nacházíme se v době, kdy 

mnohé (společenskovědní) kategorie, kterými disponujeme 

častokrát vedou pouze k tomu, aby udržovaly v oběhu právě 

produkci vyloučení nepohodlného z diskursu.  „Všechno je 

´post.´ Je to klíčová předpona naší doby. Na 

postindustrialismus jsme si už od jisté doby zvykli. 

Spojujeme s ním ještě určité obsahy. U ´postmoderny´ se už 

všechno začíná rozplývat. S temným pojmem postosvícenství 

si nikdo neví rady. (…)´Post´ poukazuje na něco, co je ´za´, 

co nedokážeme pojmenovat, a u těch obsahů, které 

pojmenovává a neguje, setrvává u strnulé podoby toho, co je 

známé. Minulost plus ´ post´- to je základní recept, s nímž 

mnohomluvně, nechápavě a neschopni porozumění stojíme 

tváří v tvář skutečnosti, která se rozpadá.“15  

                                                 
15 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 13. 
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Beckovy pronikavé analýzy se stejně jako 

Foucaultovy oscilují na hranici lokálního a globálního a 

zasahují do niterných vláken spředených kolem hybridních 

objektů, které před nás klade post moderní společnost. Beck a 

Foucault se stýkají právě v rovině přehodnocení a 

přehodnocování pojmů – které, řečeno s Merleau-Pontym 

zajišťují pohodlné pravdy. 

Zatímco Foucaultovy „historicko-filosofické“ analýzy 

se odehrávají v minulosti aby popisovaly přítomnost, Beck se 

obrací přímo do „srdce současnosti“, aby kritizoval 

(rozlišoval) procesy odehrávající se v pozdně moderních 

„státech.“ Přístupy těchto dvou autorů dalece přesahují naivní 

chápání moci jako již několikrát zmíněného rozdělení. Pro 

moji úvahu, pokud to tak lze říci, bude Foucault sloužit jako 

zázemí pro subtilní analýzu; zejména je důležitý důraz na 

vztah diskursu a moci – Foucault otevírá a rozehrává totiž 

téma, které by si zasloužilo mnohem hlubší analýzu. Totiž – 

něco co na první pohled vypadá příliš vágně - vztah moci a 

jazyka. Vztah, na který ukázali již sofisté (rétoři), kterým, 

pokud bychom použili Foucaultova přirovnání byl, „nasazen 

náhubek“ a vedle Foucalta se mu věnuje např. J. F. Lyotard 

v Rozepři. Bylo by velmi zajímavé vést nit od antické 

rétoriky (zejména od Gorgii a Protagory) k tzv. postmoderní 

filosofii – a dnes vznikají knihy, které se tomuto věnují (viz 

odvětví new rhetoric studies, např. Bruce McComiskey16), 

avšak mi se spokojíme s mnohem méně zatěžujícím úkolem – 

totiž se srovnáním Foucaultových filosofických myšlenek 

                                                 
16 McComiskey B., Gorgias and the new Sophistic rhetoric, Southern 
Illinois University Press 2002., Lyotard J. F., Lyotard J. F., Rozepře, 
FILOSOFIA, Praha 1998, např. str. 52: „To, co říká Gorgiás o bytí a 
nebytí, říká Prótagorás o bozích. To i ono se stalo určitým referens, 
instancemi, které je třeba stanovit. Nový diskurs je proto prohlášen za 
bezbožný; neodvolává se na zjevení, nýbrž vyžaduje vyvrácení 
(„falzifikaci“), aby mohla být zjištěna skutečnost referens. Bezbožnost 
spočívá v tom, že povinnost důkazu je na instancích adresanta a adresáta. 
Slovo logos mění svůj smysl. Není již slovem přijímajícím, ale slovem 
argumentujícím.“ 
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s Beckovými sociálně filosofickým analýzami post-státu. 

Ústřední otázkou tedy bude jak je zřejmé otázka, nikoliv „Co 

je moc?“ – ta by nás zavedla nazpět k trichotomiím apod. Ale 

spíše otázka: Moc?  

Mnohokrát bude zmíněno sousloví bedýnka s nářadím 

– to je přesně cílem této práce, vytvořit takovýto nástroj, 

bedýnku s nástroji, které se jednoduše hodí pro další práci 

(Kniha má posloužit za historické pozadí různým studiím o 

normalizační a formační síle vědění v moderní společnosti. 

Já ji zde končím.) Na začátku však přece nikdy nelze říci, jak 

bude hra končit – nemělo by smysl ji hrát. Nutí nás mít v 

pořádku doklady, ale při psaní ať nám ponechají naše 

svobody.       

 

I. Část – Život a rukopis 

 

I. Úvod: Moc je vědění a Vědění/Moc 

 
Má-li být jasné, jak užívám termínů, notací apod., 

musím vysvětlit, jaká mi mé svědomí ukládá pravidla. 
Kdybych si v nejmenším dovolil diktovat v této věci chování 
jiným, byl bych pokárán prvním z těchto pravidel. Kdybych 
však rozvíjel důvody, jejichž síla působí na mne, 
předpokládám, že by měly váhu i u jiných.“ 

 
„Stává se tedy jednou z prvních povinností toho, kdo 

vidí, jaká je situace, usilovně odporovat všemu, co připomíná 
svévolný diktát ve vědeckých záležitostech, a to především 
v oblasti užívání termínů a notací.“17 
 

Ch. S. Peirce 

 

I náhodného pozorovatele nepochybně zarazí, s jakou 

vehemencí a intenzitou se hovoří o smrti filosofie, případně o 

                                                 
17 Peirce Ch. S., Gramatica Spelculativa: Etika terminologie In: Palek B., 
Semiotika, Karolinum, Praha 1997, str. 31. 
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filosofii posledních let před jejím koncem. Jazykem lásky 

Julie Kristevy se to má např. s filosofií řeči takto: „Myšlenky 

archivářů, archeologů či nekrofilů – takové jsou filosofie řeči 

v naší době, ztělesnění Ideje, fascinované tváří v tvář 

pozůstatkům diskursivního (mimo jiné) fungování a 

nahrazující tímto fetišem to, co jej vyprodukovalo. Egypt, 

Babylón, Mykény: jejich pyramidy, cihly s vyrytými výjevy, 

jejich fragmentární kódy vidíme v diskursech našich 

současníků a domníváme se, že si je přivlastníme, když je 

budeme systematizovat.“18 

 V tomto kárném táboře se zcestovalý cizinec jistě 

podiví nad posmrtnou existencí tohoto vědění a nad stále 

vysokým počtem těch, které můžeme nazvat jeho pohrobky. 

Či případně, s nadsázkou řečeno, téměř schizofreniky: 

  “Skutečnost je taková, že zůstávají-li člověku cizí obsahy 

vcházející do jeho řeči, není-li schopen dát tomu, co vyplývá 

z jeho konání, lidský a živoucí smysl, je-li tlak, kterým ho 

svírají ekonomická a společenská určení, tak velký, že 

nemůže nalézt v tomto světě svou vlast, pak žije v kultuře, 

která takové patologické formě, jakou je schizofrenie, dává 

možnost; je-li člověk cizincem ve světě reality, je odkázán na 

svět ´soukromý´, pro který neexistuje žádná objektivní 

záruka; protože však dál zůstává pod tlakem reálného světa, 

chápe svět, do kterého uprchl, jako osud.“19 

 

Jeden z metaforicky nejefektnějších a 

nejbrilantnějších obrazů tohoto velkého skonu a rozbroje 

podává ve své pětisetstránkové eseji Kritika Kynického 

Rozumu20  dědic německé sociálně kritické filosofie Peter 

                                                 
18 Kristeva J., Jazyk lásky: eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství, 
One Woman Press, Praha 2004. 
19 Foucault M., Psychologie a duševní nemoc, Dauphin, Praha – Liberec 
1997, str. 104 – 105. 
20 Sloterdijk P., Kritik der zynischen Vernuft, Suhrkamp Verlag, Franfurt 
am Main, angl. Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of 
Minnesota Press 1987. (citace jsou podle anglického překladu). 
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Sloterdijk. V této ponuré době: mrtvé, či umírající filosofie 

není divu, že se sám Sloterdijk vidí jako: „hraničního 

(borderline) melancholika schopného usměrnit tok 

depresivních příznaků a pokračovat-fungovat ve společnosti 

navzdory neustálým nepříjemným pochybnostem o jeho 

snaze.“21  

V předmluvě k anglickému vydání Andreas Huyssen22 

(profesor německé a komparativní literatury na Kolumbijské 

universitě) podává zasvěcený komentář o tom, že 

Sloterdijkův esej zaznamenal okamžitý úspěch. Uštědřil 

německým intelektuálům mistrovskou lekci v „potěšení 

z textu“ (Le Plaisir Du Texte). Této rozkošnické knihy se pak, 

v situaci „dodělávající filosofie“, prodalo  po několika 

měsících přes čtyřicet tisíc kopií (ač ekonomický diskurs, není 

zrovna tím, co by bylo považováno za přítele filosofa). 

Fejetony tehdy předbíhaly jeden druhý v porovnávání autora 

se jmény jako Nietzsche, Spengler, či Schopenhauer. Kořeny 

úspěchu kontroversního eseje podle Huyssena, a jak 

podotýká, kontroverse je sine qua non každé úspěšné 

kritiky23, tkví ve znovuzrozeném odporu ke konservativismu 

v západních zemích. Staré dichotomie: levice vs. pravice, 

pokrok vs. reakce, racionalita vs. iracionalita, ztratily svoji 

diskursivní sílu (explanatory power), morální apel a 

politickou přesvědčivost. Sloterdijkova Kritika byla poprvé 

čtena v situaci, kterou jsme začali nazývat „postmoderní“, 

otevřela nové prostory kulturního a politického diskursu. 

Sloterdijk se stejně jako Nietzsche zaměřuje na kritiku 

svazku vědění a moci, nechce zapomenout na afinitu mezi 

                                                 
21 Huyssen A., Návrat Diogena jako postmoderního intelektuála in: 
Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of Minnesota 
Press 1987, str. xii., srov. Horyna B., Filosofie posledních let před 
koncem filosofie, KLP, Praha 1998, „Spor o Sloterdijka“ 
22 Huyssen A., Návrat Diogena jako postmoderního intelektuála in: 
Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of Minnesota 
Press 1987. 
23 „The life of mind requires controversy. “ Couzens Hoy D., Foucault: A 
Critical Reader, Blackwell, New York 1986, str. 1. 
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Nietzscheho rozlišením: a to rozlišením mezi „cynismem 

sebeodtlumení “ (cynism of self-disinhibition) a brutální 

politikou imperialismu - pozdějšího fašismu. Sloterdijk 

nesdílí Kantovu intenci subjektivního úsudku, který je 

schopen relevantní kritiky, která otevře cestu vstříc 

konečnému cíli všech racionálních spekulací - vzestupu vědy, 

pokroku a emancipaci. Sloterdijkova pozice je v tomto 

smyslu antikantiánská, tedy zavrhující všechna velká 

vyprávění rozumu (master narratives, Sloterdijk používá 

Brechtova označení Grosstheorien), kterých jsou Kantův 

idealismus a metafyzika názorným a hlavním příkladem. 

Název Sloterdijkova eseje pak odpovídá Kantově Kritice 

pouze jako kritické gesto.“24 Na straně druhé čte Sloterdijk 

Kanta stejně jako Foucault – jakožto ambivalentního 

myslitele, který je na jedné straně tím, kdo zakládá velká 

vyprávění osvíceného rozumu, na straně však také tím, kdo 

zakládá tradici německé kritiky, vedoucí od něj přes Marxe 

                                                 
24 A nutno dodat, že nejen kritické, ale i parodické. Viz např. Sloterdijk 
P., The critique of cynical reason, University of Minnesota Press 1987, 
str. xxx (kapitola Příležitost ): „Tento rok (1981) je dvoustým výročím 
vydání Kantovi Kritiky čistého rozumu – datum tak důležité pro světovou 
historii. Zřídkakdy zaznamenáme výročí, které by bylo tak nudné jako 
tohle. Odehrává se velmi, velmi střízlivá oslava – badatelé si ji nechávají 
pro sebe. Šest set Kantovských badatelů se shromáždilo v Mainz – nebyla 
to ale žádná karnevalová oslava, jak by se mohlo zdát, nanejvýš zde bylo 
mnoho papírových fáborků (slovní hříčka: endless paper streamers). 
Nechme pracovat představivost: co by se asi stalo, kdyby se oslavovaná 
osobnost objevila v současnosti... (...) Jak bychom mohli pohlédnout do 
pronikavých očí filosofa? Kdo by mohl vyložit Kantovi historii od roku 
1795, tedy od roku, kdy Kant napsal esej K věčnému míru? Kdo by měl 
nervy informovat jej o statutu Osvícenství (...)? Kdo by byl tak pošetilý a 
vysvětlil mu Marxovy „Teze o Feuerbachovi“? Myslím, že Kantův 
skvostný humor by nám pomohl vyváznout z našeho omráčení. Nakonec, 
byl člověkem pozdního osmnáctého století, tedy v době kdy 
racionalismus nebyl tak rigidní jak bývá dnes, jakým je pro ty, kteří 
předstírají že jsou ´free and easy.´Těžko bychom v rozhovoru s Kantem 
nemohli nezmínit tajemství, které nám historie zanechala – otázky kolem 
jeho tělesnosti. Pokud bychom vyšli z římského pravidla mens sana in 
corpore sano (ve zdravém těle zdravý duch) , pak to byla ironie a potěšení 
„Ducha“ v psychosomatických paradoxech, že si vybral takovou 
tělesnost, jako ta Kantova; potěšení Ducha, který velkou duši obdařil 
malým, vychrtlým tělem, obdařil je hypochondrickým temperamentem, 
jako výsměch všem pozdějším ctitelům těla a atletiky.“ (Sloterdijk pak 
skrze tuto hru s tématem Kantova tělesnost, hovoří o dialektice rozumění 
a smyslnosti, která se vyostřuje právě v Kantově díle/době)  otevírá téma 
tělesnosti, které hraje důležitou úlohu v dalších kapitolách KKR.) 
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až po Frankfurtskou školu (či bychom mohli říci ke 

Sloterdijkovi, potažmo Ulrichu Beckovi). 

Huyssen cituje Foucaultovu známou pasáž z eseje Subjekt a 

moc25: 

 

„Když se Kant zeptal, Was heisst Aufklärung?, mínil tím, co 

se děje právě teď? Co se nám děje? Jaký je svět, tato část 

dějin, tento moment ve které žijeme? Jinými slovy: Co jsme? 

Jako Aufklärer, jako část Osvícenství? Srovnejme to s 

kartesiánskou otázkou: Kdo jsem? Já, jako unikátní, ale 

universální a nehistorický subjekt? Ale Kant se ptá dál: Co 

jsme? Přesně v tento okamžik historie. Kantova otázka se 

objevuje jako analýza nás a naší současnosti.“ 

 

Jak poznamenává v knize Michel Foucault: politika a 

estetika P. Barša, jsou tady dvě kritiky navazující na Kanta – 

jedna vychází z článku o osvícenství a má svoji oporu 

v dalších historicko-filosofických textech, druhá forma 

kritiky vychází z tří Kantových Kritik. První linie je 

historická, druhá epistemologická26, první je „ontologií 

přítomnosti“, za jejího dědice se považuje Foucault a mohli 

bychom tam zařadit i Sloterdijka. A jak bylo řečeno vede tato 

linie skrze Hegela k Marxovi, přes Nietzscheho, Maxe 

Webera až k Frankfurtské škole (nejedná se samozřejmě o 

                                                 
25 In: Marcelli M. (ed. a překl.), Michel Foucault: Moc, subjekt a 
sexualita: výber z clankov a rozhovorov publikovaných 1980 – 1988, 
Kalligram, Bratislava 2000., srov.  Michel Foucault: Beyond 
Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, 
The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. xv.: „Tato kantovská 
interpretace definuje „člověka.“ Kant představuje ideu, že člověk je 
jedinečné bytí, které je naprosto spojeno s přírodou (jeho tělem), 
společností (historickými, ekonomickými a politickými vztahy) a 
jazykem (jeho mateřským jazykem), je bytostí, která také zároveň nachází 
pevný základ pro všechny tyto vztahy ve své schopnosti rozpoznávat, 
dávat a organizovat ´smysl.“ 
26 Za pokračovatele této tradice analytik pravdy by se dala považovat 
např. analytická filosofie a transcendentální fenomenologie. Srov. k tomu 
např. Chotaš J., Kant v analytické a kontinentální filosofii. In: Nietzsche 
M., Sousedík P., Šimsa M. (eds.), Schizma filosofie 20. století, Filosofia, 
Praha 2005. 
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nějakou jasnou a kontinuální linii).27 Druhá forma kritiky, je 

„analytikou pravdy“ a zkoumá nároky universálního poznání 

atd. (jinými slovy, či řečeno ve Sloterdijkově duchu, je ona 

zástupcem, onou dělohou, ze které se rodí mýty universálního 

rozumu).28 

Andreas Huyssen se domnívá, že ze Sloterdijka 

můžeme nejvíce vytěžit, budeme-li jej číst stejně, jako 

Foucault četl Kantovu programovou esej (Co je to 

osvícenství?). 

Současnou kulturu považuje Sloterdijk nikoli za 

osvícenou, ale za cynickou – cynismus vidí jako dominantní 

operativní modus, ať už na osobní či institucionální úrovni, a 

proti němu navrhuje vzpomenout tradici kynismu, od 

Diogena ke Švejkovi, jako jedinou formu subversivního 

rozumu, která zbyla po prohře ideologie, kterou byl pro 

západ marxismus. Podle Huyssena se „zaměřením na 

cynismus jako na ústřední fenomén postmoderní situace 

v sedmdesátých a osmdesátých letech a hledáním strategií, 

které jsou mu schopné vzdorovat, Sloterdijk pokouší 

teoretizovat to, co se často objevovalo v debatách o 

modernismu a postmodernismu: Všepronikající pocit 

politické deziluze, která začala šedesátými léty a bolestivý 

nedostatek společenských alternativ v západní společnosti.“29 

Podle Huyssena můžeme Sloterdijkův esej číst takto: 

Jak může intelektuál zůstat osvícencem v tento moment 

                                                 
27 „There are many other ways to read our history and Foucault is not the 
first to read it this way. He is clearly in a line of thinkers such as 
Nietzsche, Weber, late Heidegger, and Adorno. His contribution however, 
is heightened methodological sophistication and a unique emphasis on the 
body as the place in which the most minute and local social practises are 
linked up with the large scale organization of power.“ In: Dreyfuss H. L., 
Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: 
with an afterword by Michel Foucault, The Harvester press ltd., Brighton, 
Sussex 1982, str. xxii. 
28 Srov. Barša P., Fulka J., Michel Foucault: politika a estetika, Dokořán, 
Praha 2005, str. 15. 
29 Huyssen A., Návrat Diogena jako postmoderního intelektuála in: 
Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of Minnesota 
Press 1987, str. xi. 
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historie? Co se stalo s osvícenstvím, s ideou racionálního 

diskursu od doby šedesátých let, a jak máme určit hodnotu 

silného antiracionalistického impulsu, který je viditelný v 

mnoha západních zemích? Jak stavět politickou a kulturní 

zkušenost šedesátých let proti katastrofické historii raného 

dvacátého století? Byla snad víra Nové levice v regeneraci 

osvícenství naivní? Jak a v jaké formě mohou být hodnoty 

osvícenství zachovány ve věku, který je tak desiluzovaný, a 

to zvláště vzhledem k osvícenským projektům modernity? 

Jaké jsou síly, kterými disponujeme proti instrumentálnímu 

raciu a institucionalizované cynické moci? Jak zůstat 

osvícencem, když se osvícenská racionalita ve výsledku 

obrací proti sobě samé? 

Sloterdijk předkládá barvitý obraz umírajícího a tím 

umírajícím není nikdo jiný než filosofie (konec konců, 

začátek úvahy je vždy dobré začít smrtí), nemá smysl 

tragikomickému obrazu ještě nadsazovat, či jej přemalovávat 

a považovat svoji hloupost za duchaplný vtip, lepší je celou 

pasáž citovat: 

 

„Po celé století filosofie leží na smrtelné posteli, 

nemůže ale stále zemřít dokud nevyplní svůj úkol. 

Rozloučení je neustále mučivě odkládáno. Ztroskotanec a 

administrátor myšlenek se dále plahočí ve falešné agonii a 

zjišťuje, že toho během svého života stačil málo říci. Tváří v 

tvář své porážce by mohl být tak laskav a sdělit svá poslední 

skrytá tajemství. Doznává se: ta největší témata byla 

vytáčkami a polopravdami. Tyto marnivosti - krásné vzdušné 

zámky – Bůh, Universum, Teorie, Praxe, Subjekt, Objekt, 

Tělo, Duch, Význam, Nicota – všechno jsou to nicotnosti. 

Jsou to substantiva pro mladé lidi, outsidery, kleriky, 

sociology. „Slova, slova – podstatná jména. Potřebují jenom 

otevřít svá křídla a tisíciletí padají pod jejich letem.“ 

(Gottfried Benn, Epilog und lyrisches Ich) 
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Poslední filosofie, ochotná se doznat, chová takové 

věci pod historickou rubrikou – společně s hříchy mládí. 

Přišel jejich čas. V našem myšlení již není žádné místo pro 

povznášející výlety rozsáhlých konceptů, či extase rozumění. 

Jsme osvícení - jsme apatičtí. Nikdo z nás už nikdy nemůže 

milovat moudrost. Už dlouho tu není nějaké vědění, jehož 

přítel (philos) by někdo mohl být. Spíše než rozníceni láskou 

k nějakému vědění se ptáme sebe, jak můžeme osnovat  žití 

bez toho, aniž bychom se dostali offside. 

Co se zde presentuje pod názvem, který se zjevuje v té 

nejlepší tradici – meditace nad větou „vědění je moc“?  Toto 

je věta, která vykopala hrob filosofii v devatenáctém století. 

Shrnuje filosofii a stejně tak i doznání, které započalo století 

dlouhou agonii. Tato věta přináší konec tradici vědění, tak jak 

se o ní hovořilo –  jako o erotické teorii – láska k pravdě a 

pravda skrze lásku (Liebeswahrheit).“30 

 

Vetchá filosofie tedy pomalu uléhá hrobu, který si 

sama vykopala31 - ta samá filosofie, z jejíhož silného těla 

vyvstala moderní věda a teorie moci v devatenáctém století 

ve formě politické vědy, Marxovy teorie třídního boje atd. 

Podle Sloterdijka slogan Knowledge is power - Wissen ist 

Macht stanovil kurs pro nevyhnutelnou politizaci myšlení, 
                                                 

30 Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of Minnesota 
Press 1987, str. xxv. 
31 Srov. Descombes V., Stejné a jiné: čtyřicetpět let francouzské filosofie 
(1933 – 1978), OIKOYMENH, Praha 1995, str.132: „Na počátku 60. let 
se hodně mluvilo o ´konci filosofie.´ Západní ratio prý již vyčerpala své 
zdroje a dostala se na konec svého vývoje. Výraz ´konec filosofie´ byl 
sice převzat od Heideggera, avšak používal se v různých významech: 
jedni jím chtěli říci, že je čas přejít od teorie k politickému jednání (to 
jsou marxisté a čtenáři Sartra); jiní vznášeli proti filosofii stejnou žalobu 
jako romantici proti klasikům (totiž že za univerzálně platné vydává to, co 
je výrazem či representací určitého národa anebo doby). Ve smyslu 
poněkud heideggerovském ´konec filosofie´ pak nejčastěji znamenal 
zhruba toto obvinění: filosofie je ideologie západního etnika. Ideologie je 
takový diskurs, který faktickou situaci podává jako situaci založenou de 
iure, tradiční privilegium vykládá jako přirozenou superioritu. Pokud se 
rozum vykládal jako ´rozum´ (světlo osvětlující všechny, kdo žijí v tomto 
světě), potud byl nespravedlivou a násilnou instancí.“ Dále srov. např. 
Cumming R. D., Phenomenology and deconstruction, University of 
Chicago Press 2001, kap. „The end of philosophy“ 
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dokonce ti, kteří vyřkli tuto větu, odhalili pravdu. Podle S. 

s vyřčením této věty však tito lidé chtěli odhalit více než 

pouhou pravdu, chtěli odhalit hru moci. 

Ve svém kázání uvádí Sloterdijk k ilustraci 

historického svazku vědění a moci příklad na Nietzschovi a 

německé sociální demokracii. Podle Sloterdijka v ten samý 

čas, kdy Nietzsche32 začíná vysvětlovat to, že za vůlí k moci 

se skrývá vůle k vědění, stará německá sociální demokracie 

vyzývá se vší vážností své členy k účasti na závodu za 

věděním, které znamená moc. „Kde je Nietzscheův vhled 

chladný a bez iluzí, sociální demokracie se chová 

pragmaticky – vystavuje střední třídu radostem kultivace.“33 

Zatímco tedy Nietzsche klade proti buržoaznímu idealismu 

vitalismus, sociální demokraté hledají příležitosti, kde by se 

dala získat moc pro střední třídu skrze onu kultivaci, zatímco 

Nietzsche staví realismus nad idealismus buržoazních a 

maloburžoazních generací, sociální demokracie usiluje o 

participaci na idealismu, který nesl příslib moci pro ni 

samotnou. 

Tato ambivalentní hra pak vrcholí kolem roku 1900, 

je snad příznačné, že v době Nietzscheovy smrti. Tehdy 

radikální levice přiznává porážku vzhledem k pravicovému 

cynismu: „Závod mezi cynickým-defensivním vědomím 

starých držitelů a nositelů moci a utopicky-ofensivním 

vědomím nových zástupců vytvořilo politicko-morální drama 

dvacátého století. V závodu za nejtvrdším uvědoměním 

ďábel a Belzebub trénovali jeden druhého. Bez kompetence 

vědomí vyvstal úsvit charakteristik přítomnosti: oboustranné 

špehování ideologií, asimilace nejrůznějších antagonismů, 

                                                 
32 Který „přišel s často přehlíženou sebecharakterisací jakožto ´cynika´ 
(Cyniker) s čímž se přeměnil vedle Marxe, na nejzávažnějšího myslitele 
století.“ Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of 
Minnesota Press 1987, str. xxix 
33 Tamtéž str. xxvii. 
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modernizace podvodů – zkrátka, tato situace přivedla  

filosofy do slepého místa, kde lhář nazývá lháře lhářem.“34 

Podle Sloterdijka je pak pozdější násilný anti-

racionalistický impuls reakcí na intelektuální statut událostí, 

které se pokaždé ve všech směrech přemění na strategie: „Po 

mnoha dekádách rekonstruování toho co se vlastně stalo, a 

dekádách utopických ´alternativ´, naivní elán jako by se 

ztratil. Katastrofy jsou sečteny, nové hodnoty jsou připraveny 

na trh, ostatně jako i jiná analgetika. Avšak časy jsou cynické 

, proto víme, že: nové hodnoty nemají dlouhý život. Být 

angažovaný, starat se o lidi, zajišťovat mír, cítit 

zodpovědnost, starat se o kvalitu života a o životní prostředí – 

nic z toho skutečně nefunguje. Jenom marníte čas.“35 

 

Ozbrojování se věděním 

 

Stejný cynismus pozoruje Sloterdijk i ve vzdělávání, 

které, jak velmi pejorativně formuluje, je vlastně apriorním 

otupováním: 

„Maloburžoazie  věřila ve vzdělávání nadiktované ve 

sloganu. (Rozuměj Wissen ist Macht) Tato víra je dodnes 

rozkladná. Jen pro naše mladé medicos je stále jasné spojení 

mezi studiem a životním standardem. Snad všude studující 

riskuje to, že po vzdělání nebude mít dobré vyhlídky. 

Bezpočet lidí již není připravován na to, že když se „něco 

naučí“, věci budou lepší v budoucnu.“ Sloterdijk se domnívá, 

že v těchto lidech roste podezření podobné tomu, který 

nachází v antickém cynismu. Podezření, že věci musí být 

nejprve „lepší“ před tím, než se o nich začneme učit. Potom 

tedy  socializace, tak jak se odehrává dnes, je podle 

Sloterdijka Kritiky kynického rozumu apriorním otupováním. 

                                                 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. (Srov. marnění času hraje důležitou úlohu např. i u Lyotarda, 
ve spojení s ekonomickým diskursem v Rozepři) 



 28 

Sloterdijk hovoří o inversi mezi vzděláváním a životem – 

dokonce tuto úvahu dovádí ještě dále a hovoří o zániku, o 

konci evropské víry ve vzdělanost, o konci evropského 

scholasticismu. Podle Sloterdijka jsou tím zděšeni jak 

konzervativci, tak pragmatici, tak i ti, které Sloterdijk 

parodicky nazývá jako „šmíráky rozkladu“ (voyers of 

decline), tak i jiná individua: „v podstatě již nikdo nevěří, že 

´dnešní´ vzdělání vyřeší ´dnešní problémy.´36 Podobně v eseji 

Na jedné lodi vidí Sloterdijk situaci velmi skepticky: 

„Průmyslový proces ve velkém umenšuje přírodní a 

lidské „rezervy“ víc, než sám může vyprodukovat či 

regenerovat. Potud je autopoietický stejně jako rakovina, 

tvůrčí stejně jako ohňostroj, produktivní stejně jako pěstování 

drog. To, co po více než dvě století takřka nezpochybněno 

bylo oslavováno jako lidská produktivita, je ve stále větší 

míře odhalováno ve své destruktivní a chorobné povaze.(…) 

To, co zprvu udeří do očí na posledním člověku –  jedinci bez 

návratu -, se krok za krokem projevuje též na zboží bez 

návratu, na surovinách bez návratu, na druzích bez návratu a 

nakonec na biotopech a na atmosféře bez návratu. (…) Proto 

hyperpolitika – ať již jinak může být čímkoli – je tou první 

politikou pro poslední lidi. Tím, že organizuje umění soubytí 

posledních lidí, musí obstát v jedné bezpříkladně náročné 

sázce; stojí před úkolem učinit z masy posledních lidí 

společnost individuí, jež na sebe vezmou to, že nadále budou 

prostředníky mezi předka a potomky. Hyperpolitická 

společnost je společenstvím sázky, které i v budoucnosti bude 

sázet na zlepšení světa; to, co se musí naučit, je postup, jak 

dosahovat svých výher tak, aby i po ní mohli ještě být 

výherci. (…) Ani ve společnosti „posledních“ lidí nesmí 

upadnout v zapomnění to nejstarší umění, opakování člověka 

člověkem. Kniha o této velikosti všech velikostí není 

                                                 
36 Tamtéž str. xxix. Nasnadě je samozřejmě mnoho aktualizací tohoto 
výroku. 
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napsána. Měla-li by jednoho dne najít svého autora, mohl by 

její titul znít: Otevřená tlupa a její nepřátelé.“37 

 

 

 

Osudná hodina Kritiky 

 

Podle Sloterdijka, pokud je  bezobsažnost a 

vyprázdněnost v naší kultuře tím, co provokuje kriticismus, 

nebyl snad žádný věk tak ke kritice vyzývavý jako ten „náš.“ 

Dokonce napětí mezi touhou kritizovat a tím, co by mělo být 

kritizováno, je tak silné, že se mění spíše na mrzutost než na 

precisnost (a o precisnost by snad v kritice mělo jít 

především, vzpomeneme-li původní význam tohoto slova - 

rozlišovat). Myšlení nedrží krok s těmito problémy a odtud, 

podle Sloterdijka, pochází ona osobní abdikace kritiky: „v 

úplné apatii vůči všem problémům leží neblahá předtucha 

toho, co je jim vlastně rovno. Protože když se všechno změní 

na problematické, všechno je také tak nějak důvodem 

k lhostejnosti.“38 Sloterdijk dává příklad výrazu: „mimo 

dobro a zlo“, který je opět symbolicky konečným 

vyrukováním proti základním strukturám morálního vědomí. 

Sloterdijk si „bere na pomoc“ trochu kryptického 

Waltera Benjamina a ptá se jej, čehože dnes vlastně kritika 

dosahuje a v co může doufat v čase, kdy je nemocná teorie - 

Sloterdijk cituje: 

 

„Blázni, kteří si stěžují na zánik kritiky na její vypršení. 

Kritika je věcí správného odstupu. Byla doma ve světě, kde 

                                                 
37 Sloterdijk P., Na jedné lodi, Votobia, Brno 1997, str. 77 – 79. 
38 Sloterdijk P., The Critique of Cynical Reason, University of Minnesota 
Press 1987, str. xxxii. Srov. tamtéž: „In the course of reflection, the well-
known ambiguity in the concept of critique breaks down; at first it means 
to make and substantiate judgments, to judge, to condemn; then to 
investigate the foundations for the formation of judgements. However, if 
one is talking about cynical „reason“, then initally this formula 
completely takes cover behind irony.“ 
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jsou důležité perspektivy a vyhlídky a kde je stále možné 

předpokládat bod nazírání. Mezitím se však věci v mnohém 

přiblížily komfortu, společnosti. ´Nezaujatost´, ´nezaujatá 

perspektiva´, se mění ve lži, či v naivní výrazy úplné 

neschopnosti.“39 

 

Již padl (a podle všeho opravdu „padl“) pojem 

„opěrného bodu“ (kterým by byl například výše zmíněný 

poznávající subjekt u Kanta), tento bod je pro „systém, který 

vypadá jako křižovatka mezi věznicí a chaosem“ prostou 

iluzí: není žádný výchozí bod, žádná centrální perspektiva 

pro přesvědčivou kritiku. A podle Sloterdijka v rozervaném 

světě mnoha perspektiv, kompletní názor, názor celku ve 

skutečnosti náleží mnoha jednotlivým duším. Spíše mnoha 

duším, kolektivu40, než těm, kteří jsou osvícení a vzdělaní 

daným řádem věcí (viz výše, ono apriorní otupování). Podle 

Sloterdijka nemůžeme myslet osvícenství bez ničivého 

efektu, jakým je pro něj toto multiplicitní myšlení – 

psychologicky vzato jde ruku v ruce s rozptýlením ega; vzato 

literárně a filosoficky, pak ruku v ruce se zmiňovanou demisí 

kritiky. Sloterdijk se však ptá, jak je možné tuto kontradikci 

vysvětlit – když právě dvacáté století je renesancí kritiky – a 

to podle S. právě ve spojení se jménem Waltera Benjamina. 

Podle Sloterdijka je Benjamin právě ten, který na nás učí, že 

je nemožné najít „výchozí bod“, protože věci se pro nás staly 

příliš pohodlnými, příliš blízkými, na druhé straně je 

Benjamin jedním z těch, kteří jsou zakladateli nové kritické 

teorie bez oněch „opěrných bodů“ (Benjamin, Frankfurtská 

škola), která během dvacátého století prodělává udivující 

vzestup Odkud přichází kritický hlas? Z jaké perspektivy? 

V čí jménu? 

                                                 
39 Eisenbahnstrasse 1928, angl. 1969, str. 95 In: Sloterdijk P., The 
critique of cynical reason, University of Minnesota Press 1987, str. xxxii. 
40 Srov. k tomu Lévy P., L´Intelligence collective, La Découverte, Paris 
1994. 
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Sloterdijk zakončuje v Benjaminově odkazu 

truchlohrou.Věří totiž, že kritická teorie nalezla své 

provisorní ego a výchozí bod. Tento bod však není součástí 

„běžné epistemologie“ (otázkou je, vlastně podotázkou celé 

této kapitoly je, co můžeme označit za běžnou epistemologii? 

Zvlášť pokud má být jakousi „kritikou moci“). Tento bod 

nazývá básnicky apriorní bolestí. Jinými slovy, je to tělesnost 

a vzpoura – protože podle Sloterdijka je svrchovanost vědomí 

(Mind) vždy falešná – kritika vycházející z oné apriorní 

bolesti sklouzává z vědomí do celého těla: 

„Osvícenství se pokoušelo o pohyb z vrchu do spod – 

politicko-kulturně stejně jako psychosomaticky. Objevení 

těla jako senzoru světa zabezpečuje realistický základ pro 

filosofické poznání světa. To je to, co kritická teorie musela 

udělat, váhavě, často pod šifrou estetiky, to co ukryla před 

všemi druhy odporu. Kritická teorie byla založena na 

předpokladu, že tento svět známe apriorně skrze 

Weltschmerz41. Co vnímáme ze světa, může být ustanoveno v 

psychosomatické koordinaci bolesti a slasti. Kritika je tedy 

možná jako bolest, která nám říká, co je ´pravda´ a co ´lež.´ V 

duchu tohoto názoru vytváří kritická teorie obvyklé ´elitní´ 

předpoklady  nedotčené sensibility.“42 

 

V naší úvaze, byl Sloterdijk zvolen zcela arbitrárně 

(podobně katastrofické myšlenky anticipuje např. M. 

Horkheimer)43 pro svoji efektivnost, rétorický, básnický a 

vášnivý, kazatelský tón, ne nepodobný tomu 

nietzscheánskému. 
                                                 

41 „Světobol.“ 
42 Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of Minnesota 
Press 1987, str. xxxii. Srov. „Pokud filosofie v jakékoli formě podržuje 
v kořeni svých vlastních jistot interioritu jsoucna – subjektu, bude s to 
pouze vnikat do světa vykrvácením subjektivity.“ Beaufret J., 
Introduction aux philosophies de l ´existence, str. 121 (In: Descombes V., 
Stejné a jiné, str. 79)  
43 Srov. např. Horkheimrovu Eclipse of the reason, kde na místo 
revoltujícího intelektuála je stavěna Sokratova individualita. Horkheimer 
M., Eclipse of the reason, Continuum, New York 1989. 
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Jak bylo tedy řečeno, ze Sloterdijkova pohledu si 

filosofie svůj mělký hrob vykopala tím, že afirmovala svazku 

vědění a moci. Je třeba ale ještě dodat v jakém smyslu. 

Tradice filosofie spojuje slogan vědění je moc se dvěma 

jmény: s výše zmíněným Nietzschem a dále pak s Francisem 

Baconem. Vědění/Moc patří pak ke jménu M. Foucaulta. 

 

Myšlenka, že „vědění je moc“ (scientia est potentia) 

se zřejmě poprvé objevuje u anglického vikomta Francise 

Bacona v Novém organonu (I, 5). U něj toto diktum 

představuje konec výše zmiňované intimity vědění a vítězství 

teoretické zvědavosti. Vědění je moc, potence. Věda a to 

zvláště ve své institucionalizované i instrumentalizované 

(technika) podobě, je pak nezbytným prostředkem získání 

moci. „Vědění může a musí sloužit, neboť i ono stojí v rámci 

systému služeb a protislužeb, který je evropské mravní 

kultuře vlastní; je dáno k výkonu služby  lidskému účelu, 

prvořadě k rozšíření moci konajícího člověka, neprodleně 

spojované s růstem podílu blaha v jeho světském pobývání. 

Jakkoli takto Bacon vchází do našeho času jako oznamovatel 

novověkého zvědečtění – jeho názor je programový a on sám 

je spíše nositelem dlouhodobé naděje, která se sama začíná 

naplňovat od druhé poloviny devatenáctého století.“ 44 (viz 

výše) Jak však dodává D. C. Hoy, „pro Nietzscheho a 

Foucaulta ono „je“ (vědění „je“ moc) neindikuje to, že 

spojení vědění a moci znamená, že vědění vede k moci.“45 Je 

tomu jinak a vyjadřuje to právě lomítko mezi těmito dvěma 

slovy.  Tento vztah neznamená, že vědění je svrchované a 

nezávislé na moci. Že moc je nějaký „objekt“, který můžeme 

díky vědění dobýt. Vědění samo představuje funkci lidského 

                                                 
44 Srov. Horyna B., Mýty jednoho slova: filosofické eseje, KLP, Praha 
2000. 
45 Hoy D. C., Power, Repression, Progress: Foucault, Lukes, and the 
Frankfurt School, In: Couzens Hoy D., Foucault: A critical reader, 
Blackwell, New York 1986, str. 129. 
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zájmu o mocenské vztahy. Tento vztah až básnivě vystihuje 

G. Deleuze ve své knize Nietzsche a filosofie, která měla 

právě na Foucaultovo chápání moci (jak sám několikrát 

řekne) velký vliv. Deleuze totiž píše: „Kvality sil nacházejí 

svůj princip ve vůli k moci. Pokud si položíme otázku ´Kdo 

interpretuje?´, odpověď zní: vůle k moci; je to vůle k moci, 

jež interpretuje.“ 46 

 

II. Autor, kritika a strategie: příspěvek do 

archívů filosofických marností? 

 

„Doporučuji vám svou metodu zdůrazňování opakováním. 
Když systematicky opakuji některá slova, obraty, situace a 
části, zdůrazňuji je a současně znásobuji dojem jednolitého 
stylu až po meze málem maniakální. Uvažte však, že taková 
částečková konstrukce nejenže je konstrukcí, ale je vlastně 
celou filosofií, kterou zde předvedu v pěnové a lehké formě 
bezstarostného fejetonu. řekněte mi, co myslíte – nevstřebává 
člověk podle vašeho názoru části jen a pouze částečně? Čte 
část nebo kousek, potom přestane, za chvíli si zas přečte další 
kousek, a někdy se stává, že začne od prostředka nebo od 
konce a postupuje nazpátek, k začátku. Většinou si přečte pár 
úryvků a nechá toho, ale proto, že mu padlo do oka něco 
jiného. A i kdyby si nakonec přečetl dílo celé – myslíte si, že 
ho pojme očima a pochopí vztahy a harmonii jednotlivých 
částí, pokud mu to nevysvětlí odborník? Proto se tedy autor 
celá léta namáhá, stříhá, natahuje, vytrhává, sešívá, potí se a 
trápí, aby odborník, čtenáři řekl, že dílo  má dobrou 
konstrukci? Ale pojďme dál, dál, na území mé každodenní 
soukromé zkušenosti! Cožpak zazvonění telefonu nebo nějaká 
moucha neodtrhne člověka od četby zrovna v místě, kde se 
všechny jednotlivé části sbíhají v jednotu dramatického 
řešení? “47 
 

W. Gombrowicz 

 

 Toto zjištění (že text je vlastně jistým násilím, výsledkem 

sil, v jistém smyslu obětí „fašismu v jazyce samém“) staví 

                                                 
46 Deleuze G., Nietzsche a filosofie, Herrmann a synové, Praha 2004, str. 
95. 
47 Gombrowicz W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997, str. 76. 
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autora, textostrůjce, či autografa jak se po krizi autorství 

autorům říká, do nejasné a problematické pozice. Ne náhodou 

Sloterdijk hovoří o „jiné epistemologii“, či o jiném výchozím 

bodu pro kritiku, než by byl Kantův subjekt. Francouzská 

intelektuální tradice – zejména ta, která se shrnuje pod 

celkem vágní a častokrát nepatřičně systematizující (na druhé 

straně etablované) názvy „postmodernismus a 

poststrukturalismus“48, přichází s tím co je nazýváno až 

metodologickou anarchií. Lépe řečeno – bez hanlivého či 

ideologického zabarvení: „an-archií“. Čili postojem, který si 

není „jistý“ nějakým fundamentem, který zakládá např. právě 

zmiňovanou kritiku můžeme říci na „ontologické rovině.“  

Byl to opět Nietzsche, který přichází s myšlenkou, 

která si najde mnoho příznivců právě v situaci „umírání 

filosofie“, či v době „deziluze a odkrývání Velkých 

vyprávění“. Je to jeho myšlenka „Věčného návratu“: 

„Hypotéza věčného návratu  zaujímá ve spekulacích 

nietzscheovců významné místo z důvodu, který naznačil 

Klossowski: tato hypotéza znamená především, že nikdy 

neexistuje nějaké poprvé (že není žádný počátek) a že nikdy 

nebude nějaké naposled (že dějiny nemají konec). to je 

tvrzení nesnesitelné uším fenomenologů (...) Odtud paradoxy, 

které s takovým zalíbením rozvíjí Klossowski: neexistuje 

žádný originál, modelem kopie je již kopie, tedy kopie je 

kopie kopie; neexistuje žádná pokrytecká maska, protože tvář 

zakrytá touto maskou je již sama maskou, tedy maska je 

maskou masky; neexistuje žádný fakt, nýbrž nic než 

interpretace; každá interpretace je tedy interpretací nějaké 

starší interpretace; neexistuje žádný vlastní smysl slova, 

nýbrž jen smysly obrazné, přenesené, tedy pojmy jsou jen 

                                                 
48 „To, co dnes nazýváme slovem ´postmodernismus´a co lze – po letech 
diskusí – popsat poměrně jasnými znaky, signalizuje nástup tvorby 
nových, postindustrialismu a globální revoluci odpovídajících 
významových struktur.“ Hubík S., K postmodernismu obratem k jazyku, 
Albert, Boskovice 1994, str. 14. 
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zastřené metafory; neexistuje pravda, nýbrž jen pastiše a 

parodie. A tak dále.“49 

 Ruku v ruce s tímto obratem k „an-arché“ namísto 

„arché“50, který se pojmenovává různě – konec filosofie, 

destrukce – dekonstrukce metafyziky atd. se radikálně 

proměňuje i slovník, kterým se píše: „V průběhu 70. a zvláště 

80. let dochází k naprosté diversifikaci, k polemickému 

střetávání, ale i ignorování jednotlivých metodologických 

konceptů navzájem. Ruku v ruce s tím jde i posun ke značné 

ideologizaci literárního uvažování, umožněné především 

specifickou četbou Derridových, či Foucaultových podnětů, 

jež jsou upravovány pro potřeby radikálního prosazení se. 

Ideologizace vnáší do literárněteoretické a kritické reflexe 

zcela nový slovník („politika interpretace“, „ideologie 

kultury“. „moc“, „kolonialismus“ a „postkolonialismus“, 

„zneužití“, „maskulinní kultura“; řada výrazů z terminologie 

vojensko-revolucionářské: „boj“, „převzetí moci“, 

„osvobození se“ atd.)“51  

  

Tato krize fundamentálních předpokladů se však poté, 

jak podotýká např. J. Baudrillard dotýká sama sebe. Jak jsme 

si ukázali výše, Sloterdijk si libuje v rozvíjení rétoricky 

efektních obrazů (viz umrlcovo doznání atd.), i mnozí 

francouzští myslitelé se poplatní své „literárnosti“ oddávají 

požitkům z textu - slovy Jeana Baudrillarda se totiž nacházíme 

                                                 
49 In: Descombes V., Stejné a jiné, čtyřicetpět let francouzské filosofie 
(1933 – 1978), OIKOYMENH, Praha 1995, str. 174., srov.  Sloterdijk P., 
The critique of cynical reason, University of Minnesota Press 1987, str. 
xxviii: „Věčný návrat stejného, Nietzscheho nejsubversivnější myšlenka – 
kosmologicky neobhájitelná, ale kulturně a morfologicky plodná.(...)“, 
dále srov. Deleuze G., Nietzsche a filosofie, Herrmann a synové, Praha 
2004, str. 55: „Chaos veškerenstva...“ 
50 tj. tedy slovo označující počátek/princip. 
51 Srov. Bílek P. A., Hledání jazyka interpretace, Host, Brno 2003, str. 
66. Srov.  de Man P., Blindness and Insight: Essay i n the Rhetoric of 
Contenporary Criticism, Oxford Unity Press, New York, 1973. V jiné 
rovině pak srov. Nelson R. S., Shif R. (ed.), Kritické pojmy dejín umenia, 
Slovart, Bratislava 2004, str. 9 (Marcelli M., Otvoreny kontext kritickej 
práce) „zmocňování umění skrze interpretaci.“ 
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ve stadiu, kde už nadále žádný kritický prostor neexistuje; 

namísto kritického prostoru příslušné prezence subjektu a 

objektu je tu paradoxní prostor, prostor příslušného mizení 

subjektu a objektu. Stejně jako ona „běžná epistemologie“ 

nepočítá se Sloterdijkovou „apriorní bolestí“, nepočítá ani se 

mstou, se mstou tak hroznou, jak ji popisuje J. Baudrillard: 

další úmrtí na pořadu dne je totiž úmrtí samotné kritiky: poté 

co jsme provedli kritiku iluzí: metafyzické, náboženské 

ideologické, nastal věk radostné deziluze (ve Sloterdijkově 

práci je to „era of golden sixties“). Z toho však zbylo jen 

jedno: iluze kritiky samotné. Ona témata, která prošla 

„ohněm pochybností“, ohněm kritiky – Baudrillard hovoří o 

snu, sexu, práci, dějinách, moci – se nám pomstila. Pomstila 

se tím, že zmizela a na oplátku vyprodukovala útěšnou iluzi 

pravdy. A pak tato nešťastná kritická iluze z nedostatku 

potravy, kterou by pozřela, začala požírat samu sebe.52 

 Pro ilustraci můžeme sáhnout do oblasti literatury, která ne 

náhodou je kolbištěm, na které se často vydává právě 

francouzská intelektuální tradice. Nakonec v oblasti umění 

většinou nalezneme myšlenky, které anticipují úvahy filosofů 

(Příkladů bychom nalezli mnoho vzhledem k linii naší úvahy 

můžeme zmínit např. Foucaultův zájem o Blanchota, Bataille 

a Roussela, Baudrillardův zájem o A. Warhola - 

Sloterdijkova disertační práce pojednávala o autobiografické 

literatuře ve Výmarské republice atd.). Kritika, jak je známo 

je etymologicky spojena s řeckým slovem krinein, které 

znamená rozlišovat. Kritika, o které hovoří Baudrillard, je 

kritikou, která rozlišování nahradila „zrněním“ – literární 

                                                 
52 Baudrillard J., Dokonalý zločin, Periplum, Olomouc, 2001. kap. 
Automatický zápis světa. Jak poznamenává Paul Hogarty, právě 
„Dokonalý zločin rozvádí nietzscheánské schéma historie iluzí (přilhání 
skutečného světa) „Všechno co máme je iluze (...) není něco, ani nic (...) 
Dokonalý zločin je zavražděním „vitalistické iluze.“ atd. In: Hogarty P., 
Jean Baudrillard: Live theory, Continuum, 2004.  
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vyjádření tohoto stavu můžeme nalézt v románu Ferdydurke 

W. Gombrowicze:  

 

„Ale povšimněme si dále (abychom číši částeček 

vypili do dna), že tyto konstrukční kánony a principy, kterým 

otrocky podléháme, jsou také výtvorem pouhé části, a to 

velmi nepatrné. Mizivá část světa, úzký kruh odborníků a 

estétů, svět ne větší než malíček, který by se v celku vešel do 

jediné kavárny, se pořád mele a mele uvnitř sebe a vyslovuje 

stále rafinovanější požadavky.“53 

 

 Citát vystihuje právě „vášeň pro části“ a „odpor k celku“, 

odpor ke Smíšeným stavům, jak je nazývá Deleuze, nevolnost 

pociťovanou k Hybridům, jak je nazývá B. Latour, stejně 

jako bezradnost kritiky pokud se obrátí do svého středu.   

Tato situace značně proměňuje postoj, toho „kdo 

píše.“ Dnes by tedy bylo značně naivním postojem začít psát 

text bez „textu o textu“ – směle můžeme charakterizovat jistá 

filosofická díla (mezi mnohými např. Lyotardovovu Rozepři, 

kterou sám Lyotard označuje za „diskontinuální esej“) stejně 

jako to dělal Borges, když psal předmluvu ke svým 

povídkám: „Vyznačují se nadužíváním některých postupů: 

spojováním nestejnorodého, prudkými zvraty posloupnosti, 

redukováním celého jednoho lidského života na dva tři 

výjevy.“ Dále dodává, že „dobří čtenáři jsou labutě ještě 

černější a neobvyklejší, než dobří autoři. Četba je tudíž 

                                                 
53 Gombrowicz W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997, str. 85: „A dále, nač 
potřebujete celý ten kult umění, jež je obsaženo v takzvaných ´dílech´? 
Kde jste sebrali ten nesmysl, že člověk nesmírně obdivuje umělecká díla a 
že omdlíváme nebeskou rozkoší, když posloucháme Bachovu fugu? 
Copak vás nikdy nenapadlo, jak nečisté, kalné, nezralé je ono kulturní 
odvětví – odvětví, které nechce uzavřít do své simplifikující frazeologie? 
Chyba, jíž se často a všeobecně dopouštíte, tkví především v tomhle: že 
redukujete život člověka s uměním výhradně na umělecké emoce, a 
současně tento život pojímáte v aspektu krajně individualistickém, jako 
kdyby každý z nás prožíval umění na vlastní pěst nebo na vlastní koleno v 
hermetické izolaci od jiných lidí.“ 
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činnost, která následuje až po aktu psaní: je mnohem 

přizpůsobivější, civilnější, intelektuálnější.“54 

 

Primární otázkou vůbec tedy je, jaké  diskursivní 

strategie zvolíme – s Borgesem řečeno, abychom byli 

dobrými „autory i čtenáři“: 

 

1. První demaskování je třeba provést právě „zde“ – ve hře na 

objektivní aj. es-formu – která je snad pozůstatkem našich 

dětských her na vnitřní dialog a pošilháváním po případném 

čtenáři (Jak nakonec napsal Milan Kundera: „Náš obraz je 

naším největším tajemstvím.“55) Co jiného je tato „reflexe 

intelektuála skrze text, než pokoušením tajemství?“ – jak 

dodává nadneseně Blanchot: „Ten, kdo píše dílo, je oddělen, 

ten, kdo je již napsal, je vykázán. Ten, kdo je vykázán, o tom 

nadto neví.“56) Zde je tedy dobré říci, že to, že se čísluje, či 

mluví ve třetí osobě „společně se čtenářem“ je rétorickou 

strategií, která dává zdání objektivity. 

2. Text je hypertext57, což usnadňuje eklekticismus lépe, než kdy 

jindy – vzhledem k editaci hypertextu a databázím e-books 

(naskenované knihy a články) lze takřka až donekonečna 

bloudit v labyrintech odkazů. Citujeme-li Michela Foucaulta 

– „To vše by dobře vyhovovalo zaneprázdněné setrvačnosti 

těch, kteří hlásají vědění, jež je k ničemu, jakési okázalé 

vědění, bohatství zbohatlíka, jehož vnější znaky, jak dobře 

víte, jsou vystaveny k obdivu na konci stránek v poznámkách 

pod čarou.“ Metoda je tedy eklekticistní – vzhledem k výše 

                                                 
54 Borges Ch. L., Nesmrtelnost, Hynek, Praha 1999, str. 7. 
55 Kundera M., Nesmrtelnost, Atlantis, Brno 2006, str. 128. 
56 Blanchot, M., Literární prostor, Herrmann a synové, Praha 1999 str. 
11. 
57 viz Lévy P., Kyberkultura, Karolinum, Praha 2000, str. 25: „Hypertext 
je digitalizovaný text, jehož uspořádání lze plynule měnit. Je složen 
z elementárních bloků propojených sémantickými vazbami umožňujícími 
v reálném čase přechod z bloku na blok. Pojem hyperdokument rozšiřuje 
princip sdělení v síti, charakteristický pro hypertext, na všechny kategorie 
znaků (obsahující i obrázky nebo i zvuky) všechny dokumenty a 
hyperdokumenty, jimiž je tvořen.“ 
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zmíněnému a vzhledem k „tradici“ (vágní ale užitečné slovo 

– postmoderní) ve které je psána – „jsme nakonec to, co 

čteme.“   

3. Metoda je anachronická. Přičemž anachronismem míníme 

plodný anachronismus Didi-Hubermanna, který má blíže spíš 

k „aktům“ imaginace, než k nějakému „objektivnímu psaní 

dějin filosofie.“ A otázky, které Didi-Huberman směřuje 

k dějinám umění, jsou neméně plodné, míří-li jejich kritický 

osten na dějiny filosofie.58  

4. Tématem je: Komparace (podle výše zmíněného eklektická a 

anachronická, na druhé straně snad plodná) teorie moci M. 

Foucalta s U. Beckem, případně jinými autory pozdní 

moderny. Na úvod nám „posloužil“ právě Sloterdijk. 

5. Bedýnka s nářadím – boite á outils, charakterizuje tyto postupy: 

„Teorie nepředpokládá jeden závazný program k realizaci. 

Nenabízí kufřík plánů, nýbrž bedničku s nástroji (boite á 

outils), které mohou být podle potřeby použity k formulaci a 

uskutečnění různých plánů. Kritériem hodnoty nástrojů není 

to, zda náležitě reprezentují svět, ale to, zda se nám hodí při 

řešení  našich problémů – zda je můžeme použít, zda fungují. 

Deleuze připomíná Marcela Prousta, který nabádal své 

čtenáře, aby jeho knihu chápali jako brýle – nesedí-li jim, 

nechť si vezmou jiné nebo vynaleznou vlastní.“59 Nejlépe to 

vystihuje sám M. Foucault, který v jednom rozhovoru řekl: 

„Všechny mé knihy (...), ať Dějiny šílenství nebo tahle, jsou, 

chcete-li takové bedničky s nástroji. Jestliže je lidé otevřou, 

poslouží si tou či onou větou, myšlenkou, analýzou jako 

dlátkem nebo šroubovákem, aby zkratovali, diskvalifikovali 

systémy moci, třeba šroubovákem, aby zkratovali, 

                                                 
58 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006.  
59 Barša P. Fulka J., Michel Foucault: politika a estetika, Dokořán, Praha 
2005, str. 80. 
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diskvalifikovali systémy moci, třeba i včetně těch, z nichž se 

zrodili mé knihy, nu tím lépe.“60 

6. Cíl této práce, pokud se skutečně dá ve filosofii, a zvlášť v té, 

která se odehrává, alespoň jak si to mnozí myslí, v  

okamžicích svého vlastního skonu, hovořit o cíli: je zhotovit 

takovéto dlátko, či šroubovák k rozklížení samozřejmě 

přijímaných (pokud něco jako „samozřejmě přijímané“ 

existuje) mocenských a „textuálních“, či 

mocenských/textuálních strategií. Na tomto místě je třeba 

říci, že „úvod“ a „cíl“ jsou přesně ony institucionální, 

samozřejmě přijímané strategie, proti kterým je „naše“ psaní 

namířeno. 

 

Jak nás „učí“ J. L. Borges a B. Shaw, každá 

intelektuální práce je humoristická61, tuto kapitolu skončíme 

právě v takovém duchu, citací z Witolda Gombrowicze – 

literární ne-vědění, je totiž mnohdy více inspirativní než 

extáze filosofického rozumění. Navíc o smrti literatury se 

„tolik“ (experimenty OULIPA se diskrétně nechávají 

stranou) nemluví: 

 

„A nežli pokročím dále na cestě příšerných a příšerných hrůz, 

ne zcela lidských hrůz, musím vysvětlit, racionalizovat, 

zdůvodnit, vysvětlit a uspořádat, extrahovat vůdčí myšlenku, 

z níž se odvozují všechny ostatní myšlenky v této knize, a 

poukázat na pratrýzeň všech trýzní zde komentovaných a 

                                                 
60 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, Academia, Praha 2002, str. 
241. 
61 „Baroko je podle mého názoru takový styl, který promyšleně vyčerpává 
(anebo se o to přinejmenším snaží) své možnosti a dospívá na hranici 
sebekarikatury. Andrew Lang se někdy v osmdesátých letech pokoušel 
napodobit Popeovu Odysseu; dílo se stalo svou vlastní parodií a parodista 
již neměl jeho vypjatost čím nadsadit. Baroko (barok) je název pro jeden 
z tvarů sylogismu; osmnácté století tímto názvem označovalo jisté 
výstřelky architektury a malby století sedmnáctého; já bych řekl, že 
barokní je závěrečná etapa každého umění, které odhalí a vyčerpá své 
prostředky. Baroknost je intelektuální a podle Shawa je každá 
intelektuální  práce humoristická. Borges Ch. L., Nesmrtelnost, Hynek, 
Praha 1999, str. 7. 
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zvýrazněných. A musím zavést hierarchii trýzní a hierarchii 

myšlenek, komentovat dílo analyticky, synteticky a 

filosoficky, aby čtenář věděl, kde má hlavu, kde nohy, kde 

nos a kde patu, a aby mi někdo nevyčítal, že sám nevím, co je 

mým cílem, že nekráčím přímo a rovně a pevně jako největší 

spisovatelé všech dob, nýbrž běhám pominutě dokolečka.“62 

 

III. Život? a Dílo? 
 

„Klíč k osobnímu politickému názoru filosofa nelze hledat v 
jeho idejích, jako by bylo možné jej z nich vyvozovat, ale 
mnohem spíš v jeho filosofii, v tom jak žije, v jeho životě 
filosofa, v jeho étosu.“ a dodává že: „Jediný z francouzských 
filosofů, který se během války podílel aktivně na odboji, byl 
Cavailles, historik matematiky, který se zajímal o vývoj jejích 
vnitřních struktur. Žádný z těch filosofů, kteří se angažovali v 
politice – Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty – 
žádný z nich nehnul ani prstem.“63 
 
„Začal jsem psát náhodou. Ale jak člověk jednou začne, lapí 
ho to a už se té činnosti nezbaví.“ 
 

Michel Foucault 

 

Vzhledem k předcházejícím úvahám, 

k předcházejícímu nastínění metody, kterou budeme 

postupovat, se nejprve zeptáme takto: v jakých místech 

francouzské intelektuální krajiny můžeme Michela Foucaulta 

zastihnout?  V jakém z míst těchto někdy velmi temných, či 

v linii Borges, Kafka, Nietzsche (ti totiž často hovoří o 

místech, kde světlo není tím, co osvětluje a vyjevuje pravdu, 

ale naopak tím, co oslepuje a mate svojí hrou stínů) řečeno 

naopak: oslepujících místech, můžeme zastihnout filosofa M. 

Foucaulta? Řečeno ještě jinak – kterou „částečku“ jeho díla si 

vybereme, vyrveme i s kořeny a budeme ji „interpretovat?“  

                                                 
62 Gombrowicz W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997, str. 194. 
63 Foucault M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 1998. 
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Jak uvádí A. Megill, a musíme si říci, že nadsazeně, 

ve spíše rétorickém, patetickém. tónu, Foucault nepřijímal 

„normální intelektuální pravidla“ protože nechtěl psát texty 

jednoduše zapadající do preexistujících tradic a žánrů. 

Nechtěl psát takové texty, protože by to podkopávalo jejich 

kritickou funkci. Chtěl produkovat takové texty, které svoji 

rétorikou „jdou do světa“ a ten svět mění. Ústředním bodem 

není text, ale aktivita toho, kdo jej produkuje. Text je spíše, 

výše zmíněným nářadím k demystifikaci „smíšených stavů“, 

snad tedy i spletených objektů, či hybridů (B. Latour)? To 

však raději ponecháme stranou. Megill se ptá, co dělat 

s myslitelem, který chápe své texty jako bomby namířené 

proti dosud nevybuchlé realitě a který je chce mít jako 

„sebedestruktivní po použití - podobně jako rachejtle“?64 

 

Umberto Eco ve své knize Jak napsat diplomovou 

práci65 uvádí, že kupříkladu ten, kdo bych chtěl psát o 

Nietzschem, by měl dobře znát francouzštinu, protože většina 

„zásadních“ komentářů vyšla právě v této řeči. Proto je třeba 

si podobnou otázku položit i vzhledem k Foucaultovi. V jaké 

řeči vyšlo mnoho „zásadních“ (ponechejme stranou, co to 

znamená a nechejme tento pojem se sebedestruovat po jeho 

použití) komentářů k Foucaultovi? Kromě jeho mateřštiny, a 

jak nás poučuje M. McLuhan, je mateřský jazyk tou 

nejsilnější propagandou, je to angličtina. Souvisí to 

především s obrovským úspěchem, který měli francouzští 

filosofové, mezi nimi i Michel Foucault, ve Spojených 

státech v sedmdesátých letech. Odtud tedy Megillovo vidění 

Foucaulta takřka jako romantického hrdiny.  

Než tedy budeme pokračovat „v práci“, dovolíme si 

jedno „nevědecké“ odbočení, jeden postřeh o anglofonní 

                                                 
64Megill A., Prophets of extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault  
University of California Press, Berkley 1985, str. 184. 
65 Eco U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997. 
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tradici. Kromě známé „metaotázky“ této tradice, o které 

hovoří např. J. Galtung: „How do you operacionalize it?“ 

(čili „Jak to lze prakticky použít?“) je do očí bijící touha této 

tradice po rétorickém pathosu – který můžeme zpozorovat jak 

např. na politické rovině, u něčeho tak banálního jako 

prezidentské volby v USA. – s jejich jednoduchými hesly, při 

kterých se „dá dobře plakat, dojímat (nejlépe sebe samé) a 

halekat“ (viz známé: We can change, či výrok H. Clintonové, 

že současné volby jsou bojem mezi pravdou a poezií); na jiné 

rovině - akademické, pak lze zpozorovat zájem o tzv. new 

rhetoric studies, a v neposlední řadě lze tuto pathetickou 

touhu vysledovat v minikomentářích na zadních přebalech 

knih. Ať je to skoro jakákoliv kniha pocházející 

z akademického anglofonního prostředí, na zadní straně 

nalezneme jen ta nejpatetičtější a zároveň nejpodivnější (resp. 

nejsložitější, aby bylo poznat velkou jazykovou erudici 

pisatele) superlativa jako např.: „mesmerizing“ (podle 

vynálezce hypnózy Franze Mesmera), dále pak marvelous, 

brilliant, gratuluje se atd. Příkladů bychom nalezli nespočet. 

Snad to tedy byla kromě svůdných myšlenek francouzské 

provenience i nechtěná krása, kterou způsobily překlady 

patosu jazyka lásky do nemilosrdně jednoduché angličtiny, 

která podmínila ohlas francouzské tzv. poststrukturalistické 

filosofie v Americe. Nu, a Megillova kniha jde právě 

v podobném tónu, tohoto vřelého přijetí subversivních 

myšlenek. Na druhé straně je třeba říci, že se francouzské 

myšlení setkalo v anglofonní tradici zároveň s ostrou 

kritikou, jejímž vyvrcholením byla tzv. Sokalova aféra. Co je 

však zajímavé, Michel Foucault (a nutno dodat že i R. 

Barthes) byl ze seznamu „obviněných“ této aféry „vyňat“, či 

kritika na jeho adresu ze strany „inkvizitorů  postmoderního 

myšlení“ zůstala velmi povrchní  a nedůslednou.66  

                                                 
66 Viz Darryl Slack J., Mehdi Semati M.,  The politics of „Sokal affair", 
in: Marchessault J., Sawchuk K., Wild Science: Reading Feminism, 
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Tímto však opustíme tento ilustrativní, až pohádkový 

exkurs a vrátíme se zpět k linii naší úvahy. 

 

Druhým tématem této kapitoly bude právě vztah, a to 

života a díla – dvou veličin, které jsou jedněmi z těch, které 

čelily útoku, který vedl společně s jinými právě M. Foucault. 

Jistý druh „zrádného oprávnění“ můžeme najít v jedné 

z Foucaultových myšlenek: 

„Kdykoliv jsem se pokusil o nějakou teoretickou práci, 

vždycky jsem při tom vycházel z prvků své vlastní 

zkušenosti, vždycky se to vztahovalo k procesům, které jsem 

nacházel sám v sobě. Vždycky to byl zlomek autobiografie – 

pouštěl jsem se do takové práce, protože jsem ve věcech 

kolem sebe, v institucích, s nimiž jsem měl co činit, ve svých 

vztazích k druhým lidem cítil praskliny, temné otřesy, 

dysfunkce.“67 

Jak uvádí P. Rabinow a H. Dreyfuss, „snad 

nejironičtější a nejvhodnějším způsobem, jak začít knihu o 

Michelu Foucaultovi, je jednoduše reprodukovat 

biografickou zmínku na zadní straně přebalu“68 - Život a dílo 

tedy redukovat na pár řádek, slovníkového heslo, aneb, jak 

v tomto směru zmiňuje Borges „vždy zbytečný intelektuální 

čin.“ (Výše jsme zmiňovali nadšení anglosaské intelektuální 

tradice pro zadní přebaly knih). Skepticky, a to značně, vidí 

situaci Borgesův vypravěč komentující snahu absurdního 

tragického hrdiny,  Autora Quijota Pierra Menarda: 

„Neexistuje intelektuální čin, který by se nestal zbytečným. 

Filosofická učení působí zpočátku jako pravděpodobný popis 

                                                                                                                                                         
Medicine and Media, Routledge, London 200, str. 223 – 227. 
67 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 43. 
68 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. vii.  
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světa. Léta plynou a z učení se stane pouhá kapitola – ne-li 

odstavec nebo jméno. V literatuře je to ještě zřejmější.“69 

 Zájem o Foucaultovo dílo však v současné době, kdy 

vycházejí, či vyšly jeho přednášky z Collége de France, spíše 

narůstá a přetrvává. Navíc „Foucaultův příběh“ je více než 

zajímavý a jeho život vedl hned několik autorů k 

podrobným biografiím, které se zaměřují jak na spojitost výše 

zmíněného: života a díla (jako D. Macey, a zejména D. 

Eribon, nejnověji pak P. Veyne70), tak i, jako např. James 

Miller v Passion of Michel Foucautl71, na „skandalistické“, 

„dandyovské“ a nevázané aspekty jeho života. 

 

IV. Život lišky 

 

liščí pár rozrušil hladinu sněhu 
podupal ústí svatební nory; 
 po kruté lásce tu s večerem zbývá 
palčivá žízeň v kapičkách krve 
 

René Char 

 
"Nedovedu si představit, jak by mohl někdo napravit, že 
opomenul chodit v pravý čas do dobré školy. Takový člověk 

                                                 
69Don Quijote – řekl mi Menard – byl především příjemnou knihou. Teď 
je příležitostí k vlasteneckým přípitkům, ke gramatické nadutosti a  
k oplzlým luxusním vydáním. Sláva je možná nejhorší druh nepochopení. 
Tyto nihilistické závěry nejsou nic nového. Neobvyklé je však 
rozhodnutí, ke kterému na jejich základu dospěl Pierre Menard. Rozhodl 
se předejít marnost, čekající na veškeré lidské úsilí. Pustil se do něčeho 
nadmíru složitého a předem bezcenného. Předsevzal si, že v cizím jazyku 
znovu napíše knihu, která již existuje, a vložil do toho všechnu pečlivost i 
probdělé noci. Napsal nesčetné koncepty. Houževnatě opravoval a 
roztrhal tisíce rukopisných stránek. Nikomu do nich nedovolil nahlédnout 
a pečlivě se postaral, aby ho nepřežily. Marně jsem se snažil  je 
rekonstruovat.“ Borges J. L., Autor Quijota Pierre Menard, In: Borges J. 
L., Nesmrtelnost, Hynek, Praha 1999, str. 118 - 119. Srov. „A kromě toho 
se zamysleme nad tím, zda toto vaše dílo jedinečné, výjimečné a 
vypracované, není jen částečkou třiceti tisíc jiných děl, stejně 
jedinečných, přicházejících na svět dle principu ´každý rok 
prorok?´Děsivé části! Proto tedy konstruujme celek aby částečka části 
čtenáře pochopila částečku části díla, a to jen částí?“ In: Gombrowicz W., 
Ferdydurke, Torst, Praha 1997, str. 77. 
70 Veyne P., Foucault: Sa pensée, sa personne, Gallimard, Paris 2008. 
71 Miller J., The Passion of Michel Foucault, Harvard UP 2000. 
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se nezná, jde životem, aniž by se byl učil chodit; malátný sval 
se prozrazuje stále, každým krokem. Někdy je život tak 
milosrdný, že vynahradí tuto tvrdou školu: snad letitou 
chorobou, jež vyburcuje největší sílu vůle a soběstačnost, 
nebo náhle překvapí nesnázemi, které ohrozí ženu a dítě a 
přinutí k činnosti, která zase dodá ochablým buňkám energie 
a ve vůli k životu obnoví úpornost. Za všech okolností zůstává 
nejžádoucnější tvrdá kázeň v pravý čas, tj. ve věku, kdy 
vědomí, že se na člověku mnoho požaduje, naplňuje pýchou. 
Neboť rozdíl mezi tvrdou školou jako školou dobrou a každou 
jinou školou tvoří to, že je vyžadováno přísně, že je dobré a 
ano i výborné vyžadováno jako samozřejmost, že se skrblí 
chválou, že chybí shovívavost, že se plísní ostře, věcně, bez 
ohledu na talent i původ. Takové školy je potřeba v každém 
směru a platí to o věcech nejhmotnějších jako o 
nejduchovnějších: chtít rozlišovat zde by bylo osudné. Vojáka 
i učence činí zdatným tatáž kázeň: a ještě přísněji vzato. není 
dokonalého učence, který by neměl v těle půdu řádného 
vojáka. Dovést poroučet a také poslouchat s pýchou, stát v 
řadě, ale vždy být schopen i vedení, dávat přednost 
nebezpečenství před pohodlnou jistotou, neodvažovat, co je 
dovolené, jako hokynář, být více nepřítelem mrzáckému 
skrblictví, chytráctví, cizopasnictví než zlu. Čemu se učíme ve 
tvrdé škole? Poslouchat a poroučet."72 
 

Friedrich Nietzsche 

 

Jak podotýká Foucaultův biograf D. Eribon, psát o 

životě M. Foucaulta se může jevit jako sporný počin. 

„Možnost biografické studie odsunul přece on sám tím, že 

několikrát odmítl pojem ´autor´“, avšak jak dodává „(...) ani 

on sám se nemohl od společnosti v níž žil, abstrahovat, neboť 

byl s oněmi ´funkcemi´, jež popisoval, svázán jako každý 

jiný. Své knihy podepisoval, jedny s druhými propojoval 

předmluvami, články či rozhovory, v nichž se od jedné etapy 

ke druhé snažil nastolit koherenci nebo dynamiku svého 

bádání; reagoval na komentáře a sám také komentoval, 

účastnil se rozprav o své práci, odpovídal na námitky, na 

kritiku, na špatný či dobrý výklad. Byl prostě autor, vytvořil 

určité dílo, a to je komentováno.“ Podle Eribona Foucault 

                                                 
72 Nietzsche F., O životě a umění, Votobia, Olomouc 1995, str. 38 – 39. 
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„ukázal (...), že koloběh diskursu v našich společnostech je 

nutně podřízen formám, danými pojmy autor, dílo a 

komentář.“73 Na druhé straně, jak dodávají P. Rabinow a H. 

L: Dreyfuss, k tomu abychom postihli Foucaultovi 

metodologické a myšlenkové posuny, je třeba počítat se třemi 

pozicemi, které se v jeho díle objevují (ať už se s nimi 

kriticky vyrovnává, či se s nimi v jistých ohledech 

ztotožňuje), a to: strukturalismus, fenomenologie a 

hermeneutika. Bylo by samozřejmě naivní pokoušet se 

postihnout vývoj těchto tří vlivů/disciplín v kontextu 

intelektuální krajiny poválečné Francie – vůbec artikulovat 

to, v jakém momentu a kdy pronikají tyto vlivy do 

Foucaultova díla. I při pokusu jenom popsat, jakými 

změnami procházelo pouze fenomenologické myšlení (např. 

jen ve filosofických projektech dvou nestorů francouzské 

filosofie, a to Merleau-Pontyho a Sartra) bychom se dopustili 

mnoha zjednodušení. Čehož se v jistém ohledu dopouštějí 

právě Rabinow s Dreyfusem, když vysvětlují, že jsou zde 

prostě dva druhy strukturalismu: atomistický (jehož 

representantem by byly Propovy analýzy) a holistický (jehož 

zástupcem by byl Levi-Strauss), že transcendentální 

fenomenologie E. Husserla je v přímém protikladu 

strukturalismu a že je zde hermeneutika, která je metodou pro 

„znovupřivlastnění si hlubokému rozumění bytí, které je 

uchováno v tradičních lingvistických praktikách.“74 

Francouzské myšlení je od analyzování anglofonní 

tradice přeci jenom poněkud odlišné. Jak si ukážeme, je to 

právě Foucault, který mimo jiné problematizuje otázky vlivu 

a tradice. Biografie je tedy jistým méně násilným „úvodem“ 

                                                 
73 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 9., srov. Megill A., Prophets of extremity: Nietzsche, heidegger, 
Foucault  University of California Press, Berkley 1985, str. 185 – 219. 
Foucault´s intellectual milieu  
74 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. xix. 
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do Foucaultovi filosofie – jednak právě proto, že oproti 

filosofické analýze textů si může dovolit mnohá zjednodušení 

– kterými jsou např. neoprávněné redukce pojmů a jmen na 

jedno či dvě hesla a na druhé straně v sobě nese něco, co je 

pro francouzskou tradici poststrukturalistického myšlení více, 

než důležité – totiž příběh. Literárnost a literatura je něco, co 

je (můžeme říci) pro „francouzský diskurs“ velmi typické. 

Namátkou můžeme vzpomenout na Sartra, Derridu, Kristevu 

a další, kteří své analýzy častokrát a z různých pozic obracejí 

směrem k literárním dílům (jako např. Balzac, Proust, Robbe-

Grillet aj.). Zájem o literaturu je tedy nepochybně tím, co 

spojuje autory s mnohdy naprosto odlišnými názory (P. 

Ricoeur, M. Foucault, J. Kristeva, G. Delleuze...) A Michel 

Foucault, co se zájmu o literaturu týče, jak si ukážeme 

samozřejmě, „není výjimkou.“  

 

(Paul) Michel Foucault se narodil roku 1926 ve městě, 

kde bezhlaví svatí, bdí s knihou v ruce na to, aby 

spravedlnost byla spravedlivá, hrady pevné. Takovouto 

moudrost zdědil.75 Svá studijní léta začal malý Foucault pod 

znamením jezuitů (na koleji sv. Stanislava). Vykován 

v přísném ohni francouzského školství pak v roce 1945 

opouští své rodné město (Poitiers) a studuje na výběrové 

škole l´Ecóle Normale Supérieure v Paříži. „Mladý 

´venkovan´, jak Foucaulta vidí spolužáci, je vymóděný jako 

hastroš a obutý do neuvěřitelných bagančat.“ V Paříži, ještě 

na lyceu Jindřicha IV., se Foucault setkává s profesorem 

filosofie Jeanem Hyppolite, mužem, který bude mít pro 

Foucaultův život ještě důležitý význam. Hypollite vykládá 

„bombasticky, ezotericky, inspirativně a trhavě chrleně“ 

Hegela, „na základě Mladé Parky a Mallarméova textu Vrh 

kostek nevyloučí náhodu“, čte se Hegelova Fenomenologie 

                                                 
75 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 18. 



 49 

ducha a Descartova Geometrie, což mladého Foucaulta velmi 

inspiruje, a „na prahu dospělosti mu odhaluje jeho poslání“- 

„(...) až dosud ho vášnivě zajímaly dějiny, teď ho však, 

možná poprvé, začíná lákat filosofie. Poznává ji totiž 

v podobě, která má právě co činit s dějinami. Jako příběh, 

který líčí trpělivé putování Rozumu na cestě k jeho nastolení. 

Je to filosofie, která zahrnuje celé dějiny, a ty dějiny mají 

smysl. Jean „mistr Hippal“ Hyppolite byl prvním, kdo 

Foucaulta podnítil k tomu, co se mu posléze stalo osudným. 

Foucault se také bude ke svému dluhu vůči tomuto 

profesorovi, když se s ním po několika letech znovu setká na 

École normale a nastoupí po něm na Collége de France, vždy 

výslovně hlásit.“ 76 

 

Z mladého venkovana se stává jízlivý, uzavřený a 

plachý mladík, který těžce snáší kolektiv – „jednou ho 

například.najde jistý profesor ležet v jedné místnosti na zemi, 

vlastnoručně pořezaného břitvou na hrudi. Jindy zas 

uprostřed noci pronásleduje s dýkou v ruce jednoho 

spolužáka. Když se v roce 1948 pokusí o sebevraždu, je to 

                                                 
76 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 31., str. 32. Srov. k Mallarméovi Deleuze G., Nietzsche a filosofie, 
Herrmann a synové, Praha 2004., str. 60 – 64. Ostatně metaforika vrhu 
kostek hraje ve francouzské intelektuální tradici důležitou úlohu – srov. 
např. pojem punctum R. Barthese, jako (...) malou skvrnu, malý řez – a 
znamená též hod kostkou. Punctum nějakého snímku, toť ona náhoda, 
která mne v něm zasahuje.“ Barthes R., Světlá komora, Archa, Bratislava 
1994, str. 28. Více viz Marcelli M., Příklad Barthes, Kalligram, 
Bratislava 2001, či Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 
20. století, Herrmann a synové, Praha 2004, str. 89 – 93., tamt. str. 94. 
Srov.: „Barthes sice píše, že jeho vztah k psychoanalýze je vztahem 
nerozhodnutým, vztahem, který vylučuje zaujetí pozice pro nebo proti, 
avšak analogie mezi lacanovským reálnem a barthesovským punctem 
nám nemůže uniknout. V obou případech se jedná o rezistenci, 
sebereferenčnost, absolutní instanci, vyznačující meze subjektivity: na 
jiné rovině tedy běží o tytéž charakteristiky, které , které jsme předběžně 
vytyčili jako hlavní rysy události, setkání či výjimky neredukovatelné na 
pravidlo.“ K tomu srov. Petříček M., Fenomenologie bez Husserla. Od 
setkání k události, Reflexe č. 32. 
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pro většinu jeho kolegů jen potvrzením toho, co si mysleli už 

před tím, že má povážlivě křehkou psychiku.“77 

Otec mladého Michela přivede k psychiatrovi – tehdy 

je to jeho první kontakt s psychiatrickou institucí. O 

sebevraždu se Michel Foucault pokusil ještě několikrát, 

přičemž hlavní příčinnou byla zřejmě těžce prožívaná 

homosexualita: 

 

„Všichni zkrátka shodně zakotvují Foucaultovo dílo a 

jeho bádání v situaci, kterou tak dramaticky prožíval za svých 

vysokoškolských let. To samozřejmě neznamená, že je lze 

celé vysvětlit právě jen právě jen homosexualitou, jak se o to 

v domnění, že to samo stačí k jeho diskreditaci, pokoušejí 

někteří představitelé amerických univerzit. Dalo by se jim 

odpovědět podobně, jako odpověděl Sartre na vulgární 

marxismus: jistě, Paul Valéry je maloměšťák, ale ne každý 

maloměšťák je Paulem Valérym. Focuaultovo dílo nám 

prostě jen umožňuje vidět jak se z určité zkušenosti, jež by se 

možná dala nazvat prvotní, zrodil intelektuální projekt, jak se 

ze zápasů osobního a společenského života rozvinulo 

dobrodružství intelektu, a to tak, že v nich nezůstal ponořen, 

ale dokázal je promyslet, přesáhnout, zproblematizovat 

formou otázky, ironicky navrácené zpátky tazatelům: víte 

skutečně, kým jste? Jste si jisti svým rozumem? Svými 

kategoriemi vnímání? Foucault četl psychiatry, spolupracoval 

s psychology. Byl by mohl se stát jedním z nich. Nezabránila 

mu v tom právě homosexualita?“ 

 

Přes všechny výstřednosti je však Foucault velmi 

pracovitý, čte klasické filosofy a v. r. 1949 obhájí práci právě 

o Hegelovi s názvem Ustavení historického transcendentna 

v Hegelově Fenomenologii ducha. V této době se také 

                                                 
77 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 40. 
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Foucault pouští do studia němčiny, aby mohl číst Heideggera: 

„začal jsem Hegelem, pokračoval Marxem a pak jsem začal 

číst Heideggera. (...) Z četby Heideggera tu mám ještě 

poznámky – celé tuny poznámek – a daleko významnějších 

než ty, které jsem si dělal nad Hegelem nebo Marxem. Četba 

Heideggera předurčila celý můj filosofický vývoj, ale 

přiznávám, že Nietzsche nad ním zvítězil (...). Nietzscheho 

znám mnohem lépe než Heideggera, oba mi však přinesli 

základní zkušenost. Nečíst Heideggera, nečetl bych byl 

možná ani Nietzscheho.“78 

 

Nietzscheho čte však až později (viz níže, kolem roku 

1953), v dobách studia čte Freuda, Krafta Ebinga, Marii 

Bonapartovou... Eribon uvádí, že velkou inspirací je pro něj 

Politzerova Kritika základů psychologie, Kinseyho zpráva o 

sexuálním chování Američanů – v této době čte také 

Bachelarda, který stejně jako Freud bude mít velký vliv na 

jeho pozdější dílo, dále pak literaturu – Kafku, Prousta, 

Geneta, Faulknera, Gida a samozřejmě Sada. Foucault 

navštěvuje v této době také přednášky M. Merleau-Pontyho, 

který žákům přibližuje sémiologii Ferdinanda de Saussurea a 

seznamuje se s tehdy ještě neznámým L. Althusserem. 

V roce 1951 skládá Michel Foucault napodruhé státní 

zkoušku ( a to z filosofie, psychologie, psychopatologie a 

experimentální psychologie) – jedno z témat je příznačné 

francouzské literárně-filosofické tradici: “ve spící krajině čiré 

vzpomínky se sejdou Bergson se Spinozou a vedou spolu 

rozhovor o čase a věčnosti, v němž se snaží určit, jakým 

způsobem má filosofie ony pojmy chápat.“ V komisi vedle 

                                                 
78 In: Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 44. – 45., A. Megill dokonce vidí Foucaulta jako někoho, kdo 
syntetizuje pozice jeho dvou ontologicko/kritických předchůdců – 
Heideggera a Nietzscheho: Foucault je ten, který „leží mezi nimi, na 
druhé straně je překračuje“ Srov.  Megill A., Prophets of extremity: 
Nietzsche, heidegger, Foucault  University of California Press, Berkley 
1985, str. 184.  
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Jeana Hyppolita aj. zasedá i G. Canguilhem, který prosazuje 

nová témata, jako např. sexualita, ironií osudu je to právě 

Foucault, který na toto téma hovoří: 

 „Po vyhlášení výsledků si Foucault, rozzuřený, že 

neprošel jako první, jde stěžovat Canguilhemovi, na jaké 

téma to musel mluvit. Co je to vůbec za nápad, řekne mu 

v podstatě, vyptávat se aprobantů na sexualitu!“79 

Do období, kdy Foucault zakončuje svá studia, spadá 

jeho zanícenost pro experimentální psychologii (např. 

Roscharchův test) – dokonce uvažuje o zapsání se na 

medicínu: 

„Vzpomíná, jak stačilo do té jámy lvové – 

experimentální psychologie – jen vkročit, a už mu kladli 

otázku: chcete dělat psychologii vědeckou, nebo jako pan 

Merleau Ponty? ´Na této otázce není ani tak pozoruhodné´, 

píše ironicky (Foucault, pozn. M. Š.), ´ono dogmatické 

definování pravé psychologie, jako spíš zmatenost a bytostný 

skepticismus, které jsou v ní obsaženy. Byl by prapodivným 

biologem, kdo by říkal: chcete dělat výzkum biologický, 

vědecký, či ne? (...) Je třeba se zamyslet nad tím, nakolik má 

bádání právo hlásit se k racionalitě; tázat se po jeho podstatě, 

o níž víme, že to není žádná objektivita vědy.´“80 

 

Foucault v této době pracuje jako psycholog 

v nemocnici sv. Anny81, kde J. Verdeauxové (viz níže) 

pomáhá s pokusy měření nervových reakcí, později pracuje i 

ve věznici. Během těchto let si získává věhlas jako 

přednášející na universitě v Lille: učí i na École normale 

supérieure, kam si jej vyžádal hned po státní zkoušce L. 

Althusser. V Lille je jmenován asistentem psychologie a od 

                                                 
79 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 52 – 53. 
80 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 58. 
81 Mj. je tato nemocnice místem, kde od roku 1953 přednáší J. Lacan. 
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podzimu 1952 se ujme své funkce. Žáci, jako Paul Veyne či 

J. Derrida, jsou ohromeni jeho výřečností. Foucault přednáší 

o psychologii a snaží se zmodernizovat Dějiny filosofie 

Alfreda Webera.82 

V době výuky na École Foucault vstupuje (v roce 

1950) do komunistické strany (O´Farell uvádí, že jeho 

rozhodnutí bylo ovlivněno mj. tehdejší situací v Indočíně83), 

ač není tak horlivým či militantním komunistou jako jeho 

kolegové (nechodí na schůze, pošklebuje se článkům 

v L´Humanité pojednávajícím o Sovětském svazu). V roce 

1978 hodnotí tehdejší situaci takto: 

„Co mohla pro ty, jimž bylo na konci války dvacet a 

které navíc postihla ta tragédie, že se jí nezúčastnili, 

znamenat politika, když měli na vybranou mezi Stalinovým 

Sovětským svazem a Trumanovou Amerikou? Nebo mezi 

starou SFIO (Francouzská sekce dělnické Internacionály...) a 

křesťanskými demokraty atd.? Představa nějaké budoucí 

profese buržoazního typu – profesor, novinář, spisovatel a 

podobně – se mnoha mladým intelektuálům, mezi nimi i mně, 

zdála nemyslitelná... Cítili jsme naléhavou potřebu – 

zkušenost ji ostatně potvrdila – radikálně jiné společnosti, než 

byla ta, v níž jsme žili a která připustila nacismus, 

prostituovala se s ním a potom se jako jeden muž přidala k de 

Gaullovi. Velká část francouzské mládeže na tohle všechno 

reagovala totálním odvržením...“84 

 

Zlomem je rok 1953, kdy Foucault z řady příčin (mez 

i nimiž je na prvním místě homosexualita, kterou strana 
                                                 

82Do tohoto období spadají drobná díla, jako Foucault M., Problèmes de 
l’anthropologie lectures at the École Normale 1954-1955., dále Foucault 
M., La psychologie de 1850 ŕ 1950 In: Huisman, D. and Weber, A., 
Histoire de la philosophie européenne, Librairie Fischbacher, Paris 1957, 
str. 591 – 606., Foucault M., La recherche scientifique et la psychologie, 
In: Des chercheurs français s'interrogent, Privat, Toulouse  1957 
(1958),str. 173-201. 
83 O´Farell C., Michel Foucault, Sage, London 2005, str. 121. 
84 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 66 – 67. 
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zavrhuje) se odvrací od komunismu (definitivně vystoupí ze 

strany až v r. 1955, před svým odjezdem do Švédska) a 

zároveň začíná číst jeden z jeho největších inspiračních 

zdrojů – F. Nietzscheho. Společně s Nietzschem jej pak v této 

době silně uhrane Maurice Blanchot a Georges Bataille – 

přestože, je „objevuje“ J. P. Sartre - jak podotýká J. Derrida, 

když mluví o „poststrukturalistické generaci filosofie“: „K 

Bataillovi a Blanchotovi jsme se dostali přes Sartra, ale četli 

jsme je proti Sartrovi.“85  

Důležitou kapitolou Foucaultova života je rok 1954, 

období spolupráce s německým filosofem a 

psychoanalytikem Ludwigem Binswangerem ( který se 

dlouho zamýšlí otázkami „existenciální analýzy a byl 

kolegou a přítelem Freuda, Jasperse, Heideggera, Junga). 

Vychází také Foucaultova první kniha, týkající se duševní 

choroby: Maladie mentale et Personnalité.86 Foucault se 

rozhodne přeložit (společně s diplomandkou Jacquese 

                                                 
85 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 73. 
86Duševní choroba a osobnost, francouzsky 1954, česky Horizont 1971, 
viz dále 2. přepracované vydání této práce (Foucault první vydání 
přepracuje v r. 1962 až po vydání Šílenství a nerozumu, změní celý závěr, 
vypustí Pavlova a nahradí jej stručným výtahem ze své disertace): 
Foucault M., Psychologie a duševní nemoc, Dauphin, Praha – Liberec  
1997. Foucault je v té době zastáncem marxistického pohledu, vyzdvihuje 
Pavlova, často používá marxistický slovník. Je to: „Spíš ovšem jen 
knížečka. Vydalo ji v. r. nakladatelství Presses universites de France 
v knižnici ´Initation philosophique.´(...) Je to v podstatě kritika 
Goldsteinových teorií, jimiž se v té době inspirují jak Maurice Merleau-
Ponty tak Georges Canguilhem. Dost široce a s poněkud větší sympatií se 
pak Foucault zabývá ´existenciální analýzou´a přiznává jí zásluhu o velký 
pokrok psychiatrie. Přísnější je zato k psychoanalýze, které vytýká, že 
´irealizuje vztahy mezi člověkem a jeho prostředím´. (...) Mentální 
choroba je důsledek sociálních, kontradikcí, které člověka v průběhu dějin 
odcizily. A terapeutika si právě proto musí hledat nové cesty: lze 
´předpokládat, že nemocný jednoho dne přestane být odcizený, bude 
možné uvažovat o dialektice choroby v osobnosti jedince.(...) Neexistuje 
jiná léčba než taková, jež nastolí nové vztahy s prostředím(...). Jestliže je 
cílem psychologie, jako každé vědy, rušit odcizení, pak se musí , má-li 
být skutečnou psychologií, zbavit psychologizování.“ V tomto útlém 
(kniha má 114 stran) se také poprvé objevuje pojem „archeologie“ – a to 
v souvislosti s psychoanalýzou, „archaickými stadii jedincova vývoje.“ 
Foucault píše: „Každé libidózní stadium je virtuální patologická struktura. 
Neuróza je spontánní archeologií libida.“ Eribon D., Michel Foucault 
1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., str. 86 – 87. 
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Lacana Jacqueline Verdeaux) jeho článek nazvaný Sen a 

existence do francouzštiny. Jacqueline Verdeaux pak navrhne 

Foucaultovi, aby ke knize napsal předmluvu – ten se toho 

inspirován René Charem, s chutí ujme. „Sto dvacet stran 

Foucaultovy předmluvy v každém případě dobře ukazuje jeho 

tehdejší myšlenkovou orientaci. Ale v podstatě je to text 

zásadní povahy, v němž lze už rozpoznat Foucaultova 

bytostná témata, otázky, které si položil a bude si je klást i 

nadále, a zachytit tak možná genezi jeho díla u samého jejího 

pramene.“87 “ 

 

O rok později od vydání Binswangerovi knihy se 

chystá Foucault  opustit Francii. Na doporučení archeologa  

R. Curiela a G. Dumézila dostává Foucault místo ředitele 

Maison de France a lektora francouzštiny v Uppsale. 

Švédsko platilo tehdy za svobodnější zemi než-li Francie, 

avšak na homosexualitu se tam nehledí o nic lépe než 

v Paříži, možná ještě hůře. Foucault tehdy říká: „Jsem 

Descartes dvacátého století (...), zhebnu tady. Mám alespoň 

to štěstí, že zde není královna Kristina.“88 V Uppsale však 

navazuje Foucault velmi důležité přátelství právě s G. 

Dumézilem, který do Švédska každoročně jezdí, a kterému 

svůj „dluh“ připomene několikrát, např. i při nástupní řeči na 

Collége de France: 

 

„Myslím, že hodně dlužím panu Dumézilovi, protože 

to on mě podnítil k práci ve věku, kdy jsem se ještě 

                                                 
87 Le rêve et l'existence, česky viz Foucault M., Sena a obraznost, 
Liberec, Dauphin 1996., sorv: Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by 
Michel Foucault, The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. 
xxiii. „Before he took up structuralist techniques, in his earliest published 
work, the introduction to an essay by Binswanger, Foucault clearly 
identified himself with the tradition of hermeneutic ontology which 
originated in Heidegger´s Being and Time.“ 
88 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 91. 
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domníval, že psát je zábava. Ale hodně dlužím také jeho dílu 

(...). Právě on mě naučil analyzovat vnitřní ekonomii diskursu 

zcela jiným způsobem než metodami tradičního výkladu nebo 

lingvistického formalismu; on mě naučil jak popsat diskurs 

v jeho proměnách a vztazích k instituci.“89 

 

S Uppsalou se pojí jeho „dandyovské období“ – 

dávno je konec hastrošovi z venkova. „Jednoho dne odjede 

s Jeanem-Christophem (tehdejší Foucaultův tajemník, M. Š.) 

do Stockholmu koupit si auto a k ohromení poctivých 

Uppsalanů přijedou zpátky v přepychovém béžovém jaguáru. 

Na podobnou pompu není zdejší společnost zvyklá a hlavně 

žasne, že si nějaký lektor – člověk na nejnižším stupni 

univerzitního žebříčku – může dovolit takový přepych. 

Foucaultovi ovšem, jak rád říkával Dumézil, peníze nikdy 

nechyběly (podporovala ho stále rodina) a na rozdíl od toho, 

co se o něm později často říkalo, nebyl ani žádný asketa či 

mnich. V restauracích si uměl popřát a rád i pil. Jeho tehdejší 

přátelé líčí některé jeho památné ´opičky´, například jak se 

jednou po večeři zvedl pro chlebíček a na mol opilý se svalil 

na zem. (...) Jeho jaguár se stal legendárním pro všechny, kdo 

ho v Uppsale znali.“ 

 

Kromě života dandyho však Uppsala znamená pro 

Foucaulta především práci: jeho přednášky, pojednávají v té 

době (a nakonec i dnes) kontroverzní témata: např. “Pojetí 

lásky ve francouzské literatuře od Markýze de Sade po Jeana 

Geneta“, podobně jako ve Francii na École, přitahují početné 

a nadšené publikum. Šíři Foucaultova, již tehdy se rodícího, 

ohromného intelektuálního záběru naznačují i další 

přednášky: „Současné francouzské divadlo“ a „Náboženské 

zkušenosti ve francouzské literatuře od Chateaubrianda po 

                                                 
89 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 93 
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Bernanose.“ Foucault se kromě výuky také stará o chod 

institutu, promítá a komentuje filmy, hraje divadlo, rozšiřuje 

knihovnu, stará se o hosty, které k přednáškám zve 

francouzská ambasáda atd.  Pobyt v Uppsale je ale především 

spojen s prací na disertaci – právě v nehostinném počasí 

severského klimatu vznikají první práce Dějin šílenství.. 

Foucault objevuje v místní knihovně učiněný poklad: „v roce 

1950 sběratel Dr. Erik Waller věnoval knihovně žeň své 

mnohaleté práce, dokumenty sahající od šestnáctého až do 

začátku dvacátého století, celkem jednadvacet tisíc položek: 

dopisy, rukopisy, vzácné tisky, čarodějnické knihy... A 

hlavně bohatý soubor dokumentů z dějin lékařství, v němž 

shromáždil takřka všechno významné, co vyšlo do roku 1800, 

a značnou část toho, co vyšlo později. Když v r. 1955 vyjde 

katalog fondu ´bibliotheca Walleriana´, je to takříkajíc 

v pravou chvíli.“90 Foucault neúnavně pracuje v knihovně, či 

za poslechu Bacha a Mozarta večer doma. 

 Foucault nejprve rozmýšlí, že by svoji disertaci 

předložil v Uppsale, avšak po setkání s positivistickým 

profesorem dějin myšlení a věd Stirnem Lindrothem, kterého 

předložená „vyumělkovaná literatura“ vyděsí, od toho upustí. 

Foucault pak opouští Švédsko po věcné stránce s již 

dokončeným rukopisem práce.  

Po další stáži ve „smutné a dusivé zemi“91 - v Polsku, 

ze kterého musí pro jistý „skandál“, spěšně odjet a kde vede 

Centrum pro francouzskou civilizaci na Varšavské univerzitě, 

se v r. 1959 dostává do Německa. V Hamburgu se stává 

ředitelem Francouzského institutu.  Po dokončení disertace se 

vrací do Paříže a předkládá ji Jeanu Hyppolitovi, kterého by 

si rád zvolil za vedoucího práce. Jean Hyppolite souhlasí, 

avšak s tím, že „povede“ pouze doplňkovou disertaci o 

                                                 
90 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 101. 
91 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str.. 106. 
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Kantově Antropologii – k patronátu nad hlavní disertací 

doporučí Foucaultovi G. Canguilhema. Canguilhem si přečte 

text a je udiven brilantností díla. Zároveň Foucault získává 

nabídku místa na univerzitě Clermont-Ferrand, zatím ne jako 

profesor, jelikož nemá za sebou ještě obhajobu, ale jako 

„přednášející.“ „Foucault se rozhodl se svým exilem 

prozatím skoncovat.“92  

V roce 1961 předkládá k obhajobě svoji disertační 

práci, „´započatou ve švédské noci´a dokončenou ´pod 

neústupným sluncem polské svobody´“93 Šílenství a nerozum. 

Dějiny šílenství v klasické době. 

 

Na tomto místě je třeba upozornit, provést, vzhledem 

k výše proklamované metodě“ jakousi „plodně 

anachronickou odbočku“: je třeba upozornit, že jsme stále na 

místě úvodu, exkursu, že se procházíme cizím životem. 

Vyvstává však otázka, kdy započneme interpretaci ad fontes 

Foucaultova díla: či jak bylo řečeno výše, kdy zodpovíme 

otázku: v jakých místech francouzské intelektuální krajiny 

můžeme Michela Foucaulta zastihnout? Či lépe 

zformulováno: u jakých děl se zastavíme? Svoji 

pozorovatelnu postavíme do jiné doby, než jsou Dějiny 

šílenství. V naší úvaze nás bude zajímat mnohokrát 

komentovaná „teorie moci“ (pokud něco takového, či takto 

nazvaného můžeme u Foucaulta vůbec nalézt – je to podobné 

jako s jeho „autorstvím“ – Foucault mnohokrát podotknul – 

výrazně např. v přednáškovém cyklu Je třeba bránit 

                                                 
92 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 108. Srov. tamtéž: „Úřední ani kulturní funkci jako je ta, z níž právě 
odchází, nebude už nikdy zastávat, třebaže k tomu několikrát nebude mít 
daleko.“ D. Eribon uvádí příklad kulturního poradce v Tunisu, kde 
Foucault bude pobývat, později dokonce přijdou i nabídky vést kulturní 
institut v Tokiu, či v New Yorku. 
93Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 119.  
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společnost94 či jinde, že nechtěl nikdy svoji práci „korunovat“ 

ucelenou teorií moci, jak např. píše: 

  „Hlavním tématem mých zkoumání tedy není moc, ale 

subjekt.“95 

Pro další z ilustrací můžeme použít velmi výstižný 

citát z resumé přednášek Je třeba bránit společnost: 

 

„Foucault nikdy nevěnoval otázce moci knihu. 

Několikrát načrtl její podstatné rysy: neúnavně vysvětloval, 

nešetřil upozorněními a upřesněními. Studoval funkci moci, 

její důsledky, to, ´jak moc je´, v četných historických 

analýzách, které mohl provádět ohledně ústavů (pro 

choromyslné atp.), šílenství, lékařství, vězení, sexuality, 

´policie´. Otázka moci je přítomna ve všech těchto analýzách, 

tvoří jejich součást, je v nich imanentně přítomná, a tudíž od 

nich neodlučitelná. Problematika se obohacovala pod tlakem 

událostí a jeho vlastním vývojem, bylo by marné chtít ji 

vnutit nějakou důslednost za každou cenu, nějakou lineární a 

bezchybnou kontinuitu. Pokaždé se jedná spíše o její nové 

uchopení: Foucault způsobem, který mu byl vlastní, nikdy 

nepřestal až do konce života ´znovu číst´, znovu umisťovat a 

znovu interpretovat své dřívější práce ve světle svých nových 

prací, neustával je jaksi znovu aktualizovat. Právě proto se 

stále bránil tomu, že by chtěl předkládat nějakou ´obecnou 

teorii´ moci, jak se mu připisovalo například ohledně 

´panoptismu´. O vztazích pravda/moc, vědění/moc řekl v roce 

1977: „... tuto vrstvu předmětů, spíše tuto vrstvu vztahů není 

snadné uchopit; a protože pro ně nemáme obecnou teorii, 

zůstávám, chcete-li, slepým empirikem, to znamená, že se 

                                                 
94Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005. viz 
zejména první dvě „metodologické“ kapitoly (budeme se jim věnovat 
později)  
95  Foucault M., Proč studovat moc: otázka subjektu, In: Marcelli M., Gál 
E. (ed.), Za zrkadlom moderny: filozofia posledného dvadsaťročia, Archa, 
Bratislava 1991, str. 43. 
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nacházím v nejhorší ze všech situací. Nemám obecnou teorii 

a nemám ani bezpečný nástroj. 96“ 

 

 Otázka moci se podle Foucaulta „začala klást ve své 

nahotě“ asi v roce 1955 na pozadí „dvou černých, 

gigantických stínů“ – jakými byl pro jeho generaci fašismus a 

stalinismus.  

Jak jsme si uvedli, je tento rok také dobou 

Foucaultova vystoupení z komunistické strany. Rok 1956 je 

pak rokem, kdy N. Chruščov „odhaluje Stalinův kult 

osobnosti“, je rokem války v Alžírsku, kdy víceméně 

levicová (centre-left) francouzská vláda, včetně 

komunistických poslanců odhlasuje „pacifikaci Alžíru“, je 

rokem, povstání v Maďarsku. Je rokem „velké deziluze“ 

komunistických intelektuálů. Slyšme vášnivý hlas jedné 

z postav Kunderovy Nesmrtelnosti, která tuto „nahotu“, toto 

obnažení, tuto deziluzi komentuje : 

 

„Připomínáš mi ty mladé muže, kteří se kdysi hlásili 

k nacistům, ne ze zbabělosti nebo kariérismu, ale z přebytku 

inteligence. Nic si totiž nevyžaduje většího výkonu myšlení, 

než argumentace, která má ospravedlnit vládu myšlení. Já 

jsem měl ještě možnost zažít to na vlastní oči i kůži. Po válce, 

když intelektuálové a umělci vstupovali jako telata do 

komunistické strany, která je pak všechny s velkým 

potěšením systematicky likvidovala. Ty jsi duchaplný 

spojenec svých vlastních hrobníků.“97 

 

Prozatím se však do této problematiky (moci) 

neponoříme hlouběji – je třeba si pouze vyjasnit, jaký záměr 

sledujeme: pro naší úvahu jsou nejdůležitější texty jako 

Archeologie vědění, se kterou je pak podle autorova názoru 

                                                 
96 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 248. 
97 Kundera M. Nesmrtelnost, Atlantis, Brno 2006, str. 126. 
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věcně-prakticky spojena kniha Dohlížet a trestat a první díl 

Dějin sexuality plus plejáda drobnějších textů (články, 

přednášky a interwiev) týkající se moci. Foucaultovými slovy 

řečeno, „lokální kritika“ přijde až po „globálním“ 

biografickém přehledu. Můžeme tedy odpovědět takto: 

Foucault, které ho chceme zastihnout se nachází v krajině 

konce šedesátých let a na začátku let sedmdesátých. Proto se 

o dílech předcházející tomuto období, tj. zmíněné Dějiny 

šílenství a Slova a věci, zmíníme pouze okrajově, ač si je 

autor vědom toho, jak důležitou úlohu ve Foucaultově 

myšlení  (a v případě Slov a věcí i v kultuře šedesátých let) 

hrají. 

 

Jak řekl Foucault před obhajobou G. Canguilhemovi, 

v Dějinách šílenství jde stručně o to „ukázat, jak s nástupem 

osvíceneckého racionalismu došlo k rozdělení, jímž bylo 

šílenství vyřazeno ze hry,  a jakým způsobem psychiatrie 

nalezla, zformovala a vymezila svůj předmět, totiž duševní 

nemoc.“98 Či jak napsal prof. Lindrothovi, kterému jako 

prvnímu předložil svoji práci, jeho projekt nemá: „napsat 

dějiny vývoje psychiatrické vědy, ale spíše dějiny sociálního, 

mravního a imaginativního kontextu, v němž se psychiatrie 

rozvinula.“ Podle Foucaulta: „... až do devatenáctého století, 

ne-li až dodnes, žádné objektivní poznání šílenství neexistuje 

(...) jde jen o formulování určité (mravní, sociální atd.) 

zkušenosti iracionality v termínech vědecké analogie.“99 

Abychom „zaslechli Foucaultův hlas lépe“, zvolíme pro 

ilustraci jen několik formulací z Dějin šílenství. „Původní 

desetistránkovou předmluvu,(...) Foucault však pro nové 

vydání v roce 1972 seškrtá. Pokud jde o knihu samu, celé to 

hutné, košaté, někdy matoucí a občas i protichůdné bohatství 

                                                 
98 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str.. 120. 
99 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 102 
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analýz, jimiž na víc než šesti stech tiskových stranách rozvíjí 

a dokládá svou hlavní myšlenku hned v té a hned v oné 

rovině, jednou v oblasti ekonomiky (ve Foucaultových 

historizujících knihách vždycky přítomné a sklouzávající 

někdy k teoriím dost překvapivého rázu), jindy v rovině práv 

či umění, je samozřejmě nemožné přetlumočit. Chceme-li 

tedy alespoň zaslechnout Foucaultův hlas, jehož styl se tu od 

své budoucí podoby ještě dost liší – vyjměme z obsáhlého 

pojednání několik formulací.“100 Kniha začíná takto101: 

 

„Pascal řekl: „Lidé jsou tak nevyhnutelně blázniví, že 

nebýt blázen, by znamenalo bláznit jiným způsobem.“ 

A Dostojevský v Deníku spisovatele: „Tím, že druhého strčíš 

do blázince, svůj rozum nedokážeš.“ (...). Právě dějiny tohoto 

jiného způsobu bláznovství - kdy lidé gestem svrchovaného 

rozumu strkají toho druhého do blázince a poznávají se 

a komunikují spolu v nemilosrdné řeči ne-bláznovství - je 

třeba napsat; to jest nalézt zpětně moment, kdy toto 

spřísahání nebylo ještě definitivně usazeno v  království 

pravdy, kdy je ještě neoživoval lyrismus protestu. Neboli 

vrátit se dějinami šílenství pokud možno k nulovému bodu, 

kdy je šílenství ještě nediferencovanou zkušeností, ještě 

nerozdělenou zkušeností rozdělení. Popsat onen „jiný 

způsob“, křivku onoho gesta, které odvrhuje na jednu stranu 

Rozum a na druhou šílenství jako věci nadále vnější, hluché 

k jakékoli směně a jakoby mrtvé jedna vůči druhé, od samého 

počátku.“102 

 

                                                 
100 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 112. 
101 Pro usnadnění práce zde budeme citovat z českého vydání: Foucault 
M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, 
Lidové noviny, Praha 1993.  
102 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 3.  
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Již zde můžeme zpozorovat to, co bude vlastní i 

Foucaultovým pozdějším dílům – aniž bychom se dopouštěli 

nějakého nepatřičného „hledání kontinuity.“ Pohyb, který 

můžeme nazvat jakousi „pojmovou a metodologickou 

hygienou“ (pokud by to nebylo nepatřičné, tak by se dalo říci, 

že alespoň co se týče daného pojmosloví, Foucault začíná 

takřka descartovským skepticismem) – Foucault hned zkraje 

ohlašuje, podobně jako později v Archeologii vědění, že bude 

třeba „vzdát se pohodlí konečných pravd“, tedy právě pojmů, 

které vypracovala současná psychiatrie a psychopatologie: 

 

„Konstitutivní je gesto oddělení šílenství, a ne věda, 

ustavující se v opět nastoleném klidu po oddělení.“103  

 

Svoji perspektivu (která je jak jinak než 

nietzscheánská), pozorovatelnu, jak se s oblibou ve spojení s 

jeho díly říká, staví na zcela jiný pól než lékařská věda. 

Nikoliv, že šílenec je uzavřený ve „svém světě“ – pomatený 

je nátlakem řečí  rozumu, kterou představuje lékařská věda se 

svými kategoriemi do takového světa uzavřen: 

 

„Společná řeč neexistuje; nebo spíš už neexistuje; 

dialog skončil s 18. stoletím, na jehož sklonku se šílenství 

ustavilo jako duševní nemoc; od té chvíle je oddělení 

považováno jakoby za dokonané a všechna ta nedokonalá, 

lehce koktavá slova bez pevné syntaxe, jimiž spolu 

rozmlouvaly šílenství a rozum, jsou zapomenuta. Řeč 

psychiatrie – což je monolog rozumu o šílenství – se nemohla 

ustavit jinak, než právě na tomto mlčení.“ Jak Foucault 

zakončuje úvahu, často citovaným a smělým prohlášením: 

                                                 
103 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 3.  
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„Tím oč mi jde, není historický vývoj této řeči, ale spíš 

archeologie onoho mlčení.“104 

 

 Zajímavá je v úvodu zmínka o antickém Řecku. Foucault 

uvádí pojem hybris (slyšme opět Nietzscheho hlas!). Čemuž 

se zde rozumí jako zpupnost, vzpoura – nejčastěji proti 

bohům – např. v Platónově Symposiu jsou příkladem hybris 

Androgyni. Podivní, hermafrodičtí nadlidé, kteří jsou hrozní 

(deinos) a svoji silou dotírají na Olymp. 105 Foucault pak dále 

vidí hybris i v „hrozivých“ Sokratových oponentech – 

Kalikleovi (dialog Gorgiás) a Trasymachovi (I. kniha 

Ústavy). Podle Foucaulta však v Řecku logos nemá 

protějšek106: 

 

„Evropský člověk má od hlubokého středověku vztah 

k čemusi, co neurčitě nazývá Šílenstvím, Slabomyslností, 

Pomateností. Právě této temné přítomnosti vděčí možná 

západní rozum za něco ze své hloubky, tak jako sokratovští 

diskutéři vděčili za svou sófrosyné hrozbě hybris. Vztah 

Rozum - Ne-rozum představuje v každém případě jednu 

z originálních dimenzí západní kultury; patřil k ní už dávno 

                                                 
104 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str.. 4. 
105Viz  Symposion 189 – 190 b. 
106 U "raného" Foucaulta je to vcelku unáhlený soud (zvláště vzhledem k 
jeho analýzám antické etiky v pozdních přednáškách na Collége de 
France a Dějinám sexuality)  - "šílenství" mělo v antickém Řecku více 
podob, pro Foucaulta je však důležité, že podle něj, nemělo onen 
"represivní statut", kterým jej obdařuje zejména osvícenství. Srov. např. 
Guthrie W. K. C., A  History of Greek Philosophy: The presocratic 
tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge University Press, 
Cambridge 1981, str. 227 - 228. , či funkci šílenství v řecké tragedii  in: 
Herskowitz D., The Madness of Epic: Reading Insanity from Homer to 
Statius, Oxford University Press, Oxford 1988. apod. Dále viz dnes již 
"klasickou" kritiku Derridovu Cogito a Dějiny šílenství in: Derrida J., 
Writing and Difference (francouzsky L´ecriture et la differérence), 
University of Chicago Press, Chicago 1978, str. 41. K tomu viz např. 
komentář LaCapra D., Foucault, History and Madness, in: Still A. (ed.), 
Rewriting the History of Madness: Studies in Foucault´s ´Historie de la 
Folie´", Routledge, London 1992.  
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před Hieronymem Boschem a bude ji provázet dál dlouho po 

Nietzscheovi a Artaudovi.“107 

 

Na to, abychom mohli být archeology takovéhoto 

rozsáhlého „hlubokého mlčícího podloží“, se musíme pustit 

do rozsáhlých exkursů a analýz historie západní kultury: 

patrně je tomu tak, že vztah Rozum-Ne-rozum představuje 

´jednu z originálních dimenzí´ západní kultury, že je 

definována právě onou hloubkou, která ji ohrožuje. K této 

hlubině, k této ´oblasti, kde nepůjde ani tak o hranice určité 

kultury jako spíš o její identitu´, nás chce Foucault zavést. Je 

třeba napsat dějiny mezí – oněch temných, vzápětí nutně 

hned zapomínaných gest, jimiž určitá kultura od sebe 

odvrhuje něco, co pro ni bude vnější; ta průrva provázející 

celé její dějiny, to prázdno, jímž se izoluje, jsou pro ni stejně 

příznačné jako její hodnoty. (...) Ptát se určité kultury po 

jejích mezních zkušenostech znamená pátrat v nejzazších 

končinách dějin po trhlině, která je jakýmsi prvopočátkem 

její historie.“108 

Podle Foucaulta to byl právě Nietzsche, který ukázal 

na němé odvržení tragického - od této struktury, od této 

prastruktury mezní zkušenosti, která byla zavržena, 

odmítnuta, umlčena se odvíjejí dějiny západního světa. 

Foucault dixit: 

 

"Cesta od jedné zkušenosti ke druhé vedla však 

světem bez obrazů a čehokoli pozitivního, v jakési tiché 

průzračnosti, pod níž se, jako nějaké mlčenlivé ustanovení, 

gesto bez komentáře, okamžité poznání, rýsuje veliká 

nehybná struktura; není to struktura dramatu ani struktura 

                                                 
107 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str.. 4. 
108 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 111. 
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vědění; je to prostě bod znehybnění dějin v tragičnu, které je 

zakládá a současně zpochybňuje."109  

 

 Dobou, kdy podle Foucaulta můžeme pozorovat tuto 

"průrvu", dalo by se říci zlom, nebo vzpomenout v tomto 

směru Martin Heideggera, je osvícenství - "(...) - od Willise 

po Pinela, od šílenství Racinova Oresta po Goyův Dům 

hluchého a Sadovu Juliettu představuje období, v němž se 

rozhovor mezi šílenstvím a rozumem radikálně mění."110 

Foucault poukazuje na dvě "závažné historické události",  

kterými je v r. 1657 zřízení Všeobecného špitálu a velké 

uvěznění chudiny (toto "Velké uvěznění" uvrhuje pomatené 

společně žebráky, tuláky, později i zhýralce, libertiny i 

homosexuály mezi zdi Všeobecného špitálu). Na druhé straně 

pak osvobození z pout v Bicetre, kde lékař a reformátor 

psychiatrie z pověření Národního konventu Philippe Pinel 

nechává propustit z bývalé věznice všechny nedůvodně 

uvězněné, chorým nechává sejmout pouta, zasazuje se o 

zlepšení poměrů a zacházení s duševně nemocnými: 

 

"Proslulý je příběh osvobození bláznů v Bicetre: 

vězňům v kobkách mají být sejmuta pouta; špitál navštěvuje 

Couthon, aby se přesvědčil, že se tam neskrývají nijaké 

podezřelé osoby; ačkoli se před tímto ´mrzákem na nosítkách 

z mužských paží´ každý chvěje, Pinel mu vykročí směle 

vstříc. Moudrý a neochvějný lidumil se střetá s paralytickým 

monstrem. ´Pinel ho ihned zavedl do oddělení nepokojných; 

cely na něj zapůsobily otřesným dojmem. Snažil se 

nemocných vyptávat. Od většiny se mu dostalo pouze 

nadávek a hrubostí. Pokračovat v šetření nemělo smysl. 

Obrátil se k Pinelovi: 

                                                 
109 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 5. 
110 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 5. 
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´Nezbláznil ses ty sám, občane, že chceš pustit na 

svobodu takováhle zvířata?´ Pinel mu klidně odpověděl: 

´Jsem přesvědčen, občane, že jsou tak nezvládnutelní právě 

jen vinou toho, že jim chybí vzduch a svoboda.´ - ´No budiž, 

dělej, jak myslíš, ale bojím se, abys na to přesvědčení 

nedoplatil.´ Nato odnesli Couthona zpátky do kočáru. Všem 

se ulehčilo; vydechli si; velký lidumil se dal ihned do díla.´" 

111 

 

  Podle H. Dreyfusse a P. Rabinowa, tato dvě témata uvedená 

na několika stranách na začátku knihy, a to  sice spaciální 

exkluze (prostorové vyloučení - spatial exclusion) a kulturní 

integrace strukturují celé Dějiny šílenství.112 Podle Foucaulta, 

právě v tomto období mezi těmito dvěma zlomy, jak říká 

symetrickými událostmi se odehrává cosi dvojznačného, nad 

čím se historici medicíny nedokážou shodnout: podle jedněch 

jde o slepou represi absolutistického režimu, podle druhých 

právě tehdy věda a filantropie postupně odhalují šílenství v 

jeho pozitivní pravdě. Ve skutečnosti se pod těmito 

reversibilními významy formuje struktura, jež onu 

dvojznačnost neřeší, ale naopak určuje. V této ambivalenci se 

pak rodí zkušenost, která se odlišuje od středověké, či 

humanistické zkušenosti šílenství (jak Foucault uvádí, "ve 

středověku a renesanci vedl člověk se slabomyslností 

dramatický rozhovor, v němž se střetával s temnými silami 

světa; a zkušenost šílenství obestíraly tehdy obrazy, které 

                                                 
111 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 150. 
112 Viz Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond 
Structuralism and Hermenutics, Harvester Press Limited, Chiago 1982, 
str. 3., srov  Tamtéž  str. 4: "Foucault´s analysis of these cultural 
discontinuites is always juxtaposed to a description of a rather more 
continuous story of confinement and exclusion. The meaning changes 
with some frequency, but a long-term continuity of form of what can only 
be called power is (and was) the counterpoint to these dramatic shifts in 
cultural classifications. It is this tension, played out with significant shifts 
in emphasis, which runs troughout all of Foucault´s works.", srov. k tomu 
Foucaultovu přednášku O jiných prostorech In: Myšlení vnějšku, 
Herrmann a synové, Praha 1996, str. 71. 
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hovořily o Pádu a Posledním soudu, o Šelmě, Metamorfóze a 

veškerých nádherných tajemstvích Poznání") - rodí se 

zkušenost, která šílenství vykazuje do oblasti mentální 

choroby. Zkušenost šílenství je tak v osvícenství umlčena 

klidnou sílou vědění. Toto vědění totiž o ní ví tolik, že na ni 

zapomíná. Již zde si můžeme všimnout oné Foucaultovy 

vášně ke všemu abruptivnímu, ke zlomu, k diskvalifikování 

vše vysvětlujících kontinuit, také však k otázkám a 

problémům sankce a trestu, který v sedmnáctém století zdá se 

funguje plošně ("ustavuje tím určitou oblast zkušenosti" - 

sbližuje "na jednom společném poli osoby a hodnoty, mez i 

nimiž předchozí kultury neviděly žádnou podobnost, 

posunulo je nepostřehnutelně všechny směrem k šílenství, a 

připravilo tak půdu zkušenosti - naší zkušenosti, v níž se 

budou jaksi už samozřejmě jevit jako mentálně narušení."), 

ještě tak umně neanalyzuje, nerozlišuje, jak to bude později 

do nejjemnějších detailů činit vědění 18. (jak poznamenává 

Foucault, tehdy se "šílenství individualizuje"113) či 19. století. 

Tato témata se ve své síle objeví artikulována ve Foucaultově 

díle však až později.  

 Na jedné straně je tedy ustavena nediferencovaná masa 

šílenců, na druhé straně, je "ne-rozum lokalizován a nabývá 

konkrétnosti. Může se stát  ´předmětem percepce´. A tady je 

nepochybně klíčový moment Foucaultovy knihy: ´Na jakém 

horizontu byl (rozum) vnímán? Samozřejmě na horizontu 

sociální skutečnosti. Počínaje 17. stoletím nerozum přestává 

být hrůzným strašákem světa; a také v něm už nemají svou 

přirozenou dimenzi dobrodružství rozumu. dostává podobu 

lidského faktu, spontánní variace na poli speciálních druhů. 

To, co bylo kdysi neodlučným nebezpečím ohrožující věci, 

lidskou řeč, rozum a zemi člověka, ztělesnilo se teď v 

postavu. Nebo spíš v postavy. V postavy bláznů a pošetilců, 

                                                 
113 Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů pojmu 
duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, str. 149. 
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jež společnost rozpoznává a izoluje: zhýralec, marnotratník, 

homosexuál, čarodějník, sebevrah, libertin. Ne-rozum začíná 

být měřen podle toho, nakolik se vzdaluje od společenské 

normy (...). Tady je ten zásadní bod: šílenství je náhle 

zasazeno do světa sociálna, které bude nadále 

privilegovaným a takříkajíc výhradním místem jeho výskytu; 

ze dne na den je mu přidělen vymezený prostor, kde je může 

každý poznat a ukázat na ně prstem; zatímco až dosud se 

potulovalo všemi končinami, obývalo pokradmu ta 

nejdůvěrnější  známá místa, od nynějška je lze v každém 

člověku, do něhož se vtěl, silou úředního příkazu a policie 

rázem vyhostit." V tomto bodě si pak Foucault klade 

důležitou otázku "po exkomunikaci", vyloučení podivného, 

která odkazuje už ke staré polis114: "Není pro naši kulturu 

významný fakt, že se ne-rozum mohl stát předmětem poznání 

teprve až tehdy, když se stal předmětem exkomunikace?"115 

 Je to právě útulek, který buduje "lidumil" Pinel, který 

je rafinovanou trestní institucí: "Útulek pozitivistického věku 

za jehož zbudování je oslavován Pinel, není svobodná oblast 

pozorování, diagnostiky a léčby, to soudní prostor, kde se 

obžalovává, soudí a odsuzuje, a ze kterého není jiného úniku 

kromě oné zvnitřněné verze procesu, jímž je pokání. Útulek 

šílenství trestá, i když venku je nevinné. Ocitlo se na dlouho - 

v každém případě do našich dnů  - ve vězení morálky."116 

Jak již bylo řečeno, Dějiny šílenství obsahují značné 

množství historicko-filosofických analýz, jejichž bohatství je 

těžké postihnout - nakonec i komentáře se spíše zaměřují na 

                                                 
114 Viz např. Platón Protagorás 322 d. 
115 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 114. 
116 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 115., Srov: ""Psychiatrie 19. století přijme mýtické hodnoty 
pinelovské a tukeovské legendy jako přirozenou samozřejmost. Tyto 
mýty v sobě ale tají zákrok, nebo spíš řadu kroků, jež v tichosti 
zformovaly jak svět útulku, tak léčebné metody i konkrétní zkušenost 
šílenství do určité podoby."  Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání 
historických kořenů pojmu duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993, 
str. 152. 
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jednotlivé části, než na hledání nějaké "jednoty díla." Na 

druhé straně v disertaci již v nalezneme základy a pokud to 

tak lze říci i jisté principy/počátky, momenty zrodu 

"Foucaultovy epistemologie", jako je například 

„upřednostňování“ prostoru na úkor času. Jak podotýká 

Michel Serres: „Michel Foucault se rozhodl napsat své dílo 

v jazyce geometrie... Prostorový styl, vyjadřující základní 

zkušenost s karanténou, se stává stylem podmínek možnosti 

mlčení, jež je šílenství vnuceno.“117 Dále pak zaměření se na 

"okrajové fenomény“: na drobné dokumenty, spíše než na 

světodějné knihy, čtení chorobopisů a lékařských zpráv na 

úkor toho, co nás učí tradiční dějiny - jistá metodologická 

oscilace mezi lokálním a globálním, mezi analýzou a 

syntézou, mezi mikroskopickým a makroskopickým 

měřítkem (za což - za upřednostňování globálního před 

lokálním - za "strukturální totalitarismus" - bude kárán J. 

Derridou118), tedy překvapivé obecné závěry z množství 

                                                 
117 Serres M., Communication, Minuit, Paris 1969, cit. podle Marcelli M., 
Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 1995, str. 52. 
118 "Derrida stejně jako Henri Gouhier při Foucaultově obhajobě také 
odmítá vidět v Descartových slovech ´ano , to však jsou blázni´brutální 
potvrzení ostrakizace šílenství. Podle něho je takový výklad Descartova 
textu značně ´naivní.´A zároveň nebezpečný, protože snahou zasadit 
zmíněný text do určité ´historické struktury.´, do celkového historického 
plánu´, se autor dopouští na ´racionalistech a rozumu, zdravém 
rozumu´sám také násilí. Derrida se pokusí nejdříve trochu zmírnit tón, ale 
pak dokonce řekne" ´Gesto, jímž se tu strukturalistický totalitarismus 
pokouší cogito uvěznit, je téhož druhu jako ono násilí v klasické době." 
Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 2002., 
str. 138, srov. Derrida J., Writing and Difference (francouzsky L´ecriture 
et la differérence), University of Chicago Press, Chicago 1978. Je třeba 
podotknout, že souboj pokračoval - jen Foucaultův výpad přišel, mnohem 
později, až v roce 1972. Tehdy Derridovi zaslal nové vydání Dějin a 
šílenství s krátkým věnováním. Dekonstrukce je zde na "oplátku" 
představena jako "restaurace" tradice a autority (In: Eribon, cit. dílo, str. 
139.): "V jednom nicméně souhlasím: jestliže klasičtí interpreti v dobách 
před Derridou a podobně jako on onu pasáž z Descarta vymazali, nebylo 
to z nepozornosti. Je to systém. A Derrida je dnes jeho nejrozhodnějším 
reprezentantem, jeho posledním zábleskem. Praktiky diskursu jsou v 
tomto systému omezovány na stopy představovaném textem, vypouští se 
dění, které při tom probíhá, a podržují se pouze značky, jež lze číst; 
vymýšlí se hlas za texty, aby se nemuselo analyzovat, jakým způsobem je 
subjekt v diskursu implikován; za prvotní se označuje co je a není řečeno 
v textu, aby se praktiky diskursu nemusely přenášet do pole informací, v 
němž se uskutečňují. (...) Neřeknu, že to je metafyzika, že se v této 
´textualizaci´ diskursivních praktik skrývá metafyzika či její klauzura. Je 
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lokálních analýz, které Foucault prováděl,  na svébytné 

chápání historické dis/kontinuity, v neposlední řadě je zde 

také jeho "rukopis." Foucault se uvádí jako někdo, kdo má 

smysl pro dramatickou rétoriku ("Šílenství je 

personifikováno, pohybuje se v mytologických pojmech, jako 

Středověk, Renesance, Klasická doba, Západní člověk, Osud, 

Nicota, lidská paměť... Takovéto personifikace umožňují 

vpád metafyziky do historie, vyprávění se mění v jakousi 

epopej, dějiny v alegorické drama."119) literární vybroušenost 

jeho děl se stane příslovečnou, stejně tak jeho sarkasmus na 

účet jeho "nepřátel"120 - tyto "principy" se rodí právě v jeho 

raných textech, a povedou až k "borgeovsky" krystalickému 

stylu jeho pozdních děl. Ostatně jak Foucault později 

podotkne, "kdybych měl tu knihu napsat dnes znovu, nebyl 
                                                                                                                                                         

to něco horšího, je to školometství, které žáka učí, že mimo text nic 
neexistuje (...). Školometství, které přisuzuje hlasu mistrů svrchovanost, 
umožňující donekonečna test opakovat." K  usmíření obou význačných 
filosofů francouzské "nové intelektuální vlny" došlo až v roce 1981, kdy 
byl Derrida zatčen v Praze pro "údajné pašování drog" (J. Derrida jel 
tehdy do Československa na disidentský seminář). 
119 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, PRAHA 
2002., str. 131. 
120 Snad můžeme zde, v šedivém suterénu stránky uvést humornou, 
v rámci textu anachronickou příhodu, která vypovídá ledacos nejen o 
Foucaultovi ale  i o vztazích mezi aktéry francouzského intelektuálního 
života. Odehrává se v roce 1967, kdy je již Foucault slavným filosofem a 
přednáší v Tunisu, Eribon píše: „V roce 1967 Foucault zařídí pozvání na 
fakultu také pro Jeana Hyppolita. (...) Hyppolite měl hovořit o ´Hegelovi 
a moderní filosofii. Než začal, ukázal na Foucaulta, který seděl vedle něj: 
´Byl jsem pozván zřejmě omylem, protože moderní filosofie je 
tady.´Foucault uvedl jeho přednášku slovy: ´Každá dnešní filosofická 
reflexe je dialog s Hegelem, a zabývat se vývojem Hegelovy filosofie 
znamená být moderním filosofem.´ Horší vzpomínku si zato Tunisané 
uchovávají na ´setkání´s Paulem Ricoeurem; spor o strukturalismus je 
právě v plném proudu, a tak očekávají vzrušující polemiku dvou 
myslitelů. Ricoeura pozvalo kulturní středisko Kartágo na sérii přednášek 
o filosofii řeči. Na jednu z nich přišel Foucault s Gérardem Deledallem. 
´Seděl vedle mě´, vypráví Deledalle,´a po celou dobu trousil posměšné 
poznámky. Ricoeur si toho všiml.´Když se však po přednášce rozpředla 
diskuse, Foucault neřekl jediné slovo.(...) Když brzo na to Ricoeur 
z Tunisu odlétal, všiml si, že se do letadla chystá nasednout i Foucault. 
´Budeme v letadle diskutovat´, řekl Ricoeur pracovnici ze střediska 
Kartágo , která ho provázela na letiště. V dopise, jímž jí děkoval za 
přijetí, jí pak ale napsal, že se žádná debata nekonala, protože Foucault se 
tvářil, jako by ho neviděl,  a usadil se v letadle na druhém konci. Přestože 
však ´ideovou debatu´ odmítl, nerozpakoval se vyjádřit svůj názor před 
studenty. ´Shrnu teď, co Ricoeur řekl´, oznámil jim. Bod za bodem se pak 
ptal, bylo-li shrnutí přesné. A když přisvědčili, prohlásil: ´Tak a teď to 
všechno zbouráme.´“ (cit. podle Eribon, cit. dílo, str. 193.) 
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bych tak rétorický..." Než budeme pokračovat dále, je třeba si 

vyjasnit ono „pozdní“ a „rané“ dílo – je to samozřejmě 

rozdělení vágní a je určeno pouze k naivně chronologickému 

rozdělení - avšak jak uvidíme níže, Foucault sám svoje díla 

hodnotil, vracel se k nim jako  k milníkům svého „vývoje“ – 

nejlépe to vystihuje tento citát: „“Nezdá se mi, že je potřebné 

vědět, co přesně jsem. Hlavním zájmem v životě a práci je 

stát se někým jiným, než jste byli na začátku. Myslíte si, že 

by jste měli odvahu napsat knihu, kdyby jste už na začátku 

věděli, co bude říkat na konci? Co platí o psaní a milostných 

vztazích, platí i o životě. Hra stojí za to jen tehdy, pokud 

nevíme, jaký bude konec.“121  

Tento krátký exkurs můžeme uzavřít zprávou o 

disertaci, kterou napsal Georges Canguilhem, filosof, který 

"posloužil za jakýsi spojovací bod, jeho jméno se stalo 

bojovým heslem všech, kdo se snažili vymanit z vyšlapaných 

cest filosofie subjektu, všech, kdo od padesátých do 

osmdesátých let usilovali o nový způsob filosofického, 

sociologického či psychoanalytického myšlení... Dalo by se 

říci, že Canguilhem je jakýmsi předchůdcem strukturalismu, 

nebo spíše filosofem, který svým strukturalistickým pojetím 

dějin věd řadu mladých badatelů na strukturalismus 

připravil."122 Ve Francii bylo v té době nutné, aby obhájená 

disertace vyšla tiskem. Canguilhem tehdy shrnuje (nutno také 

dodat, že původní objemné dílo): 

"Pan Foucault nikdy neztrácí ze zřetele rozličné 

podoby, jaké na sebe šílenství bralo od renesance až po naše 

dny, a předkládá je modernímu člověku v zrcadle výtvarných 

umění, literatury a filosofie, přičemž rozplétá a opět splétá 

množství vůdčích nitek; jeho disertační práce je dílem 

                                                 
121 Foucault M., Truth, Power, Self: an Interview with Michel 
Foucault.In: Technologies of the self, The university of Masachussetts 
Press, 1988., cit. podle Marcelli M., Foucault alebo stať sa iným, Archa, 
Bratislava 1995. 
122 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, Praha 2002, 
str. 122. 
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analýzy a současně přísné syntézy, které se sice nečte 

vždycky snadno, ale vždy je odměnou pro intelekt. (...) 

Pokud jde o dokumentaci, pan Foucault prozkoumal 

pozoruhodné množství archívních dokladů, které jednak 

vyložil z nového pohledu a jednak z nich některé využil 

vůbec poprvé a jako první. Úsilí mladého filosofa dopátrat se 

informací z první ruky ocení jistě každý historik. A žádný 

filosof nebude moci p. Foucaultovi vytknout, že by byl zřetel 

k historickým pramenům nadřídil svobodě filosofického 

uvažování."123  

    

   V roce 1962 je dr. Foucault jmenován řádným profesorem 

na universitě Clermont Ferrand. Jeho první velká kniha 

nejdříve nešla příliš na odbyt, avšak její zkrácené vydání, 

přeložené do angličtiny jako Madness and Civilization velmi 

zaujalo tehdejší anglické "antipsychiatrické hnutí"(patří mezi 

ně např. David Cooper, Ronald Lang, později Herbert 

Marcuse). Foucault je později označován za "ideologa", či 

"duchovního otce" tohoto směru.  

 Disertace Foucaultovi otevřela brány francouzského 

školství. "Pro Foucaulta začal nový život: přednášky si shrnul 

do jediného dne, aby nemusel trávit v hotelu víc než jednu 

noc, a od podzimu 1960 do jara 1966 týden co týden, s 

výjimkou univerzitního volna cestuje mezi Paříží a 

Clermontem."124  

 V "akademickém období" (Foucault přesedá zkušebním a 

státnicovým komisím a dokonce má být i jmenován na 

ministerstvo - avšak z toho pro jeho "zvláštní založení" 

sejde), dandy Foucault přednáší (- a jak jinak nežli jako 

okouzlující básník, či rétor - v posledním roce jeho působení, 

ve školním r. 1965 - 1966, v hlavním městě Auvergne jeho 

                                                 
123 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEMIA, Praha 2002, 
str. 122 - 123. 
124 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEIMIA, Praha 2002, 
str. 148. 
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přednášky končí potleskem) "Všeobecnou psychologii", pod 

kterou se vejde takřka cokoliv (v té době přednáší zejména o 

Freudovi, Lacanovi, teorii sexuality, zabývá se 

Roscharchovými testy), jak však své studenty varuje: "Nic 

obecného neexistuje, tak ani všeobecná psychologie."125 V 

této době také vychází publikace velmi "originálního 

historika filosofie", totiž G. Deleuze kniha Nietzsche a 

filosofie (P. U. F., 1962), která Foucaulta nadchne. Je třeba 

poznamenat, že v tehdejší době se jednalo o jakousi malou 

revoluci – totiž vzkříšení Nietzscheho (a Bergsona) proti 

převládající hegeliánské a marxistické tradici. Tato kniha je 

jednou z prvních ozvěn radikálního pohybu ve francouzském 

myšlení. Foucault zároveň píše články o Bataillovi, 

Blanchotovi, Klossovském, do Tel Quel, Critique etc. 

Šedesátá léta jsou také dobou, kdy Foucault píše svůj první 

"bestseller" Slova a věci. Jak podotýká D. Eribon: "Když 

Foucault psal Slova a věci, nechystal žádnou revoluci, 

nemyslel na žádné barikády... Diskutoval v pracovně 

gaullistického ministra o budoucnosti francouzského a 

středního a vysokého školství."126  V roce 1963 však vychází 

ještě dvě menší díla (Foucault se dokonce snažil, aby vyšla ve 

stejný den): Zrození kliniky: archeologie lékařského pohledu 

a pak také knihu, kterou v jistém smyslu vrcholí jeho "psaní o 

literatuře" (společně s texty věnovanými Bataillovi a 

Blanchotovi Předmluvou k transgresi a Myšlení vnějšku)127, 

                                                 
125 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEIMIA, Praha 2002, 
str. 156. 
126 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEIMIA, Praha 2002, 
str. 154. 
127 „V tomto ´literárním´ období píše Foucault také o Robbe-Grilletovi (s 
nímž se od setkání v Hamburku nepřestal stýkat), o avantgardních 
autorech kolem Philippa Solerse a revue Tel Quel (...) Píše však i o 
autorech klasických, uvede svou předmluvou ´dílo šílenství´ - 
Rousseauovy Rozhovory, komentuje Flauberta, Julese Verna, Nervala, 
Mallarméa.“ Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEIMIA, 
Praha 2002, str. 169. V těchto „menších textech“ o literatuře se  dá říci, že 
Foucault buduje něco, co bychom mohli nazvat „teorií subjektu“, či velmi 
svébytnou ontologii. Přímo si jimi však nebudeme zabývat, v českém 
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kniha o přímém předkovi moderního románu (jak jej označil 

Alain Robbe-Grillet) Raymond Roussel. 

V předmluvě Zrození kliniky Foucault píše: „Tato 

kniha pojednává o jazyku, o smrti, je o aktu vidění, o 

upřeném pohledu.“128 Podle D. Eribona129 je Zrození kliniky 

přímým pokračováním Dějin šílenství, zároveň přechodem 

k dalším knihám – „Srovnáme-li (...) Foucaultovy texty o 

literatuře se Zrozením kliniky, žádná kontradikce mezi oněmi 

dvěma směry bádání nás do očí neuhodí. Oba rejstříky spolu 

naopak překvapivě harmonují. Jasně se to ukáže za několik 

let ve Slovech a věcech.“130 Kniha oplývá velkolepými, 

básnickými obraty, ve kterých můžeme zaslechnout resonanci 

Foucaultova díla, které bylo věnováno Bataillovi, 

Klossowkému, Blanchotovi, Rousselovi a jiným. Např. 

„Živoucí noc je rozptýlena v jasu smrti“,131 kniha končí 

takřka temným proroctvím: „Formování klinické medicíny je 

jenom jedním z mnoha viditelných svědectví změn, které 

prodělaly fundamentální struktury zkušenosti (...) 

V posledních letech devatenáctého století evropská kultura 

rozvrhnula strukturu, která dosud nebyla rozpletena; my 

pouze začínáme rozplétat několik nití, které jsou nám stále 

neznámé, které okamžitě považujeme za zázračně nové, nebo 

absolutně archaické, zatímco po dvě stě let (ne méně, a zatím 

ne více) konstituují temnou, ale pevnou pavučinu naší 

zkušenosti.“132 

                                                                                                                                                         
jazyce je k dispozici komentář J. Fulky in: Barša P., Fulka J., Michel 
Foucault: politika a estetika, Dokořán 2005. 
128Foucault M., The Birth of the clinic: archeaology of Medical 
Perception, Tavistock, London 1973, str. ix.  
129 CIt. dílo, str. 170, ale i jiných, srov. např. Farrell C. O., Michel 
Foucault, Sage, London 2005, str. 37 – 38. 
130 Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, ACADEIMIA, Praha 2002, 
str. 170. 
131 Foucault M., The Birth of the clinic: Archeaology of Medical 
Perception, Tavistock, London 1973, str. 146. 
132 Foucault M., The Birth of the clinic: Archeaology of Medical 
Perception, Tavistock, London 1973, str. 199. 



 76 

Foucault podobně jako v Dějinách šílenství analyzuje 

pojmy tak, že pátrá po jejich kořenech a podmínkách jejich 

vzniku, tentokrát v omezeném rozmezí let 1769 – 1825. 

Právě v této době se reorganizuje medicína (jako praxe i jako 

věda) a vzniká lékařský obor patologie a patologické 

anatomie. I v této knize jde spíše o dějiny struktur, nežli 

institucí (kniha vzniká v době, kdy se nesměle na francouzské 

intelektuální scéně objevuje strukturalismus). Foucault opět 

analyzuje různé roviny – ekonomiku, společnost, politiku, 

ideologii, kulturu – aby pak ukázal, „jakými proměnami jsou 

ovlivňovány způsoby označování a vidění jako celek, a 

v hlubším smyslu, co je možné označit a vidět v určité dané 

době, co je v ní viditelné a označitelné. Všechno spěje 

k brzkému zlomu, k reorganizaci nemocnic, převratu ve 

výuce medicíny, vědecké teorii i praxi, ekonomice... Velký 

obrat přinese potřeba pitvat mrtvoly. Aby mohl lékařský 

´pohled´ pochopit symptomy v celé hloubce, musí hledat 

jejich pramen uvnitř těla.“133 Otevřením mrtvoly mizí 

temnota, kterou nedokázalo rozptýlit pouhé pozorování.  

V kapitole Otevřít pár mrtvých těl Foucault říká: 

 

„S příchodem osvícenství i smrt má právo na to, aby 

byla osvícena čistým světlem rozumu, a změnila se pro 

filosofickou mysl objektem a také zdrojem vědění: ´V 

momentě, kdy bylo konečně povoleno zaměřit zkoumající 

pohled (searching gaze) na bezduchý zbytek lidského těla, na 

tuto odpornou kořist červů, se mění na plodný zdroj těch 

nejužitečnějších pravd.´ Uskutečňuje se jemná transmutace 

mrtvého těla: ponurý respekt jej odsoudil k hnilobě, do 

temného světa destrukce; avšak v odvaze gesta, které 

porušuje tento odstup, aby ukazovalo, odkrývalo v jasu 

denního světla, se tělo stává nejjasnějším momentem ve 

                                                 
133 Eribon, cit. dílo, str. 171. 
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schématu (figure) pravdy. Vědění víří tam, kde uzrávají 

larvy.“134 

 

Kromě proměny toho, jak se zachází s tělem a jak se 

na něj „upírá“ lékařský pohled, zajímá Foucaulta také 

proměna řádu řeči. Foucault, stejně jako v Dějinách šílenství, 

analyzuje texty P. Pinela, všímá si jejich proklamované snahy 

o přesný a vyčerpávající popis nemocí a těl, která jsou jejich 

nositeli. To neznamená jen proměnu lékařských postupů, ale 

reorganizuje se celá medicína, čili i pojetí života a smrti, a jak 

jsme si ukázali na výše uvedeném ilustrujícím citátu, i 

samotné základy vědění. „Tato struktura, v níž se kloubí 

prostor, řeč a smrt – to jest v podstatě takzvaná anatomicko-

klinická metoda - , konstituuje historickou podmínku 

medicíny, jež se prezentuje a je přijímána jako pozitivní.“135 

Právě tento moment – vznik struktury jejímiž, klouby jsou 

smrt – prostor a řeč, je rozhodujícím místem, kterým musel 

projít „první vědecký diskurs o jedinci.“ A v něm se ustavuje 

možnost poznání jedince – západní člověk se od té doby 

ustavuje jako  sám pro sebe jako předmět vědy. Jedinec „sám 

sebe pojímá v této řeči“ a nabývá v ní a skrze ni své 

„diskursivní existence.“ Tato existence je však vždy ve 

vztahu ke své vlastní destrukci. Podle Foucaulta totiž 

„všechny psychologie, i vůbec sama možnost psychologie, se 

                                                 
134 Foucault M., The Birth of the clinic: Archeaology of Medical 
Perception, Tavistock, London 1973, str. 125. Např. v tomto citátu jsou 
velmi jasně a silně slyšet ozvěny Bataillova stylu (viz např. Příběh oka). 
Foucaultova zkušenost s literaturou, zejména jeho interpretace Raymonda 
Roussela, jehož „jazyk který hovoří pouze o sobě, je absolutně 
jednoduchý ve svém hrozivém bytí“ (snad deinotes?), má pak např. podle 
M. Marcelliho, svůj velký dopad i na  Slova a věci.:“ Foucault nijak 
netají, že jeho smysl pro absurdní konstelace rozvíjeli experimenty 
básníků. Při svém výkladu před nás postaví známý Lautréamontův 
operační stůl, aby ho vzápětí odtáhnul (jelikož je ještě příliš reálným 
místem na sblížení a příbuznost  z čínské encyklopedie (a přešel do 
prostorů čirého jazyka, který se oddělil od světa věcí a ztratil funkci 
pojmenovávat. Tohoto jazyku poznal díky Rousselovi. (...).“ Marcelli M., 
Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 1995, str. 61. 
135 Foucault M., Naissance de la clinique. Une archéologie du regard 
médical, PUF 1963, str. 200., cit podle Eribon D., cit. dílo, str. 171.  
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zrodily ze zkušenosti ne-rozumu; medicína, jež se může 

zabývat vědou o jedinci, se zrodila tehdy, když v lékařském 

myšlení zaujala místo smrt.“136  

 D. Eribon v tomto závěru vidí jakýsi „úvod ke Slovům a 

věcem. A to v tom smyslu, že Foucault v tomto momentu, 

který popsal, v této možnosti, mohli bychom možná říci 

v této ambivalenci člověka být zároveň subjektem i objektem 

vlastního poznání, vidí místo zrodu všech věd o člověku. 

Dostáváme se tím k další „částečce“ Foucaultova 

života: oproti Zrození kliniky, která se nesetkala s příliš 

velkým ohlasem (až např. na J. Lacana) mu další kniha měla 

přinést až status „populární ikony“, či jednoho z otců 

francouzského intelektuálního hnutí. Jak uvádí Eribon, 

Foucault dává v roce 1965 v Sao Paolu nejprve přečíst 

rukopis G. Lebrunovi, se kterým prodiskutovává daná témata 

(především Kanta a Hegela). Foucault chce dát původně 

knize název Próza světa (La prose du mond, podle názvu 

druhé kapitoly knihy), text s takovýmto názvem je však 

nalezen v pozůstalosti Merleau-Pontyho. Váhá mezi názvem 

Řád věcí, či Slova a věci – nakonec jej pojmenuje druhým 

způsobem. Anglické vydání kvůli tomu, že knihu s názvem 

Words and things již napsal filosof českého původu E. 

Gellner, se tedy drží první verse. Je také zajímavostí, že jak 

řekl Foucault Rabinowi a Dreyfussovi, kniha měla mít 

původně podtitul Archeologie strukturalismu.137 

 Slova a věci vycházejí v dubnu 1966 u Gallimarda pod 

hlavičkou Bibliothéque des sciences humaines, a mají 

nečekaný úspěch. Během několika měsíců se stávají 

bestsellerem, prvních tři a půl tisíce výtisků je velmi rychle 

rozebráno – k údivu autora i vydavatele. Text je náročný a 

                                                 
136 Foucault M., cit. dílo, str. 200 – 201., cit. podle Eribon D., cit. dílo., 
str. 171. 
137 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. vii. 
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určený úzkému okruhu čtenářů, které zajímají dějiny 

humanitních věd. Kniha se čte nejen za zdmi univerzit, ale 

také na plážích, v restauracích a kavárnách – kniha je 

symbolem módní společenské události, patří k dobrému tónu 

knihu nosit pod paží např. společně s plackou na kabátu 

s nápisem Je suis fou de Foucault. Tato móda se odráží mj. 

například ve filmu J. L. Godarda Číňanka (La Chinoise, 

1967), kde je „foucaultovská móda“ tvrdě ironizována: 

„Godard v jednom rozhovoru dokonce prohlásí , že chce točit 

filmy právě proti takovým lidem, jako je ´ctihodný otec 

Foucault´. ´Nemám Foucaulta příliš v lásce, protože nám 

říká: v určité dané době si lidé mysleli to či ono a od určitého 

data si pak začali myslet že... Budiž, ale odkud ta jistota. 

Právě proto se snažíme dělat filmy, aby nám budoucí 

Foucaultové nemohli podobné věci tvrdit tak 

sebevědomě.´“138 

 

 
Obr1. “Otcové strukturalismu:”Foucault, Lévi Strauss, Lacan a Barthes, karikatura 

M. Henryho z r. 1967. 

 

 

                                                 
138 Eribon, cit. dílo, str. 171. 
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Nosným tématem této knihy, která způsobila tolik 

rozruchu je tentokrát „člověk.“ Nikoliv pouze vyloučený či 

rozebíraný medicínskou vědou, ale „člověk“ jako konstrukce 

kultury.  

Jak poznamenává M. Marcelli, Slova a věci „jsou 

záznamem o třetí velké cestě filosofa do historie. Tato kniha 

mu přinesla uznání, slávu, ale také množství nedorozumění a 

chybných interpretací, se kterými až do konce života 

zápasil.“139 Foucault, archeolog humanitních věd (později 

archeolog strukturalismu)140, se snaží dopátrat momentu, kdy 

se západní kultura začala zabývat právě touto otázkou, či 

jinak řečeno, ve kterém z mnoha systémů myšlení, ve kterém 

z mnoha forem poznání, od šestnáctého století až po dnešek, 

hraje otázka „člověka“ klíčovou roli. Pokud Dějiny šílenství 

působily tehdy na intelektuální obec (a působí dodnes) jako 

dechberoucí – pro svoji bohatost analýz a erudicí, těžko to 

srovnat se záběrem, který Foucault představuje ve Slovech a 

věcech.  

Jak podotkl G. Lebrun, „Foucaultova kniha je od 

začátku až do konce polemikou s Husserlem a Merleau-

Pontyho interpretací Husserlova myšlení. Je to v první řadě 

odmítnutí, odvržení fenomenologie.141 (...) „Dnešní čtenář už 

neví nebo zapomněl – záleží na jeho věku -  že jde především 

o knihu bojovnou a knihu filosofickou. Tento podstatný bod 

je třeba si uvědomit, abychom porozuměli, proč ´kniha 

nebyla pochopena jako poklus o novou metodu, ale jako 

                                                 
139 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 60. 
140 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. vii. 
141Viz kapitol A Phenomenology to End All Phenomenologies in: 
Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. 44. 
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útok.´“142 Stejně jako u předchozích zmínek, i zde pouze 

naznačíme, kudy se přibližně ubírají cesty tohoto náročného a 

složitého labyrintu. Foucault začíná slavnou borgesovskou 

citací143, kterou otevírá otázku, která jako leitmotiv 

prostupuje celou knihou – totiž otázku taxonomie, otázku 

hierarchizace poznání – otázku po tom, co tyto taxonomie, 

tyto řády, utváří, co je dává - řečeno jiným slovníkem, otázku 

po dějinných/kulturních strukturách. S velkou dávkou 

elegance, kterou čtenář může zaznamenat již v jeho ranějších 

dílech, se i zde Foucault pouští tu do biologie, tu do 

ekonomie, tu do umění (například jeho analýza Velasquezova 

obrazu) tu do filosofie, či do historie. Nit, kterou můžeme 

nalézt mezi množstvím analýz, je zřejmě tato: „každou 

dějinnou epochu charakterizuje určitá podzemní konfigurace 

daná její kulturou, určitý rastr vědění, jímž je určován 

veškerý vědecký diskurs, veškerý tok vyslovovaného. Toto 

´historické apriori´, toto hluboké podloží, definující a 

vymezující, co určitá epocha může či nemůže myšlenkově 

pojmout, Foucault označuje slovem epistémé. Každá věda se 

rozvíjí v rámci určité epistémy, a jde proto ruku v ruce 

s ostatními vědami své doby. Foucaulta zajímají především 

tři oblasti poznání, jež se rozvinuly v epistémé klasické doby: 

obecná gramatika, analýza bohatství a dějiny přírody. 

V novém rastru vědění nastoleném 19. stoletím se na místě 

těchto tří oblastí utvářejí tři jiné: filologie, politická ekonomie 

a biologie. Foucault ukazuje, jak do nich s jejich postupným 

                                                 
142 Eribon , cit. dílo, str. 175. 
143 Smyšlená, či „skutečná“? Nicméně encyklopedie o které píše J. L. 
Borges (jak jsme uvedli na začátku, každá intelektuální práce je přeci 
humoristická): Zvířata se dělí na : a. patřící císařovi, b. nabalzamované, 
c. domácí, d. prasátka, e. sirény, f. bájné, g. toulavé psy, h. zvířata 
zahrnutá do této klasifikace, i. co josu jako bláznivé, j. nespočitatelné, k. 
nakreslené tenoučkým štětcem z velbloudí srsti, l. a podobně, k. ta co 
právě rozbila džbán, n. ta, co zdálky připomínají mouchy.Je to na jedné 
straně smích a na druhé straně úzkost, nevolnost z metody, co tato 
„taxonomie“ vyvolává. Protože na jedné straně je sice absurdním 
výmyslem (ač, v Borgesově případě, kdo ví), na straně druhé je potřeba 
jisté tradice vnímání.  
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vypracováním vstupuje postava člověka jako předmětu 

poznání, člověka, který tvoří, který pracuje, který žije.“144   

 Historické apriori je bytím řádu. A to bytí nejzákladnější, 

podmiňující vše od perceptivních schémat až po praktické 

činnosti a vědecké teorie.  

Foucaultův pohyb se děje proti fenomenologické 

svrchovanosti vnímajícího subjektu, i proti hegeliánsky 

pojaté existenci (bytí jako vyjevování ducha). Pro Foucaulta 

totiž jazyk není to, skrze co se nám svět jeví, to, co nám 

umožňuje svět bezpečně pojmenovávat, řadit, ale to, co jej 

stanovuje ze svého „hrozivého“, jinými slovy „rétorického“ 

(deinotes), bytí bez subjektu. A tento pohyb od subjektu 

k jazyku také Foucaultovi umožňuje formulovat toto 

historické apriori, a především jeho dvojakou podmíněnost – 

na jedné straně je toto apriori zakládající, na druhé straně 

kulturně a historicky podmíněné: „protože nejestvuje jeden 

společný pořádek, ale  pouze rozličné, navzájem 

neredukovatelné modality řádu.“145 

 Právě v momentu, kdy se výše zmíněné vědy (filologie, 

politická ekonomie a biologie) začínají artikulovat, 

„krystalizovat“ - „vypracovávat“, vstupuje do jejich prostoru 

postava „člověka“, jako předmětu poznání. To, čemu 

Foucault dříve věnoval analytické práce (Dějiny Šílenství, 

Zrození kliniky) ve Slovech a věcech syntetizuje – už jej 

nezajímá „pouze“ šílenec, či pacient, ale samotný pojem 

„člověka“ a vědy o něm. „Uprostřed tohoto globálního 

přerozdělování epistémé se rodí ´humanitní vědy.´ Ale právě 

těsná blízkost jim znemožňuje dosáhnout statutu skutečně 

vědeckého: ´nejsou v stavu být vědami´, píše Foucault, 

protože existují jen díky onomu ´sousedství´ s biologií, 

ekonomií či filologií, jejichž jsou pouhými ´projekcemi.´ 

                                                 
144 Eribon , cit. dílo, str. 176. 
145 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 61. 
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Jejich zakořenění v moderním epistémé je nicméně nutí – a 

právě tato kontradikce je zároveň podkopává – o vědeckost 

usilovat: ´Západní kultura ustavila pod názvem člověk bytost, 

která z jedněch a týž důvodů má být pozitivní oblastí poznání 

a nemůže být předmětem vědy.´ V tomto všeobecném 

zpochybnění ´humanitních věd´Foucault přiznává zvláštní 

postavení psychoanalýze a etnologii a uděluje jim 

privilegovaný statut ´antivěd´; jdou totiž ´proti 

proudu´ostatních humanitních věd, ´neustále onoho člověka, 

který v humanitních vědách ustavuje a vždy znovu obnovuje 

svoji pozitivitu, rozkládají.´ (...) A nad těmito dvěma 

antivědami, nebo spíš vedle nich, pole ustavované 

humanitními vědami rozrušuje a vůbec nejvíc zpochybňuje 

antivěda třetí: lingvistika.“146  

 Stejně jako je člověk - subjekt chycen „v pasti jazyka“, jsou 

i dějiny chyceny „v pasti historie.“ Foucaultovy analýzy totiž 

proti a namísto „dialektického pohybu dějin“ staví jejich 

abruptivní, diskontinuální sílu: „Můžeme mít dojem, že 

evropské ratio od renesance až po dnešek postupuje takřka 

bez přerušení, může se nám zdát, že Linného klasifikace po 

nějakých úpravách v základních náčrtech stále platí, že 

Condillacovy teorie hodnoty se částečně znovu objevuje 

v marginalsmu 19. století, že Keynes si zřetelně uvědomoval 

příbuznost svých analýz s Cantillonovými, že záměr 

Všeobecné gramatiky (jak jej najdeme u autorů Port Royalu 

nebo u Bauzého) není velmi vzdálený od naší lingvistiky – 

celá tato zdánlivá kontinuita na úrovni idejí a témat je však 

nepochybně pouze povrchním jevem; na archeologické 

úrovni vidíme, že na rozhraní 18. a 19. století se systém 

pozitivit rozsáhle změnil.“147 Na jedné straně je tedy něco 

                                                 
146 Eribon, cit. dílo, str. 176 – 177. Později takovými antivědami budou, 
Foucaultovi „vlastní“ teoretické vynálezy: genealogie a archeologie . 
Srov.  Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005. 
147Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, Kalligram, 
Bratislava 2000, str. 50. 
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invariantního, nějaký jestvující řád, na straně druhé zlom a 

diskontinuita. Jak podotýká M. Marcelli, nejedná se o 

náhodné spojení těchto témat a orientací.  

Za prvé má tato pozice (spojení neměnného a 

historicky podmíněného) svůj opěrný bod v dobovém 

strukturalismu – strukturalismus dokazoval „účinnost své 

metody právě tak, že na pozadí toho, co se jevilo jako 

náhodné shluky, chaotické nahromadění a svévolné výplody 

afektivity, tím, že nacházel organizace a systémy. Ten samý 

strukturalismus přesvědčoval, že lidský duch je ve všech 

svých projevech organizátorem, odhalováním invariantních 

vztahů mezi oblastmi, které zdánlivě mezi sebou nesouvisí.“ 

Bylo by tedy na jedné straně unáhlené hovořit o tom, že 

Foucaultova metoda je totožná se strukturalismem, na druhé 

straně bychom však ignorovali zřejmé skutečnosti, pokud 

bychom nebrali v potaz  kontext tehdejšího 

strukturalistického vidění/vědění.148  

Za druhé, již v samotném strukturalistickém myšlení 

můžeme jako červenou nit zpozorovat pohyb, kterým se 

odvrací od neměnných a absolutních struktur, které jsou 

ukotveny v linii historických souvislostí (což se dá opět 

nazvat jako jistá forma hegeliánství) směrem k historii, která 

je „nesouvislá, roztrhaná, přeťatá nepřeklenutelnými 

trhlinami.“149 Vedle „protihegeliánské“ Nietzscheho 

subversivní myšlenky velkého návratu150 a strukturalistických 

                                                 
148 Parafrázuji a cituji zde Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa 
iným, Archa, Bratislava 1995, str. 62. Srov. Dreyfuss H. L., Rabinow P., 
Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: with an 
afterword by Michel Foucault, The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 
1982, str.. 15: „Foucault nikdy nehledal nějaké atemporální struktury, ale 
historické podmínky možnosti.“ 
149 Tamtéž. 
150 Srov.  (ač trochu nadsazený příklad)  Megill A., Prophets of extremity: 
Nietzsche, Heidegger, Foucault  University of California Press, Berkley 
1985, str. 183. „Perspektiva kterou navrhuje Nietzsche a pozdní 
Heidegger jasně přejímá nachází brilantní, spekulativní a jistým 
způsobem značně znepokojující vyjádření ve spisech Michela Foucaulta. 
Foucault stojí jako dědic tohoto diversivního myšlení těchto dvou jeho 
předchůdců. Avšak jakkoliv se od nich odlišuje v detailech, akceptuje 
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výzkumů, „o diskontinuitách, přetínajících epistemologické 

pole mohly Foucaulta poučit i Bachelardovy ruptury nebo 

Koyrého mutace, o invariantech hovoří i matematika.“151  

Foucault rozlišuje, jak je již ostatně všeobecně známo, 

tři epistémy – renesanční, ve které společný prostor pro různé 

projevy vědění  určuje sblížení signifikantních prvků pouto 

podobnosti, v klasické epistémě, v klasickém historickém 

apriori je určujícím tabulka152 (řada řad) a princip totožnosti 

a rozdílu, nakonec moderní  epistému (či můžeme říci 

epistému pozdního osvícenství) charakterizuje zřetězení 

těchto prvků do linie historického vývinu.153  

Foucault sleduje právě to, jak těmito epistémami 

prochází výše zmíněné triády: všeobecná gramatika, historie 

přírody a analýza bohatství – později transmutované ve 

filologii, biologii a politickou ekonomii a jak je v jejich 

kontextu implikován člověk – subjekt. „Proti retrospektivním 

iluzím, proti finalismu a transcendentalismu, ale také proti 

                                                                                                                                                         
jejich fundamentální předpoklad kulturní krize, jako zpustlé přítomnosti. 
(...) Považuje se za kritika a ontologa, ale jeho ontologie je ontologií jeho 
vlastního jazyka. “ 
151 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 63. 
152 Viz Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, 
Bratislava 1995, str. 65: „Znaky artikulované v tabulce jsou ideje, které 
něco representují, přičemž representovat znamená v tomto případě 
ukazovat daný obsah, nic jiného, pouze tento obsah, a zároveň to, že je 
obrazem.“ 
153 Viz: “Čím byl znak v klasickém období? Protože to, co se v první 
polovině 17. století změnilo, a to nadlouho – možná až do naší doby -, je 
právě celý systém znaků, podmínky, za kterých znaky vykonávají svoji 
zvláštní funkci; to co je zpoza tolika jiných věcí, které poznáváme, nebo 
vidíme, náhle vyzdvihlo jako znaky – jejich samotné bytí. N prahu 
klasického období znak přestává být figurou světa; a s tím, co označuje, 
přestává být spojený pevnými a skrytými pouty podobnosti, nebo 
příbuznosti. V klasickém období je znak definovaný třemi proměnnými. 
Původ spojení: znak může být přirozený (jako odraz v zrcadle ukazuje, to 
co odráží), nebo konvenční (jako slovo, které může pro skupinu lidí 
označovat ideu). Typ spojení: znak může patřit k souboru, který označuje 
(jako dobrý vzhled patří ke zdraví, které je jeho projevem), nebo může 
být od něho oddělen (jako starozákonní symboly vzdálenými znaky 
inkarnace a vykoupení). Jistota spojení: znak může být neměnný, že jsme 
si jisti  jeho spolehlivostí (takto dýchání poukazuje na život); či může být 
také jednoduše pravděpodobný (jako bledost pro těhotenství). Ani jedna z 
těchto forem spojení nutně nepředpokládá příbuznost; nevyžaduje ji 
dokonce ani přirozený znak (...).Foucault M., Slová a veci: Archeológia 
humanitných vied, Kalligram, Bratislava 2000, str. 73. 
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všem genetickým přístupům vytyčuje pole epistémy, které ve 

svém vnitřku sbližuje a zvnějšku ohraničuje, takže například 

od studia bohatství povoluje díky izomorfnímu uspořádání 

přejít k přírodní historii a všeobecné gramatice (vše v rámci 

klasické epistémy), ale už ne k politické ekonomii. 

Foucaultova archeologie slučuje horizontálně a odděluje 

vertikálně, ve směru postupu času; mezi epistémy klade 

mutace, přeryvy, velké diskontinuity.“154 Člověk je zjevem až 

moderní epistémy – jeho zrod se odehrává v době, kdy věci 

dostávají své zákony a hloubku, jsou „zařazeny do linie 

dějinné posloupnosti, na jejímž začátku leží místo jejich 

zrodu.“ V době, kdy vznikají velká vyprávění, která emanují 

z prvotního a nedosáhnutelného jádra – vyvstává počátek 

(jako Ursprung), kauzalita a historie.155 Zrod se odehrává 

v době, kdy se samozřejmě mění i jazyk, či přesněji řečeno 

vědění o jazyce, který určují zákony nastávání a jeho 

přítomný stav je podmíněný jeho minulostí. Jako se tedy 

v umisťují organismy do tabulky, jako se objevuje v politické 

ekonomii pojem práce, „tak se ve filologickém výkladu slova 

dostávají do závislosti ve vnitřní gramatické organizaci 

jazyka.“156 Dochází k ruptuře reprezentace – jazyk se dere 

mezi triádu práce (politické ekonomie) a život (biologie), již 

nemá svůj základ v reprezentaci, ale v gramatice: „aby slovo 

mohlo vypovědět to, o čem hovoří, musí náležet ke 

gramatickému celku, který je vzhledem k němu prvotní, 

zakládající a určující. Tento posun slova, tento druh skoku 

dozadu, mimo reprezentující funkce byl nepochybně jednou 

z důležitých funkcí západní kultury na konci 18. století.“157 

Těžko se to dá lépe shrnout, než jak to činí M. Marcelli: 
                                                 

154 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 64. 
155 Viz Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, 
Kalligram, Bratislava 2000, str. 347. 
156 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 67. 
157 Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, Kalligram, 
Bratislava 2000, str. 382. 
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„Odklon od reprezentujících funkcí přinesl jazyku 

osamostatnění, ale jako nezávisle se vyvíjející pozitivita 

musel opustit svoje privilegované místo a zařadit se vedle 

pozitivity práce a života. Poznání na své cestě k věcem už 

nemusí předstoupit před jazyk jako před nejvyšší instanci 

vědění. Zákony reprezentace byly nahrazeny vlastními 

principy stávání každé z pozitivit. Také se rozpadá jednota 

výzkumů jazyka: monolit všeobecné gramatiky se rozložil a 

na jeho místě najdeme filologii, formálně logické studium 

jazyka a rozvíjení metody interpretace textů. Tento rozptyl 

jazyka a zánik jeho reprezentující funkce podle Foucaulta 

umožnil a dokonce si vynutil objevení se člověka v moderní 

epistémě.“158 Za klasického jazyka totiž člověk, ani 

humanitní vědy nebyly vůbec možné: „Pokud v západní 

kultuře hovořil tento jazyk, nemohla vzniknout otázka 

samotné lidské existence, jelikož reprezentaci spojoval 

s bytím.“159 

Na konci nás Foucault probouzí z našeho 

„antropologického spánku.“160 Poté, co representace přestává 

být doménou vědění, poté, co se věci „ukázaly“, tím, že se 

stáhly do své hloubky, vzniknul prázdný prostor, který je 

„zaplněn“ právě postavou člověka. Člověk – subjekt, 

hovořící, poznávající a zákonodárný, vstupuje ve světle na 

místo, kde před tím v jakémsi stínu, v klasickém období stála 

postava krále (Foucault zde používá elegantní metaforiku 

spojenou se známým Velasquezovým obrazem Dvorní 

dámy161, ve kterém je král, který je portrétován, viděn pouze 

v odrazu zrcadla, ač se všechny postavy na plátně dívají 

právě přímo na něj). Osvícený člověk, který vstupuje na toto 

místo, si však s sebou nese stín onoho podrobení, onu 

                                                 
158 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 67 – 68. 
159 Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, Kalligram, 
Bratislava 2000, str. 417. 
160 Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. 44. 
161 Viz Příloha. 
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stínobytnou existenci, ve které se nacházel král. Namísto 

stínu palácového komplexu si sebou člověk nese oslepující 

světlo moderního vědění (viz úvod – Borges, Kafka, 

Nietzsche a jejich obrácená světelná metaforika). Podobně 

jako byla postava krále svázána s nejrůznějšími formami 

„podrobení“, omezení moci, tradice atd. –  monarchomachií, 

je postava člověka podrobena právě jeho osvícením. Hovořící 

subjekt funguje pod zákony, které na něj nanáší 

nevyhnutelnost práce a zákony výroby (politická ekonomie), 

života a anatomie (biologie) a jazyka (gramatika). Lapením 

v této triádě je mu předepsána konečnost v něm samém, 

„v jeho vlastní tělesné a historické existenci. Což v jistém 

směru znamená konec metafyziky (z poněkud jiného konce 

než u Heideggera) – „vědění člověka je konečné,  neboť je 

uzavřen v pozitivních obsazích jazyka, práce a života bez 

možnosti osvobodit se; a naopak život, práce a jazyk se 

vyskytují ve své pozitivitě, jelikož formy poznání jsou 

konečné.“162 Metafyzika života, práce, či jazyka není možná 

– je to člověk, který uskutečňuje skrze práci možnosti 

přírody. Je to člověk, který je empirické obsahy třídí na 

úrovni vědomí, kde je relativizuje podmínka různé 

zkušenosti. „Takto se objevuje transcendentální subjekt, který 

určuje předpoklady jakýchkoliv syntéz obsahů. Zároveň 

s filozofickým transcendentalismem se šíří i jeho rozředěná 

forma, která anatomicko-fyziologickým a historickým 

podmínkám připisuje transcendentální význam. Člověk je 

´empiricko-transcendentální dubletou.´“163 Kromě konečnosti 

a zdvojení empirického v transcendentálním je pak pro bytí 

člověka v moderní epistémě charakteristický vztah cogito 

k nemyšlenému (nevědomí  - odtud antivěda psychoanalýza 

rozbíjející tento vztah), a pak návrat k počátku – dějinnost 

                                                 
162 Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, Kalligram, 
Bratislava 2000, str. 423. 
163 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 68 – 70. 
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člověka sice odděluje od počátku, ale zároveň jej s ním 

spojuje (představa pokroku). Modus moderního bytí, 

antropologický čtverec tedy tvoří: Smrt – konečnost, vztah 

empirického a transcendentálního na úrovni subjektu, vztah 

myšleného k nemyšlenému - vztah vědomí a nevědomí, a 

vztah subjektu k počátku skrze jeho dějinnost. Foucault 

samuraj bez bázně a hany svojí katanou míří právě na tento 

„antropologický čtverec“. Jeho zbraněmi jsou několikrát 

zmíněná psychoanalýza, etnologie v koncepci Léviho-

Strausse, která místo člověka odhaluje formální a hlubinné 

struktury, a nakonec „čirá teorie jazyka“ (tzn. „nezkalená 

subjektem) demaskující vztah „hovořícího“ k jazyku. Taková 

teorie, která, „po vzoru“ antické rétoriky (Gorgias) a Bataille, 

Blanchota, Kafky, Heideggera či W. Schwaba, vyzdvihuje 

bytí jazyka bez subjektu – v teoretické rovině se tedy jedná o 

nahrazení subjektu lingvistickými strukturami (Kdo mluví? 

Jazyk).   

  

Kniha končí sugestivním obrazem tváře v písku, která 

je právě tváří člověka, jehož tvář je pomalu smývána mořem. 

Poslední lidé v zajetí moderního modu bytí zmizí stejně jako 

jejich předchůdci. V nietzscheánském duchu tedy po smrti 

Boha přichází smrt Člověka. Po faustovském vítězství 

člověka přichází jeho hořká prohra.164 V této rétorice, která 

uzavírá Foucaultovy analýzy lze spatřit právě finální útok na 

tehdejší intelektuální milieu – jak bylo řečeno výše právě na 

fenomenologii, hegeliánství a marxismus, jejímiž zástupci 

byl J. P. Sartre a do jisté míry M. Merleau-Ponty (Foucault 

v jednom rozhovoru označí Sartra za posledního hegeliána, či 

dokonce za posledního marxistu). Na poslední pokusy 

vytvořit „metafyziku“, která by svůj fundament nalézala 

                                                 
164 Srov. Vítězství člověka nad Bohem, in: Friedel E., Kulturní dějiny 
novověku: krize evropské duše – od černé smrti po první světovou válku, 
Triton, Praha 2006,  str. 176. 
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v subjektu.  Jako ilustraci můžeme uvést rozhovory, které 

poskytl Foucault po vydání Slov a věcí: 

 

M. F. „Sartrova generace byla pro nás samozřejmě generací 

statečnou a ušlechtilou, jejíž vášní byl život, politika 

existence. Ale my, my jsme pro sebe objevili něco jiného, 

naší vášní je koncept a to, co bych nazval ´systém´.“ 

Otázka: „O co šlo Sartrovi jako filosofovi?“ 

M. F. „Zhruba řečeno, buržoazní tradice měla ve střetu 

s historickým světem sklon považovat tento svět za absurdní, 

protože se v něm už nevyznala, Sartre se naopak snažil 

ukázat, že všude je ´smysl.´“ 

Otázka: „Kdy jste vy přestal věřit ve ´smysl´?“ 

M. F. „Za okamžik rozchodu považuji den, kdy Lévi-Strauss 

a Lacan – jeden ve vztahu ke společnosti, druhý ve vztahu 

k podvědomí – ukázali, že ´smysl´je pravděpodobně jen 

jakýsi povrchový efekt, jakési zrcadlení, pěna, a že tím, co 

námi hluboce prochází, co tu bylo před námi, co nás udržuje 

v čase a prostoru, je systém.(...) Lacan je významný tím, že 

ukázal, že skrze diskurs nemocného a symptomy jeho 

choroby nepromlouvá subjekt, ale struktury, samotný systém 

řeči... Ještě než vůbec existoval člověk, bylo tu určité vědění, 

určitý systém, který my odhalujeme...“ 

Otázka: „Ale odkud se ten systém bere?“ 

M. F. „Co tento systém bez subjektu vlastně je, kdo je tím, 

kdo myslí? ´Já´se rozpadlo – podívejte se na moderní 

literaturu -, objevili jsme ´ono je´ (Srov. Das Man, pozn. M. 

Š.). Existuje jakési ´ono.´ V jistém smyslu se tak vracíme 

k hledisku 17. století, ale s tím rozdílem, že na místo Boha 

nestavíme člověka, nýbrž anonymní myšlenku, vědění bez 

subjektu, teoretično bez identity.“165 

 

                                                 
165 Rozhovor La Quinzaine littéraire, č. 5, 15. 5. 1966, cit podle Eribon, 
cit. dílo, str. 180. 
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 Foucault po mnoha debatách nad „pravicovou knihou“ 

(mnozí v ní viděli útok na levicové intelektuály, přímo např. 

na H. Marcuse), ohlašuje knihu Minulost a přítomnost, Jiná 

archeologie humanitních věd, ta však nikdy nevznikne. 

Z Foucaultových úst jako jednoho z prvních zaznívá nová 

píseň: dějiny jsou mýtus a velmi ostrá a vcelku drzá kritika na 

adresu tehdejší filosofické „garnitury“: „Sartre je člověk, 

který se musí věnovat příliš významnému literárnímu, 

filosofickému a politickému dílu, než aby měl čas číst mou 

knihu. Nečetl ji. To, co říká, nemohu proto považovat za 

relevantní.“ A když mu reportér připomene Sartrovu větu o 

tom, že Foucault odmítá dějiny, dodává: „Tohle mi nevytkl 

žádný historik. Pro filosofy existuje cosi jako mýtus dějin. 

Víte, oni toho o jiných oborech, než je ten jejich, většinou 

moc nevědí. Mají svou speciální představu o matematice, o 

biologii, no, a o dějinách také. Dějiny jsou pro filosofy jakási 

veliká a širá kontinuita, v níž se svoboda jedinců prolíná 

s ekonomickými a sociálními dannostmi. Stačí se dotknout 

některého z těch velkých témat, kontinuity, otázky 

skutečného uplatnění lidské svobody, vztahu mezi svobodou 

jedince a sociálními danostmi, dotknout se jednoho z těchhle 

tří mýtů, a stateční obránci hned začnou křičet, že 

znásilňujete nebo vraždíte dějiny. Lidé tak významní jako 

Marc Bloch nebo Lucien Febvre a jiní, angličtí historikové 

atd. ve skutečnosti s tímhle mýtem Dějin už hezky dávno 

skoncovali. Jejich pojetí dějin je úplně jiné, takže pokud mě 

někdo obviňuje, že jsem ten mýtus, ten filosofický mýtus 

Dějin zabil, mohu si jen přát, aby to byla pravda. Přesně to 

jsem chtěl zabít ten mýtus, ne dějiny jako takové. Dějiny 

zabít nelze, ale Dějiny filosofů, to ano, to bych rád.“166 

                                                 
166 „Plné znění rozhovoru zveřejněné v La Quinzaine littéraire, způsobí 
dost velký hluk a Foucault do revue napíše, že text neautorizoval a že 
v něm vůbec nenachází to, co ve skutečnosti řekl. Řekne to snad aby 
s polemikou skoncoval?“ Eribon, cit. dílo, str. 183. 
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 Foucault později začne nálepku strukturalisty rázně odmítat, 

později řekne i P. Rabinowovi H. Dreyfussovi, že nedokázal 

vůči svůdnosti strukturalistického slovníku dosti odolný. Po 

dlouhých polemikách a diskusích, které provázejí jeho slávu, 

se rozhodne znovu „poměřit“ síly s protivníky, s těmi, kdo jej 

nepochopili, či mu neporozuměli, na jiném poli než je však 

doba „sporu o strukturalismus.“ Proto napíše v r. 1969, 

tentokrát v rámci jeho nomádství  Tunisu, knihu, kterou 

nazve Archeologii vědění.  

 

Tady „Foucaulta“ v „jeho příběhu“ opustíme – změníme 

směr, místo a rychlost naší chůze, provedeme jakýsi 

Burroughovský cut up... 

 

 Jak bylo uvedeno výše, „otevřeme“ znovu Foucaultovy 

knihy a pokusíme se do jejich přediva vstoupit, což 

pochopitelně povede k diskontinuitě, k novému stylu psaní, 

k novému rukopisnému žánru – přílišný důraz na milieu a 

atmosféru, která byla kolem vzniku pozdějších knih by příliš 

svádělo interpretovat je v závislosti na těchto faktorech 

(zvláště události roku 68, Foucaultovy aktivity radikálního 

levičáka a homosexuální výlety do USA. – laskavý čtenář 

nechť se podívá např. do životopisu J. Millera: Passion of 

Michel Foucault, kde se dozví mimo jiné i to, jak byl 

Foucault přemlouván aby si při rozhovoru s N. Chomskym 

nasadil rusovlasou paruku, či jak se „sjížděl“ za poslechu 

Stockenhausena LSD apod. Jak bylo řečeno výše ve spojitosti 

s Megillovým komentářem: statut tragického hrdiny a 

rockové hvězdy). Najednou změníme rychlost naší abruptivní 

chůze ve zběsilý běh a uposlechneme rady P. Rabinowa a 

Huberta Dreyfusse (ohledně toho, jak nejjednodušším, 

neefektnějším a necyničtějším vstupem do díla je citace 

z přebalu): 
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Michel Foucault (1926 – 1984) proslulý francouzský 
filosof, profesor na prestižní Collége de France v Paříži, 
jeden z nejpronikavějších myslitelů druhé poloviny 20. století. 
Zabýval se zejména historickými analýzami vztahů moci a 
vědění. Jeho rané práce (Dějiny šílenství či Zrození kritiky) 
se zaměřuje na problém vztahu Rozumu ke všemu, co stojí 
mimo něj a tvoří jeho vnějšek, tedy především k šílenství či 
obecněji k nemocnému, a analyzují vztahy k moci, jimiž 
instituce jako nemocnice, klinika, útulek, nebo sanatorium 
působí. Pozornost vzbudila v 60. letech jeho kniha Slova a 
věci, otevírající nová pole pro bádání v oblastech 
humanitních věd. Na bouřlivou diskusi, kterou jeho dílo 
rozpoutalo na pozadí nastupujícího francouzského 
strukturalismu, reagoval Archeologií vědění, v níž se pokusil 
vysvětlit východiska svých předchozích zkoumání. Za jeho 
vrcholná díla jsou však považovány pozdní práce, historická 
analýza zrodu vězení Dohlížet a trestat, věnována vzniku a 
vývoji obecně chápané instituce uvěznění, pronikající 
postupně celou společností, či nedokončené Dějiny sexuality, 
jež se soustřeďují na rozbory technik moci a ovládání, 
spojené s pojmem subjektu a jeho postavení v rámci výkladu 
sexuálních vztahů.167 

 

Foucaulta tedy jednoduše „opustíme“ a zastihneme jej 

jinde, poněkud jiného, než-li v biografickém exkursu, a to v 

 době, kdy v roce 1970, své dřívější knihy (o kterých padly 

„krátké zmínky“ výše) zařazuje pod dvojici moc/vědění, 

zastihneme Foucaulta v době jeho obratu k moci – v době, 

kdy D. Trombadorimu říká:  

 

"To všechno, (...) se vynořovalo, jako by to bylo napsané 

neviditelným inkoustem, který začne na papíře vyvstávat, 

když se užije správný reagens: a tím bylo slovo MOC."168 

 

Tímto manévrem, tímto pohybem uzavíráme první kruh 

„prvního, raného období“: zjišťujeme však, že stojíme, ač o 

něco poučenější, opět před stejnou otázkou, kterou jsme si 

                                                 
167 Citováno z přebalu Foucault M., Dohlížet a trestat: kniha o zrodu 
vězení, Dauphin,Praha 2000.   
168 Eribon, cit. dílo, str. 145., srov. Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by 
Michel Foucault, The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. 
viii. 
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položili úplně na začátku: totiž:  jak vlastně psát? A jak psát 

o M. Foucaultovi?: „Vrátit se k jeho knihám, článkům, 

rozhovorům, poslouchat magnetofonové záznamy jeho 

přednášek? Opětovně prolistovat haldu analýz jeho prací, 

projít vyšlapanou cestu komentářů, těch obdivných i těch 

kritických, těch bezprostředních i těch sumarizujících, těch 

zasvěcenecky minuciózních i těch, co si zakládají na 

udržování odstupu – aby jsem nakonec došel k poznání, že 

nic, žádné předcházející výsledky, ať už vlastní, nebo cizí, mi 

nemohou poskytnout nejmenší záruku úspěšnosti? Kde by se 

před takovýmto krokem dalo najít, pokud už ne přímé 

odůvodnění jeho potřeby, tak alespoň ujištění, že není již 

předem odsouzený k zařazení se do archivu filosofických 

marností?“169 

Tato otázka se dá ovšem vztáhnout ke každému „velkému 

jménu“ dějin – v případě Foucaulta dějin hned několika 

oborů (filosofie, historiografie, politologie atd.) – ač se 

považoval spíše za teoretika „humanities“ než přímého 

praktika. Odpovědět nepochybně můžeme, odpověď však 

zůstane neúplnou. 

 Kromě toho, že se jeho pleš stala populární ikonou a že 

jsou mu věnovány dokonce i písně, Foucaultova filosofie je 

dodnes středem mnoha zájmů: např. oborů jako archeologie 

nových medií, jeho dílo figuruje ve sporech točících se kolem 

definice pozdní moderny – a především, dokázal to, oč 

usiloval, alespoň jak se domnívám - stvořil „funkční“ 

bedýnky s nářadím, které mohou sloužit k diskvalifikaci 

mocenských systémů. Či můžeme, snad již bez uzardění, říci, 

k „diskursivní analýze“ (odvětví sémiotiky a lingvistiky, jako 

„sémiotika či lingvistika diskursu“ jsou toho příkladem).170   

                                                 
169 Marcelli, cit. dílo, str. 9. 
170 Viz např. Fontanille J. (Heidi Bostic přel.), The semiotics of discourse, 
Peter Lang publishing, New York 2006. Více k používání „diskursivní 
analýzy“ viz Kendall G. Wickham G., Using Foucault methods, Sage, 
London 1999. 
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 „Cílem“ naší procházky bude znovu otázka (filosofie 

nepřináší odpovědi, ale klade otázky – a to i tam, kde se 

málokdo ptá), která byla zběžně načrtnuta v úvodu: po moci a 

vědění – její hledání spojené s reflexí intelektuála skrze text a 

reflexe textu skrze intelektuála (či jak jinak budeme 

pojmenovávat podmět, subjekt, kterého se obáváme – zvlášť 

proto, že kráčíme ve stopách „autora“, který jeho statut tak 

zpochybnil). Naší cestou bude zápolení s texty, 

s Foucaultovými díly a pokus je využít k analýze/syntéze 

něčeho, což bychom nazvali „pozdní modernou“, či „situací 

pozdní moderny“ a zvláště se pokusit najít, zda nedošlo 

k nějakému pohybu, změně, zlomu v tom, jak rozuměla moci 

„Foucaultova doba a Foucaultovo pozdní dílo“ a jak jí 

porozumíme „my“ – tedy snad jiná epistéma? A to vzhledem 

k mnoha sociokulturním faktorům, na jejichž počátku 

Foucault předčasně umírá – zejména toho, čemu se říká 

zprostředkování, nová media atd.171 A jelikož mnoho 

současných autorů (mezi jinými např. B. Latour) používá 

Foucaultovy analýzy jako východiska pro své vlastní analýzy, 

naše cesta bude pokusem o jakousi cestu ad fontes (ač to ve 

vztahu k Foucaultově dílu zní velmi ironicky). Cestou k tomu 

pokusit se vytvořit právě bedýnku s nářadím, či spíše - tu 

vyleštit jeden ze šroubováků, tu doplnit hřebíky. 

 
 
 
 

                                                 
171 „V osmdesátých letech se už začal rýsovat současný obzor multimédiá, 
Informatika pomalu ztratila statut techniky a zvláštního průmyslového 
odvětví a začala se prolínat s telekomunikacemi, vydavatelstvím, filmem 
a televizí. (...) Koncem osmdesátých let a počátkem let devadesátých 
získalo světový význam nové společenské a kulturní hnutí vzešlé 
z mladých profesionálů velkých metropolí a amerických kampusů. Aniž 
jakákoli ústřední instituce řídila tento proces, různé informační sítě 
vytvářené od konce sedmdesátých let se navzájem propojily, zatímco 
počet osob  a počítačů připojených na tuto ´intersíť náhle vzrostl 
geometricky. (...) Digitální technologie se projevily jako infrastruktura 
kyberprostoru, nového komunikačního prostoru, místa společenské 
tvorby, organizace a jednání, ale také nový trh informací a znalostí.“ Lévy 
P., Kyberkultura, Karolinum, Praha 2000. 
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II. ČÁST: BATAILLE (bitva – agón)  

I. Obtíže nového Archiváře 

 
„Spíše než bychom předváděli ukrutnou podívanou na toto 
téma, postačí, když zdůrazníme strukturní zákon: moment 
zakládání ustanovující moment předchází zákonu či 
legitimitě, kterou ustavuje. Nachází se tedy mimo zákon, a je 
tudíž násilný. ... Toto zakládající násilí není pouze 
zapomenuté. Založení slouží k tomu, aby ho utajilo: má ze své 
podstaty organizovat amnesii, což se někdy děje oslavou a 
zušlechtěním velkých počátků.“172 
 

Jacques Derrida 

 

Archeologie vědění je Foucaultova jediná 

metodologicky173 zaměřená kniha – Foucault se na jistý 

moment odvrací od konkrétních historických analýz a obrací 

se  nazpět ke své předešlé práci, aby objasnil, či stanovil 

základy, pravidla a předpoklady své práce: 

„Chci vysvětlit, o co mi šlo v knihách, které zůstaly 

v tak mnohém ještě nejasné. To ovšem chci, ale zároveň i 

něco jiného, chci popojít o kousek dál a vrátit se jakoby po 

spirále o něco výš nad ně; ukázat, odkud jsem hovořil; 

vypátrat prostor, který taková bádání umožňuje, a možná i 

jiná, jež nikdy neuskutečním; dodat prostě smysl onomu 

slovu archeologie, jež jsem zanechal prázdné. (...) A tam, kde 

se dějiny idejí snažily dešifrováním textů vypátrat skryté 

pohyby myšlenky (její pozvolný vývoj, její zápasy a pády, 

překážky jí obcházené), pokud možno odhalit v její 

specifičnosti rovinu ´řečeného´: to jest podmínky, za nichž se 

´řečené´objevuje, formy jeho kumulace a řetězení, pravidla 

jeho proměn, diskontinuit, jež jsou pro ně příznačné. Oblast 

                                                 
172 Derrida J., Víra a vědění, Mladá fronta, Praha 2003. 
173 Ohledně metody je zajímavý postřeh A. Megila – totiž Foucaultovi 
metody jako „parodie“ Descartových Meditací a hlavně Rozpravy o 
metodě. in: Megill A., Prophets of extremity: Nietzsche, heidegger, 
Foucault  University of California Press, Berkley 1985, str. 228. 
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řečeného je to, čemu říkám archiv; analyzovat archiv je 

úkolem archeologie.“174 Téma archeologie prochází 

Foucaultovým dílem již od raných děl – viz archeologie 

lékařského pohledu, či humanitních věd. (Jak řekl M. F. svým 

žákům P. Rabinowi a R. Dreyfussovi, původní podtitul Slov a 

věcí měl znít Archeologie strukturalismu)175 

Jak bylo řečeno výše, byla napsána v Tunisu, v době, 

kdy v Evropě vrcholí studentské bouře, které (alespoň ty 

květnové) Foucaulta v Evropě „míjí“ (jednak fakticky a 

zčásti také proto, že byl znechucený násilnými a 

antisemitskými událostmi v Tunisu po tzv. šestidenní válce, 

kdy vedle rasistů a nacionalistů zapalovali domy i „levicoví, 

marxističtí“ studenti). Tedy narozdíl od jeho příštích let (a 

v jistém smyslu i minulých – viz spory se Sartrem a Merleau-

Pontym), se dá říci, že Archeologie vědění není tak „politická 

kniha.“ Intenzivně  v době jejího vzniku diskutuje s G. 

Deledallem, svým nadřízeným v Tunisu, o filosofii řeči, 

lingvistice a anglosaské filosofii, kterou příliš dobře nezná. 

Připravuje si tím půdu pro vlastní pojetí těchto problémů, 

které představuje v Archeologii vědění. Snad právě proto, pro 

tuto konexi s problémy analytické filosofie, si později rozumí 

ve slavné diskusi s J. Searlem176 (oproti Searlovu ostrému 

střetu a rozchodu s J. Derridou). „Foucault nakonec nikdy 

nepopřel, že během období vrcholu šedesátých let byla jeho 

práce odchýlena od zájmu o sociální a institucionální 

                                                 
174 D. Eribon cituje z obalu fr. vydání r. 1969 (Gallimard). In: Eribon, cit 
dílo, str. 194. 
175 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. vii. 
176 Rozsáhlý komentář vztahu speech act - énoncé věnuje P. Rabinow a H. 
Dreyfuss. In:  Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond 
Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, 
The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. 45 – 50. 
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praktiky diskursu, spíše k zájmu o mnohem hůře postižitelné 

(elusive) praktiky lingvistiky.“177  

Foucaultova archeologie/Archeologie je dílem, které 

jak sám říká, „vstupuje do pole, v němž se manifestují, kříží, 

proplétají se a specifikují otázky lidského bytí, vědomí, 

původu, subjektu, ale i struktury.“ Pokud bychom 

parafrázovali Deleuze a Guattariho, (kteří takto hodnotí Tisíc 

plošin) je knihou, která „nemá ani objekt, ani subjekt, je 

utvořena z různě formovaných látek, z velmi rozdílných dat a 

rychlostí.“178 Je dílem radostí i útrap z psaní (obé přeci 

spadající do plaisir du texte), dílem které svádí svoji 

„klopotající řečí“, rétoričností kryptické řeči v podzemním 

labyrintu, svádí i pozicí, kterou Foucault poeticky nazývá 

neustále ztrácenou tváří. Pozicí, která v úvodu volá po - a 

horuje za „svobodou“ psaní. Avšak jak víme, a jak nás i 

Foucaulta naučil Hegel, „svoboda je poznaná nutnost...“   

Foucaultův spis o metodologii, který spíše než mnohé 

projasnil, přinesl více nových otázek a polemik, se kterými 

Foucault podobně jako u předešlých děl zápasil po celý život, 

jde stále v linii kterou čtenáři znali z jeho předešlých děl – je 

zde oproti zájmu o čas, spíše zájem o prostor, vlastní 

strukturalistickému myšlení - jak jsme uvedli výše, spaciální 

vyloučení je jedním z nejdůležitějších bodů Foucaultových 

analýz – nakonec i epistéma, epistémické podloží – historické 

apriori, je charakterizováno jako prostor vědění (nikoliv jako 

nějaký proces, či snad dokonce něco ve smyslu Kuhnova 

„paradigmatu“179). Místo „mizejícího/umírajícího člověka“ 

již definitivně nahrazuje pojem subjektu, a v předešlých 

dílech demonstrovaná diskontinuita je v Archeologii 

                                                 
177 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. viii. 
178 Deleuze G, Guattari F., The Thousand plateaus : capitalism and 
schizophrenia, University of Minnesota Press, London/Minneapolis 1998.  
179 Více k tomu viz Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 
dvacátého století, Hermann a synové, Praha 2004, str. 115 – 116.   
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představena jako „fundamentální“ princip. Jak poznamenává 

J. Fulka (dále pak např. výše zmíněný Rabinow a Dreyfuss), 

je Archeologie vědění „myšlením historie v rámci prostoru.“  

 

Půjdeme-li anachronicky, v tom smyslu, že budeme 

Slova a věci interpretovat ve spojení s Foucaultovým 

„kopernikánským obratem“ k moci (viz výše zmíněný 

„reagens“), můžeme naznačit to, co vlastně znamená 

epistéma v jiném kontextu než striktně historiografickém (či 

epistemologickém, dějinně filosofickém – jak bychom mohli 

popsat dosavadní Foucaultovy analýzy). Je také nutno dodat, 

že Foucault se ve svém pozdějším díle označení „epistéma“ 

vyhýbá  a Archeologie vědění přináší nové množství analýz, 

které některé závěry ze Slov a věcí potvrzují a s jinými jsou 

v rozporu. Celkově však spíše ještě problematizují 

Foucaultovo pojetí historie a dějin. Co je však důležité, že 

archeologie se později společně stane s genealogií zásadní 

Foucaultovým metodickým polem, na kterém bude promýšlet 

vztah subjektu, moci a diskursu.  

Epistéma je tedy mimo výše popsané charakteristiky 

(viz předchozí kapitola) tím, co dává subjektivaci (jmenovitě 

v případě devatenáctého století a v případě předcházejících 

epistém to, co určuje možnosti mocenské hry180) – v místě 

                                                 
180  Srov. např. Krámský D., Michel Foucault a výchova jako událost In: 
Benyovszky L., Šturzová J., O filosofii výchovy a filosofii provádějící: 
sborník věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě Peškové k jejím 70. 
narozeninám, Univerzita Karlova, Praha 1999, str. 36 – 
37.“´Latentní´(´neviditelný´) způsob, jakým nás historická racionalita 
formuje, spočívá v určitých pre-racionálních podmínkách. Právě 
podmínky racionality určujícím způsobem ovlivňují naše vidění 
skutečnosti, aniž by samy byly nějak viditelné, nějak tematizovatelné. 
Odhalením podmínek racionality jsem ještě neodhalili to, co je oním 
hlavním motivem, jenž strukturu formování vůbec umožňuje. Motivem 
formování racionality subjektu je jakýsi zájem, zásadním způsobem 
rozhodující o tom, jakým podmínkám je třeba dát přednost před jinými. 
V praxi to vypadá tak, že na základě určitého zájmu preferuje racionalita 
ten určitý způsob vidění. Tímto způsobem formovaná racionalita působí 
nejen na to, jak skutečnost vidíme, ale jakým způsobem o ní vypovídáme. 
Formálně strukturované vědění se tedy cíleně zaměřuje na kontrolu 
způsobu, jakým by měly být skutečnosti viděny a vypovídány, čímž se 
utvářejí jakési pre-racionální podmínky, podle nichž mají mechanismy 
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Slova a věcí a Archeologie vědění, to ještě neznamená něco 

zcela negativního – jak bude Foucaultův hlas znít 

nepochybně později – Foucault jakoby zatím držel odstup od 

„podrobování“, „drezúry“ – a dalších nelichotivě znějících 

metafor namířených proti zrodu moderního subjektu, tak 

hojně používaných později. Nicméně již ze samotného 

raného pojetí (můžeme říci) Foucaultovy svébytné 

„ontologie“, je zcela jistě znát jakási nevolnost, znepokojení. 

Popisování principu, temných hlubin – arché, která řídí něco, 

co je „nám nejvlastnější“ – naši řeč. „Epistéma je prostor 

vědění, podléhající určité konfiguraci. Spacialita  je ve 

Slovech a věcech  přítomna stejně naléhavě jako v Dějinách 

šílenství. Jistě, epistémy po sobě – čistě technicky vzato – 

následují v čase, ovšem kdybychom zůstali jen u toho, zcela 

by nám unikla specifičnost Foucaultovy metody, která by 

potom neodhalila nic jiného než to, že moderní dějiny 

poznamenaly dva zásadní zlomy. Kromě toho se ovšem 

vyjevuje, že tyto zlomy neoddělují ani tak nějaká časová 

období, ale především určité epistémické prostory, hlubinné 

konstelace vědění, které jsou během jistého časového období 

naprosto nehybné. Daleko spíše než jako časový úsek je třeba 

epistémy chápat jako superponované prostorové vrstvy, 

odhalující a určující různé formy řádu.(...) Epistéma má 

´subjektivační funkci´; slavná teze o ´konci člověka´ze závěru 

Slov a věcí to ostatně říká velice jasně. Totéž samozřejmě 

platí i naopak: korelátem představy plného, transparentního a 

                                                                                                                                                         
našeho vědění fungovat. Bylo řečeno, že naše vědění je určováno strategií 
sil, a že strategie, jak o ní hovoří i Foucault, je soustavou konkrétních 
řešení, vedoucí k ´plně´ kontrolovatelnému vědění. Odkrytím strategie 
jsem však ještě nenahlédli, jaké jsou to vlastně podmínky, jež tuto 
celkovou koncepci strategie tvoří. Tyto ´neviditelné´ podmínky, 
artikulující zájmy historické racionality, artikulující celkovou strategii, 
nazývá Foucault strata. Teprve strata umožňují, že racionalita může 
zohlednit jen to, co by podle ní mělo být zohledněno. Strategická kontrola 
vědění, uskutečňující se ve stratech, tak dává (zvýraznil M. Š.) 
historickým racionálním formacím mocný instrument, jak kontrolovat, co 
by měl subjekt vědět, a podle toho, co ví, také odpovídajícím způsobem 
jednat.“ 
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zakládajícího subjektu je představa kontinuálních a 

´monumentálních´dějin, kterou Foucault plným právem 

pokládá za iluzorní.“181 Budeme-li následovat, tato iluze, 

tento mýtus, toto vyprávění je však nepochybně dodnes 

silným korelátem zakládající funkci subjektu. Můžeme říci, 

že „velké“ vyprávění kontinuálních dějin – stále a naprosto 

prostupuje sociální prostor – ať už orálně (v okruhu rodiny), 

nebo kodifikovaně (ve školních učebnicích – od dětských až 

po vysokoškolské), či jinak (působení tzv. „nových medií“), 

jak bylo řečeno, je „nepostradatelným korelátem“ 

k zakládající funkci subjektu. Dějiny jsou zárukou toho, že 

vše, co subjektu uniklo, mu bude vráceno; dějiny poskytují 

jistotu, že čas nic nerozpustí, aniž by to obnovil v nově 

složené jednotce, jak zní známý slogan – „kdo nezná svoji 

historii, je nucen si ji zopakovat.“ Je zde příslib, „že vše, co 

diference udržuje v jisté vzdálenosti, si subjekt bude moci 

jednou opět přivlastnit – ve formě dějinného vědomí -, že 

bude moci obnovit své panování a nalézt zde (kde? M. Š.) 

něco, co může nazvat svým příbytkem.“ Svojí rodinou, svojí 

institucí, svojí učebnicí. Foucaultova kniha, ač se týká 

„pouze“ metodologie, oboru, který se jako příliš ideologický 

a bojovný prostor nezdá, je opět ostře namířena proti 

fenomenologii a tradiční historiografii – tedy řečeno jinak 

proti intelektuálním „nepřátelům“ Foucaulta, proti 

intelektuální generaci padesátých let. Úvod Archeologie 

vědění je jakýmsi shrnutím Foucaultova díla, jakési 

vyabstrahování klíčových momentů jeho dosavadních analýz.  

 Po exkursu do metodologického pole historie se182 

Foucault poprvé na poli Archeologie vědění obrací k tématu, 

které je, můžeme říci, zásadní, pro celé jeho tzv. „pozdní“ 

dílo – téma subjektu. Připravuje si tím vlastně půdu, či lépe 

                                                 
181 Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení dvacátého století, 
Hermann a synové, Praha 2004, str. 117 – 118., 119. 
182 Foucault M., Archeologie vědění, Herrmann a synové, Praha 2002, str. 
23 – 24. (dále AV) 



 102 

řečeno vyvíjí vlastní logiku výzkumu právě opačnou té jakou 

presentuje několikrát zmíněná fenomenologická filosofie183, 

nebo tradiční historiografie. Foucault přímo říká, že 

„převádět historickou analýzu do diskursu kontinuity a činit 

lidské vědomí původním zdrojem všeho dění a vší praxe, jsou 

dvě tváře téhož způsobu myšlení.“ To, co tyto dvě „tváře“, 

dle Foucaulta ztotožňuje je „čas.“ Vyjadřuje to příznačně (pro 

tradici, kterou kritizuje) hegeliánsky: „Čas se tu chápe jako 

totalizace, a revoluce nejsou nic jiného, než okamžiky 

uvědomění.“ 

Téma kontinuity hrálo důležitou úlohu v 19. století při 

obraně suverenity subjektu proti nejrůznějším formám 

„decentrace.“ (Řečeno slovníkem trochu jiným, díla které 

předcházelo Archeologii vědění: proti rozbíjení pozitivity 

subjektu). Na jedné straně jsou tady „Obranné mechanismy 

subjektu“ jako antropologie, humanismus; na druhé straně 

Foucault zmiňuje Marxe, marxistickou teorii: historickou 

analýzu výrobních vztahů, ekonomická určení a třídní boj 

(podle Foucaulta to byl Marx, který onu „decentraci“ 

vyvolal). Čili na jedné straně je hledání „pevné půdy“, 

hledání „původního založení, jež by z racionality učinilo telos 

lidstva a celé dějiny myšlení by spojilo s obranou této 

racionality, s udržováním této teleologie a s nutností se vždy 

k tomuto základu vracet.“ Jako „příklad“ Foucault uvádí 

projekty a výzkumy globální historie: „V níž bylo možné 

                                                 
183 Viz např. Bernet R., Kern I., Marbach E., Úvod do myšlení Edmunda 
Husserla, OIKOYMENH, Praha 2004, str. 115: „Nejzákladnější vědomí, 
které je předpokladem ve všech jiných strukturách a formách vědomí, je 
podle Husserla vědomí času: V abecedě konstituce veškeré objektivity 
vstupující do vědomí a konstituce subjektivity pro sebe samu jako jsoucí 
zde nalézáme alfu. Ta spočívá, jak můžeme také říci, v universálním 
formálním rámci, v synteticky konstituované formě, na níž musí mít účast 
všechny ostatní možné syntézy. (Hu XI, str. 125) Husserl však při svém 
výkladu struktur vědomí ne vždy touto alfou začíná; v prvním svazku 
svých Idejí tuto nesmírně obtížnou problematiku vyřazuje. (Srv. Ideje I, 
str. 162 (vydání 1913); Ideje II, str. 102 – 103; FTL, str. 292 (vydání 
1929: str. 252)“, jasným vyjádřením pozice vůči fenomenologii je 
Foucaultova inaugurační přednáška Řád diskursu, jak jsem ale zmínili, 
kritika zvláště Sartrovy fenomenologie, je ve Foucaultově díle přítomna 
takřka již od jeho počátku. 
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převést všechny společenské diference na jedinou formu, 

uspořádat ji podle jediného světonázoru, etablovat v ní nějaký 

systém hodnot, nějaký koherentní typ civilizace.“184 A na 

druhé straně je tady pak nitzscheovská genealogie, - a 

výzkumy provedené v psychoanalýze, lingvistice a etnologii. 

Tam subjekt decentroval: ve vtahu k zákonům touhy, formám 

jazyka, k pravidlům jednání či ve vztahu ke hře mýtických 

nebo fabulačních diskursů. Podle Foucaulta se ukázalo, že 

„sám člověk, zkoumaný z hlediska toho, čím je, není schopen 

skládat své účty ze své sexuality a ze svého nevědomí, ze 

systematických forem svého jazyka či z pravidelnosti svých 

výmyslů (...).“185 Foucaultův „útok“ na dějiny je veden právě 

v tomto duchu, tímto způsobem: výzkumy které byly 

zmíněny již ve Slovech a věcech (psychoanalýza, lingvistika 

atd.), způsobují otřes víry v kontinuálnost dějin, která sebou 

nese i víru v jednotný pokrok „lidstva“, víru v pozitivní vývoj 

apod. - víru tak vlastní právě devatenáctému století, čili 

období zrozené „modernity.“ Dějiny jsou pro Foucaulta spíše 

„frázováním“ než „nastáváním“, „hrou vztahů“, než „vnitřní 

dynamikou“, „systémem“ než „těžkou prací svobody“, spíše 

formou, než „neutuchajícím úsilím vědomí o sebeuchopení, 

pokusem o proniknutí až k posledním podmínkám sebe 

sama.“ Jde o dějiny, které by nebyly nepřetržitě trpělivé a 

zároveň by měly živost pohybu, který nakonec prolomí 

všechny hranice. Foucaultův program zkoumání dějin – a 

zejména dějin myšlení, idejí či vědění – jak jsme si řekli 

výše, je představen v duchu „kategorické, fundamentální 

diskontinuity“, „diference“, formulován v termínech „prahu“, 

„zlomu“, „transformace“, „popisu řad a hranic.“ Foucaultovi 

bylo mnohokrát vytýkáno (např. J. P. Sartrem – viz výše), že 

                                                 
184 AV str. 24. 
185 Foucault na tomto místě (a potažmo v celém úvodu) vlastně shrnuje 
své analýzy z předchozích knih zde je zřejmý na odkaz na koncept Slov a 
věcí. Viz AV str. 27 
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„vraždí dějiny“ – jako odpověď nabízel mj. toto,186 trefně to 

vystihuje Foucaultův strategický program: 

 

„Nedejme se však oklamat: bude se tu srdceryvně 

oplakávat nikoli zánik dějin, nýbrž mizení té jejich formy, 

která sice skrytě, zato však zcela a úplně odkazovala 

k syntetizující aktivitě subjektu; bude se tu oplakávat toto 

nastávání, které mělo suverenitě vědomí skýtat útočiště, 

jistější a méně exponované než to, které jí dávají mýty, 

příbuzenské systémy, jazyky, sexualita či touha; bude se 

oplakávat možnost prostřednictvím projektu, práce smyslu či 

pohybu totalizace, možnost znovu oživit hru materiálních 

určení, praktických pravidel, systémů nevědomí, přísných, 

ačkoli nereflektovaných vztahů, korelací, jež se vymykají 

každé životní zkušenosti; bude se oplakávat ideologické 

využití dějin, které se snaží navrátit člověku to, co mu již více 

než století uniká.“ 

 

 

II. I. Metodologická hygiena – řády a pořádky 

a. Výrazy myšlení kontinuity 

 

Nový archivář vyžaduje nové nástroje a nejprve se tedy 

pouští do, jak to nazývá: „záporné práce“ – je třeba očistit 

metodu od celé „masy pojmů“, které jsou výrazem prokletého 

myšlení kontinuity. „Tyto pojmy nemají příliš přísnou 

pojmovou strukturu, mají však velmi přesnou funkci.“187 Jako 

příklad dává Foucault pojem „tradice“ – jejímž účelem je dát 

určitý časový statut skupině jevů, které jsou jak následné, tak 

identické – nebo alespoň podobné. Podle Foucaulta „tradice“ 

                                                 
186 AV str. 26. 
187 AV str. 35 
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umožňuje znovu myslet rozptýlení historie ve formě stejnosti, 

dovoluje redukovat rozdíl vlastní každému začátku – pak je 

totiž možno nepřerušené hledání původu. „Tradice nám 

umožňuje izolovat nové na pozadí trvalého a převádět jeho 

přednosti na originalitu, na genialitu, na rozhodnutí 

jednotlivců.“ Dalším termínem, který je třeba vyloučit 

z archeologického bádání, je pojem vlivu. Vliv je pojmem, 

který poskytuje oporu jevům „přenosu a komunikace.“ Tento 

výraz myšlení kontinuity umožňuje, aniž by byl teoreticky 

definován188 odkazování ke „zdánlivě kauzálnímu průběhu 

jevů podobností či opakování.“ Vliv je termínem, „který na 

velkou vzdálenost a skrze čas – jakoby prostřednictvím 

nějakého média přenosu – spojuje uzavřené jednotky, jako 

jsou individua, díla, pojmy, nebo teorie.“189  

Pojmy vývoje a rozvoje jsou pak tím, co umožňuje „přeskupit 

následnost rozptýlených událostí, připojit je k jednomu a 

témuž organizačnímu principu.“ Totiž principu času – 

Foucault hovoří o setrvale reverzibilním vztahu mezi 

počátkem a současným stavem (který pochopitelně není 

nikdy dán, ale je neustále v činnosti). Duch, poslední 

z odmítaných pojmů, je pak symbolickým principem myšlení 

kontinuity – dovoluje ustavit mezi jevy daného období 

totožnost významu, symbolická spojení, zrcadlení, hru 

podobností – ve výsledku pak hovořit o „kolektivitě vědomí.“ 
                                                 

188 Stačí pouze krok k tomu, abychom myšlení kontinuity a její výrazy, 
které uvádí Foucault nazvali „ideologií.“ Či možná případnějším slovem 
„floskule.“ Kolik politických „promluv“, výroků, řečí se opírá o prázdné, 
přesto dosud rétoricky efektní obrazy „tradice“, „vlivu“ (medií, rodiny...) , 
rozvoje, vývoje atd. Dnes již snad ani nemá smysl znovu opakovat 
očividný, evidentní fakt, jak je politikova existence závislá na obrazových 
mediích - obraz ukazuje, neargumentuje; politiké nikoliv jako správa věcí 
obce, ale věcí obrazů a informací.. Teoretické definovaní toho „o čem 
hovořím“, ekonomika a hygiena vyjadřování však díky tomuto působení 
nejrůznějších obrazů (lépe řečeno znakových systémů, či dominantních 
mediálních diskursů) mizí i z kruhů, které měly být jejími ostrovy – 
všeprostupující novinářský žargon, newspeak atd. Faktickým projevem 
jsou právě např. tzv. „floskule“ (K floskuli srov. Just V., SLovník floskulí 
II., Academia, Praha 2005)  
189 AV, str. 36 Všimněme si jak se neustále hovoří například o vlivu 
filosofie na literaturu a naopak. Co je tento vliv? Není právě výsledkem 
častého zacházení s pojmy kontinuity? Více viz AV, str. 37. 
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Pochyby, které má Foucault vůči metodě zkoumání historie či 

metodě dějin idejí či vědění, ale i vůči pojmům jako „věda, 

literatura, filosofie, náboženství, historie, fikce“,  shrnuje 

výstižně následující citovaný výrok. Vše je totiž podřízeno 

banálně řečeno „zubu času“, vše je determinováno svoji 

proměnlivostí a vše je zároveň pojmuto šarlatovým oparem 

iluzí, které vytváří tyto pojmy – Foucault hovoří o diskursech 

(rozuměj tedy věda, filosofie, atd.): „Dokonce ani my sami si 

nejsme jisti, jak používat tato rozlišení v našem vlastním 

světě diskursu, tím spíše, je-li třeba analyzovat soubory 

výpovědí, které v době, kdy byly formulovány, byly utříděny, 

organizovány a charakterizovány zcela odlišným způsobem: 

´literatura´a  ´politika´ jsou ostatně nedávné kategorie, které 

můžeme aplikovat na středověkou nebo dokonce klasickou 

kulturu pouze na základě retrospektivních hypotéz a díky hře 

formálních analogií či sémantických podobností; avšak ani 

literatura, ani politika, ani filosofie a věda neartikulovaly 

v 17. nebo 18. století pole diskursu tak, jako tomu bylo v 19. 

století. V každém případě jsou sama tato rozdělení – ať naše 

vlastní nebo ta, která jsou soudobá zkoumanému diskursu – 

vždy kategoriemi reflexe, principy klasifikace, normativními 

pravidly, institucionalizovanými typy: to, co si mezi jinými 

naopak zaslouží být analyzováno, jsou fakta diskursu; i ona 

jsou samozřejmě navzájem propojena, ale ty nejsou jejich 

vnitřními, autochtoními a universálně identifikovatelnými 

rysy.“190 

b.  Knihy a díla 

Foucault dále vychází z této teze: není materiální 

individualizace knihy (což neznamená nic jiného, než že 

kniha zaujímá vymezený prostor, nese nějakou ekonomickou 

hodnotu, disponuje určitým množstvím znaků, vymezuje 

hranice svého začátku a konce) příliš slabou, druhotnou ve 

                                                 
190 AV, str. 37 – 38. 
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vztahu k diskursu, který vytváří?191 Odkazuje se na „Labyrint 

literatury, intertextuality“ (Borges) – „Hranice knihy nikdy 

nejsou jasně rozlišeny: mimo titul, první řádky a poslední 

tečku, mimo svou vnitřní konfiguraci a svou autonomní 

formu je kniha zapuštěna do systému odkazů k jiným 

knihám, jiným textům, jiným větám: je uzlem v rámci sítě.192 

A tato síť odkazů není stejná v případě matematického 

pojednání, textového komentáře, historického záznamu či 

epizody románového cyklu; ani tehdy, chápeme-li jednotku 

knihy jako soubor vztahů, ji nelze v žádném z těchto případů 

pokládat za identickou. Kniha není jednoduše objektem, který 

držíme v ruce; nemůže být ani omezena na malý 

rovnoběžnostěn, ve kterém je obsažena: její jednota je 

relativní a variabilní.“ 

V Archeologii je autor (rozptýlený mezi školní, raná, 

pozdní díla, účty z prádelny, odpovědi na anketní otázky...) 

chápán jakožto „funkce.“ Autora si představujeme (hovoříme 

                                                 
191 Foucault zde uvažuje v intencích Literárního prostoru Maurice 
Blanchota. Srov. „dílo – umělecké dílo, dílo literární – není ani 
dokončené, ani nedokončené: dílo je.“ (…) Dílo se nedá dokázat, ani 
nijak upotřebit. Nelze jej nijak ověřit, pravda se ho může zmocnit, 
proslulost ho osvětluje: tento způsob existence se ho netýká, tato evidence 
ho nečiní ani jistým, ani reálným, nečiní ho zjevným.(…) Spisovatel patří 
dílu, ale jemu patří pouze kniha, němá hromada sterilních slov, ta 
nejbezvýznamnější věc na světě.“ Případně viz Blanchotova slavná 
formulace: „Ten, kdo píše dílo, je oddělen, ten, kdo je již napsal, je 
vykázán. Ten, kdo je vykázán, o tom nadto neví.“ In: Blanchot, M., 
Literární prostor, Herrmann a synové, Praha 1999 str. 13 – 14,11. Dále 
samozřejmě v odkazu ke své práci - viz např. Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie, Svoboda, Praha 1994, str. 44: „Dílo, jehož úkolem bylo 
přivodit nesmrtelnost, obdrželo nyní právo zabíjet svého autora, stát se 
jeho vrahem. Podívejme se na Flauberta, Prousta, Kafku. Ale je zde ještě 
něco jiného: ten vztah psaní a smrti se také projevuje tím, že ustupuje do 
pozadí individuální charakter píšícího subjektu: píšící subjekt všemi 
překážkami, které klade mezi sebe a to, o čem píše, mate všechny znaky 
své zvláštní individuality: znakem spisovatele je jen jedinečnost jeho 
nepřítomnosti: ve hře psaní musí dodržovat roli smrti. Tohle vše je známé 
a je tomu již drahně dlouho, co si kritika a filosofie toto zmizení, či tuto 
smrt autora uvědomily.“ 
192 Zvýraznil M. Š. Dnes snad již ani není třeba zdůrazňovat „vynálezy 
pozdně moderní filosofie“, lépe řečeno „prognózy“ např. gramatologie 
(Derrida) ve vztahu k fungování medií, intertextuality (Kristeva), 
Deleuzova myšlenka „rizómu“, Foucault a „elektronický panoptikon“  
atd.“ – jejichž častým a přímým technickým naplněním je např. hypertext 
a internet. Více k tomu viz např. Bystřický J., Mucha I., K filosofii medií, 
Praha 2007. 
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„bezmyšlenkovitě a nekriticky o „autorově díle“) jako cosi 

„definovaného určitou funkcí výrazu.“ Foucault nedůvěřuje 

tomu, že je zde „určitá úroveň (v takové hloubce, kterou je 

nezbytné předpokládat), na níž se dílo objevuje ve všech, i 

nejmenších a nejnepodstatnějších  fragmentech jako výraz 

myšlení, zkušenosti, představivosti či nevědomí autora, 

případně historických určení, kterým podléhá. Vzápětí je 

však zřejmé, že tato jednota která není bezprostředně dána, je 

výsledkem určité operace; že je to výkon interpretace 

(protože v textu dešifruje transkripci něčeho, co tento text jak 

skrývá tak manifestuje); a že výkon, který určuje opus v jeho 

jednotě a pak i dílo samé, nebude shodný v případě autora 

textu Divadlo a jeho dvojenec (Artraud) a autora Traktátu 

(Wittgenstein), a proto mluvíme-li o díle, užíváme toto slovo 

v každém jednotlivém případě v odlišném smyslu.“193 „Jsem 

pouhý sekretář, zapisovatel, autor je někde na nebesích, nebo 

v pekle, ale já jím nejsem.“194 Než budeme pokračovat ve 

čtení Foucaultovy „metody“, provedeme krátkou odbočku – 

ilustraci. To, jak se dá s myšlením, které je v Archeologii 

pracovat, či jinak řečeno: jak se dá s nástinem metody, která 

je u Foucaulta představena inspirativně pracovat, či ji dovádět 

do „pozitivních“ závěrů, ukazuje G. Didi Hubermann.  

                                                 
193 AV  str. 40 – 41. 
194 Viz Marcelli M., Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 1995, 
str. 77., dále srov. Deleuze G., Nietzsche a filosofie, Herrmann a synové, 
Praha 2004, str. 11: „Celá filosofie je symptomatologií a sémiologií. Vědy 
jsou symptomatologický a sémiologický systém. Metafyzickou dualitu 
zdání a esence a rovněž vědecký vztah příčiny a účinku nahrazuje 
Nietzsche korelací fenoménu a smyslu. Každá síla je přivlastněním, 
ovládnutím, využitím jistého kvanta skutečnosti. Dokonce vnímání ve 
svých rozmanitých aspektech je výrazem sil, které si přivlastňují přírodu. 
Tím má být řečeno, že i příroda má své dějiny. Historii určité věci tvoří 
obecně následnost sil, které se jí zmocňují, a koexistence sil, které bojují 
o to, aby se jí zmocnily. Tatáž věc, tentýž jev mění smysl podle síly, 
která si jej přivlastnila.“ (zvýraznil M. Š.) dále viz tamtéž, str. 95: 
„Pokud si položíme otázku ´Kdo interpretuje?´, odpověď  zní: vůle 
k moci; je to vůle k moci, jež interpretuje.“ 
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c. Exkurs: Didi-Hubermann 

 

„Taková tlustá kniha a nemá rejstřík.“ 

 

Steve Coogan (ve filmu Tristram Shandy, hrající “ sám 

sebe“, Tristrama Shandyho a jeho otce, o stejnojmenném 

románu Laurence Sterna)  

 

Před tím, než započteme  v rámci naší úvahy řečeno 

„diskontinuální“exkurs do mimořádně zajímavé teorie 

Georgese Didi-Hubermana, které snad lépe osvětlí velmi 

temné formulace Nového archiváře, který velmi nerad dává 

ilustrace či příklady, zastavíme se u paradoxní absence/díla a 

jeho/její reprodukce v „současném umění.“ (post)Moderní 

umění v uchopení „umělců“ jako J. Cage a R. Rauschenberg 

(mj.) ukázalo na „skutečnou strukturu díla.“ Je zde „dílo“, 

které je a zároveň není.195 Prázdný obraz, či čtyřminutové 

ticho je dílem „čistého kontextu.“ Na to, co ukázal 

v literatuře např. Laurence Stern v Tristramu Shandym 

černou, či prázdnou stránkou (v době kdy „post“ ještě nebylo 

k čemu přilepit), v jiném směru pak Foucaultův oblíbený 

Blanchot, či Raymond Roussel, nebo např. Allan Robe-

Grilletv Žárlivosti: ............................................................“196, 

to, čeho se naprosto „zmocňuje“ Cageovo ticho. Je zde dílo, 

které má pouze „rétorickou“, či „kontextuální“ strukturu. 

Dílo - které je "nevnímatelné", "neviditelné" smysly (čímž se 

dostáváme ještě do větších paradoxů: u „prázdného obrazu“, 

na jehož rám a nicotu „hledíme“; další paradox se nabízí u 

onoho "tichého díla" J. Cage, kde onen „rám“ pouze 

                                                 
195 Srov. Fulka J., Šílenství jako absence díla In: Barša P., Fulka J., 
Michel Foucault: politika a estetika, Dokořán, Praha 2005, str. 113. 
196 Srov. Bataile G., Madame Edwarda; Zemřelý, Dauphin, Praha 1998, 
str. 32. a str. 82. 
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„tušíme“). Jako by tato absence poukazovala jednak na 

marnou snahu estetické teorie „zmocnit“ se uměleckého díla 

deskripcí a analýzou, stejně jako na jakýsi „vnitřní vývoj 

mizení díla“ v (post)moderním (nejen) umění: který začal 

rozpadem klasického, či lépe řečeno romantického, potažmo 

„klasické analýzy“, a to možná počínaje W. Benjaminem a 

jeho „likvidací“ zděděných pojmů: genius, tvořivost atd. 

V umění samotném se zjevoval např. adorací 

reprodukovatelnosti např. u Andyho Warhola. Zdá se tedy že, 

podobně jako zmizela tvář člověka z písku na břehu moře, 

posléze autor, zmizelo i dílo. 

 

 Francouzský filosof, teoretik a historik umění (jak jsou 

účinné a důležité kategorie i v době jejich rozpuštění) 

Georges Didi-Huberman (dále D-H.) přichází s teorií 

„paradoxní plodnosti anachronismu.“ D-H. si klade 

následující otázku (právě v „duchu“ Archeologie vědění M. 

Foucaulta): „za jakých okolností se může historicky nový 

předmět – anebo jeho zkoumání – objevit s takovou 

samozřejmostí, v kontextu tak známém, (…), tak 

„zdokumentovaném“, jako je florentská renesance? Můžeme 

to oprávněně vyjádřit i negativně: co mohlo způsobit 

v dějinách umění jako disciplíně, jako v „diskursivním 

pořádku“, takový předpoklad zaslepenosti, takovou „vůli 

nevidět“ a nevědět? Jaké jsou epistemologické důvody 

podobného odmítnutí – odmítnutí, které spočívá na jedné 

straně ve schopnosti identifikovat na scéně Sacra 

Conversazione i ten nejdrobnější ikonografický atribut, a na 

straně druhé nevěnovat prakticky žádnou pozornost 

ohromujícímu barevnému ohňostroji, který se hned pod ní 

rozprostírá v třímetrové šířce a jeden a půlmetrové výšce?“197 

                                                 
197 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 11 – 12 (do češtiny převedl, 
stejně jako další citáty M. Š.) 
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D-H. svoji pozornost zaměřuje na to, co bylo „zamlčeno“: 

proto je podle něj znovu potřeba položit otázku, co znamenají 

historikem umění běžně používané pojmy, jako námět, 

význam, alegorie, či pramen. Jako metodologický nástroj 

postuluje kritickou archeologii dějin umění: ne-ikonologickou 

sémiologii – „sémiologii, která by nebyla pozitivistická 

(reprezentace jako zrcadlo věcí), ani strukturalistická 

(reprezentace jako systém znaků).“198 Pokud totiž historik 

umění zaměří pozornost na „dějiny“ v dějinách umění, málo 

co zůstane nezpochybněné (D-H. mluví o tradici od Kanta až 

k Panofskému).199  

Jako výchozí příklad je vzat právě „anachronismus“, 

jakožto něco, co je pro historika „zdánlivě nad slunce 

jasnější“: „tedy zlaté pravidlo nikdy „neprojektovat vlastní 

realitu – vlastní pojmy, vkus, hodnoty – na skutečnosti 

z minulosti, na předměty našeho historického výzkumu. Není 

však zřejmé, že „klíč“ k pochopení předmětu minulosti se 

nachází v minulosti samotné, ba co víc, ve té samé minulosti, 

jako je minulost předmětu?(...) Pojmenujme tento kanonický 

postoj historika: nejde o nic jiného, pouze o hledání časové 

shody, o hledání euchronické souzvučnosti “200 D-H. 

poukazuje na paradoxnost „historicky relevantního 

                                                 
198 „Samotnou reprezentaci bude třeba, teď a navždy, podrobit výslechu 
před stěnou. Konečným výsledkem by mělo být zapojení se do rozpravy 
epistemologického charakteru souvisejícího s prostředky a cíly dějin 
umění.“ Didi-Huberman G., Pred časom: dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 13. 
199 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 14. 
200 „V případě Fra Angelica můžeme rozpoznat takovouto „euchronní 
interpretaci“ prvotního významu: jde o názor o malířovi, jak jej vyslovil 
humanista Christoforo Landino v roce 1841. Michael Baxandall uvedl 
názor jako modelový příklad dobového pramenu, schopného přiblížit nám 
malířskou aktivitu v její nejvnitřnější podstatě a podle vizuálních 
kategorií charakteristických – tedy historicky relevantních – pro danou 
dobu. V tom také spočívá euchronická samozřejmost: jen co se podaří 
prokázat specifický pramen (Landinův soud, který však není všeobecný, 
ale nominální), můžeme díky němu interpretovat minulost s kategoriemi 
minulosti. Není právě toto ideálem historika?“ Didi-Huberman G., Pred 
časom dejiny umenia a anachronismus obrazov, Kalligram, Bratislava 
2006, str. 15. 
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komentáře“ Christofora Landina tvorby Fra Angelica: „V 

porovnání se samotnou tvorbou Fra Angelica nás Landinův 

názor nabádá k tomu, abychom se domnívali, že sám vlastně 

nikdy do klausury florentského kláštera nevstoupil – což je 

velmi pravděpodobné -, anebo viděl tuto malbu (...), a příliš 

z ní nepochopil. Každá z jeho „kategorií“ – lehkost, hravost, 

naivní nábožnost – stojí na opačném pólu komplexnosti, 

vážnosti a subtilnosti, které ve své nadmíru exegetické malbě 

mnich dominikán uplatnil. Nacházíme se tak před stěnou  

jako před novou otázkou položenou historikovi: pokud není 

„ideální“ – specifický a euchronický – pramen schopný 

cokoliv vypovídat o zkoumaném předmětu (...), na které 

svaté a na které interpretanty se máme obrátit? “201 D-H. pak 

dále rozvádí z toho plynoucí otázky, totiž pokud „dobový 

text“ prohlašujeme za relevantní, není to především proto, že 

se „nám“ jeví jako současný (Zeitgeist)?; a podle jakého 

měřítka jej vlastně za důležitý považujeme? „Landino psal 

přibližně třicet let po smrti malíře – ale i v této časové mezeře 

se tu a tam změnilo mnoho věcí ať už v oblasti estetiky, 

náboženství či humanismu. Landino byl spojený s klasickou 

latinou (s jejími kategoriemi a vlastní rétorikou), zároveň byl 

ohnivým obráncem lidové řeči; Fra Angelico byl zas přes 

svoje novické čtení vtáhnutý do středověké latiny s její 

scholastickou uhlazeností a nekonečnými hierarchizacemi: už 

to by mohlo stačit na podezření o rozkole, o jistém 

anachronismu mezi malířem a humanistou.“202 D-H. jde ještě 

dále: „nejenže byl Landino anachronický vůči Fra Angelicovi 

v časové a kulturní odchylce, která je bezpochyby 

oddělovala; ještě jako by Fra Angelico byl anachronický vůči 

svým bezprostředním současníkům, pokud za ně považujeme 

např. Leona Battistu Albertiho, který teoretizoval o malbě ve 

                                                 
201 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 15. 
202 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 16. 
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stejném čase a jen několik stovek metrů od chodby, kde byly 

červené plochy pokrývané z dálky vrhanými bílými 

skvrnami. (...) Nemluvě o tom, že současníci si často 

nerozumějí o nic lépe než jedinci oddělení v čase: 

anachronismus prochází všemi současnostmi. Shoda časů – 

takřka – vůbec neexistuje.“ Provedeme-li krátké odbočení, 

nabízí se k srovnání zajímavý citát z knihy Foucaultova 

biografa – o přijetí jeho později slavného díla Dějiny 

šílenství: „Po oficiálních, a ryze interních soudech Georgese 

Canguilhema a Henriho Gouhiera, s nimiž nebyl po obhajobě 

seznámen ani sám kandidát, představuje tato slušná řádka 

recenzí něco jako první reakci na Foucaultovo dílo. Foucault 

je v té době ještě neznámý takže způsob, jímž je čten, není 

ještě deformován filtrem už hotového obrazu a stojí za to 

něco z nich ocitovat.“203 

 

Fatálnost anachronismu? 

 

Podle Didi-Hubermana je to právě fatálnost 

anachronismu, co odděluje současníky, jakými byli Alberti a 

Fra Angelico. „(...) Nemysleli v tom samém čase. Avšak tuto 

situaci je možné pojmenovat jako fatální – negativní a 

destruktivní – z pohledu ideální, tedy ochuzené koncepce 

historie. Lepší by bylo najít v nevyhnutelnosti anachronismu 

bohatost: vypadá to totiž, že je součástí samotných objektů – 

obrazů, jejichž dějiny se snažíme napsat. V úplně prvním 

náčrtu bychom anachronismus definovali jako způsob 

časového vyjádření hojnosti, komplexnosti a 

předeterminovanosti obrazů („Obraz /image/ je vysoce 

předeterminovaný: dá se říci, že si přitom pohrává 

                                                 
203Eribon D., Michel Foucault 1926 – 1984, Academia, Praha 2002, str. 
135. 
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s mnohými obrazy /tableau/ najednou.“)204 Objekt – stěna je 

tedy paradoxně časově komplexní a zároveň časově 

„nečistým.“ D-H. to nazývá časově heterogenní montáží 

tvořící anachronismy. V takové „montáži“ se podle D-H. 

značně problematizují a jaksi „zplastičťují“  zásadní 

historické pojmy jako styl a epocha – „nastolit problém 

anachronismu znamená zkoumat zároveň tuto plasticitu a s ní 

i směs, tak těžko analyzovatelnou, časových diferencí 

působících v každém obraze.“ 

 Podobně jako W. Benjamin205 D-H. problematizuje nástroj 

– a jeho vztah  k umění a něčemu co se nazývá jako 

„mentální aparát,“ či „kulturní vybavení“ (jak jej používají 

např. sociální dějiny umění). Říká: „Jakoby každému stačilo 

sáhnout do skřínky s nástroji slov, představ anebo pojmů už 

vytvořených a připravených k použití. Znamená to 

zapomenout, že samotné nástroje jsou, od skříňky na nářadí 

až po ruku, která je používá, v procesu utváření, se tedy mění 

jako entity (...)“.206 

                                                 
204 Didi-Huberman G., Pred časom: dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 16. D-H. dále uvádí množství 
ilustrativních příkladů – Tamt. str. 16 – 17. : „V jediném příkladu fresky 
se skvrnami od Fra Angelica se pozoruhodným způsobem do sebe 
zaplétají přinejmenším tři časy – tři heterogenní, vzájemně anachronické 
časy. Trompe l´oeil  rámu zjevně odpovídá „modernímu“ mimetismu a 
pojmu prospectiva, oba zhruba kvalifikovatelné jako albertinovské: 
trompe l´oeil je tedy „euchronický“, shodný s 15. stoletím florentské 
první renesance. Avšak sama memorativní funkce malby předpokládá 
specifickou znalost pojmu figura, jejíž chápání malíř čerpal 
z dominikánských spisů ze 13. a 14. století: umění paměti, „sumy 
podobnosti“ anebo exegeze biblického Písma (v tomto smysle by bylo 
možné Fra Angelica za „zastaralého“ malíře, použít tedy přívlastek, který 
je v běžném jazyce ekvivalentem k „anachronickému“).   
205 Benjamin W., Umělecké dílo ve věku jeho technické 
reprodukovatelnosti, In: Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979. 
206 Tamt. Srov. Gadamer G. H., Člověka a řeč, OIKOYMENH, Praha 
1999, str. 48: „Každé vykládání srozumitelného, které dopomáhá ostatním 
k pochopení, má totiž charakter řeči a v tomto smyslu je celá zkušenost 
světa jazykově zprostředkovaná. Tím je také dán nejširší pojem tradice, 
která sice jako taková není jazyková, ale přece je přístupná jazykovému 
výkladu. Sahá od „užívání“ nástrojů, technik atd. přes řemeslnou tradici 
ve vyráběných typech nástrojů, forem ozdob, přes péči o mravy a zvyky 
až k zakládání vzorů apod. (…) Pokud se právě nejedná o jazyková 
umělecká díla, zdá se, že umělecké dílo vskutku patří k této neverbální 
tradici. A přece je zkušenost porozumění uměleckému dílu něco jiného 
než porozumění nástrojům nebo zvyku.“ 



 115 

Ona „paradoxní plodnost“ je něco, co D-H. popisuje jako 

šok, trhlinu v cloně – „když se dnes pokouším rozpomenout, 

co přerušilo mojí chůzi chodbami San Marco, nebudu daleko 

od pravdy, pokud povím, že to byla jistá nemístná podobnost 

mezi tím, co jsem tu v renesančním klášteře objevoval, a 

mezi drippingy amerického umělce, kterého jsem obdivoval a 

objevil několik let před tím.“207 Didi-Huberman míní 

Jacksona Pollocka. D-H., samozřejmě ví, že Fra Angelico 

není předkem akční malby a že tato podobnost je odvozena 

z oblasti nazývané „pseudomorfismus.“ Nicméně podle D-H. 

přetrvává jistá nevolnost v metodě. „Jde o to, že objevení se 

historického předmětu  jako takového nebylo výsledkem 

standardního – faktografického, kontextového a 

euchronického – historického postupu, ale výsledkem v 

podstatě úchylného, anachronického momentu, (...). 

Právě násilí a nevhodnost, právě rozdílnost a 

neověřitelnost je to, co způsobilo: odstranění censury, 

objevení nového předmětu k vidění a následně 

konstituování problému pro dějiny umění. (...) 

Anachronismus by se potom nemusel redukovat na ten 

příšerný hřích, který v něm spontánně vidí každý patentovaný 

historik. Mohlo by se o něm uvažovat jako o momentě, jako o 

rytmickém bouchání metody například ve fázi její synkopy. 

(...) Časovou versi podobné hypotézy bychom mohli 

formulovat následovně: dějiny obrazů jsou dějinami časově 

nečistých, komplexních a předeterminovaných předmětů. Jde 

o dějiny předmětů polychronických, heterochronických 

anebo anachronických. Nemůžeme taktéž říci, že samotné 

dějiny umění jsou anachronickou disciplínou ve zlém i 

v dobrém?“208 D-H. doplňuje, že „takový je tedy paradox: 

                                                 
207 Didi-Huberman G., Pred časom: dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 21. 
208 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 22 - 23 (zvýraznil M. Š.) Srov. 
tamt. str. 25: „epistemologie anachronismu“ a str. 26 „negace 
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tvrdíme, že psát historii, znamená nedělat anachronismus; ale 

tvrdíme též, že vrátit se do minulosti je možné jen 

z přítomnosti našich vědomích činů. Přiznáváme tedy, že 

dělat historii znamená udělat – alespoň jeden 

anachronismus.“209  

 

d. Skryté výrazy kontinuity  

 

Posledním vyloučením jsou pak „nereflektované 

kontinuity.“210 Výrazy myšlení kontinuity, které předem 

„organizují analyzovaný diskurs.“ Foucault zde vlastně 

opakuje stejnou suspenzaci axiomů, kterou nastínil „fakticky“ 

– tedy útok vedený na pojmy „pokroku a vývoje.“  Foucault 

dělá další krok (směrem do „hlubší abstrakce“) a zbavuje se 

„metafyzických“ veličin, které esenciálně souvisejí 

s chápáním/rozuměním vývoji a pokroku, potažmo výše 

zmíněným pojmům (subjekt a jeho vztah ke kontinuálním 

dějinám, tradice...).   

Můžeme tomu rozumět tak, že Foucaultův krok míří 

ze směru metody „sociální historie“ (běžné rozumění 

pojmům „pokrok a vývoj“) k „dějinám idejí“ (počátek 

                                                                                                                                                         
perverznosti obrazů“, Dále viz tamt. str. 30.: “Není pochyb, že se 
nacházíme před první aporií, o které Olivier Dumoulin hovoří jako o: 
prvním hříchu, který je zároveň zdrojem poznání. (...) Marc Bloch (...) se 
neobával ve své Apologii historie pojmenovat strukturální anachronismus 
jako něco, před čím historik nemůže uniknout: nejenže je nemožné 
pochopit přítomnost pokud neznáme minulost, ale je nutné poznat i 
přítomnost, opřít se o ni, abychom pochopili minulost, či alespoň uměli 
položit správné otázky.“  
209 Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a anachronismus 
obrazov, Kalligram, Bratislava 2006, str. 34. Srov. tamt. str. 38 – 39., dále 
„anachronismus u Freuda a Nietzscheho“ viz str. 48 – 49. 
210 Tato pasáž (AV str. 41 -42), která vlastně uzavírá výčet projevů 
myšlení kontinuity patří mezi temnější části Archeologie, je formulována 
až básnickým jazykem, který Foucaultův čtenář zná spíše z jeho 
předchozích prací – Dějiny šílenství(závěrečné kapitoly) , Zrození kliniky, 
Předmluva k transgresi apod.. V rámci kapitoly je spíše jakýmsi 
syntetizujícím prvkem. 
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jakožto Ursprung, dějinná eschatologie a Završení, 

Apokalypsa – jakožto neustále unikající body v historii).  

Poukazuje tedy na „nereflektované kontinuity“ jako 

na něco, co již předem, skrytě, organizuje diskurs. Hovoří o 

spojení dvou propojených, ale protikladných témat: první, 

chce z řádu diskursu odstranit „vpád skutečné události.“ Je 

výrazem touhy hledání „tajemných, neuchopitelných 

důvodů“ za „zřejmými počátky.“ K takovému počátku nás 

vede syntetizující naivita chronologie – počátku se rozumí 

jakožto „nekonečně unikajícímu bodu, který sám není nikdy 

přítomen v žádné historii; tento bod je pouze svou vlastní 

prázdnotou; vzhledem k tomuto bodu nemůže být žádný 

začátek ničím víc než opakovaným začátkem čili 

zastřením(...).“ 211V tomto místě je Foucault značně kryptický 

a básnivý – a snad poprvé v celé knize se právě zde objeví 

archivářova touha po „řeči bez řeči“, či „řeči nad řečí“, nebo 

„řečí pouze pro řeč“, touha po vyjevení „čistého bytí řeči“, 

bez subjektu – projevem této nikdy neviditelné řeči snad je 

paradoxně jakési „ono se“, první strana mince toho, co 

Foucault nazývá jako preexistující,  kontinuita; je to tedy „již 

řečené.“ „Již řečené“, není promluva ani text, která již byla 

napsána – naopak, je na druhé straně mince „nikdy 

neřečeným.“ Tajemstvím, hlasem bez těla,  písmem, které je 

pouze prázdnotou své vlastní stopy. Tato před-řeč, toto 

„poloticho“ je podle Foucaulta jakousi matricí – 

„předpokládá se, že vše co je formulováno v diskursu, bylo 

již artikulováno v tomto polotichu, které ho předchází, které 

pod ním neustále krouží, které však diskurs zakrývá a 

umlčuje.“212 Historická analýza v zajetí „nereflektovaných 

kontinuit“ se pak otáčí kolem dvou předpokladů: 1. historická 

analýza diskursu hledá zmíněný počátek, který pak může 

opakovat 2. Historická analýza naslouchá tomuto „již 

                                                 
211 AV, str. 41. 
212 AV, str. 42. 
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řečenému“, které je „ne-řečené.“ V tomto místě samuraj 

zatíná katanu hluboko do srdce takovýchto předpokladů: tyto 

předpoklady totiž znamenají pouze to, že slouží k tomu, aby 

zaručovaly nekonečnou kontinuitu diskursu – jednoduše 

řečeno Foucaultovo prisma nadsazuje a nadřazuje punktum, 

„vpád skutečné události“ (náhody, události, singularity, 

setkání) nad ono tiché reprodukované znovuustavování 

počátku, či naslouchání „již řečenému/nikdy neřečenému“: 

„Musíme být připraveni přijmout každý moment diskursu 

v jeho nenadálém vpádu, v punktualitě, v níž se objevuje, a 

v časové rozptýlenosti, která umožňuje jeho opakování, 

poznání, zapomnění, transformování, úplné vymazání a skrytí 

před všemi pohledy v prachu knih. Diskurs nesmí být 

odkazován k vzdálené přítomnosti počátku, ale musí být 

vnímán tak, jak a kdy se objeví.“213 Právě otázka „co 

znamená objevení se diskursu“, otázka po onom „jak a kdy“ 

je pro Foucaulta klíčovým bodem – vede totiž přímo atomu 

diskursu, což je výpověď. A právě „pravidla“ toho, jak a kdy 

se objevují výpovědi a co je uvádí a jak jsou uváděny v 

„život“ je základní otázkou Foucaultova spisu. Druhou 

stranou téže mince, téže otázky je pak kritika a odmítání 

jednotek, které si tento proces („artikulace a působení“ 

výpovědi) nárokují a nárokovali – výše zmíněné 

jednotky/statuty jako „dílo“, „kniha“, obecněji pak 

„literatura“, či „věda.“ („Ve skutečnosti je musíme vytrhnout 

z jejich zdánlivé samozřejmosti a otevřít problémy, které 

nastolují; rozpoznat, že nejsou klidným neotřesitelným 

místem, na jehož základě mohou být kladeny další otázky – 

týkající se struktury, koherence, systematičnosti, transformací 

-, ale že samy kladou celou řadu otázek: Co jsou? Jak mohou 

být vymezeny či definovány? Jakými různými zákony se 

                                                 
213 Tamtéž. 
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řídí? Jaké artikulace jsou schopny? Jaké specifické jevy na 

poli diskursu odkrývají?214).  

Co odlišuje Foucaulta v Archeologii vědění a 

Foucaulta ve Slovech a věcech? Jak sám říká, tentokrát opět 

vyjde z daných/pochybných jednotek – jako psychopatologie, 

medicína či politická ekonomie, tentokrát se nebude 

přesouvat do jejich nitra, aby se zkoumalo, kde si protiřečí či 

jak jsou konfigurována. Foucaultův požadavek je jiný – ptá 

se, jaké jednotky to vlastně tyto celky „doopravdy“ tvoří a 

jakým právem si usurpují to, či ono pole, které je specifikuje 

v prostoru a skrze kontinuitu v čase. Otázkou je pak, zda 

nejsou součástí jednotek mnohem širších a soudržnějších – 

Foucault měl zřejmě na mysli epistémická podloží, historická 

apriori. 

 Jak už bylo řečeno, tato rozmáchlá metodologická gesta 

jsou do jisté míry tím, co má připravit půdu pro Foucaultův 

projekt popisu diskursivních událostí. 

 

III. Výpověď, Událost, Archiv 

 

"Ale tato knihovna je Babylón. Její zákony nejsou  zákony 
neopozitivistické vědy, jsou to zákony paradoxní."215 
 

Umberto Eco 

 

Foucault se ve svém projektu vymezuje vůči 

lingvistice následujícím způsobem: zatímco „lingvistický 

systém“ může být sice stanoven pouze užitím  souboru 

výpovědí nebo shromážděním diskursivních faktů (ledaže by 

byl uměle zkonstruován), pak ale musíme na základě tohoto 

shromáždění, které tu má hodnotu příkladu, definovat 

pravidla, jež umožňují konstruovat jiné než právě tyto 

                                                 
214 AV, str. 43. 
215 Eco U., O zrcadlech a jiné eseje, Mladá Fronta, Praha 2002, str. 221. 
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výpovědi: dokonce i když už určitý jazyk dávno zmizel, 

dokonce i když se jím dávno nemluví a může být 

rekonstruován pouze na základě ojedinělých fragmentů, 

zůstává systémem možných výpovědí.“ Naopak podle 

Foucaulta pole diskursivních událostí je něco, co je 

konečným souborem – vždy omezeným a víceméně nesený 

lingvistickými danostmi – výpovědi mohou být 

nevyčíslitelné, svým množstvím mohou překračovat kapacitu 

záznamu, ale vždy tvoří konečný soubor. Pokud bychom si 

vypůjčili pojem z jazyka Ecovy sémiotiky, jedná se o 

semiózu, právě tak jak ji rozumí U. Eco (ve spojení s 

protikladným hermetickým driftem216): "Každý znak je 

čitelný i tehdy, je-li okamžik jeho produkce neodvratně 

ztracen, a dokonce i pokud nevím, co jeho údajný autor-

pisatel chtěl vědomě říci v okamžiku, kdy text psal, tedy kdy 

jej opustil a vydal jeho vlastnímu esenciálnímu driftu." Tento 

názor je velmi blízký již zmíněnému „vykázání“ z textu o 

kterém hovoří Blanchot (pro kterého je však zásadní 

osamělost samotného autora, který se psaním, produkováním 

znaků, semiosí, postupně proměňuje ze„svrchovaného 

autora“ v „jednoho z interpretů svého díla“, ve vlastníka „ 

němé hromady sterilních slov.“217) . Eco dále říká: 

"Tvrdit, že znak trpí absencí svého autora nebo referentu, 

však ještě nutně neznamená, že nemá žádný objektivní nebo 

doslovný lingvistický význam. Ale Derrida chce založit praxi 

                                                 
216 Nebudeme zabíhat do podrobností, čímž by se nám přetrhala nit 
(zdánlivě) konzistentní úvahy, proto jen řekněme zjednodušeně, že pro 
Eca je sémiosis vlastně hrou „vznikání znaků“, která je však omezená, má 
svá jistá pravidla a „Konečné výsledky.“ Hermetický drift lze nejlépe 
charakterizovat půvabným příkladem, který uvádí Eco např. ve svém 
románu Foucaultovo kyvadlo: jak se dostaneme od vuřtu k Platónovi? 
Následovně – následující „taxonomií“: „vuřt-vepř-štětina-štětec-obraz-
malířství-manýrismus-idea-Platón.“ Více viz: Eco U., Meze interpretace, 
Karolinum, Praha 2004. 
217 Srov. Blanchot, M., Literární prostor, Herrmann a synové, Praha 
1999, str. 12:  „Dílo se nedá dokázat, ani nijak upotřebit. Nelze jej nijak 
ověřit, pravda se ho může zmocnit, proslulost ho osvětluje: tento způsob 
existence se ho netýká, tato evidence ho nečiní ani jistým, ani reálným, 
nečiní ho zjevným.(…) Spisovatel patří dílu, ale jemu patří pouze kniha, 
němá hromada sterilních slov, ta nejbezvýznamnější věc na světě.“ 
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(jež je víc filosofická nežli literaturu reflektující) 

zpochybňující texty, jimž jako by dominovala idea určitého, 

konečného a autorizovaného významu. Spíše než smysl textu 

chce Derrida zpochybnit metafyziku přítomnosti založené na 

ideji konečného významu. Chce ukázat sílu jazyka a jeho 

schopnost říci více, než doslovně předstírá, že říká."218 

Foucaultova pozice (ve vztahu k textu) je právě někde 

mezi Ecem a Derridou – nejprve je třeba říci, že nechceme 

vysvětlovat „jednoho autora druhým“ – přístupy všech tří 

zmíněných se samozřejmě diametrálně odlišují, je však 

zajímavé je vedle sebe postavit jako tři světelné body, které 

zobrazí zmatenou hru stínů na zkoumaném diapozitivu. 

Foucaultův projekt se totiž ptá – nikoliv jako lingvistika či 

analytická filosofie „jak byla tato výpověď vytvořena a jak 

jsou tvořeny podobné výpovědi“ (v jakém 

syntagmatickém/paradigmatickém poli), ale „proč je na tomto 

místě tato a ne jiná výpověď?“  S čímž se na jedné straně na 

první pohled pojí Derridovo „odmítnutí“ autorizovaného 

významu, na druhé straně se však Foucault táže neustále po 

tom, co tuto autoritu podmiňuje – co je „funkcí“- 

„metafunkcí“ funkce výpovědi. čili co dává výpovědi  její 

statut. Odpovědi jsou víceméně dvě: určitá sociální praxe, jak 

je tomu v Dějinách šílenství, či „epistémická konstelace“ jako 

ve Slovech a věcech. Jako příklad si můžeme uvést slavnou 

pasáž (slavnou možná také proto, že je jedním z mála 

příkladů, které Foucault v Archeologii vědění uvádí): 

„Klávesnice psacího stroje není výpověď; ovšem tatáž řada 

písmen A, Z, E, R, T, uvedená v příručce pro psaní na stroji, 

je výpovědí o abecedním pořádku, schváleném pro 

francouzské psací stroje. Nyní jsme se střetli s jistým počtem 

negativních důsledků: pro formování výpovědi není 

vyžadována regulérní lingvistická konstrukce (výpověď může 

                                                 
218 Eco U., Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004, str. 40. 
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být tvořena řadou s minimální pravděpodobností; ale k tomu, 

aby se výpověď objevila a začala existovat, nepostačuje ani 

libovolná realizace lingvistických prvků, ani libovolný výskyt 

prvků v čase a prostoru. Výpověď tedy neexistuje stejným 

způsobem jako jazyk (ačkoli je složena ze znaků, jež lze 

v jejich jedinečnosti definovat pouze v rámci přirozeného či 

umělého lingvistického systému), ani stejným způsobem jako 

libovolné objekty dané vnímání (ačkoli je vždy vybavena 

určitou materialitou a lze ji vždy situovat podle 

souřadnic).“219 Jak to přesně vystihuje Josef Fulka, „Hodnota 

výpovědi není dána ani tak jejím sémantickým obsahem, jako 

spíše vazbou na rámec, který jí výpovědní hodnotu dodává. 

Vidíme, že vskutku nejsme nijak vzdáleni například Slovům a 

věcem, knize, která chtěla zkoumat právě historické a priori, 

jež činí výpověď výpovědí. Výpověď proto není něčím, co by 

bylo možno vymezit podle kritérií převzatých z lingvistiky 

nebo z filosofie jazyka220, a potud, že není strukturní 

jednotkou, nýbrž funkcí, odkrývající konkrétní 

časoprostorové obsahy jednotlivých struktur a odrážející pole 

dalších výpovědí, které je k ní přidruženo. Toto pole nemá 

povahu prostého kontextu nebo nehybné struktury, nýbrž 

složité a nestálé sítě, do které se daná výpověď vkládá a 

kterou zároveň umožňuje odhalit. Je zřejmé, nakolik je 

Foucault vzdálen Derridově lekci, podle níž ´není nic mimo 

text´, oné ´intertextualitě´, jak o ní mluví např. Julie 

Kristeva."221 Foucaultův vztah k tomu, co představuje 

lingvistika, nejlépe vystihuje následující citát: „Lingvistika, 

dokonce i tehdy, když se chce omezit na to, co je explicitní a 

nic o jazyce nepředpokládat, stále zůstává ve sférách 

diskursu, který pořád ještě implikuje určité mody uspořádání 

                                                 
219 AV, str. 132. 
220 K dikusi mezi Searlem a Foucaultem viz Rabinow P., Dreyfuss H., cit. 
dílo, str. 45 -53. 
221 Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století, 
Herrmann a synové, Praha 2004, str. 120 - 121. 



 123 

a typy společenské moci. Chomského gramatikálonost, 

kategoriální symbol S ovládající všechny věty, je především 

známkou moci a teprve poté syntaxe: budeš tvořit gramaticky 

správné věty, každou výpověď budeš dělit na syntagma 

nominální a syntagma verbální (první dichotomie). Těmto 

lingvistickým modelům nelze vytýkat, že jsou příliš 

abstraktní, ale naopak, že nejsou abstraktní dostatečně, že 

nedosahují abstraktního stroje, který provádí spojení jazyka 

se sémantickými a pragmatickými obsahy výpovědí (enoncé), 

s kolektivními uspořádáními vypovídání (énonciation), 

s celou mikropolitikou společenského pole.“222 Deleuze a 

Guattari představují přesně tu linii, kterou po 

metodologickém intermezzu v Archeologii vědění plně 

následuje i Foucault. Co jiného totiž udržuje „výpověď“ 

v síti? Co způsobuje že se na tomto místě objevila tato a ne 

jiná výpověď? Můžeme odpovědět mírně enigmaticky jinou 

větou, jiným sloganem, který byl zmíněn již výše: „Kdo 

interpretuje? Vůle k moci.“ Či vzhledem k diskursu o Didi-

Hubermanovi: Co určuje dílo dílem? Jeho „rétorická 

struktura“, jeho zapředení v síti 

(mocenských/institucionálních) vztahů. Co je Arché-ologie 

vědění jiného než archeologie An-arché. Archeologie poměru 

sil, archeologie moci - archeologie moci/vědění. Čili, to jako 

jsou výpovědi vetkány do prostoru, to jak jsou organizovány 

diskursy, to jak společnost kontroluje své promluvy, není 

dáno ničím jiným, než mocenskou konstelací. Co to znamená 

ona „mocenská konstelace“ (a v jakém vztahu je k subjektu, 

diskursu a společnosti – tj. jaké používá praktiky) je 

klíčovým tématem „vrcholného“ a pozdního Michela 

Foucaulta. A můžeme říci, že právě v tomto bodě se podobně 

jako se střetává moc s věděním se střetává metoda 

                                                 
222 Deleuze G, Guattari F., The Thousand plateaus : capitalism and 
schizophrenia, University of Minnesota Press, London/Minneapolis 1998. 
viz kap. „Rizóm.“ 



 124 

archeologie s nietzscheánskou genealogií, které se budeme 

věnovat dále. Jako ilustraci můžeme uvést citát, ze kterého 

můžeme slyšet ozvěnu „připravovaného“ kroku. Citát, 

z něhož můžeme vypozorovat chystaný pohyb. Totiž výňatek 

z obligátní desetistránkové zprávy O diplomech a pracích, 

kterou Michel Foucault poslal všem profesorům Collége de 

France (která není často citována – dovolíme si zde proto 

rozsáhlejší citaci): „ (...) Dalo se tedy předpokládat, že 

existují oblasti vědění, které se neztotožňují tak úplně 

s vědami, a přitom to nejsou jen prosté mentální návyky. Ve 

Slovech a věcech jsem se proto pokusil o něco opačného a 

celou praktickou a institucionální stránku jsem nechal zatím 

stranou s tím, že se k ní později vrátím – a zaměřil jsem se 

právě na některá z těchto vědění v určité dané době (třídění 

v přírodních vědách, všeobecná gramatika, analýza bohatství 

v 17. a 18. století), abych jejich postupným prozkoumáváním 

definoval, jaký typ problémů kladou, z jakých pojmů 

vycházejí, jaké teorie ověřují. Ukázala se tak nejen vnitřní 

´archeologie´ jedné každé z těchto oblastí, ale od jedné 

k druhé vyvstávaly totožnosti, analogie, soubory odlišností. 

Objevila se globální stavba, která samozřejmě zdaleka 

nemohla charakterizovat celkového ducha klasické doby, ale 

pořádala v koherentní obraz celou jednu oblast empirického 

poznání. Dospěl jsem tak k dvojímu značně různému 

výsledku: na jedné straně jsem konstatoval specifickou a 

relativně autonomní existenci ´nastolených vědění´, na druhé 

určité systematické vztahy v architektuře každého z nich. 

Bylo třeba vyvodit z toho závěr. O to jsem se pokusil 

v Archeologii vědění: mezi obecným míněním a vědeckým 

poznáním existuje zřejmě zvláštní rovina, která by se mohla 

nazvat rovinou vědění. Toto vědění se nekonkretizuje pouze 

v teoretických textech nebo nástrojích empirie, ale také 

v celém souboru praktik a institucí; ale není tomu přitom tak, 

že by z nich prostě jen vyplývalo, že by bylo jejich zpola 
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neuvědomělým výrazem; má svá vlastní pravidla, která 

charakterizují jeho fungování a vývoj; některá z nich jsou 

vlastní jen jedné určité oblasti, jiná jsou společná oblastem 

několika; a jiná možná platí globálně pro celou epochu; 

s vývojem tohoto vědění a jeho proměnami se rozehrávají 

složité kauzální vztahy.“223 

 

Nepřímo je zde tedy ohlášen právě návrat 

k praktikám, k institucím – posun od zkoumání „výpovědi“ a 

její ukotvení v diskursivních formacích k sociálním 

praktikám, a jak uvidíme později ke společnosti, která své 

výpovědi – promluvy kontroluje. Foucault v té době (r. 1969) 

rozvrhuje témata svého zájmu ve zprávě mluví o „vědění o 

dědičnosti“, statutu poznávajícího subjektu atd. Tento rozvrh 

však nedodrží – v r. 197 totiž spatří onen reagens moci mezi 

řádky svých knih a v roce 1971 se těžištěm jeho zájmu stane 

vězení. 

 

IV. Archeologie/Genealogie-Archív/Diagram 

IV. I. Vzpoura podrobených (vědění) 

 

„Ať mi někdo jasně řekne, co je vlastně filosofie a ve jménu 
čeho, jakého textu, jaké pravdy se zavrhuje to, co děláme.“ 
 

Michel Foucault 

 

 Sedmdesátá léta jsou u Foucaulta jednak důležitým 

momentem jeho života a jednak, jak podotýká Rabinow a 

Dreyfuss, snahou o vytvoření nové metody. Než se budeme 

                                                 
223 Foucault M., Titres et travaux. Zpráva ke kandidatuře na Collége De 
France, Paříž, 1969, str. 4 – 6., Cit podle Eribon D., cit dílo, str. 219 – 
220. 



 126 

zabývat jeho teoretickou prací v tomto období, uvedeme si 

pro ilustraci několik biografických průhledů: 

 

„U vchodu do Vincenského lesa vyrostla během několika let 

zvláštní skupina budov. Dne 23. ledna 1969, už za tmy, k ní 

postupují sevřené řady pořádkové policie. Nová univerzita 

zahájila svoji činnost teprve před několika dny; prozatím 

stačila jen uspořádat svou první stávku, obsadit prostory... a 

poprvé se utkat s policií. Pro Michela Foucaulta je to zároveň 

i noc, kdy se zapojí do levicového hnutí. Opožděně, protože 

hnutí už má svou historii, své tradice, své postavy. Spíše je to 

jen sblížení, zkřížení cest. Ale přece jen se přidá a 

v sedmdesátých letech půjde jeho vlastní dráha po značný kus 

cesty v těchto kolejích.“224 

 

 Po návratu z Tunisu Foucault působí, jmenován „jedním ze 

svých patronů“ G. Canguilhemem, na experimentální 

universitě ve Vincennes. Universita, která „musí prosadit 

takovou výuku, která by rozvíjela myšlení a politické 

vzdělání, jež se stanou základnou pro akce mimo 

univerzitu.“225 Universita vzniká jako jakýsi výsledek 

reforem vysokého školství zděšené vlády po bouřích 

studentského hnutí z r. 1968. „V té době už je to slavné 

jméno, takže zpráva vyvolá značný rozruch. Hlavně mezi 

levičáky, u nichž Foucault nemá valnou pověst. Platí za 

člověka nepříliš angažovaného, což je v očích aktivistů 

všemožného ražení, hrnoucích se do Vincennes, aby tu 

vytvořili pokvětnovou ´rudou baštu´, hřích všech hříchů. 

Označují ho za ´gaullistu´a nemohou mu odpustit, že 

v květnu 68 ´nic nedělal.´“226 Jak jsme si uvedli výše, byl v té 

době v zahraničí. Le Monde přirovnává univerzitu 

                                                 
224 Eribon D., cit. dílo, str. 205. 
225 Eribon D., cit. dílo, str. 207. 
226 Eribon D., cit. dílo, str. 206. 
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k bzučícímu úlu, ta  se ale spíše proměňuje v naprostý chaos 

– bitvy studentů a profesorů s policií, bitky mezi komunisty a 

levičáky, mezi různými levicovými sektami atd. Přednášky se 

odehrávají nejčastěji na téma revoluce, třídní boj, proletariát 

– „Revisionismus a levičáctví“, Sociální vědy a marxistická 

filosofie“, „Světová kulturní revoluce“, „Ideologický boj“ 

atd. Michel Foucault „vede“ katedru filosofie: „Cítil jsem 

kolem sebe ovzduší stejného intelektuálního terorismu, jaké 

panovalo za mých studentských let v Ulmské ulici, když tam 

vládli stalinisté.“227 Foucault se společně s některými svými 

kolegy (M. Serres, F. Chatelet) víceméně distancuje od 

takovéhoto ideologizování přednášek Přednáší o „Řeči 

sexuality“, analyzuje „Konec metafyziky“ – a právě v této 

době vzniká text jeho později vydané (v r. 1971 ve sborníku 

na počest J. Hyppolita) slavné přednášky Nietzsche, 

genealogie, historie. „Všechna svědectví se shodují na tom, 

že zřídlem oněch věčných  nepokojů byla především katedra 

filosofie. Podle jednoho z profesorů, který stál u zrodu 

fakulty, sekce filosofie ´byla od samého začátku zachvácena 

jakousi závratí sebedestrukce. ´ To všechno se děje ne-li 

s plným souhlasem, tedy při nejmenším za účasti a s ručením 

Michela Foucaulta, který se v tom ovzduší ultralevičácké 

opozice pohybuje celkem bez potíží a občas se vesele účastní 

demonstrací, jež jsou tu na denním pořádku. Alespoň 

zpočátku tomu tak je. Brzo toho má, jak se zdá dost. Podle 

některých výpovědí ho dokonce vincennská zkušenost s oním 

neustálým zpochybňováním vyučujících dost deprimovala. 

Jistě, byl viděn s kovovou tyčí v ruce, připraven utkat se 

s militantními komunisty, byl viděn, jak hází kamení na 

policii...Ale dlouho se mu vincennské klima líbit 

nemohlo.“228 Foucault v této době napíše žádost o vstup na 

Collége de France. Dvouleté působení ve Vincennes mělo na 

                                                 
227 Eribon D., cit. dílo, str. 210.  
228 Eribon D., cit. dílo, str. 213. 
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Foucaulta zásadní vliv: „Zmizel akademik, který zasedla 

v ministerských komisích nebo zkoušel absolventy z E.N.A., 

z vincennského kotle se vynořil filosof, angažující se 

myšlenkou i činem na všech frontách.“229 Po vydání ryze 

metodologického díla se M. F. stává ztělesněním militantního 

intelektuála, jehož aktivitám v roce 1970 dodá velkou váhu 

jeho zvolení do svatostánku francouzského vědění. Jak jsem 

si ale naznačili výše, logika tohoto pohybu byla (nadneseně 

řečeno) zcela „neúprosná“.   

Metodický posun se odehrává právě ve směru od 

lingvistické a metodologické problematiky Archeologie 

vědění  zpět k k sociálním praktikám, jejichž obraz podává 

v raném díle Foucault „nejjasněji“ (již jsme hovořili o 

nietzscheánské/kafkovské metaforice zkreslujícího světla 

výše) v Dějinách šílenství a Zrození kliniky. Jak podotýká 

Rabinow a Dreyfuss, tato metoda je „kombinací 

archeologických analýz, které Foucaultovi umožňují odstup 

od strukturalismu.“ (zejména jak podotýká sám Foucault od 

„svůdnosti jeho slovníku“ M. Š.)  Na druhé straně je 

základem této metody „interpretativní dimense, která je 

rozvinuta z hermeneutického vhledu, který nám říká to, že 

badatel je vždy situován a musí rozumět svým kulturním 

praktikám z jejich vnitřku.“(– to nakonec nemusí být pouze 

výsledkem hermeneutického pohledu, ale i  hegeliánského - 

bazálního postřehu, že „každý je dítětem své doby.“ – již 

bylo i zmíněno, co říká Luhan a co je velmi blízké i např. 

Deleuzemu a Guattarimu, totiž že „mateřský jazyk je tou 

nejúčinnější propagandou. M .Š.230) „Použitím této metody je 

Foucault schopný vysvětlit logiku strukturalistického 

požadavku na objektivnost a také zjevné odůvodnění 

                                                 
229 Tamtéž, str. 213 – 214. 
230 „Mateřský jazyk je bývá pouhým instrumentem, dříve košatým 
stromem osekaným na telegrafní tyč. Mateřština ve smyslu tvořivosti 
stává se jen jakýmsi protivným, nutným zlem (...). Je povinným, dále však 
již bezcenným žebříkem k vyšším metám kariéry, bohatství, technologie, 
vědy, moci či lásky.“ Just V., Slovník floskulí 2, Academia, Praha 2005. 
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hermeneutického protitvrzení, že humanitní vědy mohou 

legitimně pokračovat pouze jako rozumějící nejhlubším 

významům, které jsou spojeny se subjektem a jeho tradicí.“ 

Rabinow a Dreyfuss nazývají tuto metodu, která přináší 

„koherentní a silnou“ alternativu k významu rozumění“, 

„interpretativní analýzou.“231 Důraz na otázku moci, není 

pak podle Rabinowa a Dreyfusse ničím jiným, než diagnózou 

naší současné situace. K vyjasnění Foucaultovy 

metodologické pozice (samozřejmě proměnlivé – viz jeho 

krédo „stát se jiným“) napovídá i název, který zvolili tito dva 

Foucaultovi žáci za název svého komentáře: Michel Foucault 

beyond structuralism and hermeneutics – namísto původně 

plánovaného Between Structuralism and hermeneutics. 

Podle Rabinowa a Dreyfusse se Foucault ve svých 

raných dílech (jako Dějiny šílenství a Zrození kliniky) zabývá 

historicky situovanými systémy institucí a diskursivními 

praktikami. Diskursivní praktika je to, co je odlišeno od 

běžných, každodenních řečových aktů (nutno podotknout, že 

interpretace Rabinowova a Dreyfussova interpretace 

Foucaultových myšlenek je z velké části odvislá od teorie 

řečových aktů, a to zejm. teorie řečových aktů u J. Searla). 

Foucaultův zájem je tedy zaměřen na to, čemu se říká 

„vážný“ (serious) řečový akt – čili, co experti říkají, pokud 

hovoří jakožto experti. V Archeologii vědění pak „očišťuje“ 

(purify) svoji analýzu diskursu tím, že ponechává instituce 

stranou. Ačkoliv argumentuje, že „humanitní vědy jsou 

autonomním diskursem“, podle Rabinowa a Dreyfusse 

Foucault nikdy neopouští představu, že instituce jsou tím co 

ovlivňuje diskursivní praktiky. Podle těchto autorů však 

Foucault v Archeologii ukazuje, že humanitní vědy mohou 

být analyzovány jako samoregulovatelné a autonomní. 

V Archeologii je Foucaultova pozice taková, že nezkoumá, 

                                                 
231 Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. vii. 
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zda-li to, co říkají vědy o člověku je pravda, či ne, nebo zda 

tato tvrzení dávají smysl (slyšme opět ozvěny analytické 

filosofie) ale snaží se o jistou neutralitu.232 Lze souhlasit 

s Rabinowem a Dreyfusem, že Foucault ponechává praktiky 

podmíněné institucemi stranou – avšak lze i dále domyslet, 

co vlastně Foucault dělá, když mluví v Archeologii  o 

objektech diskursu. Nedělá nic jiného, než to, že se snaží 

zcela potlačit to, co bude jeho příští práci určovat. Právě tu 

schopnost jazyka přesvědčovat, Foucault se snaží postavit 

mimo „hrozivé“ bytí jazyka, které prozkoumal v textech o 

Bataillovi a Blanchotovi. Foucault se snaží přesně o to, o co 

se snažili zmínění spisovatelé – myslet jazyk ještě před tím 

než je „jazykem.“ Myslet, mohli bychom si pomoci 

Wittgensteinem, to, co je „za“ „jazykovou hrou.“ Avšak 

zároveň je Archeologie pokusem myslet toto čiré bytí jazyka 

beze všech metafyzických příkras (idejí, forem, struktur...). 

Nejen tedy že dává stranou instituce, pokouší se dát stranou i 

s rétory řečeno deinotes – hrozivost řeči – tu složku jazyka, 

která je spojena s mluvním aktem – to se mu však, jak na 

jedné z rovin tohoto nezdaru ukazuje právě debata se Searlem 

– nedaří. Druhým ztroskotáním233 „filosofovy cesty do 

krajiny metafyziky jazyka“ je právě to, co Foucaulta odvrhne 

od podobného dalšího výzkumu – právě reagens moci. 

Afirmace moci, setkání se s její mohutností, s mocí, která 

nejenže je samozřejmě přítomna v institucích, ale naprosto 

prostupuje veškeré (i jazykové) jednání.234 Takovéto zjištění 

                                                 
232 Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. xx., dále pak tamtéž str. xxiii: 
„His reading of Nietzsche was the vehicle through which he again turned 
to the necessity and dangers of the interpretive approach. Nietzsche´s 
genealogy of the way power uses the illusion of meaning to further itself 
gave him good reason to be critical of hermeneutics both in its form of 
commentary on everyday life, and in its related form of deep exegesis of 
what everyday practices cover up.“ 
233Srov. kapitolu The methodological Failure of Archaeology in: Rabinow 
P., Dreyfuss H., cit. dílo, dále tamtéž. str. 85.  
234 Můžeme říci, že Foucaultova „neutrální“ pozice je ta, která se staví 
oproti „dominaci/hrozivosti“, kterou nese samotný jazyk. Srov. „If the 
medical personage could isolate madness it was not because he knew it, 
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si samozřejmě žádá nejen o změnu cíle analýzy, ale i o 

změnu, či transformaci metody. Proto tedy od „archeologie 

ke genealogii“ – od strukturalismu nazpět k Nietzschemu, od 

Archívu k Diagramu.235  

IV. II. Křeslo pro vzpouru: Arché diskursu 

 

Několik set lidí je natlačeno v šedivé místnosti 

s dřevěnými lavicemi a mlčící bustou Henriho Bergsona. Ve 

stejném čase jsou okolní ulice naplněny zástupy policistů. 

Michel Foucault začíná se svým nástupním projevem na 

„území svobody.“ A to, jak jinak než na první pohled 

v Blanchotovském (téma jazyka a ne-řeči)/Bataillovském 

(touha, zákaz a transgrese) tónu – na pohled druhý je začátek 

skrytou poctou Foucaultovu učiteli J. Hyppolitovi236: 

 

„Přál jsem si vklouznout nenápadně do projevu, který zde 

dnes mám pronést. Stejně jako do těch projevů, jež na mne 

čekají a které budu možná po léta pronášet. Raději však než 

se ujmout slova bych si přál být jím zahalen a nesen za 

jakýkoli možný začátek. Přál bych si pozorovat, jak 

v okamžiku, kdy mluvím, mě už dlouho předchází nějaký 

bezejmenný hlas: stačilo by, abych navázal, abych 

pokračoval ve větě, abych se vložil, aniž by si to kdo příliš 

uvědomil, do pomlk toho hlasu, jenž jako by mi tím dával 

znamení, že sám chvíli na vahách. Pak by nebylo začátku a 

místo toho, abych byl oním, z koho vzchází projev, 

                                                                                                                                                         
but because he mastered it.“ In: Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. 
10. 
235 Srov. Rabinow P., Dreyfuss H., cit. dílo, str. xxi., dále tamtéž str. 103: 
„In Foucault´s later works, practice, on all levels, is considered more 
fundamental than theory.“ Dále tamtéž str. 104: „There is no pre- and 
post-archeology or genealogy in Foucault.“ 
236 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 37., srov. beckettovský 
úvod Eribon D., cit. dílo, str. 216 – 217. 
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představoval bych v nahodilosti jeho odvíjení nepatrnou 

pomlku, bod jeho možného zmizení.“237 

 

  Instituce je tím činitelem, který tuto touhu – po ne-začátku, 

po tom ocitnout se „rovnou na druhé straně diskursu“ – 

vykořeňuje a převrací. Instituce odpovídá ironicky – dává 

začátku slavnostní ráz, obklopuje jej tichem a pozorností. 

Instituce vnucuje rituály, instituce je místem moci, říká: 

„Nemusíš se bát začít; jsme zde všichni proto, abychom ti 

ukázali, že diskurs se nachází v řádu zákonů, že už dlouho 

bdíme nad jeho zjevením, že má své místo, které ho ctí a 

současně odzbrojuje, a že, stane-li se, že projeví nějakou 

moc, pak ji nabývá jen a jen s námi.“ 

 Diskurs se množí donekonečna, Foucault se ptá, kde se 

skrývá nebezpečí v jejich produkci. Odpověď je vzhledem 

k předešlému nasnadě: každá společnost produkci diskursu 

současně kontroluje, vybírá, organizuje a předěluje, zejména 

institucionálními, procedurami. Stejně jako instituce 

oklešťuje touhu, v jiné rovině společnost uzavírá diskurs, 

omezuje jeho náhodný výskyt, jeho moc a nebezpečí.  

Základní procedurou je vylučování a zákaz: nemůžeme prostě 

mluvit o čemkoliv kdykoli, je zde tabu předmětu a rituál 

okolností, autorita a privilegia subjektu, který hovoří – tato 

hra zákazů, která se rozebíhá mnoha směry funguje 

v sebevztahu – zákazy spolu „reagují.“ Množí se, omezují a 

kompenzují. Mřížka, kterou tyto zákazy diskursu, tyto 

regulativy diskursu produkují je podle Foucaulta 

nejviditelnější ve dvou oblastech, a to v sexualitě a v politice. 

Diskurs je vázán, a to především díky touze, na moc – a to je 

také úhelným kamenem Foucaultovi přednášky. Diskurs, a 

zde se Foucault opírá o psychoanalýzu, není nic „co se nám 

dává“, co by bylo zjevné.  Není tím, co by skrývalo a 

                                                 
237 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 7. 
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zjevovalo touhu, diskurs sám je předmět touhy. „Historie nás 

o tom nepřestává poučovat – diskurs není pouze tím, čím se 

projevují boje nebo systémy nadvlády, ale i tím, pro co a čím 

se bojuje, je mocí, které se snažíme zmocnit.“238 

 Dalším principem vyloučení je princip podílu a zavržení. 

Foucault má na mysli protiklad rozumu a šílenství, který jsme 

tematizovali již výše (srov. např. Megillův či Fulkův důraz na 

spacialitu nebo spatial exclusion u Rabinowa a Dreyfusse). 

Projev blázna jednoduše nemůže být sdílen – „nemůže 

kolovat jako projev druhých lidí.“ Bláznovo slovo je 

považováno za „nicotné a nejsoucí, bez pravdy a významu, 

jemuž se nevěří u soudu a jež nemůže ověřovat akt nebo 

smlouvu, jež dokonce neumožňuje při oběti během mše 

transsubstanciaci a proměnu chleba v tělo; stává se naopak, 

že jsou mu v protikladu vůči jakékoli jiné moci přiznávány 

podivné schopnosti, totiž vyjevování skryté pravdy, 

odhalování budoucnosti, schopnost vidět ve vší prostotě to, 

co moudrost jiných lidí není schopna proniknout.“239 

Foucault dodává, že řeč blázna byla buď „oslyšena či 

vyslyšena.“ Tato ambivalence vztahu k jinému/šílenému 

v jistém „common sense“ platí dodnes – totiž ta představa, že 

rozum šílence, je pro nás jakési tajemství, které nám zjevuje 

nějakou skrytou pravdu, či něco, co je našemu ratio skryto. 

Druhou tváří této ambivalence je pak ono problematické 

Descartovo gesto: „Ano, ale to jsou jen blázni.“ Avšak právě 

tato ambivalence ukazuje, že řeč blázna vlastně neexistuje. 

„Nikdy před koncem 18. století nenapadlo lékaře poznávat, 

co bylo řečeno (jak to bylo řečeno, proč to bylo řečeno) v této 

řeči, jež přece jen byla něčím odlišným. Celý nesmírný 

diskurs blázna se zvracel v hluk: slovo mu bylo dáváno jen 

                                                 
238 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 9 
239 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.  9 – 10. 
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symbolicky na divadle, kde blázen vystupoval odzbrojený a 

usmířený, protože tam hrál roli maskované pravdy.“240  

 Nastupuje opět instituce, která bláznovu řeč dešifruje. 

Instituce naslouchá projevu, který je snad bychom mohli říci 

„předeterminovaný“, plný touhy a udržuje tím césuru. „Je-li 

vskutku třeba ticha rozumu k tomu, aby došlo k vyléčení 

monster, stačí, aby se ticho mělo na pozoru, a už dělení 

setrvává.“241 

 Třetím principem vylučování je protiklad pravdivého a 

falešného. Foucault tuto dichotomii ale nechápe v 

tradiční ontologické rovině, nýbrž v „ontologii“ 

nietzscheánské242. Vůle k pravdě je provázána bytostně s vůlí 

k moci. Za “hrou na pravdu“ (o které bude mluvit pozdě např. 

v „Je třeba bránit společnost...“) jako by se rýsoval 

historicky proměnitelný, institucionálně donucující systém. 

Foucault uvádí historizující příklad. Dobu, kdy začíná 

Evropanova hra na pravdu, kdy se rodí jeho „vůle vědět“, 

Foucault umisťuje do starého Řecka: u řeckých básníků, ještě 

v 6. století př. n. l., byl diskurs pravdivý – „Byl to diskurs 

vzbuzující úctu a hrůzu diskurs, jemuž bylo vskutku nutno se 

podřídit, protože vládl; byl to diskurs pronášený tím, kdo 

k tomu byl oprávněn, a podle patřičného rituálu: byl to 

diskurs, který vyslovoval spravedlnost a každému určoval 

jeho podíl; byl to diskurs, který za věštění budoucnosti 

nejenom oznamoval, co se má přihodit, nýbrž také přispíval 

k uskutečnění budoucího, získával přízeň lidí a snoval se 

takto s osudem.“ Předěl nastává o století později – ne 

náhodou se vznikem filosofie. Pravda v té době již nespočívá 

                                                 
240 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 10. 
241 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 10. 
242 „Pokud je Nietzsche řazen jako ´Mistr podezření´ vedle Marxe a 
Freuda, je třeba mít na paměti, že Nietzscheovy ´psychologické´objevy 
neotvírají cestu k ´pravdě´vědomí a že jejich cílem není jeho rozšiřování a 
prohlubování, nýbrž právě předvedení jeho podmíněnosti.“ Kouba P, 
Nietzsche, OIKOYMENH, Praha 2006, str. 40. 
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v tom, co diskurs byl, nebo v tom, co činil, ale v tom, co 

„říká.“ „Nastal den, kdy se pravda posunula z ritualizovaného 

účinného a spravedlivého aktu vypovídaní k samotné 

výpovědi – k jejímu smyslu, její formě, jejímu předmětu, 

jejímu vztahu k tomu, k čemu se vztahuje. Mezi Hésiodem a 

Platónem došlo k určitému předělu, oddělujícímu pravdivý 

diskurs od falešného: je to nové dělení, protože napříště 

pravdivý diskurs nebude diskursem vzácným a žádoucím, 

protože už nepůjde o diskurs vázáný na výkon moci.“243 Jak 

Foucault zakončuje „Sofista je zapuzen“, a můžeme doplnit 

že nastává věk transcendentální pravdy, spojený s touhou po 

ní a s její hrou, hrou „na ni“ a s její „produkcí“. Pro Foucaulta 

však nikoliv transcendentální pouze v tom smyslu, že 

„člověka“ jistým způsobem přesahuje, ale i v tom, že v tomto 

přesahu na něj vlastně neustále dopadá. Pravda a faleš jsou 

jakési ontologické konstanty systému donucování v praxi 

(praxe moci je totiž tam, kde je odpor – a těmito „viditelnými 

místy“ jsou opět instituce). Tento postřeh je samozřejmě opět 

velmi blízko Nietzschemu, nepochybně můžeme říci společně 

s Nietzschem že tato „hra na pravdu“ je právě onou „Dílnou, 

kde se vyrábějí ideály.“244 Jak Foucault shrnuje: „Velké 

vědecké mutace je možno někdy číst jako důsledky nějakého 

objevu, avšak je možno je rovněž číst jako zjevení se nových 

forem vůle po pravdě.“245  

 Vůle po pravdě se jak bylo řečeno ve své praxi pojí 

s nejrůznějšími institucemi, Foucault uvádí např. 

pedagogické, knižní, vydavatelské aj. systémy. Co je 

důležité, je to, jak je takovéto „pravdivé vědění“ ve 

společnosti šířeno, rozdělováno a přidělováno. Foucault 

uvádí další příklad ze starověku: „Připomeňme si zde a to 

                                                 
243 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 11. 
244 Nietzsche F., Genealogie morálky, Aurora, Praha 2002, str. 33 – 35. 
245 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 12.  
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zcela symbolicky, starý řecký princip: totiž že aritmetika je 

záležitostí demokratických obcí, protože vyučuje vztahům 

rovnosti, zatímco v oligarchiích je možno učit pouze 

geometrii, protože ta demonstruje proporce v nerovnosti.“246  

 Foucault ukončuje první část přednášky důrazem na to, že 

ona vůle k pravdě je něčím, co v naší společnosti donucuje, je 

nátlakem nad ostatními diskursy. Literatura po staletí hledala 

oporu u přirozeného, pravdivého, a upřímného, věda u 

pravdivého projevu, ekonomika v praktikách kodifikovaných 

jako návody, morálka nebo recepty, které se snažily opřít 

svoji racionalitu a oprávnění na základě teorie bohatství a 

produkce. Foucault říká: „Myslím rovněž na způsob, jakým 

se tak preskriptivní celek, jakým je trestní systém, snažil 

nalézt svůj základ nebo své ospravedlnění, jistě nejprve 

v nějaké právní teorii a potom, od 19. století,  ve vědění 

sociologickém, psychologickém, medicínském, 

psychiatrickém: jako by samotnou řeč práva v naší 

společnosti mohl autorizovat jen diskurs pravdy.“247 

 Ze tří systémů vyloučení – zákaz slova, vztah šílenství a 

jeho protějšku, a vůle k pravdě – je právě poslední 

jmenovaný, ten který k sobě „strhává“ systémy zbylé. Podle 

Foucault je tomu tak proto, že se ostatních pokouší zmocnit, 

pozměnit je a založit. Vztah je to nepřímo úměrný – „jestliže 

oba dva první systémy  se stávávají stále křehčími, 

nejistějšími v míře v jaké jimi proniká vůle po pravdě, pak se 

právě tato vůle stává naopak stále silnější, hlubší a 

nepominutelnější.“248 Tato vůle k pravdě je systémem, o 

kterém  se nejméně mluví. „Důvod je snad ten, že totiž 

pravdivý diskurs od dob Řeků, diskurs, který neodpovídá 

touze ani nevykonává moc, ale spočívá ve vůli po pravdě, ve 

                                                 
246 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 12. 
247 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. 13 
248 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. str. 13. 
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vůli ji říci, není tím pravým diskursem.“ Foucault se ptá, zda 

oním pravým diskursem není to, co se nachází „ve hře“ – 

totiž touha a moc. Pravdivý diskurs (tedy ten „řeckých 

básníků) je skrze svoji nutnou formu osvobozen jak od touhy, 

tak od moci, ale nerozeznává vůli po pravdě, která je mu 

implicitní. Na druhé straně vůle k pravdě, která se nám 

vnutila od doby výše popsaného zlomu, „je taková, že 

pravda, kterou chce, ji musí zastírat.“ Podle Foucaulta jsou tu 

dvě tváře pravdy – jednou je plodná a úskočná universální 

síla a druhou lící je právě vůle k pravdě, „zázračná mašinérie, 

určená k tomu, aby vylučovala. Všichni ti, kdož se pokoušeli 

v naší historii obejít tuto vůli po pravdě a zpochybnit ji vůči 

pravdě právě tam, kde se pravda pokouší ospravedlnit zákaz a 

definovat, co je šílenství, všichni ti, od Nietzscheho po 

Artrauda a Bataillea, nám musí sloužit nyní jako znamení – 

nepochybně vznešená znamení – pro každodenní práci.“249 

 To je tedy první skupina projevů/systémů moci na diskursu 

(Foucault hovoří o tom, že působí „zvnějšku“), která 

rozehrává hru moci a touhy. Je zde však ještě další skupina 

systémů, nebo jak by se řeklo jazykem pozdějšího Foucaulta 

– skupina technik, vnitřní procedury kontroly a vylučování. 

„Protože samy diskursy vykonávají rovněž kontrolu nad 

sebou samými; jsou to postupy, jež působí spíše jako zásady 

klasifikace, pořádání, distribuce, totiž tak, jako by se v tomto 

případě jednalo o to, zvládnout jiná rozměr diskursu, rozměr 

události a náhody.“ Najednou se tedy ocitáme, můžeme říci, 

zpět na poli Archeologie vědění – jak jsem si ukázali výše, 

zdá se totiž, hrubě řečeno, že jistý typ výpovědi je výrazem 

události (či řečeno jinak výrazem neredukovatelného 

„setkání“, Barthesova punctum, Bataillova gesta...250) 

Dalšími regularitami je tedy komentář, který „zažehnává 
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genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. 13 – 14. 
250 Viz Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století, 
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nahodilost diskursu tím, že se na ní podílí, dovoluje sice říci 

jinou věc než samotný text, avšak za podmínky, že to bude 

právě tento text, který bude pronesen a jaksi 

završen..“(vzhledem k úplnému úvodu naší práce je zde třeba 

říci, že přesně v tomto bodu – komentáře, se nacházíme i my) 

Jak Foucault doplňuje -  „Otevřená mnohost, nahodilost jsou 

principem komentáře přeneseny od toho, co hrozilo, že bude 

řečeno, na počet, formu, masku, okolnost opakování. Nové 

nespočívá v tom co je řečeno, nýbrž v události svého 

návratu.“251 Dalším vnitřním principem regulace diskursu je 

podle Foucaulta statut autora. Jelikož jsme tyto problémy 

tematizovali výše – zejm. v otázkách „metodologické 

hygieny“ Archeologie vědění a „prakticky“ pak v exkursu o 

Didi-Hubermannovi, nebudeme se jim šíře věnovat. Na tomto 

místě je dobré poznamenat, že zvolený text iniciační 

přednášky je inspirující především právě proto, že se na něm 

velmi dobře ukazuje, jak témata představená v Archeologii 

vědění začínají „reagovat“ s s vůlí k vědění/moci.  

Autor je tedy především funkce, nikoli projevující se 

individuum, které proneslo, či napsalo nějaký text, nýbrž 

autor jako princip seskupení diskursu, jako jednota a původ 

významů diskursů, jako zdroj jejich souvislostí. Tento  

princip neplatí všude a vždy: kolem nás se vyskytuje hodně 

diskursů, které působí, aniž by nabývaly smyslu nebo byly 

účinné díky nějakému autorovi, jemuž byly připsány: 

každodenní řeči, zapomenuté, sotvaže byly proneseny; 

dekrety nebo smlouvy, které potřebují podpisy smluvních 

stran, nikoli však podpisy autorů; technické předpisy, které se 

předávají v anonymitě. Ani v oblastech, kde je pravidlem 

určování autorů – literatura, filosofie, věda – nehraje, jak 

dobře rozeznáváme, vždy stejnou roli: v řádu vědeckého 

diskursu bylo určení autora ve středověku nezbytné, protože 
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to bylo znamení pravdy. O určitém výroku se soudilo, že jeho 

vědecká hodnota pochází od jeho autora. Počínaje 17. 

stoletím se tato funkce ve vědeckém diskursu stále více ztrácí 

– působí snad už jen proto, aby pojmenovala nějaký teorém, 

účinek, příklad, syndrom. Naopak v řádu literárního diskursu, 

a to počínaje stejnou dobou, se funkce autora neustále 

posiluje; všechna ta vyprávění, básně, všechna ta dramata 

nebo komedie, jež středověk ponechával přinejmenším 

v relativně anonymním oběhu, jsou nyní vystaveny 

požadavku (a požaduje se přímo po nich, aby nám to řekly) 

sdělit nám, odkud pocházejí, kdo je napsal; požaduje se, aby 

autor složil účet z celistvosti textu, který nese jeho jméno; 

chce se po něm, aby odhalil nebo přinejmenším dal najevo 

skrytý smysl, který jeho texty proniká, je žádán, aby je 

skloubil se svým osobním životem a svými zážitky, se 

skutečnou historií, v níž se zrodily. Autor je to, co dává 

znepokojujícímu jazyku fikce jeho jednotu, uzly 

souvislosti.“252 

 Vnitřní hra vůle k pravdě je tedy dvojí na jedné straně 

je zde komentář, který omezuje nahodilost diskursu „hrou 

jisté identity, jež měla mít formu opakování a téhož Princip 

autora omezuje tutéž nahodilost hrou identity, jež má formu 

individuality a já.“253  

Další skupinou, která má co do činění s řádem 

diskursu, jsou „organizující disciplíny.“ A jelikož téma 

„disciplíny je pro Foucaulta v budoucnu více než důležité, je 

třeba toto téma explikovat. Podle Foucaulta se organizace 

disciplín staví proti principu (arché) komentáře a proti 

principu (arché) autora. Disciplína totiž definuje samu sebe 

souborem předmětů, celkem metod, uceleným korpusem 

propozic, jež jsou považovány za pravé/pravdivé, disciplína 
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obsahuje jistou hru pravidel, definic, technik a nástrojů. 

Tento „korpus“ vytváří druh anonymního systému, který 

může sloužit a být použit kýmkoliv a je jedno, kdo je jeho 

původcem. Právě v tomto smyslu se disciplína staví proti 

principu autora. Proti principu komentáře se disciplína staví 

následovně. V disciplíně narozdíl od komentáře, to, co je 

předpokládáno na začátku, totiž není nějaký smysl (ať už 

skrytý či zjevný), či zmíněná totožnost, která by měl  být 

zopakována, ale prostě to, co je zapotřebí ke konstrukci 

nových výpovědí. „K tomu, aby nějaká disciplína byla, je 

tedy zapotřebí mít možnost nové propozice, možnost 

formulovat, a to neomezeně.“254 

Můžeme konec konců říci, že  „disciplína“ v tomto 

smyslu je i tím, co ve „sám ve svém psaní“ de facto i de iure 

upřednostňuje Foucault. Ne-princip (an-arché) několikrát 

zmíněné „bedýnky s nářadím“ je výrazem právě takto 

myšlené disciplíny.255  

Druhou tváří disciplíny je pak „obor.“ Zatímco 

komentář a autor jsou výrazy touhy po pravdě, vůle k pravdě 

– disciplína je tím, co tuto vůli skrývá. Tato (skrytá) vůle pak 

strukturuje každý obor (Foucault hovoří v přednášce o svých 

„oblíbených oborech“: botanice, medicíně, patologii atd.) a 

nejpádněji uvnitř svých hranic: „uznává pravdivé a falešné 

propozice, avšak za svými mezemi odmítá celou galerii 

vědeckých zrůdností. Vnější svět každé vědy je více zalidněn, 

než se myslí: existují tu bezprostřední zkušenosti, imaginární 

témata, jež jsou odnepaměti stálými nositeli a obnovovateli 
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věr: možná však, že v této oblasti není omylů v přísném slova 

smyslu, neboť omyl se může vynořit a být určen jen uvnitř 

vymezené praxe: vně bloudí naopak nestvůry, jejichž forma 

se mění s dějinami vědění. Krátce určitá propozice musí 

splňovat komplexní a tvrdé požadavky, má-li náležet k celku 

nějaké disciplíny; dříve než o ní můžeme říci, že je pravdivá 

nebo falešná, musí být, jak by řekl pan Canguilhem, ´v 

pravdě´.“256  

Na jedné straně je disciplína se svým nářadím něčím, 

co teoreticky umožňuje diskvalifikaci arché – logických 

(logocentrických principů), na straně druhé je tím, co 

umožňuje kontrolu a diskvalifikaci ´nepravdivého´ či možná 

spíše lépe řečeno ne pravdě podobného (ať už ikonicky, 

indexikálně, či symbolicky). Zde můžeme zachytit „přesný 

výraz“ Foucaultova myšlení (jak by řekl Deleuze atonální 

logiky): disciplína není něčím, co máme „pevně ve svých 

rukou“, čím subjekt podle své potřeby disponuje – druhá tvář 

disciplíny je hrozivá – je totalizující kontrolou. Disciplína je, 

jak říká Foucault, cyklem - „kruhem anonymního systému.“ 

Jak Foucault shrnuje: Obor představuje princip kontroly 

produkce diskursu. Obor, disciplína, určuje projevu jeho 

meze hrou jisté totožnosti (hovořili jsem o „podobnosti 

pravdě“ – M. Š.), jež má podobu permanentního 

znovuuplatňování pravidel (onen „cyklus“ – M. Š.).“257 

Zaznívá zde slovo kontrola, které stejně jako 

disciplína, moc a subjekt je určující pro Foucaulta těchto a 

příštích let. Kontrola diskursu pak probíhá ještě na další 

rovině, pro kterou si Foucault připravil „půdu“ výše právě 

vyloučením „subjektu“ z promýšlených témat: pravda, 

komentář, autor atd.) – subjektu, či lépe řečeno v rovině 

subjektivační. Co je v Řádu diskursu naznačeno vrcholí 
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později v Dohlížet a trestat a v prvním dílu Dějin sexuality: 

Vůle k vědění. V této rovině nejde o „zvládání sil“, které jsou 

za diskursy, ani odvrácení nahodilosti výskytu diskursu 

(potlačení události, jako např. v případě komentáře), ale o 

rovinu na které se stanovují podmínky uplatnění. Čili o 

„donucení jedinců, kteří diskursy provozují, k tomu aby 

dodržovali určitý počet pravidel, a o zabránění tomu, aby 

k nim měl kdokoliv jiný přístup.“ Jde tedy o redukci subjektů 

diskursů: „nebude umožněn přístup do řádu diskursu tomu, 

kdo nesplní určité požadavky, nebo tomu, kdo od samého 

začátku není kvalifikován k tomu, aby tak učinil.“ Vztah 

subjektu a diskursu je následující: „všechny regiony diskursu 

nejsou stejně otevřené a přístupné; některé jsou silně hájeny 

(jsou diferencované i diferencující), zatímco jiné se zdají být 

otevřené téměř ze všech stran a bez předchozího omezení 

k dispozici každému projevujícímu se subjektu.“258 Foucault 

provádí velmi abstraktní a subtilní rozdělení. A ač se nejprve 

zdá, že mluví o minulosti, o nějakém historickém rozdělení 

diskursivních praktik ve vztahu ke společnosti, v závěru jeho 

úvahy se ukazuje, že nastíněné vztahy diskursu a jeho 

subjektu jsou komplexním obrazem diskursivních funkcí 

samých a jsou především popisem toho, jak se diskursy 

chovají ve společnosti současné.  

Vztah subjektu a diskursu je tedy založen vprvu na 

„rituálu slova“ – rituál259 určuje:  

 

1. Kvalifikaci, jakou musí mít jedinci kteří hovoří (kvalifikace 

určuje „pozici“) 

2. Gesta a chování, okolnosti a celý souhrn znaků, které diskurs 

provází 
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3. Veskrze rétorická určení (ve smyslu kairos): Předpokládaný 

nebo vnucený účinek slov, jejich působení na ty, k nimž se 

obracejí, meze jejich donucovací hodnoty. 

 

Podle Foucaulta je rituál tím, s čím jsou spjaty 

náboženské, justiční, terapeutické a zčásti (z jaké části však 

není řečeno) politické projevy. Rituál je „dialektickou 

formou“, je tím, co stanovuje projevujícím se subjektům na 

jedné straně zvláštní vlastnosti a na straně druhé dohodnuté 

role.  

Dalším typem společnosti (po společnosti „rituálu 

slova“) je „společnost diskursu“ (mohli bychom říci ´spolek 

diskursu´, ´spolek tajemství předávání diskursu´) Funkcí této 

společnosti je produkovat a zachovávat diskursy, avšak pouze 

v uzavřeném prostoru a podle přísných pravidel – domnívám 

se, že tuto společnost diskursu můžeme pojmenovat i jako 

jakýsi arche/typ „instituce.“ Foucault uvádí příklad řeckých 

rapsódů: „Jeden z archaických modelů toho nám poskytují 

skupiny těch rapsódů, kteří umějí recitovat básně nebo 

eventuálně je obměňovat a transformovat; ovšem tato znalost, 

i když měla za cíl recitaci, ostatně rituální, byla chráněna, 

hájena a uchovávána určitou skupinou často velice složitými 

cvičeními paměti k nimž vedla; učení vedlo současně 

k vstupu do skupiny a k uvedení do tajemství, jež recitace 

zjevovala, avšak nerozšiřovala je; role slova a naslouchání tu 

nebyly zaměnitelné.“260 Po této společnosti, která disponoval 

touto „dvojakou hrou tajemství“, nám podle Foucaulta 

dodnes zůstal jakýsi odraz této hry: „v řádu uveřejněného a 

každého rituálu zbaveného diskursu stále působí formy 

zmocňování se tajemství a formy zmocňování se tajemství a 

formy, jež brání směně. Je docela dobře možné, že akt psaní 

tak, jak je dnes institucionalizován v knize, systém vydávání 

                                                 
260 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 21. 
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a osobnost spisovatele existují v jakési ´společnosti diskursu´, 

jež je snad neurčitá, avšak zcela jistě donucující. Na existenci 

jisté ´společnosti diskursu´ poukazuje ve vyjádření (a 

v tendenci k jisté hře praktik) zvláštnost spisovatele, jež klade 

sebe samu ustavičně do protikladu vůči aktivitě kteréhokoli 

jiného mluvícího nebo píšícího subjektu, nepřechodný 

charakter, který dává svému projevu fundamentální 

jedinečnost, kterou připisuje už odedávna ´psaní´, utvrzená 

disymetrie mezi ´tvorbou¨a jakoukoli hrou lingvistického 

systému.“ Příklady a aktualizace si můžeme nepochybně 

domyslet sami – Foucault dodává: „existuje ovšem ještě celá 

řada jiných úkazů, které působí zcela jiným způsobem, podle 

jiného režimu výlučností a šíření: pomysleme na technické 

nebo vědecké tajemství, pomysleme na formy sdělování a 

oběhu lékařského diskursu; pomysleme na ty, kdož se 

zmocnili ekonomického či politického diskursu.“261 Foucault 

tedy opět končí v osidlech „instituce“. 

Důležitým korelátem vztahu diskursu a subjektu je to, 

co Foucault nazývá doktrínou a dále pak sociálním 

přisvojováním. Doktrína je vlastní právě společnosti diskursu 

– ze svého principu se snaží o omezení počtu subjektů 

diskursu mezi kterými bude diskurs obíhat (působí tedy vždy 

jako něco, co dělí a vylučuje – co může být lepším příkladem 

než doktríny prezidentů U. S. A.?). Na druhé straně doktrína 

usiluje o to, aby došlo k jejímu šíření – tím, že dojde 

k ustavení jednoho a téhož celku diskursů (dojde k onomu 

omezení - vymezení) si jedinci v počtu (příslušníci) stanoví 

svoji konformitu vůči jiným (což znamená „ověřeným“) 

diskursům. Jak shrnuje Foucault: „Navenek je jedinou 

požadovanou podmínkou uznání týchž pravd a přijetí 

určitého – více nebo méně pružného – pravidla konformnosti 

vůči ověřeným diskursům; kdyby byly jenom tím, pak by se 

                                                 
261 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 21. 
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příliš nelišily od vědeckých disciplín a diskursivní kontrola 

by mířila pouze na formu nebo na obsah výpovědi, nikoli na 

subjekt diskursu.“262  Příslušnost k doktríně se ale týká jak 

výpovědi tak i subjektu diskursu a to jedno skrze druhé. 

Příkladem může být kacíř, čili jakmile subjekt diskursu 

ztvární jednu či více nepřijatelných výpovědí, dopadají na něj 

vylučovací mechanismy: „kacířství a ortodoxie vůbec 

neplynou z nějakého fanatického přehnání doktrinálních 

mechanismů, nýbrž k nim bytostně příslušejí.“263 Jak shrnuje 

M. F. : „Doktrína váže jedince k určitým typům vypovídání a 

zakazuje jim tedy všechny ostatní typy; nicméně naopak 

užívá určitých výpovědních typů k tomu, aby vázala jedince 

mezi sebou a aby je tak odlišovala od všech ostatních. 

Doktrína dovádí k dvojímu zotročení: podrobuje subjekty 

diskursu diskursům a diskursy skupině, přinejmenším možné 

skupině projevujících se jedinci.“ 

Posledním korelátem vztahu diskursu a subjektu je 

pak něco, co Foucault nazývá „sociálním přisvojováním.“ 

Uvedeným příkladem je školství, které by mělo být 

nástrojem, jenž umožňuje každému přístup k distribuci 

diskursů – avšak jak víme, je to jinak (jsou zde sociální 

rozdíly atd.). Foucault zde formuluje větu, která v mnohém 

předznamenává jeho budoucí výzkum: „Každý výchovný 

systém představuje politický způsob, jak udržet nebo 

pozměnit přisvojování si projevů, včetně vědění a mocí, jež 

sebou nesou.“264 

V závěru přednášky se Foucault obrací k dějinám 

filosofie a představuje principy pro svoji příští práci. Všímá 

si podobně jako např. v Rozepři J. F. Lyotard, že sofisté jako 

jedni z prvních představují protiváhu jak totalizujícímu 

                                                 
262 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. 22. 
263 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. 22.  
264 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 23. 
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diskursu toho, co později např. Hegel nazývá „objektivní 

filosofií“ (tj. filosofie platónská a aristotelská), tak i právě 

oné zmíněné „vůli k pravdě.“ Foucault si klade provokativní 

otázku – totiž zda právě tato velká filosofická vyprávění 

nejsou vykována právě ze hry na pravdu, tj. ze hry na 

omezování a vylučování. A že tyto „hry“ slibují poskytnutí 

„pravdy“ pouze za cenu touhy, touhy po pravdě. Můžeme se 

tím vrátit k úvodním pasážím o Sloterdijkovi, když mluví o 

tom, že věděním/mocí si filosofie vykopala svůj hrob – co 

jiného je Nietzscheův Zarathustra nežli sestup ze slunce zpět 

do jeskyně? Po naprosto stejné linii, avšak v jiné rovině, jde i 

Foucault – „Od té doby, kdy byly vyloučeny hry a obcování 

sofistů a kdy byl s větší či menší jistotou nasazen náhubek 

jejich paradoxům, se zdá, že západní myšlení bdělo nad tím, 

aby bylo diskursu poskytnuto co nejméně místa mezi 

myšlenkou a řečí; zdá se, že myšlení bdělo nad tím aby se 

promlouvání jevilo jen jako určitý most mezi myšlením a 

řečí; jako by mělo jít jen o myšlenku oblečenou do svých 

znaků a zviditelněnou slovy, nebo naopak, jako by mělo jít o 

samotné struktury jazyka, uvedené do hry a produkující 

jakýsi účinek smyslu.“265  

Foucault hovoří o „vypouštění skutečnosti diskursu“, 

objevuje se zde již několikrát zmiňovaném vymezení vůči 

fenomenologii – zejména vůči představě zakládajícího 

subjektu. Tam kde Sloterdijk vidí historicky rozštěp lásky 

k vědění/pravdě a chladného dechu moci, tam Foucault vidí 

rozštěpení subjektu a jeho řeči. Foucault následuje 

Zarathustru zpět do jeskyně, mezi nepřehledný, 

nepřehlédnutelný dav: subjektu diskursu byla nabízena 

nedosažitelná pravda, kterou se masochisticky skrze „muka 

své duše“, tzn. skrze touhu po této metafyzické rozkoši 

pokoušel uzřít. Výraz této touhy Foucault vidí právě v iluzi 
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 147 

zakládajícího subjektu. Foucault se ptá: „Je možné, že by 

snad právě téma zakládajícího subjektu umožňovalo 

vypouštění skutečnosti diskursu?“ Čili řečeno jinak, je tedy 

možné, že subjekt je prázdný? Zakládající subjekt dodává 

přímo svými záměry ducha prázdným formám jazyka, „je to 

subjekt, který proniká hutností či nehybností prázdných věcí 

a intuitivně se zmocňuje smyslu, který se v nich nachází, a je 

to rovněž on, který mimo čas zakládá významové horizonty, 

jež dějiny budou vzápětí jen naplňovat a v nichž nakonec 

naleznou svůj základ tvrzení, vědy, deduktivní celky. 

Zakládající subjekt disponuje ve svém vztahu ke smyslu 

znaky, znaménky, stopami, písmeny. Avšak k tomu, aby je 

projevil, nemusí postupovat jedinečnou instancí diskursu.“266 

Téma původní zkušenosti je fundujícímu subjektu analogické 

– „předpokládá, že na úrovni zkušenosti, ještě dříve, než by 

se mohla chopit sebe samé ve formě nějakého cogito, obíhaly 

světem předběžné významy, jaksi již vyřčené, dávaly nám 

svět k dispozici a otevíraly ho k jakémusi primitivnímu 

poznání. A tak jakési prvotní spiklenectví jako by pro nás 

zakládalo možnost mluvit o něm, v něm, označovat ho a 

pojmenovávat, posuzovat ho a konečně poznávat v podobě 

pravdy. Jestliže diskurs je, čím jiným mohl tedy být než 

diskrétní četbou? Věci už šeptají jakýsi smysl, kterého se 

mohl náš jazyk jen chopit: a tento jazyk k nám ve své 

nejrudimentárnější podobě promlouval o bytí, jehož nervovou 

tkáň představuje.“267 A právě v tomto bodě Foucaultova 

přednáška vrcholí a v jistém smyslu i jeho výboj proti 

metafyzice a fenomenologii – diskurs je zde totiž zcela 

postaven „nad logos.“ Logos (ať už chápán jako řeč, která je 

nervovou tkání-strukturou bytí, či svrchovaný platónský 

rozum, který skrze pojmové dělení nahlíží nejestetičtější bytí) 
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je pouze projevem diskursu. Je to totiž právě téma 

universality, jak říká Foucault, „universálního 

zprostředkování“, které z diskursu „skutečnost diskursu“ 

vypouští. „Na první pohled se totiž zdá, že nalézat všude 

pohyb logu, který pozvedá jednotliviny až k pojmu (hovořili 

jsme o svrchovaném rozumu např. u Platóna, ale stejně tak 

podobnou analogii bychom mohli najít i jinde – např. u 

Husserla M. Š.), a který bezprostřednímu vědomí nakonec 

umožňuje rozvinout všechnu racionalitu světa, znamená, že 

klademe do nitra uvažování samotný diskurs. Po pravdě 

řečeno však tento logos je jen projevem, k němuž již došlo, 

neboť jsou to samy věci a události, které se stávají neznatelně 

diskursem, rozvíjejíce tajemství své vlastní podstaty.“ 

Foucaultova pozice je tedy jasná: samotný logos, je projevem 

a nemůže být společně se subjektem stanoven jako nějaká 

arché. Ke vztahu Foucaulta a universálního zprostředkování 

má vynikající a výstižný komentář G. Deleuze: „Foucault 

nikdy nepřikládal velký význam universálnímu nebo 

věčnému: to jsou jen masivní či globální důsledky vyrůstající 

z určitých uspořádání singularit a universální či věčná 

podstata člověka je pouze stínem singulární a pomíjivé 

kombinace nesené jistým historickým stratem. Jediným 

případem, kdy je universální vysloveno ve stejném okamžiku, 

ve kterém se objevuje matematika, protože ´práh 

formalizace´se zde překrývá s prahem vyjevování. Všude 

jinde však přichází univerzálno až potom.268 Foucault je s to 

demaskovat ´pohyb logu, který vyzdvihuje singularity ke 

statutu pojmu´, protože ´tento logos je ve skutečnosti pouze 

již etablovaný diskurs´, hotový, který přežívá, když vše už 

bylo řečeno, když vše už je mrtvé a navrátilo se do ´tichého 

zvnitřnění vědomí o sobě.´“269 Toto zvnitřnění, tiché bez řeči 

je tím, co řeč produkuje, či lépe řečeno produkuje diskursy – 
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vše na sebe může vzít podobu diskursu. „Svět“ tedy není 

nějakým totálním bytím, které můžeme rozkódovávat díky 

jazyku, ale samotný „svět“ je ve svém nitru chaosem 

singularit, kdy každá z nich je schopna zažehnout diskurs. Jak 

se odehrává toto zažehnutí? Nu, nijak jinak než díky moci 

(Foucault bude hovořit v barthesovském smyslu o nadvládě 

„označujícího“ – čili můžeme si vypomoci metaforou – o 

nadvládě „formy“ – a to formy v sémiologickém smyslu – 

image acoustic...270), tomu se ale budeme věnovat níže, 

Foucaultova ukončuje úvahu právě v sémiologickém hávu: 

„Ať jde tedy o filosofii zakládajícího subjektu, o filosofii 

původní zkušenosti nebo o filosofii univerzálního 

zprostředkování, diskurs představuje hru  písma v prvém 

případě, hru četby v druhém a hru směny ve třetím, a tato 

směna, tato četba, toto písmo se týkají jen znaků. Diskurs se 

takto ruší sám ve své skutečnosti, jelikož se podřizuje řádu 

označujícího.“ 

Současnou společnost moderní epistémy pak podle 

Foucaulta určuje „logofobie.“ Na jedné straně je zde logofilie 

– úcta, zbavení zábran a zobecnění. Můžeme si doplnit – kde 

jinde by se tak „uctívala“ svoboda slova a institucí? (o slově a 

institucích v rámci diskursu viz výše) Na druhé straně tato 

logofilie je podezděna jakousi obavou: „Vše se děje tak, jako 

by zákazy, zábrany, prahy a meze byly rozmístěny tak, aby 

                                                 
270Srov. Barthes R., Nulový stupeň rukopisu, Československý spisovatel 
, Praha 1967, str. 90, str. 87:  Označující: „Povaha označujícího vyvolává 
zhruba stejné poznámky jako povaha označovaného: je to čisté relatum, 
jehož definice nemůže být oddělována od definice označovaného. Jediný 
rozdíl spočívá v tom, že označující je zprostředkovatelem: má zapotřebí 
matérie; tato však pro něj jednak není dostačující, jednak v sémiologii 
označované může být také nahrazeno jistou matérií: matérií slov. „Srov. 
Označované: "Povaha označovaného vyvolala v lingvistice diskuse, které 
se týkaly hlavně stupně jeho „reality"; avšak všechny tyto diskuse shodně 
zdůrazňují fakt,  že označované není „nějaká věc", nýbrž psychická 
představa „věci"; viděli jsme, že ve Wallonově definici znaku tento 
představový charakter představuje relevantní rys znaku a symbolu (v 
protikladu  k indexu  a signálu);  Saussure  sám dobře ukázal   na   
psychickou   povahu   označovaného   tím,   že   jej nazval  koncept:  
označovaným  slova  vůl  není   zvíře vůl, nýbrž jeho psychický obraz (to 
je důležité, máme-li sledovat diskusi o povaze znaku)." 
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bylo alespoň zčásti zvládnuto velké bujení diskursu, aby jeho 

bohatství bylo odlehčeno od své nebezpečnější části a aby 

jeho neuspořádanost byla organizována do podob, jež míjejí 

to nejvíce nekontrolovatelné: vše se děje tak, jako by zde byla 

vůle smazat i známky jeho vpádu do her myšlení a jazyka.“271 

Obava spočívá ve strachu z „události“, z masy vyřčených 

věcí, ze „vzedmutí všech výpovědí, ze všeho toho, co může 

být v diskursu násilné, bez řádu a nebezpečné.“ Pokud se 

podle Foucaulta chceme metodicky (za pomoci principů 

archeologie a nietzscheánské genealogie) obrátit do vnitřku 

této obavy, tuto obavu, tuto logofobii analyzovat, musíme 

zároveň suspendovat tři funkce, které ji provázejí: vůli 

k pravdě, nadvládu označujícího a nakonec obnovit událostní 

charakter diskursu.     

   Výše zmíněný posun ve Foucaultově myšlení je nejlépe 

ilustrován právě na výše nastíněných tématech – ač je 

v mnohém ještě poplaten archeologii, její dvojenec – 

genealogie, začíná hrát ve Foucaultově myšlení společně 

s jeho obratem k analýze moci, kontroly, uvěznění a 

vyloučení velmi silnou roli. Tuto kapitolu můžeme uzavřít 

citátem z Umberta Eca, který v semiotické rovině (a ač 

Foucault „nebyl semiotikem“ – např. v silném tzn. 

barthesovském slova smyslu, jak jsme si již několikrát 

ukázali, myšlení o znaku tvoří v jeho dílech nedělitelnou 

součást – ostatně stejně jako v dílech mnoha strukturalistů a 

„poststrukturalistů“) postihuje základní problémy mezi, které 

je Řád diskursu rozvržen: "Sémiotické myšlení se totiž od 

počátku stále presentuje jako rozštěpené dilematem a 

poznamenané více či méně implicitním výběrem, kterým se 

myslitel řídí: je třeba studovat jazyky, abychom věděli, kdy a 

jak se správně vztahují k věcem (problém pravdy), nebo 

abychom pátrali, jak a kdy jsou užívány za účelem vytváření 
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víry a domněnek? Neboli za každou terminologickou volbou 

stojí hlubší volba: mezi signifikantními systémy, které jsou 

ve vztahu k věcem průhledné, a signifikantními systémy, 

které produkují skutečnosti."272 

IV. III. Vězení – uvnitř a vně diagramu: 

„Spisovatel? Ne, nový kartograf.“273 

 
"V lidské mysli je přítomna tendence k dokonalé a pročištěné 
formě, současně v ní však působí odpor k uzavřenosti a 
sterilnosti hotové formy, touha po nehotovosti a nezralosti. A 
protože se povaha člověka rodí z pohledu druhých, projevuje 
se tato dvojí touha jako touha být uznán pohledem světa 
zralých, hotových a dospělých lidí, a zároveň jako neustálé 
směřování ke světu nezralosti a nehotovosti a spolčování se 
s ním. Ale každý z těchto dvou momentů ambivalentního 
vztahu ke světu má ještě svou vlastní ambivalenci. Pohled 
zralých, dospělých lidí je dvojí, a proto i postava, kterou 
tento pohled utváří, se dále štěpí. Svět zralosti nutí duši, aby 
byla jeho odrazem, aby byla také hotová a zralá, aby 
přijímala pevné formy, které tento svět drží pohromadě. Aby 
však duše mohla přijmout tyto formy, je třeba, aby byla 
formovatelná – ale to také znamená, aby byla dosud 
nezformovaná, nedospělá. Svět zralosti vnucuje duši 
dospělost i nedospělost, zralost i infantilitu, a zavléká ji tak 
do ďábelské hry." 
 

Michal Ajvaz 

 

„O jaký omyl tu běží? Ti kdo se pokusili podívat poctivě na 
otázku vězení, říkají už léta, že vězení vzniklo proto, aby 
trestalo a napravovalo. A trestá? Možná ano. Napravuje? 
Rozhodně ne.“274 
 

Michel Foucault 

 

Své působení na Collége Foucault zahajuje 

přednáškami na téma Théories et Institutions pénales. Spíše 

než „vědění o dědičnosti“ a „nové zamyšlení nad poznáním, 

                                                 
272 Eco U., O zrcadlech a jiné eseje, Mladá Fronta, Praha 2002, str. 408. 
273 Viz Eribon D., cit dílo, str. 263. 
274 Cit. podle Eribon D., cit. dílo, str. 274. 
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jeho podmínkami a statutem poznávajícího subjektu“275 jej 

tedy zajímá genealogie a archeologie moci, což příští 

přednášky jenom potvrzují (viz příloha). A potvrzují to i jeho 

aktivity: 

 

„Nepřijatelné: tak zní název osmačtyřicetistránkové 

brožurky zvláštního podlouhlého formátu, která vyšla 

v květnu 1971. Vzadu na obálce stojí výčet institucí, proti 

nimž má nabroušeno: 

 

„Nepřijatelné jsou: 

soudní tribunály, 

policajti, 

nemocnice, útulky, 

škola, vojenská služba, 

tisk, televize, 

stát.“ 

 

Jejím skutečným terčem je však vězení. Vyšla totiž jako 

první publikace řady, kterou hodlá vydávat nové hnutí 

nazvané Skupina pro informace o věznicích.“276 

 

Michel Foucault je společně s D. Defertem zakládající 

člen této skupiny. Jak káže 8. 2. v kapli sv. Bernarda:  „do 

vězení se může dostat každý z nás. Dnes ještě spíš než kdy 

jindy. Náš každodenní život na ulici na silnicích, se ocitá ve 

stále těsnějším policejním sevření; začíná se opět útočit na 

cizince a mládež; protidrogová opatření svévoli ještě násobí. 

Žijeme pod heslem ´dejte si pozor´. Říká se nám, že je 

spravedlnost zahlcená. To vidíme. Ale není náhodou 

´přepolicistováno´? Říká se nám, že jsou věznice plné. Ale 

není to náhodou tak, že je ´převězněno´? O vězeních se 

                                                 
275 Eribon D., cit. dílo, str. 221. 
276 Eribon D., cit. dílo, str. 228. 
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dostává na veřejnost málo informací, je to jedna z utajených 

oblastí našeho společenského systému, černá schránka našeho 

života. Máme právo vědět. A vědět chceme. Proto jsem spolu 

s některými městskými činiteli a s advokáty, novináři, lékaři 

a psychology založili Skupinu pro informace o věznicích.“277 

Tento postoj má své kořeny v událostech z roku 1968, kdy 

mnoho protestujících a levičáků bylo zatčeno a odsouzeno – 

někteří za podněcování k násilí a ohrožení bezpečnosti státu, 

jiní například za vydávání zakázaných novin (La Cause du 

Peuple). 

 Do začátku sedmdesátých let spadá i kniha o Pierru Rivière. 

Mladíkovi, který byl na počátku 19. století odsouzen za 

vraždu své matky, sestry a bratra. P. R. příběh těchto vražd 

vlastnoručně sepsal – Foucault edituje tento spis a zveřejňuje 

jej i s celým soudním spisem (posudky, rozsudek, historie 

vrahova uvěznění a následné sebevraždy). Foucault společně 

s těmi, kteří v jeho semináři zkoumali tento text, chtěl 

poukázat na „formaci a hru určitého vědění (lékařského, 

psychiatrického, psychopatologického) v jeho vztazích 

k institucím a předurčené role v této hře (v případě soudní 

instituce znalec, obžalovaný, zločinec-šílenec atd.). Umožňují 

rozšifrovat vztahy moci, nadvlády a zápasu, v jejíchž rámci 

se ustavují a fungují diskursy; lze na nich analyzovat diskurs 

(včetně diskursu vědeckého), který je současně faktografický 

a politický, čili strategický. A také z nich vysvítá, jakou má 

takový diskurs Rivièrova typu rušivou sílu a jak se ho 

nejrůznější taktiky snaží zastřít, zaškatulkovat a přiřknout mu 

statut diskursu blázna nebo zločince.“ Jak k tomu dodává D. 

Eribon Tyto věty jsou zdánlivě velice blízké nástupní řeči 

na Collége de France. Rozdíl je v tom, že analýza přešla 

z pole diskursů na pole institucí, od řádu diskursu ke 

společenským praktikám. (Zvýraznil M. Š.) Tématem 

                                                 
277 Eribon D., cit. dílo, str. 228 – 229. 
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justice a vězení se bude Foucault zabývat i nadále, 

v předmluvách, článcích, rozhovorech, debatách, na 

konferencích. Aktivně se bude také angažovat v boji proti 

trestu smrti. V roce 1976 nepřijme například pozvání na oběd 

s Valérym Giscardem d´Estaing, protože prezident odmítl dát 

milost Christianu Ranuccimu.“278 

  Foucaultova kniha Dohlížet a trestat (1975) je pak 

přelomem ve Foucaultových analýzách, či lépe řečeno je 

prvním vrcholem studií, které věnuje otázce moci. Rok 

vydání 1975 je tedy jak bylo řečeno spojen s jeho radikálními 

aktivitami ve skupině GIP (Informační skupině o vězních a 

věznicích)279- Foucault v této době na Collége de France 

přednáší o moci psychiatrie, nenormálním a o tom, že „je 

třeba bránit společnost.“ (Le Pouvoir psychiatrique, Les 

Anormaux, „Il faut défendre la société“). Jak podotýká P. 

Rabinow a H. L: Dreyfuss, „v této knize se Foucault 

koncentruje na ´karcerální´280 praktiky, které stojí za zrodem 

humanitních věd, a dávají člověku a společnosti formu, která 

je vhodná pro objektivní (archeologickou) analýzu. Právě zde 

se klíčové termíny jako ´řízení´, ´regulace´, ´transformace´, 

´element´, ´pravidlo´, ´série´, ´externalita´ a ´systém´, na 

které se Archeologie obrací, ukazují jako mřížka interpretace 

kterou generují specifické historické praktiky.“281  

Foucault na začátku Dohlížet a trestat avizuje, že tato 

kniha je „zrozena spíše z přítomnosti než historie.“ Ačkoliv 

strukturálně-historizující metodu, stejnou jako v předešlých 

knihách drží, jak Foucault píše: píše historii určitých objektů, 

                                                 
278 Eribon D., cit. dílo, str. 240. 
279 Která má celosvětový ohlas a mnoho sympatizantů. Viz např. Brich C., 
The Groupe d’information sur les prisons: The voice of prisoners? Or 
Foucault’s? In: Foucault studies, č. 5, únor 2008. 
280 Carceral - „uvězňovací“ 
281 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. xxi. 
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aby mohl lépe mluvit o přítomnosti282. Již to, že Foucault 

hovoří jako o historicky podmíněných objektech, nikoliv jako 

o přirozených danostech, fundamentech či esencích; o 

subjektu, duši, tělu, naznačuje jeho pozici a metodu, kterou 

jsme analyzovali výše. Jak upozorňuje A. Megill, Foucault 

v Dohlížet a trestat nepoužije slovo „archeologie“ ani 

jednou283 (ač jak jsme naznačili nedochází ve Foucaultově 

díle ke „zlomu“ pouze k posunu“).  

Jak podotýká: „Každý výchovný systém je určitý 

politický způsob, jak udržet či modifikovat přisvojování si 

promluv včetně vědění a mocí, jež sebou nesou.“ Když o své 

knize mluví říká (již jsme to zmínili výše) toto: „Všechny mé 

knihy (...), ať Dějiny šílenství nebo tahle, jsou, chcete-li 

takové bedničky s nástroji. Jestliže je lidé otevřou, poslouží si 

tou či onou větou, myšlenkou, analýzou jako dlátkem nebo 

šroubovákem, aby zkratovali, diskvalifikovali systémy moci, 

třeba šroubovákem, třeba i včetně těch, z nichž se zrodili mé 

knihy, nu tím lépe.“284 

Stejně jako v předešlých dílech, je převážná část 

Foucaultových analýz situována do 19. století, kdy podle něj 

„mizí velkolepé divadlo fyzického trestání; mučenému tělu je 

třeba se vyhnout; je vyloučeno, aby se při trestání předváděla 

bolest. Nadchází věk střízlivosti ve věci trestání.“285Na druhé 

                                                 
282 Foucault M., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Dauphin, Praha 
2000, str. 65 – 66., k tomu srov.  Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by 
Michel Foucault, The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. 
xxii ´interpretavive analytics.´ 
283 Megill A., Prophets of extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault  
University of California Press, Berkley 1985, str. 234. 
284 Eribon E., cit dílo, str., 241. 
285 DT, str. 46 – 47. Abychom uvedli čirý styl kterým se tato práce oproti 
Archeologii vědění vyznačuje ocitujeme zbytek odstavce: „Lze zhruba 
říci, že mučení mizí s konečnou platností v letech 1830 – 1848. Toto 
globální tvrzení však vyžaduje určité korekce. Zaprvé nedochází k těmto 
proměnám hromadně a nepostupují všude stejným způsobem. Vyskytly se 
zde i jisté průtahy. Jednou ze zemí, které nejurputněji vzdorují vymizení 
veřejných poprav, bude paradoxně Anglie: příčinnou byla snad příkladná 
role, která byla v jejím trestním právu dána institucí poroty, veřejnému 
procesu, respektu k habeas corpus; a nepochybně také to, že zde nebyla 
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straně v této době ještě zcela postihy těla nemizí, sice se 

nemučí, ale trest se soustřeďuje na zbavení majetku či práva, 

či na omezení v oblasti sexuality. Co je však důležité, je to, 

že se mění cíl trestu. Trest se jinak řečeno virtualizuje – od 

trestání těla se společnost posunuje k trestu duše286. Tento 

posun je ostatně středobodem, okolo kterého se otáčí celá 

Foucaultova kniha o zrodu vězení. Je to tělo a jeho spojení 

s duší, či lépe řečeno tělo, které je pohlcované duší. Či ještě 

jinak řečeno, Foucault na tomto vztahu, ukazuje jednu ze 

svých genealogických studií zrodu moderního subjektu. 

Stejně jako ve Slovech a věcech hovoří o smrti konstrukce 

subjektu jako toho, kdo hovoří, kdo je opačný objektu, 

v Dohlížet a trestat můžeme říci, přichází se svojí teorií 

subjektu jako toho, kdo je bytostně podřízen, kdo je pod (su-

jet) – česky kdo je pod-mět, kdo je podmíněn (viz několikrát 

zmíněné vymezení se vůči fenomenologickému, či 

kantovskému subjektu). Duši chápe Foucault naprosto 

opačně; a zde je třeba poznamenat, že v tom je jeho kniha 

velmi originální a revoluční - než se tomu měla celá 

předchozí filosofická či psychologická tradice. Péče o duši a 

poznávání sama sebe se totiž děje neustále a docela v jiné 

sféře, než je individuální, můžeme říci sokratovská etika 

(slyšme opět ozvěny Nietzscheova hlasu). V jedné z často 

citovaných formulací Foucault říká: 

 „Tělesná duše není v žádném případě substancí; je 

to živel, v němž se artikulují účinky určitého typu moci a 

reference určitého vědění, mechanismus, pomocí něhož 

vztahy moci umožňují vědění a vědění rozvíjí a posiluje 

účinky moci. Nad touto skutečností referencí bylo 

vybudováno množství rozmanitých pojmů a vyčlenilo se z ní 

mnoho oblastí analýzy: psychično, subjektivita, osobnost, 

                                                                                                                                                         
vůle zmenšit přísnost tamních trestních zákonů během rozsáhlých 
sociálních nepokojů v letech 1780 – 1820.“ 
286 DT, str. 49. 
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vědomí atd.; byly na ní vystavěny vědecké techniky a 

diskursy; na jejím základě byly zhodnoceny morální 

požadavky humanismu. Avšak neměli bychom se tu mýlit: 

duše, iluze teologů, tu nebyla nahrazena skutečným 

člověkem, předmětem vědění, filosofické reflexe nebo 

technické intervence. Člověk, o němž se nám tu vykládá a k 

jehož osvobození jsme vyzýváni, je již v sobě samém 

důsledkem určité subjektivace, určitého podrobení, mnohem 

hlubšího, než je on. „Duše“ jej obývá a přivádí k existenci, 

která je sama jen součástí ovládání, jež praktikuje moc na 

těle. Duše je účinkem a nástrojem politické anatomie; duše je 

vězením těla.“287 

   

Věk devatenáctého století je věkem, kdy vstupuje do 

nazírání na subjekt „norma“ – a to skrze na první pohled 

nenormalizační disciplíny jako zdraví, vzdělání, hygiena, 

výroba atd. Tyto faktory a na jejich základě vytvořené 

instituce pak se svými zkouškami a inspekcemi normují, 

dohlížejí a drezírují subjekt, aby splňoval právě to, co je 

„předepsáno“ tradicí, zákony, učebnicemi, brožurami, 

precedenty a prerogativy atd. Vidíme zde, jak pojednou 

zákony archeologického a genealogického výzkumu, které 

Foucault rozvrhuje v Archeologii vědění a Řádu diskursu – 

jak podotýká Deleuze, od nějž jsem si vypůjčili jeho „básnivé 

nápovědi“ (jako např. označení Nový archivář) k Foucaultově 

někdy temné terminologii pohyb myšlení se děje přesně od 

archívu k diagramu. Jak si ukážeme dále, moderní moc je 

diagramem „posedlá.“ To, co bylo v Archeologii vědění 

naznačeno v rovinách diskursu a metody, co bylo později 

zesíleno o kontrolu, delimitaci a disciplínu v Řádu diskursu je 

dovedeno v Dohlížet a trestat k jasnozřivé jednotě.   

                                                 
287 DT, str. 65. 
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Foucaultova analýza je vystavěna na oscilaci: v bodu 

zlomu mezi veřejným násilím klasického věku a postupným 

skrýváním tohoto násilí ve věku moderním. Jak bylo řečeno 

ve Zrození kliniky: tam vědění kroužilo kolem míst, kde 

uzrávají larvy, pak v Dohlížet a trestat krouží vědění ve svém 

svazku s mocí kolem duše, která je tím, co určuje a rozvrhuje 

v prostoru tělo – účinky moci se v „kárném táboře“, tj. 

moderní společnosti, vpisují nejrůznějšími stroji a technikami 

(byla již několikrát řeč o drezúře medicíny, školy, učebnice - 

kontinuity) přímo do duší, které jinak bezvládná těla přivádějí 

k životu (člověk je přeci zoon politikon). Tyto dvě strany 

oscilace, tyto dvě tváře onoho víru popisují nejsugestivnější, 

a také nejčastěji citované kapitoly knihy – na jedné straně 

násilné mučení pana Damiense, které je ještě pod patronátem 

klasické, svrchované moci církve a krále288 (Bataille) a jeho 

svrchovaného práva na život – jak říká postava Markýze de 

Sade ve hře P. Weisse je tato smrt „posední důstojnou 

                                                 
288 Foucault hovoří o tom, že jedním ze základních fenoménů 19. století 
bylo, že si moc bere na sebe „zodpovědnost za život“ – Foucault to 
nazývá „etatizací (tedy „zestátněním“ biologična“). Tento proces 
znamená, že „moc se vztahuje na člověka, jako na živoucí bytost.“ 
Nejoptimálnější analýzou pro pochopení této historické události je podle 
Foucaulta (jako i v jiných přednáškách z tohoto roku) klasická teorie 
suverenity. Pro tuto teorii právo nad životem a mrtí představuje jeden ze 
základních atributů. Foucault se ptá, co skutečně znamená „mít právo nad 
životem a smrtí?“ Jednoduše to znamená, že suverén může nechat usmrtit, 
či naopak nechat naživu; Foucault vede myšlenku dále, přenáší dále (jak 
je to u něj obvyklé do politické a později do paradoxní roviny): život a 
smrt nejsou nějakými přirozenými, bezprostředními, původními, či 
základními jevy, které by se nějak vymykaly z pole politické moci. 
Foucault říká, že poddaný se pak stává někým, kdo vzhledem k moci, 
není plnoprávný ani jako žijící, ani jako mrtvý – jeho statut je vzhledem k 
moci neutrální a jeho osud je plně v rukách suverénní vůle. Právo na život 
či smrt poddaných, je pouze důsledkem právě této vůle. Foucault tento 
teoretický paradox rozvíjí, a to jak říká „nerovnováho praxe.“ Právo je 
vykonáváno nevyrovnaně – a to vždy, když jde o smrt. Foucault myslí 
dialekticky: „Je to konečně právo zabíjet, jež v sobě efektivně podržuje 
samotnou podstatu práva nad životem a smrtí: právě v té chvíli, kdy 
suverén může zabíjet, vykonává své právo nad životem.“ Foucault 
popisuje tento stav jako „ právo meče“; neexistence skutečné symetrie. 
Podle Foucaulta to není právo dát umřít, nebo dát žít, rovněž to není 
právo nechat umřít a nechat žít – je to nápadně asytremické: je to právo 
dát umřít nebo nechat žít. In: Foucault M., Je třeba bránit společnost, , 
Filosofia, Praha 2005 
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smrtí“289 - na straně druhé je zde pak představa moderního 

Panoptika, které je ideálním diagramem moderního dohlížení. 

Ideálem dozírání a inskripce moci do těl neviditelnými 

technikami (v Benthamově případě tímto „neviditelným“ je 

„spravedlivá rekultivace vězňů“, dodání jim sebekázně a péče 

o sebe).   

 

 
Obr 2. Plán Panoptikonu (nahoře model J. Benthama). 

 

Panoptikon Jeremy Benthama (právník, zakladatel 

utilitarismu) představuje institucionální, architektonický a 

organizační ideál toho, co hledá disciplinující a atomizující 

                                                 
289 Weiss P., Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata 
předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení 
markýze de Sada : drama o 2 dějstvích, Praha, Orbis 1996.  
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společnost. Představa Panoptika se svojí architekturou blíží 

např. Borské věznici v Plzni, kterou ne náhodou postavila 

osvícená Marie Terezie (viz příloha). 

Foucault popisuje tuto matrici moderních institucí 

následovně: „okolo centrální věže je prstencová stavba, kde 

jsou buňky s jedním oknem obráceným dovnitř, k věži, a 

druhým ven, tak aby světlo procházelo prostorem cely. 

Strážce umístěný v centrální věži může pozorovat kteroukoliv 

celu bez toho, že by sám byl viděn. V tomto zařízení, které 

může sloužit nejen jako věznice, ale také zároveň jako 

továrna, klinika, či škola, našly svoje ztělesnění požadavky 

viditelnosti a kontroly.“290 Panoptikon tedy nepotřebuje 

poutat vězně řetězy, či mřížemi, temnotu nahrazuje 

všeprostupující světlo. Dohlížitel pak může podle 

normovaných předpisů zasahovat do chodu cel, usměrňovat 

jej apod. Co je nejdůležitější, je však to, že díky vědomí 

nepřetržité kontroly se začíná jednotlivec kontrolovat sám. 

Strážce tedy za chvíli není potřeba – hrozivá (deinos) a 

temná, nesvětlená bašta donucuje skrze svoji „tradici“, skrze 

svůj zvyk k naučenému jednání. Panoptikon převrací původní 

záměr žalářů, totiž zavřít do temné kobky, skrýt, ale skrze 

oslepující světlo, řečeno nietzscheánskou metaforikou , 

naopak ukazuje, analyzuje a neustále kontroluje, tedy 

humanizuje vězení výše zmíněnými procedurami.291  

Panoptikon odpovídá i zjednodušeně řečeno 

schizofrenii kapitalistické moci, jak o ni hovoří Deleuze a 

                                                 
290 Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, Bratislava 
1995, str. 122. 
291 Srov. Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond 
Structuralism and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, 
The Harvester press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. xxiii. „Foucault 
develops this interpretation – and this we claim is his most original 
contribution although he does not thematize it as such – by pointing to 
agreed-upon examples of how a domain of human activity should be 
organized. These exemplars, such as the Christian and psychoanalytic 
confessionals and Jeremy Bentham´s Panopticon, show us how our 
culture attempts to normalize individuals through increasingly 
rationalized means, by turning them into meaningful subjects and docile 
objects.“ 
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Guattari  v AntiOidipovi: moc je viditelná a neověřitelná, 

uvězněný neustále vidí siluetu  centrální věže, ale nikdy 

nevidí, je-li v daném okamžiku pozorován – je si však jist, že 

je to stále možné. Moc je dezindividualizována a 

automatizována – to jsou také, společně s tím, že maximálně 

subtilně prostupuje těla a „duše“ jak jednotlivců, tak celé 

společnosti, hlavní prvky toho, jak Foucault moci rozumí.  

 

V. „Great nietzschean/foucauldian quest“292: 

„Je třeba bránit společnost“ 

 

„Podle mě je intelektuál člověk, který je zapojen ne na aparát 
výrobní, ale na aparát informační. Může se dát slyšet. Může 
psát do novin, vyjádřit svůj názor. Je zapojen také na 
informační aparát minulosti. Má znalosti z četby určitého 
počtu knih, k nimž nemají jiní lidé bezprostřední přístup. Jeho 
úkolem proto není utvářet dělnické vědomí, protože to 
existuje i tak, ale umožnit, aby toto vědomí, toto vědění 
dělníka vstoupilo do informačního systému, aby se šířilo a 
pomáhalo tak ostatním dělníkům nebo i jiným lidem uvědomit 
si, co se děje. (...) Dá se říci jedno – vědění intelektuála je 
vždy kusé. Co víme my o dějinách francouzské společnosti, je 
naprosto kusé vedle celé té masivní zkušenosti, kterou má 
dělnická třída.“293 
 
Michel Foucault 

 

Možná, že genealogie je šedá, ale naštěstí jsou zde ti, 

kteří jí dokáží rozehrát v mnoha barvách. Je podrobná a 

trpělivě dokumentační, pracuje se zašmodrchanými, 

poškrábanými a mnohokrát přepsanými pergameny. 

Takovéto pergameny však pro badatele bývají ty 

nejsvůdnější, neúplnost je velmi vzrušující – vzpomeňme 

například Kurs obecné lingvistiky nebo poznámky Merleau 

Pontyho na konci nedopsané knihy Viditelné a neviditelné. 

Pro genealogii je nezbytná zdrženlivost: „musí zjišťovat 

                                                 
292 Miller J., The Passion of Michel Foucault, Harvard UP 2000. 
293 Eribon D., cit. dílo, str. 257 – 258. 
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jedinečnost událostí vně každé monotónní konečnosti, musí 

je vypátrat tam, kde je nejméně očekáváme, a v tom, co platí 

za něco zcela bez dějin – v citech, lásce, svědomí, 

instinktech; musí postřehnout návraty těchto jedinečností, 

nikoli proto, aby načrtla pozvolnou křivku jakéhosi vývoje, 

nýbrž proto aby objevila různé scény, na nichž se hrály různé 

role: musí dokonce určit místo, kde chybí, okamžik, kdy se 

nekonaly (Platón v Syrakusách se nestal Mohamedem...).(...) 

Genealogie se nestaví proti historii jako hrdý a hluboký 

pohled filosofa proti krtčímu nazírání vědce: staví se naopak 

proti metahistorickému používání ideálních významů a proti 

neurčitým teleologiím. Staví se proti hledání ´původu.¨“294  

Jak jsme zmínili výše v kapitole o Archeologii vědění, 

je původ něčím, co je pro Foucaulta neobyčejně ne/důležité, 

proto „nový archivář“ s radostí vítá onen posvátný Ursprung, 

Wunderursprung jako  ohavný malý závěr či jako smyšlenku, 

taškařici, darebáctví v černokněžnickém kousku 

(Scwarzkünstler). Jak nastínil Foucault v Řádu diskursu, 

genealogie se týká „účinného utváření diskursů buď uvnitř 

mezí kontroly nebo vně nebo nejčastěji na jedné i na druhé 

straně delimitace.“ Foucault považuje za důležité svoji 

metodu rozlišit od kritiky (všimněme si Sartrova stínu). 

Zatímco „kritika analyzuje postupy zřeďování (krinein – 

rozlišovat M. Š.), ale také postupy seskupování a 

sjednocování diskursů: genealogie studuje jejich utváření, jež 

je současně rozptýlené, diskontinuitní a pravidelné. Po pravdě 

řečeno, tyto dva úkoly nejsou nikdy zcela od sebe 

oddělitelné; není tomu tak, že by docházelo ke spontánnímu 

výtrysku diskursů, které by byly bezprostředně před nebo po 

svém projevení se podrobovány výběru a kontrole. 

Pravidelné utváření se diskursu může za určitých podmínek a 

až k jistému bodu integrovat postupy kontroly (k čemuž 

                                                 
294 Foucault M., Nietzsche, genealogie, historie In: M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 74 -75. 
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dochází například tehdy, když nějaký diskurs nabývá formy a 

statutu vědeckého diskursu); a naopak útvary kontroly se 

mohou ztvárnit uvnitř nějaké diskursivní formace.“295 

Foucault uvádí příklad literární kritiky – která je diskursem 

utvářejícím autora. „Každý kritický úkol, který bere v potaz 

instance kontroly, musí současně analyzovat diskursivní 

pravidelnosti, jejichž prostřednictvím se vytvářejí: a každý 

genealogický popis musí zvážit meze, které působí v reálných 

formacích.“ jak Foucault zakončuje – rozdíl mezi genealogií 

a kritikou nespočívá v předmětu, nebo oblasti, ale ve způsobu 

přístupu, perspektivy a delimitace. Jak však Foucault uvádí, 

kritika a genealogie se musejí střídat, navzájem propojovat a 

doplňovat. Zatímco kritická část analýzy se upírá na systém, 

který diskurs obklopuje – tzn., že zjišťuje příčiny uspořádání 

(vylučování a nedostatku) diskursu, genealogie se zaměřuje 

na to, čemu Foucault říká „série.“ Série je skutečným 

ztvárněním diskursu – jeho afirmativní mohutností. Tato 

mohutnost je pak schopna utvářet oblasti předmětů, která pak 

určují rozlišují a vydělují pravdivé a falešné propozice. Pro 

Foucaulta jsou právě toto „pozitivity diskursu.“ (‚čili řečeno 

jinak – jsou to takové věci, které působí jako jakési 

katalyzátory „vůle k pravdě“). Genealogie pak neukazuje 

nějaký universální smysl, ale vyjevuje pouze delimitací a 

kontrolou vynucený nedostatek diskursu a dále pak jeho 

schopnost afirmace. Genealogie je právě tím, co ukazuje 

nedostatek, nikoliv tím, čím by byla „klasická historie“, čili 

jak říká Foucault „monarchií označujícího.“296  

Jak uvádí Rabinow a Dreyfuss, archeologie je 

technikou genealogie297 - archeologie dokáže isolovat 

                                                 
295 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str.. 32. 
296 Foucault M., Řád diskursu In: Foucault M., Diskurs, autor, 
genealogie: tři studie, Svoboda, Praha 1994, str. 34. 
297 Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester 
press ltd., Brighton, Sussex 1982, str. 103. 
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„objekty diskursu“ (připomeňme, že tyto objekty jsou tím, 

k čemu se vztahuje výpověď – jak dodává Deleuze – 

diskursivní objekt „není žádným způsobem odvozen od 

viditelného stavu věcí, nýbrž z výpovědi samé. Je to 

odvozený objekt, dokonale definovaný hranicemi průběhů 

variace výpovědi, která je jeho primitivní funkcí. Důsledkem 

je, že tu není nic, podle čeho by bylo možno různými typy 

intencionality, z nichž některé by mohly být odvozeny ze 

stavu věcí, zatímco jiné by mohly být odvozeny ze stavu 

věcí, zatímco jiné by mohly být prázdné, tedy obecně fiktivní 

či imaginární (potkal jsem jednorožce) anebo úplně absurdní 

(hranatý kruh).“298 Diskursivní objekt si tedy můžeme 

v rámci pozdního Foucaulta představit právě jako např. výše 

zmíněnou duši (jak je definována v Dohlížet a trestat) – je to 

objekt, nad kterým bylo vystavěno ohromné množství teorií – 

vykonáno nesčetné množství promluv, které se ptaly po její 

existenci, hovořily o péči (toto téma je velmi důležité pro 

pozdního Foucaulta – Foucaulta „dalších dílů Dějin sexuality, 

Foucaulta, který se zabývá hermeneutikou subjektu) atd. 

Foucault „duši“ izoluje od otázek o její 

smrtelnosti/nesmrtelnosti a definuje ji jako živel – diskursivní 

objekt, kterým řečeno s Deleuzem obsahuje „své vlastní 

funkce objektu, subjektu a pojmu jako své ´derivace.´ 

Přesněji objekt, subjekt i pojem jsou pouze funkcemi, 

odvozenými z funkce primitivní, tedy z výpovědi.“299  

Genealogie a archeologie se stane tím, čím byla pro 

Foucaulta ve slovech a věcech etnologie a psychoanalýza, 

totiž „antivědou“: 

„Genealogie jsou, velmi přesně řečeno, antivědami. 

Nikoli proto, že by se dožadovaly lyrického práva na 

neznalost nebo na nevědění, nikoli proto, že by se jednalo o 

odmítání vědění nebo že by vstupovala do hry, byla 

                                                 
298 Deleuze G., Foucault, Herrmann a synové, Praha 2003, str. 20. 
299 Deleuze G., Foucault, Herrmann a synové, Praha 2003, str. 21. 
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zdůrazněna prestiž nějaké bezprostřední zkušenosti, kterou si 

vědění ještě neosvojilo. O toto nejde. Jde o vzpouru vědění. 

Ani ne tolik proti obsahům, metodám nebo konceptům nějaké 

vědy, ale nejprve a především o vzpouru proti centralizujícím 

mocenským důsledkům, jež se vážou k instituci a provozu 

vědeckého diskursu, který je organizován v nitru takové 

společnosti jako je ta naše. (...) Genealogie musí bojovat 

právě s důsledky moci, jež jsou vlastní diskursu, který je 

považován za vědecký.“300 

 

Pokud je fenoménu moci něco „vlastní“ – je to hra, 

kterou s „námi“ hraje. A pokud je něco skutečně „vlastní“ 

„autorovi“, či bychom mohli říci „fenoménu autora“, který 

se, jak říká v Archeologii vědění, neustále „stává jiným“301, je 

to hra, kterou hraje ve svém teoretizování. Vystihnul to např. 

Vincent Descombes když napsal o jeho díle: „(…) na jedné 

straně jsou všechna Foucaultova tvrzení podepřena 

úctyhodným kritickým aparátem (dokumenty, citace, detailní 

odkazy), avšak na straně druhé by na základě stejných 

daností bylo možné vypracovat jiná líčení – a Foucault sám si 

s těmito možnostmi hraje. Jak řekl jiný historik: Foucaultovo 

dílo vlastně patří k žánru fikce (…) Jeho historie jsou 

romány. Což je velmi nepříjemný závěr, ke kterému se 

historici mohou jen stěží hlásit, zejména tehdy, jestliže jejich 

vlastní práce prezentují stejné vnější jevy jako práce 

Foucaultovy: je to konstrukce, která svádí a dává si zdání 

pravděpodobnosti tím, že si hraje s učenými odkazy.“302 

                                                 
300 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 25 
– 26. 
301 Více k tomuto viz Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, 
Archa, Bratislava 1995. 
302 Descombes V., Stejné a jiné: čtyřicet pět let francouzské filosofie 
(1933 – 1978), OIKOYMENH, Praha 1995, str.115 Srov. Foucault M., Je 
třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 22: „Koneckonců, 
jestliže práce, kterou jsem vám představil, měla souhrnně onen 
útržkovitý, opakující se a diskontinuitní ráz, odpovídalo by to dobře 
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 Téma role vědce, myslitele, filosofa - subjektu jistým 

způsobem implikovaného do nejrůznějších struktur a 

diskursů; jednoduše řečeno role intelektuála, se kterou se po 

celý život nejrůznějšími způsoby Foucault potýká, 

intelektuálova schopnost účinné kritiky a diskvalifikace 

mocenských systémů; dále pak otázky moci s těmito diskursy 

spojenými tvoří hlavní osu přednášek na College de France. 

Texty přednášek z období roku 1975 – 1976 spadají do 

období, kdy Foucaultovo dílo vrcholí. Do období vydání 

knihy Dohlížet a trestat (Gallimard 1975) a do období 

přípravných prací na Dějinách sexuality. Právě s prvním 

dílem: Vůle k vědění je mnoho z přednesených témat v úzkém 

sepětí. Jak už bylo řečeno, je to také období, kdy se  

proměňuje Foucaultův styl a období, kdy Foucault kriticky 

shrnuje svá dosavadní východiska a metody diskursivní 

analýzy (genealogie a archeologie). Většina nastíněných 

témat přednášek pak rezonuje ve Foucaultově teorii pastýřské 

moci303 a tzv. biomoci.304 Podobně jako na jsme si na Řádu 

diskursu ilustrovali pohyb Foucaultova myšlení, můžeme si 

posloužit stejně právě některými jeho přednáškami – a právě 

Je třeba bránit společnost patří vedle přednášek z let 1973 – 

                                                                                                                                                         
čemusi, co by se dalo nazvat ´horečnatou leností´, takovou, jež 
charakteristicky zachvacuje milovníky knihoven, dokumentů, odkazů, 
zaprášených písemností, textů, které nejsou nikdy čteny, knih, jež jsou 
stěží vytištěny a už jsou odloženy, aby spaly na regálech, z nichž jsou 
vytaženy až po několika staletích. To vše by dobře vyhovovalo 
zaneprázdněné setrvačnosti těch, kteří hlásají vědění, jež je k ničemu, 
jakési okázalé vědění, bohatství zbohatlíka, jehož vnější znaky, jak dobře 
víte, jsou vystaveny k obdivu na konci stránek v poznámkách pod 
čarou.“, k tomu viz úvod Archeologie vědění. 
303 Pastýřská moc se v mnoha směrech stýká se svrchovanou mocí nad 
životem (stáda, poddaných apod.), řec. nemein znamená pásti a 
etymologicky souvisí se slovem nomos – zákon. Foucault považuje 
Platóna (vedle křesťanství) jako jednoho z původců - teoretiků  pastýřské 
moci. Viz. Kritias 109b, Ústava I 343 b, Ústava 345 c – d, Zákony X 906 
b, Politikos 261b – 262 a In: Foucault M., Myšlení vnějšku, Herrmann a 
synové, Praha 1998, str. 164. 
304 Srov. Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005 
str. 215 – 237, Dále Foucault M., Omnes et singulatim, in: Myšlení 
vnějšku, Herrma a synové, Praha 1996, či kapitola „Moc nad životem“ ve 
Vůli k vědění. K tomu viz Foucault M., Naissance de la biopolitique: 
cours au Collége de France, 1978 – 1979, Gallimard, Paris 2004. 
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1974 Le povoir psychiatrique, dále z r.1974 – 1975 Les 

Anormaux, a z r.1978 - 1979  Naissance de la biopolitique305, 

k těm, které patří vzhledem k tématu moci mezi 

nejdůležitější.  

Z úvodu textu Foucaultovy přednášky ze 7. 1. 1976 Je 

třeba bránit společnost306, je nejdůležitější otázka po tzv. 

podrobených věděních. Jsou to vědění, která byla 

diskvalifikována jako nekonceptuální, naivní, hierarchicky 

podřadná, vědění „pod úrovní požadované znalosti nebo 

vědeckosti.“ Foucault znovu vyzdvihuje především jeho až 

obsesivně „oblíbené“ postavy: pacienty a zlopověstné lidi - je 

to vědění nemocného, vědění podrobeného psychiatrickému 

léčení, vědění delikventa atd. Nazývá toto vědění, „věděním 

lidí“ – takovým věděním, které není zdravým rozumem, ale 

naopak bytostně partikulárním, lokálním, diferencovaným, 

neschopným dosáhnout jednomyslnosti. Mohli bychom říci 

oblíbeným Foucaultovým slovem: jsou to vědění 

diskvalifikovaná. Foucault se přímo ptá: „Jaké typy vědění 

chcete diskvalifikovat v okamžiku, kdy se prohlásíte vědou? 

Jaký subjekt řeči, diskursu, zkušenosti a vědění hodláte učinit 

menšinovým v okamžiku, kdy prohlásíte: ´Já, jenž pronáším 

tento diskurs, pronáším diskurs vědecký a já jsem vědec?´“ 

V tomto případě je třeba znovu zohlednit historickou situaci, 

kdy jsou tato slova pronášena. Jednak je známo, že Foucault 

byl odpůrcem marxismu a vystupoval často s jeho kritikou a 

proti jeho „zvědečťování“, jak je i v přednášce patrno. 

Historicky pak patří Foucaultovo působení na College de 

France, z hlediska kritiky institucí mezi nejradikálnější. 

Nicméně se Foucault ptá velmi správně – naše úvaha se tím 

navrací k otázkám, které byly rozestřeny v úvodu. 

                                                 
305 Foucault M., Les Anormaux; Naissance de la biopolitique, Gallimard 
1999; 2004. Foucault M., Psychiatric power Palgrave Macmillan, New 
York 2006.  
306 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 19 
– 35. 
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Vyzdvihuje to, jak je diskurs, a to i vědecký spojen s jistým 

druhem útlaku.Vědění a věda (jakožto akademická disciplína) 

není tím, jak si to představoval např. E. Husserl – totiž 

nějakým téměř platónským společenstvím, které sleduje 

„dobro“ (vyřešení rovnice, řešení problému...), ale spíše 

společenstvím, které ze svého statutu vylučuje to, co je 

nevědecké a to opět v rámci nejsubtilnějších struktur jakým, 

může být styl (ecriture), komentář atd. (jak jsme  

tematizovali výše v komentáři k Řádu diskursu). Vrátíme-li 

se k úvodním úvahám (Moc jako téma a hra mezi 

epistemologickými poli) můžeme si to znovu ilustrovat na 

větvi tzv. empiricko-analytické metody (např. v politologii), 

která disponuje širokým teoretickým pojmovým aparátem, 

sloužícím k tomu, aby veškeré tzv. „normativní disciplíny“ 

(mezi které by takto patřila i Foucaultova teorie moci či 

úvahy U. Becka o risikové společnosti) odsunul do oblasti 

podrobeného, diskvalifikovaného: nehodného „vědy.“ 

Nakonec, co je typické pro francouzskou intelektuální tradici, 

že mnoho z postav této doby působilo velmi často mimo 

„mainstream“ akademické filosofie – např. G. Deleuze, J. 

Baudrillard – ale v příkladem může být i P. Sloterdijk, který 

dlouhou dobu pracoval jako novinář (právě v době, kdy psal 

Kritiku). Foucault tvoří – jak jsme si ukázali na rozsáhlém 

biografickém exkursu zajímavou výjimku, na jeho postoji 

stále inspirující to, že ač působil na místě, které patří mezi 

nejprestižnější z institucí, nikdy nepřestal represivní funkce 

institucí zpochybňovat. 

Ve Foucaultově úvaze pak následuje řada 

metodologických otázek, které ústí v zásadní téma pozdního 

Foucaulta, kterým je tzv. „represivní hypotéza.“307 Foucault 

se nejprve ptá po vztahu ekonomie a moci. Podle něj můžeme 

nalézt styčný bod mezi politickou, liberální koncepcí moci, se 
                                                 

307 Viz Foucault M., Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Herrman a synové, 
Praha 1999, str. 21 – 45.  
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kterou se setkáváme u filosofů v 18. století a marxistickou 

(podle Foucaulta „běžnou“) teorií. Tímto styčným bodem je 

něco, co Foucault nazývá „ekonomismem.“ V případě 

klasické právní teorie moci, je moc pojímána jako právo, 

statek, který můžeme zcizovat úplně, nebo částečně, právním 

aktem, nebo zakladatelským aktem práva atp. Tento akt se 

vlastně rovná smlouvě, či vzdání. Moc je zde něco, co každý 

jedinec drží a čeho se úplně, nebo z části vzdal, aby ustanovil 

určitou moc, určitou politickou suverenitu. Podle Foucaulta 

zde běží o zjevnou analogii mezi mocí, majetkem a 

bohatstvím. Naproti tomu se v marxistické teorii objevuje 

něco, co Foucault pojmenovává jako „ekonomickou 

funkčnost.“ Míra této moci pak udržuje výrobní vztahy a 

nastoluje třídní nadvládu, kterou umožňuje rozvoj výrobních 

sil a jejich přivlastňování. Politická moc tady v ekonomii 

nachází své historické oprávnění a  princip svého aktuálního 

působení.308 

Pro Foucaulta z této analýzy vyplývají, i dnes, např. 

vzhledem k vlivu nadnárodních koncernů, velmi aktuální 

otázky: 

1. Nachází se moc vždy v druhotném postavení vzhledem 

k ekonomii? Je vždy jejím účelem ekonomie a je jí vždy 

funkcionalizována? 

2. Je moc modelována podle zboží? Je moc čímsi, co lze 

analyzovat nástroji ekonomie? 

Foucault však neanalyzuje moc v této rovině, kde by 

analýza zůstala v tenatách ekonomického marxistického 

modelu, ale posouvá celou věc na rovinu neekonomicistní 

                                                 
308 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 29. 
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analýzy, totiž na rovinu nietzscheánskou309, a vyděluje dvě 

hypotézy: 

1. Moc je vztahem sil, existuje pouze v aktu, „je bytostně tím, 

co potlačuje.“ Což, jak Foucault záhy dodává, není nic 

nového a poukázal na to již Hegel a po něm Freud, či Reich. 

(Reichova hypotéza) 

2. Jestliže je opravdu moc sama sobě  rozehráním a 

rozvinutím určitého vztahu síly, je třeba ji analyzovat nikoliv 

ve vztazích postoupení, smlouvy, zcizení atd., či v termínech 

funkčního obnovování výrobních vztahů, ale zejména 

v termínech boje. (Nietzscheova hypotéza) 

Hlavní Foucaultovou hypotézou, která předchozí dvě 

jistým způsobem jednotí310 je, že politická moc je tedy 

vlastně válkou. Dále Foucault elegantně převrací slavný 

Clausewitzův výrok, že válka je politika vedena jinými 

prostředky. Foucault říká, že politika, je válka vedená jinými 

prostředky. Je to válka uvržená do ticha institucí, do 

ekonomických nerovností, do „jazyka a do těl jedněch i 

druhých.“311  Proměněna v politiku světí válka nerovnováhu 

sil, které se objevily v době války, a obnovuje je v dobách 

míru. „Převrácení Clausewitzova aforismu by vyjadřovalo 

ještě něco jiného: totiž že uvnitř tohoto ´občanského míru´ 

politického boje, střety ohledně moci, s mocí, o moc, 

modifikace silových vztahů (...) atd. – by toto vše 

                                                 
309 Foucault často mluvil o Deleuzově „knize-události“ Anti-Oidipus, 
kapitalismus a schizofrenie (Deleuze G. Guattari F.,Anti-Oedipus: 
capitalism and schizophrenia, University of Minessota press, Mineapolis 
1983.)  
), stejně důležitým svazkem však je pro jeho analýzy moci a vztah k F. 
Nietzscheovi, již několikrát zmíněná Deleuzova kniha Nietzsche a 
filosofie.( Deleuze G., Nietzsche a filosofie, Hermann a synové, Praha 
2003.) Srov. Barša P. Fulka J., Michel Foucault: politika a estetika, 
Dokořán, Praha 2005. 
310 „(...) Není snad útlak politickým důsledkem války, jako se útlak 
v klasické teorii politického práva jevil jako zneužívání suverenity 
právním řádem?“ Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, 
Praha 2005, str. 32. 
311 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 31. 
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v politickém systému mělo být interpretováno jen jako 

pokračování války. A mělo být dešifrováno jako episody, 

jako fragmentace, jako přesuny války jako takové. Dokonce i 

sepisování dějin míru a jeho institucí by tedy bylo jen psaním 

o téže válce. Převrácení Clausewitzova aforismu by sdělilo 

ještě něco třetího: konečné řešení může vzejít jen z války, to 

je ze zkoušky silou, kterou nakonec rozsoudí zbraně. Koncem 

politiky by byla poslední bitva, to znamená, že poslední bitva 

by nakonec je nakonec pozastavila výkon moci jako 

pokračující válku.“ 

 

Exkurs Moc/Moc 

 

  Z předešlých úvah a analýz tedy víme, že pojetí moci u 

Foucaulta není nějakou vágní představou, kterou má o moci 

např. právní či politická věda, která ji častokrát svírá do 

předpřipravených pojmových bloků (moc soudí, vykonává, 

dává zákony apod.) – Foucaultova teorie moci je mnohem 

rafinovanější a subtilnější. Můžeme říci, že stejně jako nám 

moc uniká a skrývá se ve svých hrách (jako jsou medicína, 

péče o zdraví, výchova, školský systém...) nemůžeme na ni 

jednoduše „nasadit“ nějaký absolutní a hotový rámec – moc 

kolísá, stejně jako teorie, která ji sleduje – stejně jako válka 

má své erupce a své výrazné projevy i latentní funkce – tak i 

moc se projevuje stejnými fenomény – tam kde se válčí 

nejbrutálněji je válka „nejvíce vidět“, na druhé straně druhá 

tvář této brutality se vepisuje do oblastí, které s válkou na 

první pohled nemají nic společného – opět: výchova, 

medicína atd. Stejně tak moc – poklidně dřímá v institucích a 

tam kde se zjeví, se zjeví pouze jako síla, můžeme říci 

reaktivní síla, která potlačuje odpor. 
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  A ani Foucault se nesnažil o to vynalézt nějakou ucelenou 

teorii – z hlediska toho, jak se moc v devatenáctém století 

proměňuje a vzhledem k tomu jak se moc transformuje ve 

století dvacátém a zejména na začátku, jak někteří autoři 

říkají „postinformační společnosti“, to prostě ani není možné. 

Jak uvádí Foucault právě v přednáškách Je třeba bránit 

společnost, „otázka: Co je to moc? by právě byla teoretickou 

otázkou, jež by korunovala celek“ což Foucault nechce – 

zůstává vždy raději v lokálním (ač jak jsem si uvedli výše 

Foucaultovy analýzy se vyznačují silným napětím, a zejména 

Dohlížet a trestat, oscilací, snad můžeme říci dialektikou, 

mezi lokálním a globálním) - „to oč jde, je určit, jaké jsou ve 

svých mechanismech, ve svých důsledcích, vztazích ony 

různé dispozitivy moci, které působí v různých rovinách 

společnosti, v rozmanitých oblastech a extenzích.“312 

Víme tedy, že moc je něčím, co je stínem, něčím, co 

lze označit jako „chladný dech“ (Sloterdijk) – jak lépe 

vystihnout to, co představuje temná/oslepující bašta 

v panoptikonu? Pokud bychom chtěli ještě lépe pochopit to, 

jak funguje moc a jak zasahuje do nejjemnějších 

mezilidských vztahů – můžeme se na moment odklonit od 

světa literatury – Lars von Trier nám nabízí právě takřka 

dokonalý vhled do her moci, ve kterých jsem zapředeni – a to 

ve filmech Dogville a Menderlay. Nebudeme se zde pouštět 

do rozsáhlých interpretací, omezíme se pouze na jaksi 

nepodložené konstatování, totiž že první ze snímků 

představuje příkladnou analýzu mikrofyziky moci a klade 

neodbytné otázky: jednak po touze válčit, která je zakleta do 

společenské smlouvy a dále po svědomí, krizi a morálních 

ztroskotání intelektuálů (postava zrzavého ideologa obce 

Tommyho); a druhý není ničím jiným než zobrazením 

rafinované hry pána a raba, která nekončí ve vzpouře rabů, 

                                                 
312 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 29. 
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ani v afirmaci moci pány, ale opět vítězstvím „moci/moci.“ Je 

to samozřejmě velmi zjednodušující a tato témata by si 

zasloužila mnohem důkladnější analýzu – ponecháváme je 

zde však pouze jako odkaz. 

Tuto myšlenku politiky/války lze velmi dobře rozšířit 

i na pole mediální, či informační společnosti, čímž abstraktní 

problém spojení války a politiky otevírá prostor pro mnohé 

další analýzy. Což také mnoho teoretiků udělalo – mezi 

jinými např. Jean Baudrillard (Válka která nebyla), Alvin 

Toefler (Teorie třetí vlny), či Paul Virilio (Informatická 

bomba, otázky technovědy, „stroje vidění“ atd.): 

 „Nikoli vlastní válka´  s nulovým počtem mrtvých, 

nýbrž „čirá válka“ s s nulovým počtem narozených určitých 

druhů, které zmizí z BIO-diverzity živého. Válka zítřka – a 

v tomto bude srovnatelná s „byrokratickými zločiny“ 

minulosti – se tedy bude odehrávat v uzavřených kancelářích, 

zato však s laboratořemi zářné budoucnosti transgenových 

druhů, které by se měly lépe adaptovat na znečištění těsné 

planety zavěšené v telekomunikačním éteru.“313  

Zejména můžeme poukázat na styčný bod, jakým je 

nový způsob vedení válek a způsob vedení politického boje 

v  pozdně moderní situaci, kdy jevení (události a komentáře) 

je důležité více než kdy jindy. Myslím, že otázka techniky u 

Foucaulta nemusí být redukována pouze na abstraktní a 

teoretické „dispozitivy moci“, ale v podobných dimensích 

můžeme uvažovat i o „skutečné technologii“, která nás 

obklopuje a jistým způsobem je spojena s abstraktním bojem 

nietzscheánských sil, či se skutečným bojem válečného 

konfliktu. Byla to právě válečná technologie a technika, která 

byla nejdříve použita v novém druhu války/politiky, který 

nastal po druhé světové válce – válka/politika informační, 

                                                 
313 Virilio P., Informatická bomba, nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 
2004, str. 166 – 167. 
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válka studená. A tyto nové informační technologie přinesly 

nový způsob vidění provázený i zcela novým způsobem 

vizualizace. Stejně tak budeme-li následovat Foucaultovu 

analýzu, tato válečná technologie rodí nové instituce, nové 

dispozitivy moci: např. kontrolní mechanismy internetu, 

vzpoura, kterou by bylo počítačové pirátství; instituce 

nejrůznějších, s Milanem Kunderou řečeno „imagologů“, 

kterými jsou např. mediální poradci, pracovníci reklamních 

agentur atd.; konec studené války zrodil vedle toho i instituce 

k mediální výchově, vzdělávání a analýze, které patřily 

v době studené války armádě. Koneckonců, možná že 

podobně jako se změní definice války, konservativní 

filosofie, či sociální vědy změní samu obecnou definici 

politiky, jakožto správy věcí ve veřejný prospěch, spíše na 

správu věcí vzhledem ke struktuře informací, které jsou pro 

politiku jednak ekonomicky užitečné a jednak politice 

umožňují se uvnitř této struktury obnovovat. Možná si 

můžeme dovolit převrátit aforismus Foucaultův, a to sice: 

„panství je zvěčněné vítězství.“ Vzhledem k fenoménům 

informační společnosti možná bude důležitější neustále 

obnovovat panství, ať už v Afghánistánu, Iráku či na 

jakémkoliv jiném válečném, mediálně-estetickém poli, 

k udržení vítězství –jak jsme si naznačili na začátku, obrazy, 

tedy značky se pak stávají pouze analgetiky. Vítězství tedy 

přichází společně s nadprodukcí zneklidnění. A pokud 

bychom následovali Virilia – čirá válka by se tak pojila se 

společností čiré informace. 

 Tady se snad zčásti dostáváme k odpovědi, kterou 

jsem si položili na začátku – totiž jaké proměny jsou 

příznačné pro moc v pozdně moderní situaci – s nástupem 

postmoderních medií, dochází ke změnám, které mění jak 

podstatu politiky, tak podstatu války (11. 9.). K vyjádření 

této změny a transformace se dostaneme v závěru v kapitole 
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o moci a protiváze moci v globálním věku a risikové 

společnosti, která je vlastně formou společnosti kontroly. 

Prozatím dokončíme náš postup teorií M. Foucaulta. 

 

Moc, produkce a pravda 

Dalším tématem Foucaultovy přednášky je trojúhelník 

s body moci, práva a pravdy. Foucault se ptá, jak je možné, 

že filosofie, jež je chápána jako pravdivý diskurs par 

excellence, stanovit právní meze moci? Což je ovšem podle 

Foucaulta tradiční otázka. Otázka, kterou klade Foucault, je 

jiná: „Jaká jsou právní pravidla používaná mocenskými 

vztahy k produkci pravdivostních diskursů? Nebo ještě takto: 

Jaký že je onen typ moci, jenž  je schopen produkovat 

pravdivostní diskursy, jež nabývají v takové společnosti, jako 

je naše, tak mocných účinků?“314 

Podle Foucaulta procházejí mocenské svazky 

sociálním tělesem, které charakterizují a utvářejí, nemohou 

být odděleny, nemohou se ustanovit bez jisté produkce, 

akumulace, oběhu a působení pravdivostního diskursu. „Moc 

nás nutí k produkování pravdy a my můžeme vykonávat moc 

jen produkováním pravdy.“315 To platí pro každou 

společnost, v západní společnosti je však tento vztah utvořen 

specificky,  a to přinucením k produkci pravdy mocí. Jsme 

nuceni produkovat pravdu, protože moc tuto pravdu vyžaduje 

a potřebuje ji ke svému působení; jsme odsouzeni 

k přiznávání nebo nalézání pravdy. „Moc (...) 

institucionalizuje hledání pravdy, profesionalizuje, odměňuje. 

Jsme nuceni produkovat pravdu, jako jsme nuceni 

produkovat bohatství. Na straně druhé jsme podrobeni pravdě 

                                                 
314 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str.  38. 
(Další rozměr této úvahy, srov. Foucault M., Dějiny sexuality I: Vůle 
k vědění, Herrman a synové, Praha 1999, str. 94. „V Diderotově 
vyprávění...“  
315. Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 38. 
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v tom smyslu, že pravda je zákonem; je to totiž diskurs 

pravdy, který alespoň zčásti rozhoduje; on je nositelem, 

hybatelem důsledků moci. Celkem vzato jsme souzeni, 

odsuzováni, tříděni, nuceni k úlohám, zasvěceni určitému 

způsobu života nebo umírání vzhledem k pravdivostním 

diskursům, které s sebou nesou specifické důsledky moci.“316 

Vzpomeňme si zde na výše zmíněnou citaci týkající se duše, 

z Dohlížet a trestat.“317  

Můžeme zde navázat na to, co Foucault říká o 

Hobbesově Leviatanovi. „Vzpomeňme si na schéma  

Leviathana (Foucault naráží na vyobrazení Leviathana 

jako“těla státu“, které tvoří poddaní, zatímco hlava 

představuje suveréna, který drží v jedné ruce meč a v druhé 

berlu. Vespod jsou znázorněny hlavní atributy moci světské a 

duchovní.): „v tomto schématu je Leviathan jako uměle 

sestrojený člověk jen shlukem jistého počtu oddělených 

individualit, sjednocených určitým počtem konstitutivních 

prvků státu. Ale v nitru státu, či spíše v jeho hlavě by mělo 

existovat něco, co ho utváří jako takového, a toto něco je 

suverenita o níž Hobbes říká, že právě ona je duší 

Leviathana. Nuže spíše než klást tento problém ústřední duše, 

věřím, že je zapotřebí se pokusit – a právě o to jsem se 

pokoušel – studovat periferní a početná tělesa, jež byla 

konstituována jako subjekty nalézající se pod účinky 

moci.“318 V duchu Foucaultových úvah můžeme tedy 

nahradit slovo suverenita nejprve slovem subjekt a ještě lépe 

slovem subjektivace. Je důležité znovu zmínit, že jak sám 

Foucault říká, jeho hlavním záměrem nebylo analyzovat moc, 

ale vždy subjekt. Jak jsem si ale ukázali, moc patří k subjektu 

stejně jako jazyk (subjekt: ten, kdo hovoří). 

                                                 
316 Ibid. 
317 Foucault M., Dohlížet a trestat, Dauphin, Praha 2000, str. 65. 
318 Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 41 
– 42. 
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Podle Foucaulta není nutné chápat jedince jako jakési 

elementární jádro, primitivní atom, mnohotvárnou a němou 

látku, na niž se právě moc aplikovala, na niž narazila, která si 

jedince podrobila a zlomila ho. Jedinec je totiž ve stejné míře 

jedním z důsledků i prostředníkem působení moci. „Celkem 

vzato je třeba zbavit se modelu Leviathana, tohoto modelu 

umělého člověka sestrojeného z jednoho kusu, který je 

současně automatem, jenž by v sobě obsáhnout všechny 

reálné jedince, jehož tělo by tvořili občané, avšak jehož duší 

by měla být suverenita.“ Podle Foucaulta je potřeba studovat 

moc mimo Leviathana, mimo suverenitu, můžeme dodat 

mimo právní vymezení, které slepě přebírá často např. právě 

výše zmíněná positivistická politologie (či sociologie).319 

Gilles Deleuze ve svém komentáři320 hovoří o 

Archeologii vědění jako o negativní teologii – a skutečně 

Foucault častokrát spíše než nějaké pozitivní vymezení spíše 

hovoří o tom co moc není – v přednáškách na College de 

France mluví o tom, že pro něj není korunní otázkou, 

nějakým jednotícím principem spojujícím jeho dosavadní 

genealogická zkoumání. To, oč Foucaultovi jde, je určit 

mocenské dispozitivy ve svých důsledcích, vztazích, 

rozmanitých oblastech a extenzích. Pro upřesnění můžeme 

zmínit jeho definování mocenských vztahů z textu „Subjekt a 

                                                 
319 Srov. Cabada L., Kubát M., Úvod do studia politické vědy, EUROLEX 
BOHEMIA, Dobrá voda 2000, či Fiala P. Klaus Sch., Moderní analýza 
politiky: uvedení do metod a teorie policy analysis, Barrister a Principal, 
Brno 2000, str. 139. „Moc je v politických sítích závislá na zdrojích, 
výkonech, možnostech odporu a odmítnutí a možnostech vytvářet koalice. 
Přitom je třeba klást důraz především na proměnné jako jsou autonomie a 
závislost aktérů, komplementarita a symbióza mezi relativně stejnými 
aktéry, stupeň možné instrumentalizace, funkcionalizace a přijímání 
jednotlivých aktérů a stupeň možného mocenského transferu 
v horizontálním, případně vertikálním směru.“ pro srov. Bystřický J., 
Masmédia a politická moc: „Politická moc je v současnosti mobilní mocí, 
produkovanou stroji na vidění a zobrazování, kde realita skutečnosti je 
předkládána v rychlostech a zobrazeních, které lze zaznamenat jenom s 
pomocí technologických aparátů. Díky technologii výroby pohyblivých 
obrazů se začala měnit struktura vidění a lze jenom dodat, že přešla do 
velmi umné podoby systému vizualizace.“  
320 Deleuze G., Foucault, Hermann a synové, Praha 1996. 
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moc“: „Máme-li porozumět mocenským vztahům, je třeba 

analyzovat formy odporu, jakož i snahy, jejichž cílem je tyto 

vztahy rozpojit. Jako výchozí bod si vezměme řadu opozic, 

které se vyvinuly v posledních několika letech: opozice vůči 

moci mužů nad ženami, moci rodičů nad dětmi, moci 

psychiatrie nad duševně chorými, moci medicíny nad 

populací, moci administrativy nad způsobem života. (…) 

Všeobecně je možné říci, že existují tři typy těchto bojů: proti 

formám dominace (etickým, sociálním, religiozním); proti 

formám vykořisťování, které oddělují jednotlivce od toho, co 

produkují; anebo proti tomu, co jednotlivce připoutává 

k němu samému a podřizuje ho tak k ostatním (boje proti 

podřízenosti, proti formám subjektivity a podřízení).“321  

 

III. část: Moc, risiko, vědění a 
zprostředkování  

 

I. Na hranicích společnosti rizika 
 

Foucaultova „poslední kniha o moci“, nese stopy 

slovníku, na který je čtenář jeho předchozího díla zvyklý. Na 

druhé straně se jeho rukopis proměňuje – kniha je opřená o 

rozsáhlá bádání na College de France a do jisté míry shrnuje 

jejich některé výsledky. Foucault  „v Dohlížet a trestat 

ukázal, jak moc prolíná celou společností cestou fyzického 

´ukázňování´, a není tedy nic divného, jestliže se nyní ptá, 

jaké ´sestavy´svazují s mechanismy moci a jejím předivem 

sexualitu.“322 

 Foucaultova analýza začíná důrazem na rétoriku  - jak jsem 

si ukázali výše v kapitole o Řádu diskursu – moc je 

                                                 
321 Foucault M., Myšlení vnějšku, Hermann a synové, Praha 1996, str. 
200, 202. 
322 Eribon D., cit dílo, str. 275. 
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inherentně přítomna v tom, jak mluvíme/píšeme, moc je 

implikována v diskursu – dalším výrazem tohoto postoje 

může být to, jak o fašismu v jazyce mluví např. R. Barthes, či 

M. McLuhan (mateřský jazyk jako ta nejsilnější propaganda). 

Foucault svoji analýzu sexuality a moci začíná důrazem na 

rétoričnost řeči – tj. taková řeč, která je vedena se záměrem 

přesvědčit, ve „foucaultovském kontextu“ řečeno „usvědčit“, 

či ještě lépe řečeno – vyloučit a vyloučit ze sdílení. Řeč, která 

je vedena „touhou po zisku“ – zmiňovali jsme Foucaultovy 

pokusy o dedukování teorie moci z ekonomie. V případě 

sexuality se jedná  opět o ticho, které jsme zaznamenali již 

v Dějinách šílenství – toto „ticho“ je zde opět fenomén, který 

je zakryt nadprodukcí diskursu o něm.323  

Klíčový je zde zisk mluvčího – „Je-li sexualita 

potlačována, jinými slovy, je-li vystavována zákazu, je-li 

popírána její existence a je-li nucena mlčet, pak sám fakt, že 

se o ní mluví a že se mluví o jejím potlačování, má podobu 

úmyslné transgrese. Ten, kdo mluví touto řečí, staví se do 

jisté míry mimo moc; rozvrací zákon; anticipuje, jakkoli 

                                                 
323 Foucault to vyjadřuje velmi elegantně viz Foucault M., Dějiny 
sexuality I: Vůle k vědění, Herrmann a synové, Praha 1999, str. 91: „ O co 
jde v této řadě studií? Přepsat do dějin fabuli Upovídaných šperků. Srov 
tamtéž str. 94 - 95: „V Diderotově vyprávění najde dobrý genius Cucufa 
na dně svého  kapsáře mezi ostatními tretkami – posvěcenými semínky, 
malými olověnými pagodami a plesnivými bonbony – drobný stříbrný 
prsten, jehož kámen přiměje mluvit pohlaví žen, na které se při setkání 
obrátí. Dá je zvědavému sultánovi. Je na nás, abychom poznali, jaký 
zázračný prsten má podobnou moc nad námi a na prstě kterého pána je 
navlečen; jakou mocenskou hru umožňuje či předpokládá; a jak se každý 
z nás může vůči svému pohlaví a vůči pohlaví druhých stát jistým 
způsobem všetečným a bezostyšným sultánem. Právě tomuto kouzelnému 
kroužku na prstě, tomuto šperku tak upovídanému, pokud jde o jeho 
vlastní mechanismus, právě jemu by bylo vhodné předat slovo, právě o 
něm je třeba hovořit. Je třeba napsat dějiny této vůle k pravdě, tohoto 
požadavku vědění, který již tolik století nechává před námi třpytit se 
pohlaví: dějiny umíněnosti a náruživosti. Co žádáme od sexu kromě jeho 
možných slastí, že jsme se tolik zatvrdili? Co znamená ta trpělivost či 
chtivost ustanovit jej jako tajemství, všemocnou příčinu, skrytý smysl, 
strach, před nímž není úniku? A proč se úkol odkrýt tuto obtížnou pravdu 
nakonec obrátil ve výzvu odstranit zákazy a uvolnit zábrany? Je to snad 
těžká práce, že bylo třeba nechat se okouzlit tímto příslibem? Anebo 
dosáhlo toto vědění takové ceny – politické, ekonomické, etické -, že 
proto, aby se mu každý podřídil, bylo třeba nikoli bez paradoxu tvrdit, že 
v něm nalezne své vysvobození?“ 
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nepatrně budoucí svobodu. Odtud ona obřadnost, s níž se 

dnes mluví o  sexu. První demagogové a psychiatři v 19. 

století soudili,  že se při každé zmínce o pohlaví musejí svým 

čtenářům omluvit za to, že zdržují jejich pozornost u témat 

tak nízkých a pomíjivých. My (noví viktoriáni – M. Š.) o něm 

už desítky let mluvíme se stále stejnou pózou: s pocitem, že 

vzdorujeme ustavenému řádu, hlasem, který svědčí o tom, že 

jsem si oné podvratnosti vědomi, zaníceně proklínáme 

přítomnost a dovoláváme se budoucnosti, přičemž se 

domníváme, že tak přispíváme k jejímu urychlenému 

příchodu.“324 

Represivní moc je svázána se sexualitou – je to taková 

moc, která se zvláštní pozorností potlačuje „neužitečnou 

energii – intenzitu rozkoší a neobvyklé způsoby chování.“325 

Je nasnadě si za tento výrok dosadit např. nietzscheánskou 

kritiku křesťanského svědomí a morálky – avšak, tato 

represivní moc má samozřejmě hluboké kořeny. Stopy 

usměrňování duše můžeme najít již např. v Platónovi326 – což 

si záhy uvědomí i samotný Foucault a své pozdní texty 

věnuje právě starověku. Ačkoliv je třeba říci, že téma moci 

již nebude tak „ústředním“ jako právě v prvním díle Dějin 

sexuality. Jaká jiná moc dopadala na všechny uvězněné 

homosexuály, blázny a další „podivíny“, kteří končili 

v útulcích, blázincích a špitálech? Samozřejmě represivní. 

Zatímco v Dohlížet a trestat byla moc předvedena především 

jako infinitezimální, mikrofyzická – do nejjemnějších detailů 

prostupující těla subjektů i celé tělo společnosti a kritika této 

moci byla u Foucaulta spíše imanentní a deskriptivní, 

v Dějinách sexuality můžeme zaznamenat posun, kteří 

někteří autoři nazývají „Foucaultův obrat k etice.“ Či 

                                                 
324 Foucault M., Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Herrmann a synové, 
Praha 1999, str. 13. (dále DS I)  
325 DS I, str. 17. 
326 Neboť veškeren život člověka potřebuje rytmu a harmonie (Protagoras 
326 b), srov. Nussbaumová M. C., Křehkost dobra: náhoda a etika 
v řecké tragedii a filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003, str. 235. 
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můžeme říci, po Foucaultových „bojích“ před branami 

blázinců a věznic, že jde o obrat takřka až k preskriptivní 

kritice. Ač to může znít přiliš silně, Foucault v prvním dílu 

Dějin sexuality často mluví o zmíněné represi, o „dnešní 

společnosti“, či „společnosti jako je ta naše“ , o osvobození 

apod. 

 Nenechejme se však zmýlit, represivní hypotéza a 

myšlenky či politické formulace jež ji obklopují, je 

rozmetávána již od prvních stránek. „Všechny tyto negativní 

prvky – obrany, odmítnutí, cenzury, popření -, které 

represivní hypotéza přeskupuje ve velkém ústředním 

mechanismu, jehož posláním je říkat ne, jsou bezpochyby jen 

součásti, které mají hrát lokální a taktickou roli při rozvinutí 

diskursu, v technice moci, ve vůli k vědění, jež na ně nejsou 

zdaleka redukovatelné.“327 Tón Foucaultova hlasu se tedy 

v této knize proměňuje – jak už bylo řečeno, je to také proto, 

že za sebou zanechává obrovské analýzy – jak dokazují 

v současné době vycházející přednášky z Collége de France, 

které ještě více rozhojňují obsah a erudici Foucaultova díla. 

Foucault chce v knize „zkoumat případ společnosti, která se 

už více než století hlasitě pranýřuje za své pokrytectví, mluví 

dokola o svém mlčení, zálibně vypočítává vše, co neříká, 

odsuzuje moc, kterou vykonává, a slibuje, že se osvobodí od 

zákonů, které zajišťují její funkci.“ Foucault chce „nejen 

podat přehled těchto diskursů, ale obsáhnout i vůli, jíž jsou 

neseny , a strategický záměr, jenž je podporuje. Otázkou, 

kterou chci položit, není: proč jsme utlačováni – nýbrž: proč 

tak vášnivě a s takovou zahořklostí k své nejbližší minulosti, 

k své přítomnosti a k sobě samým říkáme, že jsem útlaku 

vystaveni? (...) Je nesporně legitimní se tázat, proč jsem tak 

dlouho spojovali sex s hříchem – ano, bylo by třeba sledovat, 

jak k tomuto spojení došlo, a vyvarovat se povšechného a 

                                                 
327 DS I, str. 19. 
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unáhleného tvrzení, že sex byl „zatracen“, ale bylo by třeba si 

také položit otázku, proč si dnes tak důrazně klademe za 

vinu, že jsme z něj učinili hřích? Jakou cestou jsem dospěli 

k závěru, že jsme se ve vztahu k sexualitě ´provinili´? A jak 

jsme se stali tak podivnou civilizací, abychom mohli tvrdit, 

že právě tato civilizace dlouho ´hřešila´ a dodnes ´hřeší´ proti 

sexualitě zneužitím moci?“328 

Foucault tedy svoji pozorovatelnu staví na místo, kde 

se moc  spojuje s řečí, sexualitou a mocí – represí. Chce být 

opět současně historikem i kritikem a archeologem i 

genealogem. Tři námitky, které staví proti represivní 

hypotéze, spíše ještě dále strukturují oblast analýzy, 

poukazují na směr Foucaultova myšlení o daných pojmech 

vlastně na třech rovinách: archeologie, genealogie a kritiky – 

je represe sexuality opravdu historickou evidencí?, spadá 

mechanismus moci, a zejména ten, který je ve hře ve 

společnosti jako naše, do řádu represe? a nakonec jaká je 

relevantní kritika této represe? („Byl tento kritický diskurs, 

který se obracel k represi, namířen proti ní, aby bránil v cestě 

mechanismu moci, jenž až dosud fungoval bez odporu, nebo 

tvořil spíš součást stejné historické sítě, kterou odmítá (a 

nepochybně i travestuje), když ji nazývá ´represí´? Existuje 

mezi věkem represe a kritickou analýzou represe opravdu 

historický předěl?“329).  

 Páteří Foucaultovy analýzy je tedy relace mezi 

mocí/věděním/slastí a vůlí k vědění (jak jsme zmínili výše, 

vůle k vědění je spojena právě se „ziskem mluvčího“, čili 

s ono „rétorikou“), která tvoří oporu/nástroj zmíněné triádě. 

Posun nastává i ve Foucaultově postoji ke zkoumání diskursu 

– zatímco v Archeologii vědění a v Řádu diskursu, se 

zaměřoval především na principy „rozmělňování diskursu“ – 

tentokrát se dívá opačně, zajímá jej nadprodukce řeči – vůle 

                                                 
328 DS, str. 16. 
329 DS I, str. 17. 
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k vědění. Tedy to, co podněcuje k této produkci, jakými 

formami se to děje a které instituce jsou tomu oporou: 

„konečně  bych rád skoncoval s analýzou privilegií, která se 

zpravidla přisuzují ekonomii řídkosti a principům rozředění, 

a naopak bych rád hledal instance produkce diskursu (které 

zajisté kontrolují i mlčení), produkce moci (které mají 

mnohdy funkci zákazu), produkce vědění (které často uvádějí 

do oběhu omyly či systematické klamy); rád bych sestavil 

dějiny těchto instancí a jejich transformací.“330 Příkladem, 

který vypovídá právě o takovéto nadprodukci řeči o sexualitě, 

je příběh Lapcourtského dělníka: „Jednoho dne roku 1867 

došlo k udání na sezónního zemědělského dělníka z vesnice 

Lapcourt, muže  poněkud mdlého ducha, zaměstnaného hned 

u těch, hned u jiných, žijícího z trochy toho milosrdenství a 

podružné práce, spícího po stodolách či maštalích. Někde na 

mezi se mu dostalo pomazlení od jakési dívenky: už to tak 

dělal a viděl to tak dělat vesnické chasníky kolem sebe. 

Někde na okraji lesa či v příkopu cesty vedoucí do Saint-

Nicolas si spolu zahráli intimní hru známou pod jménem „du 

lait caillé“ (kyselé mléko).“ Nastupuje mechanismus který je 

výrazem vůle k vědění: „Za to na něj rodiče podali oznámení 

starostovi, starosta ho udal četníkům, četníky byl předveden 

k soudci, soudem obviněn a odeslán k místnímu lékaři, dále 

pak ke dvěma dalším znalcům, kteří své posudky 

publikovali.“ Foucault se ptá: „čím je tato historka důležitá? 

Svou nicotností. Tím, že ta banální epizoda venkovské 

sexuality, to pošmajchlování se za humny se od jistého 

okamžiku mohlo stát nejen předmětem kolektivní intolerance, 

ale i právního aktu, medicínské intervence, detailního 

klinického vyšetření a uceleného vědeckého pojednání. (...) 

Můžeme si být celkem jisti, že v té době lapcourtský kantor 

učil malé vesničany zcudňovat jazyk a nemluvit o těchto 

                                                 
330 DS I, str. 20. 



 184 

věcech nahlas. Ale to bezpochyby byla jedna z podmínek 

toho, aby instituce vědění a moci mohly zahalit toto 

každodenní malé divadlo svým okázalým diskursem.“331  

 

Máloco by bylo výstižnější uvést jako příklad výrazu 

okázalosti takovéto vůle k vědění – dodnes je tento postřeh 

„aktuální“ a vystihuje v mnohém i „současnou situaci“. 

Mechanika moci nejenže na jedné straně produkuje řeč o tělu 

i duchu obviněného, usvědčeného a zkoumaného – také 

pronásleduje a vyzdvihává rozmanitost odlišení (Foucault 

uvádí jako příklad Lasegueovi exhibicionisty, Binetovi 

fetišisty, Kraft-Ebingovi zoofily a zooerasty, Rohlederovi 

automonosexualisty atd. – „Tato krásná jména herezí 

odkazují k přírodě, která se dostatečně zapomněla, aby se 

vymkla zákonu, ale přece ne natolik, aby nadále 

neprodukovala druhy, a to i tam, kde už nevládne žádný 

řád.“332). Pronásleduje je však nikoliv, aby je potlačovala, ale 

právě tuto při-rozenost proměňuje v analýzu, ve „viditelnou 

realitu: vnucuje ji tělu, podsouvá ji jeho konání, činí z ní 

princip třídění a pochopitelnosti, konstituuje ji jako příčinu a 

přirozený řád neuspořádanosti. Vyloučení těchto tisíců 

aberantních sexualit? Ne, ale jejich specifikace a regionální 

upevnění každé z nich. V jejich diseminaci jde o to 

rozprostřít je v reálném světě a vtělit je do individua.“333  

Jedná se o formu moci, která je neustále pozorná i zvídavě 

přítomná – více než represe, staré zákazy. Tato forma moci 

předpokládá blízkost, „pracuje metodou zkoušek a 

nepřetržitého pozorování; vyžaduje změnu diskursu 

prostřednictvím otázek, kterými vymáhá doznání, a 

prostřednictvím získávání důvěry, jímž rozšiřuje své 

výsledky. Implikuje fyzickou blízkost a rozšiřuje své 

                                                 
331 DS I, str. 40. 
332 DS I, str. 54. 
333 DS I, str. 54. 
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výsledky. Implikuje fyzickou blízkost a hru intenzivních 

počitků. Rozvoj medicínských nástrojů k uchopení 

sexuálních neobvyklosti proto představuje zároveň účinek i 

nástroj. Sexuální výstřednosti, které naleznou aktivní 

uplatnění v těle a stanou se hlubinným charakterem jedince, 

závisejí na technologii zdraví a nemoci. A opačně, jakmile se 

sexualita stane medicínskou nebo medicínsky uchopitelnou 

věcí, tedy jako porucha, dysfunkce nebo symptom je třeba ji 

přistihnout v nitru organismu, na povrchu kůže či mezi 

projevy chování. Moc, která si takto bere na starost sexualitu, 

si vytváří povinnost dotýkat se těla; laská je očima, posiluje 

v něm určité oblasti, elektrizuje povrchy, dramatizuje chvíle 

strádání.“334 Právě v tomto vztahu se nachází ona vášeň, která 

byla zmíněna s represivní hypotézou - totiž Foucaultova 

otázka proč s takovou vášní hovoříme o své represi? – 

odpověď je následující: Jde o senzualizaci moci a zisk slasti, 

což vyvolává dvojí účinek: „podnět je moci dán jejím 

samotným výkonem; odměnou dozírající kontrole a tím, co ji 

vede dál, je pocit vzrušení; intenzita doznání obnovuje 

tazatelovu zvědavost; odhalená slast proudí zpět vstříc moci, 

která ji obklopuje. Ale množství naléhavých otázek vede u 

toho, kdo musí odpovídat, k singularizaci zakoušených slastí: 

pohled je fixuje, pozornost je izoluje a oživuje. Moc funguje 

jako mechanismus výzvy, vynáší na světlo zvláštnosti, nad 

nimiž dohlíží, a přitahuje k nim pozornost. Slast se rozptyluje 

v moci, která ji pronásleduje; moc zakotvuje slast, kterou 

odhalila.“ Formulace velmi připomíná Zrození kliniky 

(pohled, vynášení na světlo)  a také připomíná inkvizici, hru 

pána a raba nebo zpověď. Což je přesně vyjádřeno, poněvadž 

moc se dotýká, jak nám Foucault ukázal v analýzách diskursu 

nejen řeči, ale jak se ukazuje zde i něčeho, čemu říkáme 

„přirozenost.“ Právě hovoření o přirozenosti i při – rozenosti 

                                                 
334 DS I, str. 54 – 55. 
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(vrozená/nevrozená sexuální porucha) je tím, co senzualizuje 

moc – stejně jako hovoření o represi. A moc těží co může 

z této hry („laská očima“ – zároveň roste efektivita a sféra 

kontroly). „Lékařské vyšetření, psychiatrický výzkum, 

pedagogické působení, rodinná kontrola mohou mít za 

obecný a zjevný cíl říci ne všem zbloudilým či 

neproduktivním sexualitám; ve skutečnosti fungují jako 

dvojitý podnět: slasti a moci. Slasti vykonávat moc, která se 

vyptává, dohlíží, slídí, šátrá, hmatá, vynáší na světlo, a na 

druhé straně slasti, která se rozněcuje tím, že této moci 

unikla, utekla jí, oklamala ji či se před ní maskovala. Moci, 

která se nechá napadat pronásledovanou slastí, ale i moci, 

která se potvrzuje tím, že se ukazuje, skandalizuje nebo klade 

odpor. Podmaňování a svádění, čelní srážky a vzájemné 

posilování: rodiče a děti, dospělý a dospívající, pedagog a 

žáci, lékař a pacienti, psychiatr se svým hysterikem a svými 

zvrhlíky, ti všichni hrají od 19. století ustavičně tuto hru. 

Tyto výzvy, tyto úniky, tyto cirkulární pobídky 

nevypěstovaly kolem sexualit a těl nepřekonatelné hranice, 

nýbrž věčné spirály moci a slasti.“335 Je samozřejmě nasnadě 

domyslet politické důsledky této hry  – např. jak uvádí Z. 

                                                 
335 DS I, str. 56. Velmi zajímavým a výstižným vyjádřením této hry moci 
a slasti je již zmíněný román W. Gombrowicze Ferdydurke – 
Gombrowicz rozehrává temně ironickou a burleskní hru která se otáčí 
právě kolem subjektivace a vášni k tomu být podřízen a na druhé straně 
tuto vášeň tlumit tím, že se o ni ni často mluví (represivní hypotéza). Což 
by si samozřejmě zasluhovalo stejně hra moci ve filmech Larse von triera 
rozsáhlejší analýzu. Pro ilustraci můžeme uvést následující citáty str. 14: 
„Ano, v duchovním světě se odehrává pernamentí násilí, neexistujeme 
sami o sobě, jsme jen funkcí jiných lidí, musíme být takoví, jakými nás 
vidí, a mou osobní prohrou bylo to, že jsem s pocitem jakési nezdravé 
rozkoše závislý nejraději na zelenáčích, výrostcích, žabcích a vzdělaných 
tetinkách.“ nebo str. 53: „Stačilo jen chtít. Ale já chtít nemohl. Protože k 
útěku je zapotřebí vůle utéct, jenže kde vzít vůli, když člověk kývá 
palcem a obličej se mu ztrácí v grimase nudy? A teď jsem pochopil, proč 
nikdo z nich nemohl z té školy utéct – každý byl vězněm své grimasy, a i 
když měli utíkat, nedělali to, protože už nebyli tím, čím být měli. Utíkat 
znamenalo nejen utíkat ze školy, ale především utíkat od sebe, ach utéct 
od sebe, od toho usmrkánka, kterého ze mě udělal Pimko, opustit ho a 
vrátit se k muži, kterým jsem přece byl! Ale jak utéct od něčeho, čím 
člověk je, kde najít pevný bod, základ vzpoury? Naše forma nás 
prostupuje, vězní nás uvnitř zrovna tak jako navenek.“ In: Gombrowicz 
W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997. 
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Bauman – s jakou vášní a oblibou se hovořilo v devatenáctém 

století v antisemitské ideologii336 – v jejích (mluvených, 

psaných) projevech o Židech v termínech medicíny, biologie 

či botaniky (obtížný hmyz, nádor - plevel apod. – zde si 

můžeme dovolit malou odbočku k Deleuzovi a Guattarimu – 

není právě jejich chápání rizómu právě tím, co by bylo 

takovéto laskající formě moci naprosto opačné? – podle 

Deleuze a Guattariho je přeci jednou z „nejmoudřejších“ 

rostlin je právě plevel - pýr337).  

Jako pole pro vyjádření těchto myšlenek v sociální 

rovině nám může posloužit U. Beck, jeho koncepce 

společnosti risika338 má svůj zrod právě v devatenáctém 

století – jak  podotýká:  

„Každého, koho vzrušují tyto otázky, musí – vedle 

technického, chemického, biologického a medicínského 

know – how – zajímat sociální a politický potenciál risikové 

společnosti. Právě ten zde budeme sledovat. Jako východisko 

se tu nabízí analogie s devatenáctým stoletím. Moje teze zní 

tak, že i v rizikové společnosti jde o formu zbídačení, která je 

– a přitom není – srovnatelná se zbídačením pracujících mas 

ve střediscích rané industrializace.“339  

 

Zatím ponecháme stranou otázky propojující 

společnost kontroly (a perverze340) u Foucaulta (s její 

                                                 
336 Bauman Z., Modernita a holocaust, Slon, Praha 2003. 
337 Deleuze G, Guattari F., The Thousand plateaus : capitalism and 
schizophrenia, University of Minnesota Press, London/Minneapolis 1998. 
Viz kapitola „Rizóm.“ 
338 K risiku: „zatímco dříve šlo o nebezpečí podmíněná ´externě´ (bohy, 
přírodou), historicky nová kvalita dnešních rizik se zakládá na jejich 
současně vědecké a sociální konstrukci, a to ve trojím smyslu: věda se 
stává (spolu)příčinnou rizik, prostředkem pro jejich definování a zdrojem 
pro jejich řešení, a právě tím si otevírá nové trhy scientizace.“  Beck U., 
Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 257.  
339 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 67. 
340 Viz DS I, str. 58: „´Buržoazní´ společnost 19. století, a bezpochyby i ta 
dnešní, je společností pronikavé a roztříštěné perverze. A to nikoli v 
podobě pokrytectví, neboť nic není zjevnější a výmluvnější, nic není 
jasněji zachyceno v diskursech a institucích. Nikoli proto, že by chtěla 
postavit sexualitě příliš přísné a všeobecné překážky, napomohla naopak 
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panoptikálností a inskripcí moci do těla skrze řeč/písmo a 

slast) a Risikogesselschaft U. Becka. Na co však je třeba na 

tomto místě poukázat, je to, jak tyto dva autory, kteří velkou 

měrou přispěli k „našemu“ chápání moci/moci  v moderní či 

pozdně moderní společnosti. Co spojuje Foucaulta a Becka? 

Odpověď je prostá: ekonomimus. V rovině abstrakce, kterou 

by zde zastupoval Foucault, se jedná o důraz na vůli k vědění 

– ta je ale spojena, alespoň ve svém projevu (otázkou 

zůstává, zda samotná vůle k vědění je něčím invariantním, či 

se s epistémami proměňuje), se zmíněným ziskem mluvčího. 

A právě ony veškeré intervence zaměřené na tělo i ducha 

zemědělského dělníka jsou příkladem takovéhoto zisku. 

Přichází produkce vědění ve vší své okázalosti se svoji 

byrokracií a dohlížením. U. Beck je pak tím, který v jistém 

smyslu resuscituje (neo)marxistickou teorii moci – což je 

velmi vágně řečeno – znamená to především to, že do 

analýzy moci navrací to, co Foucault záměrně (jak jsem si 

ukázali) v předchozí kapitole vypouští ve prospěch 

nietzscheánské hypotézy moci.341 Beck přináší či navrací zpět 

                                                                                                                                                         
rozmnožení perverzí a rozsáhlé patologii pohlavního instinktu. Jde spíš o 
typ moci, který nechává fungovat nad tělem a sexualitou. Přísně vzato 
nemá tato moc ani formu zákona, ani účinky zákazu. Postupuje naopak 
skrze redukování singulárních sexualit. Nestanovila hranice sexuality; 
rozšířila její rozmanité formy tím, že je pronásledovala podél linií 
neomezeného průniku. Nevylučuje je, začleňuje do těla jako způsoby 
specifikace individuí. Nepokouší se před nimi uhýbat; přitahuje její 
variety spirálami, v nichž se slast a moc vzájemně posilují; nestaví 
překážky, ale zřizuje místa maximálního nasycení. Produkuje a fixuje 
sexuální rozmanitost. Moderní společnost je perverzní, avšak nikoli 
navzdory svému puritanismu nebo v protikladu ke svému pokrytectví; je 
perverzní reálně a přímo.“ 
341 Dále srov. DS I, str. 85 – 86: „Hypotéza represivní moci, kterou naše 
společnost z ekonomických důvodů uplatňuje vůči sexu, se bude 
v každém případě jevit jako nedostatečná, máme-li vysvětlit celou sérii 
posílení a intenzifikací, které se objevily na první pohled: rozbujení 
diskursů, a to diskursů pečlivě vepsaných do požadavků moci; upevnění 
sexuální různorodosti a konstituování dispozitivů schopných nejen 
izolovat, ale i vyvolávat, podněcovat, konstituovat v ohniscích pozornosti 
diskursy a slasti; vyžadovaná produkce doznání a na základě toho 
zavedení systému legitimního vědění a ekonomie množství slastí. 
Mnohem spíše než o negativní mechanismus vyloučení či odmítnutí jde o 
rozprostření jemné sítě diskursů, vědění, slastí, mocí; nejde o pohyb, 
který si umínil zatlačit divoký sex do nějaké temné a nepřístupné oblasti, 
nýbrž naopak o procesy, které je rozsévají po povrchu věcí a těl, které je 
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tento pohled – za tím vším zájmem institucí nestojí pouze ona 

vůle k vědění – ale i výrobně mocenské, modernistické 

sociální vztahy. Příklad analyzovaný Foucaultem je opravdu 

na jedné straně projevem principu vůle k vědění, na druhé 

straně ovšem vypovídá o okázalosti zrodu moderní 

společnosti s jejím byrokratickým aparátem. Což naši úvahu 

stáčí zpět k Beckovi (potažmo Marxovi, či M,. Weberovi). 

Beck tedy přímo hovoří o podobnosti devatenáctého a 

dvacátého století, tedy o tom, co u Foucaulta je jakoby 

neustále přítomno, ale velmi zřídka řečeno. „Stejně jako 

v devatenáctém století, tak i dnes jsou důsledky, které většina 

lidí pociťuje jako zhoubné, spojovány se společenským 

procesem industrializace a modernizace. V obou případech 

jde o drastické a hrozivé zásahy do životních podmínek lidí. 

Dochází k nim v souvislosti s určitými stupni vývoje 

výrobních sil, tržní integrace a vlastnických a mocenských 

vztahů. A v obou případech může jít o odlišné důsledky – 

tehdy o materiální zbídačení, o nouzi, hlad a tísnivé poměry, 

dnes o ohrožení a zničení přírodních základů života. Existují 

ovšem i srovnatelné aspekty: obsah ohrožení a systematičnost 

modernizace, s jakou je vytvářen a s jakou narůstá. V tom 

právě spočívá vnitřní dynamika, jejímž základem není zlá 

vůle, nýbrž trh, konkurence, dělba práce – dnes ovšem 

všechno v globálnějším měřítku. V obou případech stojí na 

začátku latentnost (´vedlejší účinky´), která musí být 

v jednom i v druhém případě teprve konfliktním způsobem 

prolomena.“342 Jak však Beck upozorňuje, jsou zde 

systémové rozdíly, které bijí do očí, a to především v tom, že 

oproti „bezprostřednosti osobně a sociálně zakoušené bídy 

dnes stojí nepostižitelnost civilizačních ohrožení, která 

používají řeči chemických vzorců, biologických souvislostí a 

                                                                                                                                                         
povzbuzují, manifestují a nutí mluvit, zavádějí do skutečnosti a zavazují 
říkat pravdu: jde o celé viditelné jiskření všeho sexuálního, které v sobě 
zahrnuje mnohost diskursů, neúplnost moci a hru vědění a slasti.“ 
342 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 67. 
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pojmů lékařské diagnostiky.“343 Tím se dostáváme nazpět 

k Foucaultově tématu – totiž právě oné nadprodukce řeči, 

k oné, nadneseně řečeno „pravdě, která zakrývá“, nikoliv 

však fakt, že nic není jako by tomu bylo u Baudrillardova 

simulakra – naopak, že „něco“ je, ale že se na to pouze 

odkazuje, že je zde obraz (událost), ale je třeba okázalosti 

vědění a jeho produkce, aby jej redukovalo na znaky 

(značky). K tomu právě slouží ony různé rétorické efekty, ke 

kterým patří řeč „vědeckého vědění“ – tento aspekt 

samozřejmě není ničím novým – do hloubky si jej všímá 

např. Roland Barthes ve svých brilantních analýzách jazyka 

reklamy v Mytologiích. Jako bazální výraz tohoto 

zprostředkování obrazu autoritou, okázalostí řeči 

vědy/autority, této rétoriky si můžeme uvést zábavný příklad 

z literatury: 

 

„Slyšel jste to? Paní Horákovou prý porazilo auto.“ 

„Ale! Je to vážné?“ 

„Vážné nebo ne, je z toho mrtvá, mrtvá jako nebožtík 

císař pán. Ještě prý doklopýtala domů, otevřela dveře a bác!, 

bylo po ní. Nemohla chudák dýchat a oči měla dokořán.“ 

Ne že by si Dyk dělal iluze: za jednoho zesnulého 

přikvačily na svět celé dva exempláře nové havěti. 

„Oči mrtvých dodávají třpyt hvězdám.“ 

Řekl. 

„Přísloví, 125, 8.“ 

Řekl. 

Dyk měl ve zvyku pronášet sentence z vlastního 

kadlubu, které krášlil podvodnými, zpravidla biblickými 

zdroji. Už dávno pochopil, že v Česku se za nejzaší projev 

inteligence považuje opakování toho, co už někdy někdo řekl. 

Kdysi, v dobách, kdy sbíral po parcích brouky, se ke svým 

                                                 
343 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 68. 
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sentencím hlásil („...jak já vždycky říkám“) a nikdy se mu 

nedostalo jiné reakce než rozpačitého úsměvu. Jednou ho 

napadlo dodat: Kniha Rút, 4, 6“ – a hle, pohledy vůkol 

zazářily, ženské uznale, mužské závistivě. Od té doby tak 

činil pokaždé.344 

 

V devatenáctém století se člověk rodil do své třídy, ta  

na něm ulpěla – třídní úděl se projevoval ve všem – „v tom, 

kde a jak pracoval, co jedl, jak a s kým žil, jaké měl kolegy a 

přátele, komu spílal a proti komu; když nebylo zbytí, 

vycházel do ulic. Situace ohrožení v sobě naopak obsahují 

zcela jiný druh postižení. Není na nich nic samozřejmého. 

Jsou jaksi universální a nespecifické. Lidé o nich slyší a čtou. 

Toto zprostředkování věděním znamená, že jako postižené se 

jeví skupiny, které jsou lépe vzdělány a aktivně se informují. 

Srovnání s materiální nouzí poukazuje na další znak: vědomí 

risika a aktivní angažovanost se rozvíjí spíše tam, kde se 

uvolňuje nebo mizí tlak spojený se zajištěním bezprostřední 

existence, to znamená v znamená v bohatších a dobře 

zabezpečených poměrech (zemích).“345 

Dostáváme se tím zpět k Foucaultovi, který říká, že 

jednou z velkých novinek v technikách moci je objev 

„populace“. Jakožto ekonomického a politického problému: 

„populace-bohatství, populace-pracovní síla či pracovní 

kapacita, populace v rovnováze mezi svým vlastním růstem a 

zdroji, kterými disponuje. Vlády si uvědomily, že již 

nepracují jednoduše s poddanými, ba ani s ´lidem´, ale s 

´populací´, s jejími specifickými jevy a s jejími vlastními 

proměnnými: s porodností, nemocností, střední délkou života, 

plodností, zdravotním stavem, četností propuknutí chorob, 

formami výživy a bydlení.“346 

                                                 
344 Ouředník P., Ad acta, Torst, Praha 2006, str. 10 – 11. 
345 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 69. 
346 DS I, str. 32. 



 192 

Ač se  tato technika moci – můžeme říci technika 

moci, která se nezaměřuje na poddané/subjekty, ale na masy, 

objevuje již v devatenáctém století, můžeme říci, že právě ve 

století devatenáctém zvláště na jeho konci a začátku století 

dvacátého (světová válka) dosahuje svého plného uplatnění. 

A jak nás poučuje právě U. Beck, naše společnost je 

společností, která si nese latentní dysfunkce těchto technik. 

Obrat k masám – znamená v sociálním vědění a vědě obrat 

k hůře specifikovatelným nástrojům analýzy – stejně tak 

znamená obrat k hůře specifikovatelným risikům. Ano, 

zatímco člověk v devatenáctém století byl uvnitř své třídy a 

risika která na něj doléhala byla v jistém smyslu pouze risiky 

jeho třídy – ve dvacátém století se o třídách hovořit nedá, jak 

např. zmiňuje Pierre Bourdieu.347 Risika byla objevena jako 

něco, co se totiž dotýká právě celé populace, risiko je hrozící 

skutečností – v románech např. H. G. Wellse stojí lidstvo 

před možností zničení, v té době je to ale pouze zábavná 

fikce – hrozba (hrozící skutečnost) např. jaderné války však 

pohled na tyto fenomény značně pozměňuje. V jistém smyslu 

však „poslední lidé“ dvacátého století nesou úděl třídního 

člověka devatenáctého století – jako dodává Beck: „kletba 

neviditelnosti rizika může být prolomena i vlastními prožitky: 

například příznaky odumírání u oblíbeného stromu; 

plánovanou jadernou elektrárnou v blízkém okolí; nehodou 

způsobenou toxickým odpadem; odpovídajícími zprávami 

medií a dalšími podobnými okolnostmi, které zvyšují 

citlivost vůči novým symptomům: vůči toxickým reziduím 

v potravinách atd. Tento druh postižení nevytváří sociální 

jednotu, která by byla sama sebe i pro druhé viditelná (jak 

tomu bylo u třídy – M- Š.).“348  

Jak jsme uvedli na úplném začátku naší úvahy, je 

takto viděná úloha medií sporná – totiž otázka, zda opravdu 

                                                 
347 Bourdieu P., Teorie jednání, Karolinum, Praha 1998. 
348 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 70. 
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zprávy zvyšují citlivost na nebezpečí (čili řečeno jinak: zda 

nejsou skrytými producenty cynismu par excellence). Zde si 

opět posloužíme Foucaultem: v duchu analýzy sexuality 

řečeno – co nás vede k tomu, co media vede k tomu, že 

s takovou vášní referují o hrozících nebezpečích, že 

rozhojňují strach – že produkují řeč o strachu, čímž ve 

výsledku působí spíše jako jeho ukrývači. Co stojí vedle toho, 

že je o nebezpečích mluveno s takovou vervou? V případě 

sexuality to je vůle k vědění – zmíněný rozkol mezi 

nicotností zemědělce a monstrozitou hry na pravdu, kterou 

rozpoutává následné vědění. Výsledek je zřejmý – zprávy, 

které vypovídají o hrozivých událostech, nemají děsit – 

naopak mají uklidňovat a otupovat. 

Beck hovoří o tom, že rozdíl, který je mezi těmito 

dvěma stranami – tj. mezi singularitou události a následnou 

produkcí diskursu; je dán rozdílem mezi tím, že zatímco 

„v situacích tříd bytí určuje vědomí“, v rizikových situacích 

naopak „vědomí (vědění) určuje bytí.“ Rozhodující je druh 

tohoto vědění, totiž nedostatek vlastní zkušenosti, a hloubka 

závislosti na vědění, která zahrnuje všechny dimenze definice 

ohrožení. Potenciál ohrožení obsažený v determinantách 

třídní situace – například ztráta pracovního místa – je 

evidentní pro každého, koho se týká. Není k tomu zapotřebí 

žádných měřících procedur, statistických přehledů a úvah o 

platnosti nebo o prazích tolerance. Způsob, jakým se věc 

člověka dotýká, je jasný a v tomto smyslu nezávislý na 

vědění.“349 Jak U. Beck dodává, pro někoho, kdo zjistí, že 

v čaji, který denně pije, je DDT a jeho nová kuchyň je 

z formaldehydu, se ocitá ve zcela jiné situaci. Jedinec je zde 

naopak zcela závislý na jiném vědění, vědění druhého. To, co 

však spojuje jedince i druhého je právě ona „vůle k vědění“ a 

touha po pravdě – která je však v pozdně moderní společnosti 

                                                 
349 Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004, str. 70., dále RS. 
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kódována již rozdílným způsobem, než tomu bylo ve století 

devatenáctém.  

A v tomto bodě si můžeme zodpovědět položenou 

otázku – totiž zda jsem se ocitli tváří v tvář jakési změně 

toho, jak funguje moc „dnes“ – či zda dochází k nějakému 

posunu toho, o čem ve vztahu k moci hovořil M. Foucault. 

Odpověď zní ano – a k popsání tohoto nepatrného, leč 

důležitého posunu nám poslouží právě analýzy U. Becka. 

Posun tedy můžeme vidět právě v tomto posunu od vědomí  

k vědění. Zatímco dělník mdlého rozumu není závislý na 

vědění kterého kontroluje, svojí „událostí“, nicotnou a 

přehlédnutelnou stojí jaksi mimo vědění – je z něj utvořen 

pasivní objekt výzkumu – ve společnosti risika a informace 

se žádá aktivní účast na tomto vědění. A to aktivní účast na 

všech úrovních života (každodennosti) – v mluvě, práci, 

vztazích atd. Čímž se samozřejmě nijak neruší platnost a 

dosah Foucaultových analýz a podobná východiska 

v abstraktní rovině (hra na pravdu, vášeň k pravdě) bychom 

také jistě nalezli. U Becka však jsou tyto abstraktně 

historické postřehy přímo zasazeny do sociálního jednání 

současnosti. 

 

Podobně jako Foucault hovořil o Archeologii vědění, 

tak U. Beck považuje za teorii risikové společnosti (a 

poltickou sociologii této společnosti) sociologii vědění. 

Nikoli sociologii vědy, „nýbrž právě sociologii veškerých 

přídatků, směsic a aktérů vědění v jejich konfliktním 

propojení a střetání, s jejich principy, ambicemi a omyly, 

iracionalitami a pravdami, s jejich neschopností vědět vědění, 

na něž si činí nárok. Souhrnně tedy můžeme říci: krize 

budoucnosti, která se odehrává v přítomnosti, není viditelná, 

je možností na cestě ke skutečnosti.“350 V civilizaci risika, 
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v situacích ohrožení jsou totiž narozdíl od třídních situací 

životní podmínky a produkce vědění navzájem přímo 

propojeny a provázány: „Zdá se, že hráze ´mezních hodnot´ 

odpovídající spíše požadavkům kladených na švýcarský sýr 

(čím více děr, tím lépe) než imperativům zdravotní ochrany 

obyvatelstva. Dementující hlasy odpovědných činitelů jsou 

stále silnější a jejich argumenty stále slabší. (...) Nikdy není 

jasné, zda se zvýšila rizika, nebo zda je přísnější náš pohled 

na ně. Obě stránky konvergují, navzájem se podmiňují a 

zesilují, a protože rizika jsou riziky ve vědění, nejsou dvojí, 

nýbrž jednou a toutéž věcí.“351 V kontextu naší úvahy 

můžeme k riziku přistupovat jako k bod, jako k hybridnímu či 

diskursivnímu objektu. Jak podotýká Beck, jednak se zvyšuje 

zvědečťování rizik – můžeme říci, že se produkuje vědecký 

diskurs o risiku. Podmínka tohoto zvědečtění je ekonomická: 

„Je naprosto chybné domnívat se, že poukazováním na 

ohrožení a rizika civilizačního vývoje je jenom kritikou; je 

také – přes veškerý odpor a akrobatické démonizování – 

prvořadým faktorem hospodářského růstu.“352 Risiko, na 

začátku jsme hovořili o „znepokojení“, může být vyvoláváno 

(např. reklamou) a podle potřeby prodlužováno – jak Beck 

říká, risiko je manipulovatelné. Stačí krok abychom si 

vzpomněli na převrácený Clausewitzův slogan: Beck dodává: 

„Nebojíme-li se poněkud smělého přirovnání, můžeme říci, 

že v produkci rizika rozvinutý kapitalismus absorboval, 

generalizoval a normalizoval ničivou sílu války.“ Beck však 

dovádí tuto myšlenku jiným směrem než Foucault: 

„Civilizační risika, která si lidé uvědomí, mohou podobně 

jako ve válkách ´zničit´ určité způsoby produkce (příklad: 

automobily s intenzivními výfukovými plyny, zemědělské 

přebytky), mohou tedy překonat krize odbytu a vytvořit nové 

trhy, které lze navíc novým způsobem rozšiřovat. Produkce 
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risik a její agenti v oblasti vědění – kritika civilizace, kritika 

techniky, ekologická kritika, mediální dramaturgie rizika a 

výzkum rizika – jsou normální, systému imanentně vlastní 

formou revolucionizace potřeb. Riziky, mohli bychom říci 

s Luhmanem, se ekonomiky stává ´autoreferenční´, 

nezávislou na kontextu uspokojování lidských potřeb.“353 

 Hovořili jsem o tom, jak společnost diskursu potlačuje 

událostní charakter diskursu jeho „uctíváním“ – společnost 

risika disponuje něčím, co Beck nazývá „kosmetikou risik“ – 

Rizika totiž musí při svém zvládání růst – nesmějí být 

fakticky odstraněna ve svých příčinách. Kosmetika risika 

závisí např. na „balení“, „symptomatické redukci škodlivých 

látek“, „instalují se filtry, při zachování znečištění.“  

Roztržka se odehrává mezi „prevencí“ a „symbolizováním“ – 

hovořili jsme o tom, že k vyloučení dochází semiotickým 

aktem – stejně je tomu tedy i zde, jak podotýká Beck, 

„zvítězit, stát se programem musí slůvko ´jakoby´. K tomu je 

zapotřebí ´alternativních křiklounů´, stejně jako kriticky a 

technologicky orientovaných vědců a antivědců zabývajících 

se riziky. Všichni jsou jakýmisi ´předběžnými reklamními 

agenturami´ pro vytváření nových odbytišť pro rizika, které 

se z části financují samy (´svépomoc!´) a zčásti jsou 

financovány z veřejných prostředků.“354 

 Stejně jako diskurs je spojený se ziskem mluvčího, risiko 

jeho přehlížení má svůj základní zdroj v „ekonomické 

jednookosti“: „Řekněme rovnou, že myšlení v rovině nákladů 

a výnosů (tedy i ztrát, odpisů lidských životů) mělo a má svůj 

hluboký smysl pouze v ekonomické sféře. Všude jinde, kam 

pronikne, jazyk a způsob myšlení automaticky odlidšťuje, 

byrokratizuje a decimuje.“355 
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  Racionalita která je garantem této jednookosti, je 

přírodovědně technická – můžeme říci instrumentální. Pohled 

je vždy zaměřen na výhody plynoucí z produkce, 

produktivity. Tato racionalita podle Becka je proto vždy 

postižena systémově podmíněnou slepotou vůči riziku. Čili 

můžeme vzhledem k výše uvedeným analýzám dodat, že se 

jedná o slepotu, která má svůj zdroj právě i v touze 

potlačovat „událost“ – komentář a jednota autora jsou 

strategie zasazující událostní charakter diskursu do 

„pohodlných“ rámců. Stejně tak vědecká racionalita – 

„vědecký důkaz“ funguje v „běžném mediálním poli.“ 

„Zatímco možnosti ekonomické zužitkovatelnosti jsou 

jasnozřivě předvídány, u rizik se vždy tápe v temnotě; 

jakmile se ´nepředvídaně´ nebo ´nepředvídatelně ´ objeví, 

vyvolávají nejhlubší údiv a úlek.“356 Beck uvádí sugestivní 

příklad eufemismu takovéto racionality: „tím, čím jsou pro 

vědu ´latentní vedlejší účinky´ a ´nedoložené souvislosti´, 

jsou pro ně (rodiče, jejichž děti trpí pseudodiferetickými 

záchvaty) ´úporně kašlající děti´, které při mlhavém počasí 

modrají a chroptivě lapají po dechu. Na jejich straně bariéry 

mají ´vedlejší účinky´ hlasy, oči, tváře, slzy.“357 Moc, která se 

projevuje je právě druhou tváří moci, kterou politologie a 

právní věda rozdělila do institucí – „tito lidé brzy musí 

poznat, že jejich vlastní vysvětlení a zkušenosti nemají vůbec 

žádnou váhu, pokud kolidují s etablovanou vědeckou 

nevědomostí. Krávy rolníků žijících vedle nově vybudované 

chemické továrny mohou zežloutnout, pokud to ale není 

´vědecky prokázáno´, nemůže se o tom diskutovat.“358 

Několikrát jsme již hovořili o tom, co znamená pronést „já 

který pronáším tento a tento diskurs, jsem vědec a pronáším 

diskurs vědecký.“ I risiko neexistuje, pokud se vědecky 
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neetabluje – právně, medicínsky, technologicky a 

sociálně.“Nepomůže tu žádné kolektivní naříkání a 

vzdychání. Jen věda. Monopol vědeckého soudu na pravdu 

nutí tedy ty, kdo jsou postiženi, aby pro prosazení svých 

nároků využili všech prostředků a metod vědecké 

analýzy.“359 

Tito (postižení, zasažení – vzpomeňme si na 

Sloterdijka a jeho řeč o zakládajícím bodu kritiky založeném 

v maximálním přiblížení a apriorní bolesti360) lidé, vytváří to, 

čemu Foucault říkal „lokální vědění“ – a to, čemu říká Beck 

„antiexpertismus.“ „rizika modernizace, za něž ve vysoce 

profesionalizovaném systému, kde každý má svoji 

zodpovědnost, nenese odpovědnost nikdo, mají nyní svého 

advokáta: rodiče začínají shromažďovat data a argumenty. 

´Bílá místa´ rizik modernizace, která pro vědeckou 

racionalitu zůstávají ´neviděna´ a ´nedoložena´, nabývají 

v jejich přístupu k poznání velmi rychle své formy.“361 toto 

vědění se ustavuje proti tomu, co představuje „globální“ tj. 

„průměrná hodnota“ – jak dodává U. Beck, děti v blízkosti 

továren neonemocní na průměrné hodnoty. 

   

II. Dozor a globální risiková společnost 
 

Společnost risika se podle Becka od společností 

jiných etap liší zejména tím, že situaci ohrožení není možné 

připisovat vnějším příčinám. „Na rozdíl od všech dřívějších 

kultur a fází společenského vývoje, které byly vystaveny 

rozmanitým hrozbám, je dnes společnost ve styku s riziky 

                                                 
359 RS, str. 95. 
360 „Zaujetí, bezprostřední požitek, prostý způsob bytí, to vše je teď 
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bezvýhradně vydáni napospas. Pronikají vším, co dýcháme a jíme, v čem 
bydlíme a čím se odíváme. Odjet někam daleko pomáhá stejně málo jako 
pojídat müsli.“ RS, str. 97. 
361 RS, str. 81. 
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konfrontována sama se sebou. Rizika jsou historickým 

produktem, odrazem lidských aktivit a opomenutí, výrazem 

vysoce rozvinutých výrobních sil. (...) Jsou-li lidé 

znepokojeni riziky, nelze už původ existujících nebezpečí 

hledat v něčem vnějším, cizím, nikoli lidském, nýbrž 

v historicky získané lidské schopnosti k sebepřeměně, 

sebepřetváření a sebedestrukci podmínek reprodukce 

veškerého života na této zemi. To však znamená, že zdrojem 

existujících nebezpečí už není nevědění, nýbrž vědění, nikoli 

nedostatečné, nýbrž zdokonalené ovládání přírody, nikoli to, 

co se vymyká lidskému dosahu, nýbrž systém rozhodování a 

objektivních tlaků nastolený industriální epochou.“362 

V tomto momentě se opět analýzy střetávají a stýkají – 

vzpomeňme na Foucaultův panoptikon – moc není žádným 

vnějším činitelem, je infinitezimální a mikrofyzická – 

prostupuje skrze tělo společnosti – skrze strukturu a není 

žádné uvnitř nebo vně moci – to co by se považovalo za 

„uvnitř nebo vně“ jsou pouze iluze, moc nepostihující. Stejně 

jako je věž ve středu panoptikonu a působí jako věčný 

dozorce svoji anonymitou, bez-tvářností, beztvárností, tak i 

riziko je tím, co není možné zachytit, osvětlit – riziko a věž 

v panoptiku jsou tím, co světlo dává. Osvícené a zároveň 

neviditelné – a stejně jako je panoptikon ideálním vyjádřením 

společnosti kontroly, je riziko polem, které stojí u zrodu toho, 

co nazývá Beck „sebepolitizací moderny v industriální 

společnosti.“ Riziko je podle Becka také tím, co mění místo a 

média politiky.  

V tomto směru je důležitý vztah risika a latence – o 

latenci jsem hovořili nepřímo již na začátku – latentní 

důsledky jsou právě tím, co „zbývá“ po odeznění „mediálních 

analgetik“. „Empiricko-analytické vědy, které promýšlejí 

inovace, zůstávají ve svém sebechápání a institucionálním 
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začlenění odříznuty od technických důsledků a od důsledků 

těchto důsledků. Nerozpoznatelnost důsledků a neschopnost 

připsat za ně odpovědnost je programem rozvoje vědy. 

Utvářející potenciál moderny se začíná stahovat do 

´latentních vedlejších důsledků´, které se na jedné straně 

rozrůstají v rizika ohrožující existenci a na druhé straně 

ztrácejí závoj latence. To, co nevidíme a nechceme, stále 

viditelněji a hrozivěji mění náš svět.“363 Pozdně moderní 

společnost mění role politiky a nepolitiky (tedy politiky jako 

jednání citoyen v politicko administrativní sféře a jednání 

burgeois ve sféře technicko- ekonomické364) – avšak jak 

Beck podotýká, „fasáda“ zůstává stejnou – co to znamená? 

„Politici si musí nechat říkat, kam tato cesta bez plánu a 

vědomí vede, a musí si to nechat říkat od těch, kteří to také 

nevědí a jejichž zájmy se zaměřují na něco úplně jiného, a 

tudíž i dosažitelného. A musí pak této jízdě do neznámé 

alternativní země dodat  mezi voliči nacvičeným gestem 

vyhasínající důvěry v pokrok lesku jako svému vlastnímu 

vynálezu – a při přesnější úvaze jen z toho jediného důvodu, 

že od počátku neexistovala a neexistuje žádná jiná 

alternativa. Nutnost technického ´pokroku´ a nemožnost 

rozhodovat o něm se stává pojítkem, které spojuje tento 

proces s jeho demokratickou (ne)legitimizací. V rozvinutém 

stadiu západní demokracie přejímá moc ´vláda nikoho´ 

(Hannah Arendtová) v podobě (už nikoli) neviděných 

vedlejších důsledků.“365 

Politický systém tedy ztrácí své funkce tváří v tvář 

technicko ekonomickým změnám. Jak Beck podotýká, „na 

jedné straně se rozmanitým způsobem poukazuje na omezené 

kapacity státu, pokud jde o řízení a možnost intervence ve 

vztahu k aktérům modernizace v průmyslu a výzkumu. Na 

                                                 
363 RS, str. 306 – 307. 
364 Více viz. RS, str. 302. 
365 RS, str. 307. 
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druhé straně se navzdory vší kritice existujících omezení 

prostoru pro politické jednání, ať už jsou z hlediska systému 

nutná, nebo se jim lze vyhnout, dál trvá na politickém 

systému jako na výlučném centru politiky.“366 Příkladem a 

výrazem toho může být opět politologie či sociologie, stále se 

častokrát obracející k analýzám funkce tradičních center 

politiky a přivírání očí těchto společenskovědních odvětví 

nad tím, že centra moci jsou posunut do jiných sfér. Např. 

v mezinárodních vztazích do globálně ekonomické směny 

(nadnárodní koncerny obchodující mezi sebou obcházející 

daně „národních států“, dále se objevují teroristické skupiny 

jako „noví globální aktéři atd.) 

 

Pojem rizika však již není zcela dostačující – v knize 

Moc a protiváha moci v globálním věku hovoří o události 

jedenáctého září – hovoří o tom, že 11. 9. symbolizuje 

„nepředstavitelnou událost.“367 V duchu naší úvahy bychom 

spíše řekli, že představuje „událost.“ Její vpád, protržení ticha 

uctívání diskursu. K popisu takovéto události nám schází 

kategorie – již jsem zmínili otázku „války.“ „Co to bylo? 

´Zločin´? Vypuknutí ´války´? ´Bitva´? V každém případě 

nejnebezpečnější útok na Spojené státy americké v celých 

jejich dějinách. Z ničeho nic. Bez vyhlášení války. Žádný 

nepřátelský akt jiného státu. žádný raketový obranný systém 

nemohl těmto útokům zabránit.“368 Ono „vyhlášení války“ 

však zůstává otázkou – kolikrát již arabský terorista vyhlásil 

válku USA?  Ať už „oficiálně“ nebo jako ikona 

v hollywoodském filmu. Do té doby fungoval jako 

analgetikum – zobrazený a komentovaný, byl událostí 

komentáře – jedenácté září je výbuchem události přímo do 

                                                 
366 RS, str. 307. 
367 Beck U., Moc a protiváha moci v globálním věku, Slon, Praha 2007, 
str. 143. Dále MPM. 
368 MPM, str. 143. 
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tváře mocnosti, která po dlouhá léta patřila (a patří) ke 

„komentujícímu“ impériu.  

Jak Beck podotýká, „sám pojem ´teror´ je, přesně 

posuzováno, nesprávný. Cílem přece nebyla národní 

nezávislost nějaké skupiny. Pachatelé nebojovali za lepší, 

spravedlivější svět. Chtěli prostě vymazat z mapy mocenské 

symboly západního světa. Je také nesprávné zapřísahat se 

vražedným šílenstvím teroristů, neboť to nebyli šílenci, kdo 

tak přesně – vyzbrojeni kapesními noži – přeměnili čtyři 

osobní letadla v sebevražedné rakety. Nejde o ´zbabělé 

vrahy´, jak říká prezident USA Bush, nýbrž o opak: mají 

barbarskou odvahu mužů, kteří mění sebe sama, svůj vlastní 

život v přesnou zbraň hromadného ničení.“369 Pokud bychom 

použili jiný výraz – jsou vlastně něčím, co je v násilném 

rozporu s paneuropeismem (Wallerstein). Přeměna sebe 

v sebevražedný nástroj je něčím, co nemá v moderní 

epistémě člověka obdoby – pro paneuropana je takovýto 

postoj ozvěnou svrchované moci nad životem pána, která 

byla vyloučena z demokratického státu, je ozvěnou násilné (v 

jistém ohledu i násilnické, aberantní) smrti – kterou Beck 

přesně označuje jako „bar-barskou.“ Evropa se častokrát 

ustanovovala na diferenci my – kulturní Evropané a oni – 

barbaři Bar-bar znamená řecky bla-bla, a vztah řeka – 

Evropana a Barbara se vždy složitě odvíjel o různých faktorů, 

které nebudeme dále rozvíjet.370 Není právě vztah „teroristy“ 

a Evropana odrazem zapomenutého vztahu řeka a Barbara? 

Jak poznamenal Bataille: „Proti rozumu stojí exces. Tyto 

pojmy civilizace a barbarství – nebo divošství. Ale užívání 

těchto slov spojené s ideou, že na jedné straně jsou barbaři a 

na druhé civilizovaní lidé, je klamné. Civilizovaní lidé totiž 

mluví, zatímco barbaři mlčí, a ten, kdo mluví, je vždy 

                                                 
369 MPM, str. 143. 
370  K tomu více viz Fontana J., Evropa před zrcadlem, Nakladatelství 
lidové noviny, Praha 2001., či Horyna B., Idea Evropy, Argo, Praha 2001. 
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civilizovaný. Nebo přesněji, řeč je z definice výrazem 

civilizovaného člověka, zatímco násilí je němé.“ Tato 

zaujatost řeči má mnoho důsledků: nejenom že civilizovaní 

znamená většinou „my“ a barbarští „ti druzí“, ale civilizace a 

řeč se utvářely, jako kdyby násilí bylo vnější, cizí nejenom 

civilizaci, nýbrž člověku samému (člověk je totéž, co řeč).“371 

Podle Becka terorismus tvoří „nadnárodně propojenou 

síť nevládních organizací. Ty organizují a vykonávají 

mimostátní (soukromou) vojenskou opozici proti 

supervelmoci USA. Jejich největší zbraní je, že jednají bez 

jakýchkoli morálních zábran. Nezáleží ani na vlastním životě, 

ani na životech druhých. Máme v tom smyslu co činit 

s absolutním nihilismem (měřeno západními hodnotovými 

měřítky), přesněji s kombinací nihilismu a fanatické 

religiozity, která se západnímu chápání vymyká. Pro 

západního pozorovatele je totiž zcela nepochopitelné, jak zde 

vzájemně přímo splývají fanatický antimodernismus a 

antiglobalismus s moderním, globálním myšlením a 

jednáním.“372 

                                                 
371 Bataille G., Erotismus. Herrmann a synové, Praha 2001, str. 230 – 231. 
Samozřejmě i „lidská epistéma“ má své mechanismy, jak začlenit do 
svého nitra masové a bezdůvodné vraždění: „Jedna z nejjasnějších 
ilustrací mého základního tématu, jak se mohou obyčejní lidé proměnit 
tak, že začnou páchat zločiny, které jsou cizí jejich minulosti i jejich 
morálnímu vývoji, pochází z analýzy britského historika Christophera 
Browninga. Ve své knize Obyčejní lidé: záložní policejní prapor 101 a 
Konečné řešení v Polsku (C. K. Browning, Ordinery men: Reserve police 
battalion 101 and the final solution in Poland, Harper Perennial, New 
York 1992) vypráví, že v březnu 1942 bylo 80 procent obětí holocaustu 
stále ještě na živu, ale o pouhých 11 měsíců později jich bylo asi 80 
procent mrtvých. V tomto krátkém časovém období bylo Hitlerovo 
Endlosung posíleno prostředky mohutné vlny masově vraždících 
mobilních čet v Polsku. (...) ´kde vzít lidskou sílu v tomto klíčovém roce 
války pro takové ohromné logistické výkony masové vraždění?´(...) „Byli 
to starší lidé, otcové rodin, kteří byli příliš staří na povolání do armády 
(...) Za pouhé čtyři měsíce postříleli na 38 000 Židů a dalších 45 000 
deportovali do koncentračního tábora v Treblince. (...) Na konci výpravy 
se téměř 90 procent mužů praporu 101 zapojilo do střílení, ba dokonce si 
pyšně pořizovali fotografie svého osobního zabíjení Židů z bezprostřední 
vzdálenosti“ In: Zimbardo P. G., Moc a zlo, Moraviapress, Praha 2005, 
str. 55 – 56. 
372 MPM, str. 144. 
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Podle Becka tím dochází k zásadní proměně v politice 

-  vojenský pohled byl vždy zaměřen na „sobě rovné“ 

(armády apod.) – dnes je tím, kdo k sobě poutá pohled síť 

„podstátních pachatelů. „I ve vojenské oblasti, tak jako dříve 

v kulturní sféře, zakoušíme smrt vzdálenosti, konec státního 

monopolu násilí v civilizovaném světě, v němž se nakonec 

může v rukou odhodlaných fanatiků stát raketou cokoliv. 

Teroristé dokonale instrumentalizují zranitelnost západní 

civilizace.“ Úvahu uzavřeme tak, abychom se vrátili 

k úplnému začátku, ke vztahu inscenace a otupování: 

„Zkušenostní svět moderny je prostoupen a obklopen 

globálními hrozbami všeho druhu, a potud je – do určité míry 

– na tyto hrozby zvyklý. Právě inscenace nebezpečí světové 

rizikové společnosti si vynucují lhostejnost a otupění vůči 

těmto nebezpečím. Žijeme tedy s ekologickým 

sebeohrožením lidstva, právě tak jako s globálními, 

ekonomickými hrozbami, v každém případě tak dlouho, 

dokud citelně nepostihnou nás samotné.“373    

 

III. Závěr? Post skriptum? 
 

Bedýnku s nářadím nelze uzavřít, pouze jsme provedli 

jakousi revizi, znovu si prohlédli nástroje, se kterými 

pracujeme a které nás budou provázet v budoucnu. Foucault 

dokonce řekl, že knihu píšeme, dokud nás baví, pokud nás 

bavit přestane, přestaneme ji psát. Zase můžeme zaslechnout 

francouzskou vášeň pro literaturu ("práva autora"), spojená 

s něčím, čemu, na druhé straně, U. Eco říká „práva čtenáře.“ 

Vášeň pro to „být součástí příběhu“, zároveň však „příběh 

analyzovat.“ 

Dovedením Foucaultových analýz až do míst, kde se 

střetávají, doplňují či si protiřečí s analýzami a koncepty U. 

                                                 
373 MPM? str. 144. 
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Becka se dostáváme na další široké pole uvažování o tom, co 

znamená moc a v jakém smyslu ji rozumíme, jak se projevuje 

a jak funguje – stranou bylo záměrně ponecháno velké téma 

individualizace u U. Becka, které oba autory výrazně 

propojuje – společně se subjektivací u M. Foucaulta (můžeme 

říci, že to, co tyto dva autory v tomto směru spojuje je opět, 

ač v jistých momentech rozdílný, pohled na ekonomismus. 

Pokud to zjednodušíme, tak u Becka individualizace znamená 

„závislost na trhu ve všech dimenzích života.“)374  

Stejně tak by si zasloužila mnohem větší pozornost 

ona „nová rétorika“ – tedy zkoumání moci na úrovni 

mediální řeči. A vůbec vztah poststrukturalistické filosofie 

s rétorikou, jejími metodami a východisky. Stejně tak jsme 

ponechali stranou otázky týkající se literatury a filmu (ale i 

divadla a obrazu) – bylo to naznačeno v exkursu o Didi-

Hubermanovi. Totiž v těchto diskursech možná můžeme 

nalézt právě to, co jsem hledali – „obraz“ toho, jak se to má 

se vztahem subjektu a moci. Sebereflexe umění posouvá 

vztah sdělení a recipienta často do velmi kritické roviny a 

ukazuje to, co teoretici často namáhavě hledají (mluvili jsme 

např. o J. Cageovi, záměrně byly použity citáty z W. 

Gombrowicze, jehož román Ferdydurke patří mezi 

nejinspirativnější díla týkající se hry moci atd.).  

 Jaký by vlastně měl intelektuál být – jak se změnila jeho 

funkce, když se změnila funkce vědění/moci? Jaké by mělo 

být jednání vstříc pozdně moderním dohlížitelským státům, 

vstříc globálním risikům? Snad závisí právě na jeho bedýnce 

s nástroji – která je opakem „Pandořiny skřínky“ – „každý 

pokrok, od genové technologie až po nanotechnologii, otevírá 

´Pandořinu skříňku´, která by mohla být použita jako 

teroristická skříňka na nářadí. Tímto způsobem změnila 

každého v autora katastrofických filmových scénářů 

                                                 
374 RS, str. 212. 
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odsouzeného nyní k tomu představovat si účinky doma 

vyrobené atomové bomby sestrojené pomocí nové 

technologie nebo nanotechnologie; nebo kolaps globálních 

počítačových sítí způsobený nasazením celých legií virů.“375 

Jak Beck podotýká, jistě filosofickým nástrojem nebude 

neoliberalismus, jehož dosah a dopad můžeme v našich 

krajích nejen vídat, ale slýchat stále stejně neochvějně a 

naivně hlásaný postpravicovými myslitelskými cechy. Jak 

Beck dodává „Neoliberalismus vždy představoval jen 

filosofii pro dobré počasí, která funguje, jen když neexistují 

vážné konflikty a krize. Neoliberalismus tvrdí, že neduhy 

světa – nezaměstnanost, chudobu, ekonomické kolapsy atd. – 

mohou vyléčit jen globalizované trhy. Dnes se ukázalo, že 

neochvějná víra kapitalistických fundamentalistů ve spásnou 

moc trhu je nebezpečnou iluzí.“376 Neoliberalismus zůstává 

ideologií, která je určená k tomu, aby produkovala falešné 

hodnoty a iluze – několikrát jsme použili slovo „analgetika.“  

 Michel Foucault z těchto důvodů tvoří dva vrcholy 

výzkumu moci v procesu modernizace, v procesu zrodu 

moderny. Foucaultova „interpretativní analýza“, která je 

spojena s hermeneutickým vhledem a kauzálně deskriptivní 

kritikou, nám dodnes může sloužit jako účinný nástroj 

k rozšifrování naší „současnosti.“ Zároveň pak Beckova 

sociální teorie, která je spojena bytostně se sociální filosofií 

německé tradice, nabízí aktualizaci a jazyk, který je vhodným 

nástrojem k pochopení toho, jak jsou mikrofyziky moci 

jednotlivých států „organizovány a poplatný“ globálním 

mocenským pohybům. Stejně jako Foucault se ve svém 

pozdním období obrací k pozitivně k některým myšlenkám 

osvícenství – totiž dokonce se prohlašuje za pokračovatele 

osvícenství, stejně tak U. Beck se svojí teorií reflexivní 

modernizace chce, velmi zjednodušeně řečeno, „použít ideály 

                                                 
375 RS, str. 406. 
376 RS, str. 409. 
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první moderny“ a znovu je promyslet v kontextu moderny 

pozdní. 

Platón hovořil o tom, že před poloi, davem se nedá 

filosofovat – skutečně „pravá, první a fundamentální 

filosofie“ se před davem proměňuje spíše v ideologii – avšak 

zcela novému fenoménu jsme vystaveni, vezmeme-li v úvahu 

kyberprostor a kyberkulturu – elektronické komunity – jak 

nad nimi dohlížet a trestat? Jednou z možností je právě oko 

moci – tajemná bašta, která sleduje náš pohyb a podle toho se 

formuje. Nástroje se mění, ale hra moci zůstává stejná – a 

stálo by za mnohem delší úvahu právě promyslet fenomény 

jako internet a vysokou návštěvnost jeho perversit v kontextu 

psychoanalýzy (jak to činí např. J. Stern) a zejména Dějin 

sexuality. Co může být výstižnější – než označení „Noví 

Viktoriáni“? Na jedné straně je společnost posedlá vším, co 

se sexem souvisí, produkuje neúnavně sexuální (nejlépe 

nezávislé a svěží) archetypy a stereotypy, nadprodukuje řeč o 

sexu – na straně druhé baží po perversních skandálech 

(dětská pornografie, incest, „monstra“ atd.). Je zde touha být 

znepokojen bez události, která se na jisté rovině stýká s 

risikem.    
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Příloha k první části:  
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publikované za Foucaultova života) 

(Převzato z: Foucault M., Dits et Ecrits, Gallimard, Paris 
2001, str. 1648 -1659., názvy v závorkách za díly uvádějí 
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(společně s tezemi a překladem) 
 
1962 
 
Maladie mentale et Psychologie, P.U.F., Paris. (Initiation 
philosophique) Modifikovaná verze  Maladie mentale et 
Personnalité. 
 
Překlad: Spitzer L., Art du langage et linguistique, in: Études 
de style, Paris, Gallimard (Bibliothéque des idées), str. 45 – 
78. 
 
1963 
 
Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, 
P. U. F., Paris. (Galien) 
 
Raymond Roussel, Gallimard, Paris. (Le Chemin) 
 
Článek: La metamorphose et la labyrinthe, in: La Nouvelle 
Revue francaise, č. 124, duben, str. 638 – 661 (kapitola 
Raymond Roussel) 
 
1964 
 
Překlad: Kant I., Anthropologie du point de vue pragmatique, 
Vrin, Paris. 
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1966 
 
Le Mots et les Choses. Une archéologie des sciences 
humaines, Gallimard, Paris. (Bibliothéque des sciences 
humaines) 
 
1969 
 
L´Archéologie du savoir, Gallimard, Paris. (Bibliothéque des 
sciences humaines) 
 
1971 
 
L´Ordre du discours, Gallimard, Paris. (Collection blanche, 
inaugurační přednáška na Collége de France, 2. prosince 
1970) 
 
Petice: 
Le groupe d´information sur les  prisons in: J´accuse, č. 2, 15. 
února - 15. března. (text podepsán: J. - M. Domenachem, M. 
Foucaultem a P. Vidal-Naquetem).  
 
Creation d´un Groupe d´information sur les prisons in: 
Esprit¸ č. 401, březen, str. 531 – 532.  (text podepsán: J. - M. 
Domenachem, M. Foucaultem a P. Vidal-Naquetem).  
 
1972 
(v tomto roce znovu vychází Zrození kliniky a Dějiny 
šílenství) 
 
Článek: Les intelectuels et le pouvoir, in: Le Nouvel 
Observateur, č. 391, str. 68 – 70. 
 
1973 
 
Presentation, in: Moi, Pierre Riviére, ayant égorgé ma mére, 
ma soeur et mon frére. Un cas de parricide au XIXe siécle, 
Gallimard-Juliard, Paris, str. 9 – 15. (Archives) 
 
Les meurtes qu´on raconte, In: ibid, str. 265 – 275. 
 
Ceci n´est pas une pipe, Fata Morgana, Montpellier. 
 
1975 
 
Surveiller et Punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 
(Bibliothéque des histoires) 
 
1976 
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La volonté du savoir. Historie de la sexualité, Gallimard, 
Paris (Bibliothéque des histoires) 
 
1977 
 
Článek: Verité et pouvoir, in: L´Arc, č. 70: La Crise dans la 
téte, str. 16 – 26.  
 
1978 
 
Herculine Barbin, dite Alexina B.,, editováno M. Foucaultem, 
Gallimard, Paris (Les Vies parallés) 
 
1979  
 
Dopis: Lettre á René Magritte, in: Magritte R., Écrits 
complets, Flammarion, Paris, str. 521. 
 
1980 
 
Petice: Lettre. L´affaire Suffert, in: Le Nouvel Observateur, 
č. 792, 14 – 20. ledna, str. 28. 
 
1981 
 
Článek: A quoi rêvent les Iraniens? in:  Le Nouvel 
Observateur, č. 421, str. 48 – 49. 
 
1982 
 
Článek: Tchéque-Connection: trois jours de prison pour 
Derrida, in: Liberation, č. 198, str. 12. 
 
1984 
 
Histoire de la sexualité II: L´Usage des plaisirs, Gallimard, 
Paris (Bibliothéque des histoires)  
 
Histoire de la sexualité III: Le souci de soi, Gallimard, Paris 
(Bibliothéque des histoires)  
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II. Chronologie Foucaultova života a dobové události 
 
(Podle: O´Farrell C., Michel Foucault, Sage, London 2005, 
str. 121 – 126 a Velmi obsáhlé chronologie Foucaultova 
života na stránkách: http://www.michel-foucault-
archives.org/) 
 
 
1926  15. října se Paul-Michel Foucault narodil v 
Poitiers. 
 
1945   Nastupuje na lyceum Jindřicha IV., v 
Paříži. Končí druhá světová válka. Existencialistické myšlení 
a komunistická strana „Strana odporu“, se těší úctě mnoha 
intelektuálů. 
 
1946  Zapisuje  se na Ecole Normale Supérieure 
(ENS) v Paříži. 
 
1947  Začátek „Studené války.“ 
 
1949   Simone de Beauvoir, zakladatelka 
poválečného feminismu publikuje Druhé pohlaví. (čes. výbor  
z díla Orbis, Praha 1967) 
 
1950 – 3 Foucaultovo krátké působení v Komunistické straně. 
Jeho rozhodnutí ke vstupu bylo ovlivněno tehdejší situací v 
Indočíně. Stranu opouští v době, kdy jsou v Sovětském svazu 
uvězněni židovští lékaři za údajnou vlastizradu. 
 
1948 – 53 Získává diplom z filosofie, psychologie, 
psychopatologie a experimentální psychologie. 
 
1952 – 4 Vyučuje psychologii na Universitě v Lille a filosofii 
na Ecole Normale Supérieure (ENS) v Paříži. 
 
1954 Publikace Maladie et Personalité a předmluvu k 
Binswangerově studii Sen a skutečnost. Začíná alžírské 
povstání. Tato skutečnost polarizuje francouzskou 
intelektuální scénu – na existencialisty, marxisty a gaullisty. 
 
1955 Foucault přebírá post ředitele francouzského 
kulturního institutu v Uppsale. 
 
1956 Chruščovova zpráva o odhalení „kultu osobnosti J. 
Stalina.“ Povstání v Maďarsku je násilně potlačeno 
Sovětskými vojsky. Středně-levicová vláda ve Francii, 
obsahující i komunistické poslance odhlasuje intervenci 
speciálních sil k „pacifikaci“ Alžíru. Tyto události vyvolávají 
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masový exodus intelektuálů z řad komunistů. Období velké 
deziluze mezi intelektuály, kteří se aktivně účastní politiky. 
 
1957 Vychází sbírka esejů Mytologie Rolanda Barthese, 
který je jednou z klíčových postav nově vznikajícího 
strukturalistického obratu v myšlení. 
 
1958 Foucault přebírá post ředitele Centra pro 
francouzskou kulturu na universitě ve Varšavě. De Gaulleova 
pravicová vláda nastupuje ve Francii k moci, což vede k 
dalšímu odcizení intelektuálů vůči politice a politickým 
stranám. Mnoho mladých badatelů svůj zájem zaměřuje na 
„méně ideologické domény“, jako epistemologie, etnologie a 
lingvistika. Tzv. „otec strukturalismu“ Claude Lévi-Strauss 
publikuje Strukturální antropologii. (česky Argo, Praha 2006-
2007) 
 
1959 Foucault je jmenován ředitelem Francouzského 
institutu v Hamburgu. 
 
1960 Nastupuje na místo „přednášejícího“ na Universitě 
Clermont-Ferrand. 
 
1961 Foucault obdrží doktorát za jeho práci Šílenství a ne-
rozum, která je v tento rok publikována. 
 
1962 Reviduje svoji první knihu (Maladie et Personalité) a 
znovu ji publikuje. Končí Alžírská válka. V tomto roce 
publikuje G. Deleuze význačnou knihu Nietzsche et la 
philosophie (česky Hermann a synové, Praha 2004). V tomto 
roce Thomas Kuhn publikuje Strukturu vědeckých revolucí, 
která představuje termín paradigmatu, který je později často 
porovnáván s Foucaultovou teorií epistémy. 
 
1963 Publikace Zrození kliniky a Raymonda Roussela.  
 
1964 Claude Lévi-Strauss publikuje Le cru et le cuit 
(Syrové a vařené). 
 
1965 Foucault přednáší v Brazílii. Tento rok je publikován 
jeden z klasických textů antihumanistického 
strukturalistického marxismu, Pour Marx Luie Althussera. 
1966 Publikace Slov a věcí, která provokuje svojí 
kontroversí, je označována jako antimarxistická a 
antihumanistická, také je spojována s novým 
strukturalistickým obratem, který se kriticky staví vůči 
tehdejším filosofům zabývající se existencialismem a 
fenomenologií. Kniha se stává okamžitým bestsellerem. 
Foucault přednáší v Maďarsku a stěhuje se do Tunisu, kde 
přebírá profesuru filosofie. J. Lacan publikuje Ecrits. 
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Publikován je Althusserův Le lire le Capital (Čtení Kapitálu). 
V plném proudu je „spor o strukturalismus.“ „Jakýmsi 
manifestem nové školy byla Strukturální antropologie Léviho 
Strausse, vydaná v r. 1958. A čtyři roky na to mu Lévi-
Strauss dal přesnější kontury, když v závěru Myšlení 
přírodních národů zaútočil dost tvrdě na Sartra a odkázal jeho 
myšlení do roviny novodobé mytologie. trůn, z něhož Sartre 
po čtvrt století panoval nad francouzským intelektuálním 
světem, se tak poprvé vážně otřásl.“ (Eribon, cit. dílo. str. 
178) 
 
1967 Publikováno Le normal et le pathologique (Normální 
a patologické, republikace původního Essai sur quelques 
problèmes concernant le normal et le pathologique) Georgese 
Canguilhema. Foucault napsal předmluvu k anglickému 
vydání této knihy v roce 1978. Publikována kniha 
podněcovatele dekonstrukce J. Derridy L´ecriture et la 
differérence a De la grammatologie. 
 
1968 „Květnové události“, generální stávky dělníků a 
studentské bouře. Podobné revolty se dějí i v jiných zemích: 
Japonsku, U. S. A., Polsku, Německu a Mexiku (O´Farrell 
zapomíná kupodivu na Československo). V Tunisku podpoří 
Foucault tuniské aktivisty, čímž se vystavuje osobnímu a 
fyzickému nebezpečí. Publikace disertační práce 
sociologa/filosofa Jeana Baudrillarda Le Systéme des Objets 
(Le Systéme des Objets: la consommation des signes. 
Bibliothéque Mediations 93, Paris, Gallimard 1968.) 
Baudrillard na sebe upozornil také krátkou knihou 
provokativně nazvanou Oublier Foucault v roce 1977. 
 
1969 Foucault je jmenován jako profesor filosofie do nové 
experimentální university na předměstí Paříže, do Vincennes. 
Publikuje Archéologie du savoir a poprvé a naposled 
přednáší v Anglii. 
 
1970 – 3 Foucault podniká občasné výlety do U. S. A., 
Kanady, Japonka, Brazílie, Německa, kde přednáší a získává 
konexe s dalšími intelektuály. 
 
1970 Jmenován profesorem „Historie systémů myšlení“ 
na nejprestižnějším francouzském výzkumném institutu 
Collége de France v Paříži. Zde pak přednáší každý rok až do 
smrti. Roland Barthes publikuje S/Z. V prosinci začíná 
Foucault jeho inaugurační sérii přednášek nazvanou jako La 
volonté de savoir  (Vůle k vědění). 
 
1971 Publikována Foucaultova inaugurační řeč na Collége 
de France L’ordre du discours. Foucault oznamuje vytvoření 
Groupe d´informations sur les prisons (GIP), kolektiv 
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intelektuálů, vězňů a ex-vězňů a jejich rodin.Cílem skupiny 
je poskytnout vězňům publicitu a zlepšit podmínky ve 
věznicích. Foucault přednáší v Tunisu o Manetových 
obrazech. Přednáškový kurs tento rok nese název Théories et 
Institutions pénales. 
 
1972 Pokračuje v aktivitách s GIP. Je publikována diskuse 
mezi Foucaultem a Deleuzem Intelektuálové a moc, vychází 
druhá edice Dějin šílenství s novou předmluvou. Gilles 
Deleuze a Félix Guattari publikují slavnou práci L'Anti-
Oidipe. Kurs na Collége de France nese název La Societé 
punitive. 
 
1973 Publikace Moi, Pierre Riviére... Přednáší na téma Le 
povoir psychiatrique. 
 
1975 Puiblikace Surveiller et punir: naissance de la prison. 
Foucault cestuje do Španělska se šesti dalšími intelektuály, 
filmaři a novináři protestovat proti popravení jedenácti 
španělských aktivistů, kteří oponovali Frankově režimu. 
Název přednáškových kursů je Les Anormaux. 
 
1976 Vychází první díl Dějin sexuality: Vůle k vědění. 
Kurs nese název „Il faut défendre la societé“. 
 
1977 Série přednášek se nazývá: Sécurité, Territoire, 
Population. 
 
1978 Foucault cestuje do Íránu a píše velmi kontroversní 
články o tamější politické situaci.Je publikována kniha J. 
LeGoffa, La Nouvelle histoire.  
 
1979 Pokračují ataky na Foucaultovo psaní o Íránu. Tento 
rok je přednáškový cyklus nazván Naissance de la 
biopolitique. V tomto roce publikuje Jean-Francois Lyotard 
Postmoderní situaci. 
 
1980 Umírá Jean- Paule Sartre, Foucault se připojuje k 
obrovskému pohřebnímu průvodu. Foucaultův kurs se nazývá 
De gouvernement des vivants. 
 
1981 Subjectivité et Verité se jmenuje aktuální 
přednáškový kurs.  
 
1982 Foucault cestuje do Polska v nákladním voze s 
medikamenty a dalšími zásobami ve skupině herečky S. 
Signoret a se členy humanitární organizace Medicins du 
monde. Přednáškový kurs je nazván L´Herméneutique du 
sujet. 
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1983 Přednáškový kurs se nazývá Le Governement de soi 
et des autres. P. Veyne zve na Collége de France J. 
Habermase, který se několikrát setkává s M. Foucaultem. 
 
1984 Foucaultův každoroční kurs je nazván Le 
Gouvernement de soi et des autres: le courage de la vérité. 
Publikovány jsou druhý a třetí díl Dějin sexuality: Užívání 
slastí a Péče o sebe (česky Herrmann a synové). Foucault 
umírá 25. června na AIDS v nemocnici Salpêtrière v Paříži. 
 
III. Panoptikon 
 
 

 

 

Borská věznice v Plzni byla postavena v letech 1874 -1878 
podle návrhu achitekta Trojana, který pro tuto budovu zvolil 
zvláštní hvězdicovitý tvar - přesněji řečeno jde o pravidelný 
osmistěn paprskovitě se sbíhající k vysoké kopuli. Jeho křídla 
jsou 95 metrů dlouhá. Poprvé v Evropě byl zbudován 
komplex budov pro 990 vězňů. Určen byl pro politické a 
těžké vězně z celého Rakouska-Uherska - stal se první 
trestnicí pro muže v Čechách. V 80. letech v ní byli vězněni 
čeští disidenti, např. V. Havel, J. Dientsbier a jiní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 219 

Bibliografie 

Primární 

 

Česká (a slovenská): 

 

Beck U., Co je to globalizace, CDK, Brno 2007. 

Beck U., Moc a protiváha moci v globálním věku, Slon, 

Praha 2007. 

Beck U., Risiková společnost, Slon, Praha 2004. 

Beck U., Vynalezání politiky, Slon, Praha 2007. 

Foucault M., Archeologie vědění, Herrmann a synové, Praha 

2002. 

Foucault M., Co je to osvícenství? In: Filosofický časopis 

3/1993. 

Foucault M., Dějiny sexuality I – III, Herrmann a synové, 

Praha 1999. 

Foucault M., Dějiny šílenství. Hledání historických kořenů 

pojmu duševní choroby, Lidové noviny, Praha 1993.  

Foucault M., Diskurs, autor, genealogie, Svoboda, Praha 

1994. 

Foucault M., Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení, 

Dauphin,Praha 2000.   

Foucault M., Chomsky N., Člověk moc a spravedlnost, 

INTU, Praha 2005. 

Foucault M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 

2005. 

Foucault M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 

1998. 

Foucault M., Proč studovat moc: otázka subjektu, In: 

Marcelli M., Gál E. (ed.), Za zrkadlom moderny: filozofia 

posledného dvadsaťročia, Archa, Bratislava 1991. 

Foucault M., Psychologie a duševní nemoc, Dauphin, Praha – 

Liberec 1997 



 220 

Foucault M., Sena a obraznost, Liberec, Dauphin 1996. 

Foucault M., Slová a veci: Archeológia humanitných vied, 

Kalligram, Bratislava 2000. 

Marcelli M. (ed. a překl.), Michel Foucault: Moc, subjekt a 

sexualita: výber z clankov a rozhovorov publikovaných 1980 

– 1988, Kalligram, Bratislava 2000. 

 

Cizojazyčné 

 

Foucault M., Naissance de la biopolitique: cours au Collége 

de France, 1978 – 1979, Gallimard, Paris 2004. 

Foucault M., Power/Knowledge. Selected Interviews and 

Other Writings 1972 – 1977, Pantheon Books, New York 

1980. 

Foucault M., Psychiatric power Palgrave Macmillan, New 

York 2006.  

Foucault M., The Birth of the clinic: archeaology of Medical 

Perception, Tavistock, London 1973. (Foucault M., 

Naissance de la clinique. Une archéologie du regard 

médical, PUF 1963.) 

Foucault M., Truth, Power, Self: an Interview with Michel 

Foucault. In: Technologies of the self, The university of 

Masachussetts Press, 1988. 

Rabinow P. (ed.), The Foucault reader, Penguin books New 

York, 1986.  

Sekundární 

 

Česká (a Slovenská): 

 

Ajvaz M., Návrat starého varana, Hynek, Praha 2000. 

Arendtová H., Krize kultury, MF, Praha 1994. 

Barša P., Fulka J., Michel Foucault: politika a estetika, 

Dokořán, Praha 2005. 



 221 

Barthes R., Rozkoš z textu, Slovenský spisovatel, Bratislava 

1994. 

Bataile G., Madame Edwarda; Zemřelý, Dauphin, Praha 

1998. 

Bataille G., Erotismus. Herrmann a synové, Praha 2001. 

Bataille G., Svrchovanost. Herman a synové, Praha 2001. 

Baudrillard J., Dokonalý zločin, Periplum, Olomouc, 2001. 

Baudrillard J., Rozhovory s Baudrillardem, Votobia, 

Olomouc 1997. 

Bauman Z., Modernita a holocaust, SLON, Praha  

Bauman Z., Tekutá modernita, Mladá fronta, Praha 2002 

Benjamin W., Iluminácie, Kalligram, Bratislava 1999. 

Benjamin W., Umělecké dílo ve věku jeho technické 

reprodukovatelnosti, In: Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 

1979. 

Bernet R., Kern I., Marbach E., Úvod do myšlení Edmunda 

Husserla, OIKOYMENH, Praha 2004. 

Bílek P. A., Hledání jazyka interpretace, Host, Brno 2003. 

Blanchot, M., Literární prostor, Herrmann a synové, Praha 

1999. 

Boháček K., Proč Gorgiás mluví: úvod do filosofie nebytí, 

Filosofie, Praha 2006. 

Borges Ch. L., Nesmrtelnost, Hynek, Praha 1999. 

Bourdieu P., Teorie jednání, Karolinum, Praha 1998. 

Bystřický J., Mucha I., K filosofii medií, Praha 2007. 

Cabada L., Kubát M. a kol., ˇÚvod do studia politické vědy, 

Eurolex Bohemia, Praha 2002 

Deleuze F., Guattari F., Kafka: za menšinovou literaturu, 

Herrmann a synové, Praha 2001. 

Deleuze G., Foucault, Herrmann a synové, Praha 1996. 

Deleuze G., Nietzsche a filosofie, Herrmann a synové, Praha 

2004. 

Deleuze G., Rokovania, Archa, Bratislava 1998. 



 222 

Derrida J., Ostrohy. Štýly Nietzscheho, Archa, Bratislava 

1998. 

Derrida J., Síla zákona: Mystický základ autority, 

OIKOYMENH, Praha 2002. 

Derrida J., Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 1993. 

Derrida J., Víra a vědění, Mladá fronta, Praha 2003. 

Derrida, J., Roudinesco, É.: Co přinese zítřek. Karolinum, 

2003. 

Descombes V., Stejné a jiné: čtyřicetpět let francouzské 

filosofie (1933 – 1978), OIKOYMENH, Praha 1995. 

Didi-Huberman G., Pred časom dejiny umenia a 

anachronismus obrazov, Kalligram, Bratislava 2006. 

Eco U., Interpretácia a nadinterpretácia, Archa, Bratislava 

1995. 

Eco U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 

1997. 

Eco U., Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. 

Eco U., O zrcadlech a jiné eseje, Mladá Fronta, Praha 2002. 

Eco U., Šest procházek literárními lesy, Votobia, Olomouc 

1997. 

Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, Academia, Praha 

2002. 

Fiala P. Schubert K., Moderní analýza politiky, Barrister and 

principal, Brno 2000. 

Fiala P. Strmiska M., Teorie politických stran, Barrister and 

Principal, Brno 1998. 

Fiala P., Německá politologie, CDK, Brno 1995. 

Friedel E., Kulturní dějiny novověku: krize evropské duše – 

od černé smrti po první světovou válku, Triton, Praha 2006 

Fulka J., Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 

dvacátého století, Hermann a synové, Praha 2004. 

Gadamer G. H., Člověka a řeč, OIKOYMENH, Praha 1999. 

Giddens A., Důsledky modernity, Slon, Praha 1998. 



 223 

Gombrowicz W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997. 

Heywood A., Politické ideologie, Victoria Publishing, Praha 

1994. 

Honneth A., Sociální filosofie a postmoderní etika, Filosofia, 

Praha 1996. 

Horyna B., Filosofie posledních let před koncem filosofie, 

KLP, Praha 1998. 

Horyna B., Mýty jednoho slova: filosofické eseje, KLP, Praha 

2000. 

Hubík S., K postmodernismu obratem k jazyku, Albert, 

Boskovice 1994. 

Huxley A., Konec civilizace, Maťa, Praha 1998. 

Chotaš J., Kant v analytické a kontinentální filosofii. In: 

Nietzsche M., Sousedík P., Šimsa M. (eds.), Schizma filosofie 

20. století, Filosofia, Praha 2005. 

Jamek V., Duch v plné práci, Torst, Praha 2003. 

Jamek V., O prašivém houfci, Torst, Praha 2001. 

Jost F., Realita/Fikce – říše klamu, AMU, Praha 2006. 

Just V., Slovník floskulí 2, Academia, Praha 2005. 

Kouba P, Nietzsche, OIKOYMENH, Praha 2006. 

Krámský D., Michel Foucault a výchova jako událost In: 

Benyovszky L., Šturzová J., O filosofii výchovy a filosofii 

provádějící: sborník věnovaný univ. prof. PhDr. Jaroslavě 

Peškové k jejím 70. narozeninám, Univerzita Karlova, Praha 

1999. 

Kristeva J., Jazyk lásky: eseje o sémiotice, psychoanalýze a 

mateřství, One Woman Press, Praha 2004. 

Kundera M., Nesmrtelnost, Atlantis, Brno 2006. 

Lévy P., Kyberkultura, Karolinum, Praha 2000. 

Lohisse A., Komunikační systémy: socioantropologický 

pohled, Karolinum, Praha 2003. 

Lord Ch., Politika, Karolinum, Praha 1999. 



 224 

Lotman J. M., Štruktúra uměleckého textu, Tatran, Bratislava 

1990. 

Lotman J. M., Text a kultúra, Archa, Bratislava 1994. 

Lyotard J. F., Rozepře, FILOSOFIA, Praha 1998. 

Marcelli M., Michel Foucault alebo stať sa iným, Archa, 

Bratislava 1995 

McLuhan H. M., Člověk media a elektronická kultura, Jota, 

Brno 2000. 

McLuhan H. M., Jak rozumět mediím: extenze člověka, 

Odeon, Praha, 1991. 

Nelson R. S., Shif R. (ed.), Kritické pojmy dejín umenia, 

Slovart, Bratislava 2004. 

Nietzsche F., Genealogie morálky, Aurora, Praha 2002. 

Nietzsche F., Mimo dobro a zlo, Aurora, Praha 1996. 

Nietzsche F., My filologové, OIKOYMENH, Praha 2005. 

Nietzsche F., O životě a umění, Votobia, Olomouc 1995. 

Nussbaumová M. C., Křehkost dobra: náhoda a etika v řecké 

tragedii a filosofii. OIKOYMENH, Praha 2003. 

Ouředník P., Ad acta, Torst, Praha 2006. 

Peirce Ch. S., Gramatica Spelculativa: Etika terminologie In: 

Palek B., Semiotika, Karolinum, Praha 1997. 

Platón, Gorgias, OIKOYMENH, Praha 2000.  

Platón, Protagorás, OIKOYMENH, Praha 2001. 

Platón, Symposion, OIKOYMENH, Praha 2000 

Postman N., Ubavit se k smrti, MF, Praha 1999. 

Říchová B., Přehled moderních politologických teorií. 

Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě, 

Portál, Praha 2002. 

Říchová B., Úvod do současné politologie. Srovnávací 

analýza demokratických přístupů v soudobé politické vědě, 

Portál, Praha 2002. 



 225 

Říchová B., Úvod do současné politologie. Srovnávací 

analýza demokratických politických systémů, Portál, Praha 

200. 

Saussure F. de, Kurs obecné lingvistiky, Odeon, Praha 1989. 

Shapiro I., Útěk před realitou v humanitních vědách, 

Karolinum, Praha 2005. 

Sloterdijk P., Na jedné lodi, Votobia, Olomouc 1997. 

Stammen T., Berg-Schlosser D., Úvod do politické vědy, ISE, 

Praha 2000. 

Virilio P., Informatická bomba, nakl. Pavel Mervart, Červený 

Kostelec 2004. 

Zimbardo P. G., Moc a zlo, Moraviapress, Praha 2005. 

 

Cizojazyčná: 

 

Barthes R., Elements of Semiology, Jonathan Cape, London 

1972. 

Barthes R., The semiotic challenge, University of California 

Press, Los Angeles and Berkley 1994.  

Bell D., The Cultural Cntradiction of Capitalism, Basic 

Books, New York 1996. 

Castoriadis C., Philosophy, Politics, Autonomy: Essays in 

Political Philosophy, Oxford 1991. 

Couzens Hoy D., Foucault: A Critical Reader, Blackwell, 

New York 1986. 

Cumming R. D., Phenomenology and deconstruction, 

University of Chicago Press 2001. 

Darryl Slack J., Mehdi Semati M.,  The politics of „Sokal 

affair", in: Marchessault J., Sawchuk K., Wild Science: 

Reading Feminism, Medicine and Media, Routledge, London 

2000. 

de Man P., Blindness and Insight: Essay i n the Rhetoric of 

Contenporary Criticism, Oxford Unity Press, New York, 

1973. 



 226 

Deleuze G, Guattari F., The Thousand plateaus : capitalism 

and schizophrenia, University of Minnesota Press, 

London/Minneapolis 1998.  

Deleuze G. Guattari F.,Anti-Oedipus: capitalism and 

schizophrenia, University of Minessota press, Mineapolis 

1983. 

Derrida J., Writing and Difference (francouzsky L´ecriture et 

la differérence), University of Chicago Press, Chicago 1978. 

Easton D., A system analysis of Political Life, University of 

Chicago Press, Chicago 1979. 

Eco U., The Open Work, Harvard University Press, 

Cambridge 1989. 

Fontanille J. (Heidi Bostic přel.), The semiotics of discourse, 

Peter Lang publishing, New York 2006. 

Greimas A. J., Sémantique structurale, Larousse 1996. 

Guthrie W. K. C., A  History of Greek Philosophy: The 

presocratic tradition from Parmenides to Democritus, 

Cambridge University Press, Cambridge 1981. 

Herskowitz D., The Madness of Epic: Reading Insanity from 

Homer to Statius, Oxford University Press, Oxford 1988. 

Hogarty P., Jean Baudrillard: Live theory, Continuum, 2004. 

Horkheimer M., Critique of Instrumental Reason, New York 

1974. 

Horkheimer M., Eclipse of the reason, Continuum, New 

York 1989. 

Hoy D. C., Power, Repression, Progress: Foucault, Lukes, 

and the Frankfurt School, In: Couzens Hoy D., Foucault: A 

critical reader, Blackwell, New York 1986. 

Huyssen A., Návrat Diogena jako postmoderního 

intelektuála in: Sloterdijk P., The critique of cynical reason, 

University of Minnesota Press 1987. 

Kendall G. Wickham G., Using Foucault methods, Sage, 

London 1999. 



 227 

Kundera M., The Art of Novel, Faber and Faber, Boston and 

London 1990. 

LaCapra D., Foucault, History and Madness, in: Still A. 

(ed.), Rewriting the History of Madness: Studies in 

Foucault´s ´Historie de la Folie´", Routledge, London 1992. 

Latour B., We have never been modern, Harvard UP, 

Cambridge 1993. 

Lévy P., L´Intelligence collective, La Découverte, Paris 1994. 

McComiskey B., Gorgias and the new Sophistic rhetoric, 

Southern Illinois University Press 2002. 

Megill A., Prophets of extremity: Nietzsche, Heidegger, 

Foucault  University of California Press, Berkley 1985. 

Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: 

with an afterword by Michel Foucault, The Harvester press 

ltd., Brighton, Sussex 1982. 

Miller J., The Passion of Michel Foucault, Harvard UP 2000. 

O´Farell C., Michel Foucault, Sage, London 2005, str. 121. 

Postman N., Technolopoly: The Surrender of Culture to 

Technology, Vintage Books, New York 1993. 

Said E. W., The Word, the Text and the Critics, Cambridge 

UP, Cambridge 1983. 

Serres M., Communication, Minuit, Prais 1969. 

Sheridan A., Michel Foucault, The Will to Truth, London, 

1980. 

Schiappa E., Protagoras and logos: A study in Greek 

Philosophy and rhetoric. Columbia, University of South 

Carolina press, 1991. 

Sloterdijk P., The critique of cynical reason, University of 

Minnesota Press 1987. 

Veyne P., Foucault: Sa pensée, sa personne, Gallimard, Paris 

2008. 

Virilio P., Open Sky, Verso, London 1997. 

Virilio P., Speed and politics, Semiotexte 2007. 

Virilio P., The Vision Machine, IUP, New York 1994. 



 228 

 

 

Články a časopisy 

 

České 

Boháček K., Homo sofistés, Filosofické časopis 3/2006. 

Petříček M., Fenomenologie bez Husserla. Od setkání 

k události, Reflexe č. 32. 

 

Cizojazyčné 

La Quinzaine littéraire, č. 5, 15. 5. 1966. 

 

Divadelní hry 

 

Ravenhill M., Faust je mrtev, Větrné mlýny, Brno 2000. 

Schwab W., Faust:: můj hrudník, má přilba In: Národní 

divadlo, Praha 2003. 

Weiss P., Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata 

předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za 

řízení markýze de Sada : drama o 2 dějstvích, Praha, Orbis 

1996. 

 

Internet: 

 

Michel Foucault: 

http://www.foucault.info/documents/ 

http://www.foucault.qut.edu.au/ 

www.theory.org.uk/ctr-fouc.htm 

www.thefoucauldian.co.uk 

http://www.protevi.com/john/Foucault/ 

http://www.foucaultsociety.org/ 

http://www.csun.edu/~hfspc002/foucault.home.html 



 229 

www.foucault-studies.com 

http://www.thefoucauldian.co.uk/bibliography.htm 

 

Paul Rabinow 

http://ls.berkeley.edu/dept/anth/rabinow.html 

 

Fotogalerie z díla k dvacátému výročí F. smrti T. Hirnshorna 

„24 hodin Foucault“: 

http://www.palaisdetokyo.com/index2002.php?npage=fr/prog

/proj/hirschhorn.html 

 

Další: 

www.jstor.org 

www.books.google.com 

www.lemonde.fr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

ABSTRAKT 

 

ŠVANTNER Martin, Moc/Moc: Je třeba bránit Foucaulta? 

/Diplomová práce/, FHS UK, katedra Elektronické kultury a 

semiotiky, vedoucí práce Petr Kouba PhD.(ÚFAR FFUK), 

Praha: FHS UK 2008. 

 

Práce se zabývá dílčímy tématy v práci Michela Foucaulta a 

to především s ohledem na téma, které podle Foucaultových 

slov "reaguje mezi řádky jeho knih, jakoby napsáno 

citronovou šťávou", tedy téma moci. 

V úvodu práce poukazuje na "naivní postoj" některých 

(zejména empiricko analytických) odvětví politologie, která 

jakožto "věda o moci" častokrát téma moci nechává stranou, 

či se omezuje na pozitivistické analýzy. Je zde naznačen pro 

celou práci  klíčový vztah moci, diskursu, vyloučení a 

zprostředkování, který strukturuje celou další úvahu. A to 

jednak v rovině estetické a etické - je totiž otázkou "jak 

máme vlastně psát", když "myšlení" (diskurs, řeč) je 

"násilím", je prodchnuto mocí a dále pak v rovině kritické (co 

je relevantní kritika v době "nepřehlédnutelnosti"). K tomu 

abychom ale lépe porozuměli mocenským vztahům, je třeba 

provést rozsáhlý exkurs do myšlenkového světa M. 

Foucaulta, který je obsahem dalších kapitol (s přihlédnutím k 

dalším autorům a komentářům). V závěru se práce zabývá, 

pro její již v tomto stavu možná přehnanou obsáhlost (avšak 

jak podotýká P. Sloterdijk, je vždy lepší pedantství, než 

rozvolněnost kritiky), alespoň v náznacích spojení 

východisek M. Foucaulta a U. Becka. Toto spojení totiž 

přináší mnoho nových pohledů na téma vztahu moci a 

diskursu v pozdně moderní společnosti. 

 


