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Úvod 

 

Není snadné charakterizovat takovou disciplínu, jako jsou dějiny idejí: předmět je nejistý, hranice 

špatně vyznačené, metody vypůjčené zprava i zleva, koncepce postrádají jasnost i solidnost. 

 

       Michel Foucault, Archeologie vědění 

  

  

 Spojení „transcendentální historismus“ obvykle nebývá součástí standardního 

filosofického slovníku. Pro filosofa trénovaného v myšlenkové tradici moderní filosofie 

nadto obsahuje (alespoň na první pohled) paradox: „transcendentální“ jakožto označení pro 

obecné podmínky možnosti by rozhodně nemělo připouštět vlastní historickou proměnlivost. 

Spíše opak je pravdou – veškeré chápání historické proměny by mělo být možné teprve až 

na jejich základě. Nicméně i s vědomím tohoto rizika jsme si zvolili toto pojmové spojení 

pro charakterizaci (raného) myšlení Michela Foucaulta.1 Úkolem této práce bude mj. 

zdůvodnit volbu tohoto označení a tím i obsah obou pojmů. 

 Klíčem k promyšlení transcendentálního historismu se pro nás stalo především 

Foucaultovo rané myšlení, v němž převládá tzv. archeologická metoda. Té se bude věnovat 

první polovina naší práce. Pokusili jsme se zde prostřednictvím tří zjednodušených modelů 

prezentovat archeologii v té podobě, v jaké  utváří metodologické pozadí prvních tří velkých 

Foucaultových prací – Dějin šílenství, Zrození kliniky a Slov a věcí. Nicméně vskutku 

výchozím textem se pro nás stala jediná čistě teoretická Foucaultova kniha – Archeologie 

vědění, která nejen bilancuje předchozí Foucaultovy archeologické práce, ale pokouší se 

rovněž rozpracovat archeologickou metodu novým směrem. V této části se pokusíme 

                                                 
1 Nejsme ovšem první, kdo spojení „transcendentální historismus“ použil jako označení Foucaultova 

filosofického postoje. Pokud je nám známo, tak primát náleží Jürgenu Habermasovi, který jej ovšem 
používá bez silnějšího teoretického nároku a se silně kritickým podtónem. Viz Habermas J., Der 
philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main 1988, s. 296. 
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vysvětlit východiska (principy), předpoklady a klíčové pojmy Foucaultovy archeologie – 

„výpověď“, „diskursivní formace“ („epistémé“), „archiv“ a „historické apriori“ a dát tak 

jejich prostřednictvím přesný smysl pojmu diskursu, resp. vědění. Právě na základě 

archeologické koncepce diskursu by se nám mělo rýsovat Foucaultovo pojetí 

transcendentálního, pro něž bude nakonec klíčový protiklad mezi vlastní archeologií na 

jedné straně a tím, co Foucault označuje jako „doxologii“ na straně druhé. Pojem 

„historického“ pak bude vysvětlován na protikladu mezi koncepcí tzv. spojitých či 

kontinuálních dějin a pojetí dějin diskontinuálních, které prosazuje Foucault.2 Je třeba 

poznamenat, že z pozice historiografie se možná bude zdát tato dichotomie již dávno 

překonaná.3 Tím by ovšem zůstala relevantní pouze pro filosofické tázání a pro vlastní 

historiografii by pozbyla jakéhokoliv odůvodnění. Naší snahou bude nicméně ukázat, že 

Foucault právě svým důrazem na diskontinuitu může přinést důležitý příspěvek pro pojetí 

změny, který bývá empirickou historiografií často uchopován jako pouhý pozorovatelný jev 

nebo řada pozorovatelných jevů (či faktů).4 Jednou z našich tezí nicméně je nejen poukaz na 

tu skutečnost, že Foucault na rozdíl od vlastního pojetí transcendentálního tuto koncepci 

diskontinuity (a tím i koncepci historického) nerozpracovává, ale rovněž zdůvodnění, proč a 

jakým způsobem by tuto koncepci podat měl. Druhou naší tezí zde bude ukázat, proč by měl 

být Foucault řazen spíše do tábora filosofického racionalismu (jakkoliv osobitě pojatého) 

                                                 
2 Z toho by mělo vyplývat, že pojem historismus používáme zcela jiným způsobem než Joan Copjec ve své 

knize Read my desire, Lacan against the historicists (Massachusetts, 1994), která pod pojem histori(ci)smu 
klade všechny teoretiky (a Foucaulta především), kteří se domnívají, že společnost je produktem 
mocensko-vědních vztahů. Viz Copjec J., Read my desire, Lacan against the historicists, Massachusetts, 
1994., s. 6. 

3 Foucault v tomto smyslu oceňuje přínos nové francouzské historiografie v čele s Lucienem Febvrem a 
Marcem Blochem. Svou kritiku tedy směřuje především na filosofické pojetí dějin, které je podle něj 
založeno na předpokladu kontinuity a antropologie: „Ce que Marc Bloch, Febvre et Braudel ont montré 
pour l'histoire tout court, on peut le montrer, je crois, pour l'histoire des idées, de la connaissance, de la 
pensée en général.“ Viz „La naissance d'un monde“, in: DE I, s. 815.  

4 Foucault v tomto pohledu originálním způsobem vykládá přínos tzv. seriálních dějin pro proměnu chápání 
události. Tradiční historie se podle něj „domnívala, že to, co je poznáváno, co je viditelné a co je přímo či 
nepřímo referovatelné, jsou události a úkolem historika je zkoumat příčinu či smysl.“ Jak  smysl tak i 
příčina pak byly chápány jako skryté veličiny. Naopak seriální historie byla podle Foucaulta schopná 
ukázat na odlišné vrstvy událostí, „z nichž jedny jsou viditelné, bezprostředně poznatelné dokonce i 
současníky a pak pod těmito událostmi, které tvoří svým způsobem pěnu dějin, existují jiné události, které 
jsou neviditelné a nevnímatelné pro současníky a které mají zcela odlišnou formu” („Revenir à l'histoire“, 
in: DE I, s. 1145.)  
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než empirismu, kam se ovšem nominálně řadí on sám a činí tak posléze i někteří jeho 

interpreti. 

 Hledání vysvětlení možnosti diskontinuity nás však donutilo opustit Foucaultovy 

ryze archeologické práce a konfrontovat se s těmi texty, v nichž Foucault prezentuje novou 

strategii tzv. genealogických zkoumání a rovněž analytiku moci. Někteří interpreti (H. 

Dreyfuss a P. Rabinow, B. Han) vidí v této nové strategii lék na tzv. „metodologické selhání 

archeologie“, které má spočívat především ve Foucaultově „pozitivismu“ a vposledku 

neudržitelné koncepci „autonomního“ diskursu. Chceme však ukázat, že i když (s určitými 

korekcemi) uznáme tuto kritiku za platnou, nakonec ani genealogie ani analytika moci nám 

nepomůže hradbu Foucaultova „pozitivizmu“ probourat. I proto jsme se rozhodli pokusit na 

základě některých Foucaultových textů o konceptualizaci určitého typu události či setkání, 

které se nám jeví jako uzel, v němž se koncentruje podstatná část motivace Foucaultovy 

historicko-kritické práce. Právě z tohoto bodu jsme chceme i naznačit cestu, která by mohla 

vést k vysvětlení předpokladů Foucaultova historismu. Tento krok by nám měl rovněž 

ukázat, jakým způsobem se Foucaultovo myšlení úzce propojuje s politickou aktivitou a na 

obecnější rovině, jak je vůbec možné „neideologicky“ politizovat „humanitní“ (či 

společenské) vědy.5 

 Na metodologické rovině však nikterak nechceme zastírat, že jsme (i pro udržení 

alespoň částečné konzistence našeho výkladu) byli nuceni v některých bodech k (ná)silné 

interpretaci Foucaultových textů. Tento způsob interpretace nicméně neměl spočívat v 

hledání nějakého hlubšího či jiného smyslu Foucaultova myšlení, ale právě v nutnosti 

rozhodnutí mezi různými interpretačními variantami, a to i ve chvíli, kdy většina textových 

svědectví mluvila proti naší volbě.  Přesto se domníváme, že jsme i  často zachovali „ducha“ 

textu a nikoli jeho (pouze empirickou či, Foucaultovými slovy, doxologickou) literu. V 

tomto ohledu bychom chtěli zdůraznit,  že naše četba Foucaultových textů nebyla vedena 

                                                 
5 Ke kritice depolitizace společenských věd viz Certeau M. de, Écriture de l'histoire, Paris 1975, s. 86. 
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historickým ale systematickým, či ještě lépe řečeno problémovým zájmem. Východiskem 

zde nebyla ani snaha o sledování proměny Foucaultova myšlení, ani systematizace korpusu 

jeho myšlenek, ale analýza Foucaultových textů dle stanoveného problému (v našem případě 

identifikace předpokladů a podmínek tzv. transcendentálního historismu).6 Právě z tohoto 

důvodu jsme nakonec ponechali stranou některé problémy, které se pro archeologii mohly 

jevit vždy jako zásadní: vztah tzv. diskursivních a nediskursivních formací, resp. nexus 

vědění-moc; takřka zcela jsme pak vynechali odkazy na pozdní etapu Foucaultova myšlení, 

kde je tematizována etická otázka především na problému tzv. „technik sebe samého“. 

Rovněž jsme vzdali takřka pokusů o ověřování výsledků Foucaultových empirických analýz. 

Z této perspektivy by totiž každá jednotlivá Foucaultova kniha zasloužila minimálně jednu 

disertaci. Jedinou výjimkou zde budiž apendix, který jsme připojili k této práci, jenž snad 

pomůže alespoň rámcově nahlédnout do zákulisí Foucaultovy práce s primární literaturou. 

Tématem tohoto příspěvku se stala komparace mezi Foucaultovou a Althusserovou 

interpretací postavení Karla Marxe v dějinách myšlení.7  

 Motivace pro návrat zpět k Foucaultovým raným archeologickým textům byla 

především dvojí. Za prvé je toto rané období ve vztahu k pozdějším etapám Foucaultova 

myšlenkového vývoje objektem relativně malého zájmu foucaultovských badatelů.8 Za 

druhé jsou pro nás tyto texty zdrojem (přinejmenším v určitých aspektech) jisté teoretické 

radikality, se kterou se nesetkáváme v takové míře v textech pozdních.9 

 Stav sekundární literatury k Foucaultovi obecně je bezútěšný. A to nikoliv proto, že 

                                                 
6 Z historické perspektivy lze vyzdvihnout především s ohledem na ranou archeologickou fázi práci Garryho 

Guttinga (viz Gutting G., Michel Foucault´s Archaeology of Scientific Reason, Cambridge University Press 
1989). Pro detailní analýzu vztahu mezi transcendentálním a historickým jsme se mohli často obracet na 
vynikající práci Béatrice Han (viz Han B., L'ontologie manquée de Michel Foucault, Paris 1998). 

7 Hned z kraje můžeme poznamenat, že Foucault z tohoto srovnání nevyšel zrovna nejlépe. 
8 Poznamenáváme jen na okraj, že archeologické metodě, resp. vůbec diskursivní analýze není např. v novém 

vydání Cambridge Companion to Foucault věnován ani jeden samostatný článek (viz Gutting G., The 
Cambridge Companion to Foucault, Cambridge 20032). Vinu na tomto menším zájmu nemusí nést nutně 
odlišná tematika (vycházíme z předpokladu, že problém moci či technik sebe samého jsou přeci jen více 
„atraktivní“ než problematika myšlení, vědění či poznání), ale rovněž Foucaultův poněkud temný styl 
vyjadřování nechávající tušit v  záhybech slov skryté literární ambice. To vše samozřejmě ještě vůbec 
nemusí implikovat hloubku myšlení, my však pevně věříme, že právě opak je pravdou.  

9 Zdůrazňujeme teoretické radikality, protože pokud jde o tu politickou, tak je tomu spíše naopak 
(přinejmenším co se týče Foucaultových prací a jeho politického angažmá v sedmdesátých letech). 
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by jí byl nedostatek ale právě naopak (a bohužel povětšinou velmi nevyrovnané kvality). 

Nás může v tomto ohledu „těšit“ ta skutečnost, že právě prací věnovaných archeologickému 

období a konkrétně samotné Archeologie vědění je mnohem méně než analýz, které se týkají 

analytiky moci, guvernmentalitě nebo technikám sebe samého. Teprve v poslední době lze 

sledovat pomalou změnu trendu, v němž se Archeologii vědění dostává nové pozornosti.10   

 V rámci hodnocení Foucaultova archeologického podniku lze v sekundární literatuře 

rozlišit přibližně dva tábory. První, do kterého patří autorská dvojice Hubert L. Dreyfuss a 

Paul Rabinow a rovněž jejich žačka Béatrice Han, zastává proti archeologii více či méně 

rezervované stanovisko. Archeologie je podle nich ještě příliš poplatná myšlení moderní 

epistémé, protože neligitimním směšuje transcendentální a historické, resp.empirické (B. 

Han), nebo je kritizována její snaha o koncepci autonomního diskursu, resp. její 

pozitivismus (H. Dreyfuss a P. Rabinow). Všichni tito autoři svorně kvitují Foucaultův 

přechod od této rané archeologické fáze k analýzám mocensko-vědních komplexů, resp. 

procesů subjektivace a opuštění transcendentální tematiky.11 Potíže s těmito interpretacemi 

spočívá především v tom, že Foucaultovo myšlení (i přes jinak velmi podrobné a přesné 

analýzy) chápou implicitně podle určité vývojové logiky a leckdy si nevšímají jiných 

interpretačních možností, které Foucaultovy texty mohou skrývat. Na druhou stranu nám 

přijde velmi podnětný závěr Béatrice Han, která dospívá k závěru (jak napovídá již sám 

název její práce), že většina problémů Foucaultova myšlení nakonec spočívá v nedostatečně 

rozpracované vlastní ontologické pozici.12 

 Druhý tábor se sestává z relativně heterogenní skupiny interpretů, kteří se nepokouší 

                                                 
10 Zde je třeba zmínit především velmi originální práce italského filosofa Giorgio Agambena, které ovšem 

naprosto nedají zaměnit s tím, co by se dalo nazvat sekundární literatura. Viz Agamben G., Signatura 
rerum, Sur la méthode, Paris 2009; idem, Was von Auschwitz bleibt, Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt 
2003, s. 120-127. 

11 Do tohoto tábora by patřila i velmi podnětná kritika z pera marxistického filosofa Dominiquea Lecourta 
(viz Lecourt D., „Sur l' archéologie et le savoir (À propos de Michel Foucault)“, in: Pour une critique de l' 
épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault), Paris 1972, s. 63-133. Lecourt zde chápe Foucaultovu 
Archeologii vědění na pozadí historického materialismu jako „historickou a materialistickou teorií 
ideologických vztahů a formací ideologických objektů“ ( ibidem, s. 113.). Zásadním problémem se mu 
samozřejmě jeví vztah diskursivní vs. nediskursivní formace (teorie institucí), který Foucault dostatečně 
nerozpracovává. 

12 Han B., L'ontologie manquée de Michel Foucault, op. cit., s. 320. 
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archeologii podřadit pod jiný Foucaultův typ zkoumání (ať již jde o genealogii, analytiku 

moci či problematizaci), ale vidí v ní relativně nezávislý způsob analýzy odpovídající na 

určitý problém. Charakteristickým rysem těchto interpretací je, že se nesnaží o umenšování 

role transcendentální perspektivy a archeologické koncepci diskursu přisuzují určitou 

relativní autonomii. Nelze ovšem nezmínit, že pro některé z nich již Foucaultova 

archeologie není jen předmětem výkladu ale rovněž inspirací k vlastnímu velmi osobitému 

pojetí (analýzy či filosofie).13  

 

1. Archeologie před Archeologií 

 

 Archeologie se jako určitý „metodologický“ projekt objevuje ve Foucaultových 

empirických pracích na přelomu padesátých a šedesátých let. Prvním významným 

výsledkem jsou slavné Dějiny šílenství v klasické době (1961), následované o tři roky 

později Zrozením kliniky. Patrně nejznámějším produktem tohoto archeologického období 

jsou pak Slova a věci z roku 1966. Každá z těchto knih ukazuje archeologii v jiném světle 

odpovídající danému problému. Rozhodně se tedy v případě archeologické „metody“ 

nejedná o nějaký jednotící projekt, jenž by nakonec vyústil do konečné teoretické formy, jak 

ji prezentuje spis Archeologie vědění (1969). Ten je z jedné strany snahou o určité 

systematičtější pojednání metodologie diskursivní analýzy, na druhou stranu však rozvíjí 

daný problém opět novým způsobem a v zásadě se nenechává svazovat teoretickými 

formulacemi výše uvedených analýz. Archeologie vědění tedy pouze nerekapituluje na 

metodologické rovině to, co se děje v předcházejících knihách. Následující oddíl budeme 

                                                 
13 Sem patří kromě již zmiňovaných prací Giorgio Agambena především kniha Gillese Deleuze (Foucault, 

Praha 1996). Z německého prostředí je třeba zmínit především práce Philippa Sarasina 
(Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt am Main 2003; Darwin und Foucault , Frankfurt 
am Main 2009). Z anglosaské provenience pak články A. I. Davidsona sebrané v The Emergence of 
Sexuality, Historical Epistemology and the Formation of Concepts, Harvard University Press, 2001); dále 
Webb D., „Cavaillès and the historical a priori in Foucault“, in: Virtual Mathematics, The Logic of 
Difference, Manchester 2006, s. 100-117; Thompson K., Historicity and Transcendentality: Foucault, 
Cavaillès, and the Phenomenology of the Concept, in: History and Theory 47 (February 2008), s. 1-18. 



 14 

věnovat archeologické metodě tak, jak se objevuje v těchto třech pracích, které předcházejí 

Archeologii vědění, tj. půjde o rekapitulaci archeologie před Archeologií. V naprosto 

minimální podobě se ovšem budeme věnovat konkrétním výsledků jednotlivých analýz.14 

Pokud budou zmíněny tak především proto, že nám poslouží buď jako instrument pro účely 

příkladu nebo proto, že se nějakým zásadním způsobem dotýkají teorie diskursu jako 

takového. Pro každý takovýto „archeologický“ případ analýzy jsme vytvořili (možná trochu 

násilně) jeden model. 

 

1.1 Dějiny šílenství – model původního oddělení 

  

 Dějiny šílenství vyšly původně pod názvem Folie et Déraison. Histoire de la folie à 

l´âge classique v roce 1961 a podruhé pak v roce 1972 již pouze pod názvem Histoire de la 

folie à l´âge classique. Tyto vydání si zde nepřipomínáme bez důvodu, protože právě první 

vydání obsahuje důležitou předmluvu, kterou pak Foucault pro druhé vydání patrně pod 

vlivem polemiky s Jacquesem Derridou vypustil. My se ale v našem krátkém nástinu 

budeme odkazovat především na ní.15  

 Dnes je již poměrně banální opakovat skutečnost, že Foucaultovy Dějiny šílenství 

nejsou dějinami pojmu šílenství, tak jak by je chápala např. psychiatrie či psychopatologie, 

ale naopak jsou dějinami gesta, které od sebe rozum a ne-rozum (šílenství) odděluje. 

Rozhodně ovšem není banální si neustále opakovat předpoklady a důsledky tohoto typu 

analýzy. Problém zde spočívá v samotném psychiatrickém (vědeckém, racionálním) 

diskursu (Foucault ještě neužívá pozdějšího discours a spokojuje se s pouhým langage), jenž 

vede minimálně od konce 18. století pouhý monolog rozumu o šílenství a případné řeči 

šílenství tak přisuzuje pouze statut ticha. Psát dějiny šílenství z pozice psychiatra by pak 

                                                 
14 Zasvěceným průvodcem v tomto ohledu je dnes již už klasická kniha Huberta L. Dreyfusse a Paula 

Rabinowa, Michel Foucault, Between Structuralism and Hermeneutics, Chicago 1982, a dále především 
Gutting G., Michel Foucault´s Archaeology of Scientific Reason, op.cit. 

15 Budeme používat Předmluvu v té podobě, jak byla publikována v „Préface“, in: DE I., s. 187-195. 
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znamenalo jen nevědomky opakovat toto gesto vyloučení. Naopak psát dějiny šílenství z 

pozice šílenství samotného, tedy tak, že jej zachytíme ještě jakoby v jeho surovém stavu 

před samotným rozdělením, je romantickou naivitou a holou nemožností. I Proto Foucault 

musí změnit strategii a začít psát „dějiny hranic – těchto temných gest, která jsou nutně 

zapomenuty právě ve chvíli, kdy jsou vykonány, na jejichž základě kultura vytěsňuje něco, 

co pro ní bude nadále platit jako její Vnějšek.“16 Vnějšek – šílenství zde jako ticho, absence 

díla a ne-smysl, hraje, jak správně připomněl Derrida, roli všeho, co lze označit termínem 

negativita. Zároveň je ale samotný vznik pojmu dějin (přinejmenším tak, jak je chápán v tzv. 

západním kulturním prostoru) neodvolatelně svázán s tímto konstitutivním vytěsněním, v 

němž šílenství a negativita splývají v jedno: „Nutnost šílenství je během celých dějin 

Západu spjatá s tímto gestem rozhodnutí, které vyděluje z hluku a jeho táhlé monotonie 

smysluplnou řeč, která se šíří a završuje v čase; krátce řečeno [nutnost šílenství] je svázána s 

možností dějin.“ 17 Možnost dějin tedy předpokládá nutnost šílenství. Pokud je ovšem 

veškeré psaní dějin spjaté s konstitutivním gestem vyloučení, v němž se tvoří negativita 

šílenství, pak se psaní dějin šílenství jeví jako kruhový podnik (alespoň na první pohled) se 

spíše problematickými důsledky. Alespoň v tomto bodě i přes určitou instrumentalitu kritiky 

bychom tedy dávaly za pravdu Derridovi, který poukazuje na tento poněkud nevyjasněný 

bod Foucaultovy „archeologie ticha“.18 Na druhé straně Derrida poněkud přestřeluje, když se 

snaží zpochybnit archeologický projekt jako takový pouze na základě určitých vstupních 

formulací, jež u Foucaulta nabývají nepochybně silně rétorického rázu. Jistě, samotné 

formulování archeologie ticha, tj. jeho převedení do artikulované, smysluplné řeči, v sobě 

obsahuje (Derridovými slovy) určitý „pathos“, a to pathos absurdity, protože tomuto tichu se 

již každou (jazykovou) formulací pokaždé vzdalujeme. Nicméně Dějiny šílenství nejsou 
                                                 
16 Ibid., s. 189. 
17 „La necessité de la folie tout au long de l'histoire de l'Occident est liée à ce geste de decision qui détache 

du bruit de fond et de sa monotonie continue un langage significatif qui se transmet et s'achève dans le 
temps; bref, elle est liée à la possibilité de l'histoire.“, ibid, s. 191. 

18 Derrida J., „Cogito a dějiny šílenství“, In: Násilí a metafyzika, Praha 2002, s. 192-198. Na určitou 
„artificialitu a účelovost“ Derridovy kritiky (ovšem především vzhledem k poněkud infantilní výtce s 
ohledem na pojem „archeologie ticha“) poukázal Josef Fulka. Viz Fulka J., Zmeškané setkání. Denis 
Diderot a myšlení 20. století, Praha 2004, s. 113n. 
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žádnou romantickou snahou, jež usiluje o dosažení nedosažitelného břehu „čistého 

šílenství“, a již vůbec nejsou pokusem mluvit místo šílenství samého, ale trpělivým 

zkoumáním oněch „limitních gest“, jež od sebe neustále oddělují to, co dosáhne věhlasu 

řádu, a to, co upadne do zapomnění negativity. Právě tato gesta jsou vlastním předmětem 

Dějin šílenství, což Derrida i přes podrobný komentář věnovaný rozdvojování (Entzweiung) 

Rozumu vždy stále odsouvá stranou. Možná ale určitá nevyjasněnost a přílišná abstraktnost 

spojená se statutem pojmů Rozumu a především oné „zkušenosti šílenství“, na niž se 

Foucault v celé knize neúnavně odvolává, přinutila Foucaulta k jisté kritické revizi. Teze o 

neexistenci protikladu řeckého rozumu a epochálním zlomu, který postihl západní 

racionalitu v první polovině 17. století, snad ještě stále připomíná původní jednotu a 

následné sebe-oddělování anonymního a obecného subjektu dějin, jehož krystalickou 

podobu nacházíme samozřejmě v Hegelově dialektice Ducha. Odkaz na „obecnou zkušenost 

šílenství“19 nás pak zase ponechává v nejistotě, jak se tato zkušenost vztahuje k oněm 

limitním gestům – je jejich podmínkou možnosti nebo jejich důsledkem?20 Je-li prvotnost 

připsána zkušenosti, pak Dějiny šílenství připouštějí alespoň v náznaku onen „romantický“, 

bezprostřední kontakt s šílenstvím v čisté formě, jenž ještě nepodléhá diskursivním vztahům. 

Právě takovou zkušenost ovšem Archeologie vědění nepřipouští a zasazuje zkušenost do 

předchůdného rámce diskursivity. 

 Druhý klíčový pojem kromě archeologie, se kterým se v Dějinách šílenství 

setkáváme, je obdobou historického apriori, s nímž se setkáme později v Archeologii vědění. 

Foucault zde mluví o „konkrétním apriori“, které umožnilo moderní psychopatologii jakožto 

pozitivní vědu. Toto apriori pak v našem případě spočívá v historickém setkání dvou 

tendencí – sociální praxe internace z jedné strany a právního vědění ze strany druhé. 

                                                 
19 HF, s. 145, 149. 
20 Sám Foucault k tomu v Archeologii vědění píše: „Obecně řečeno Dějiny šílenství věnovaly na jedné straně 

příliš důrazně a na straně druhé značně enigmaticky tomu, co jsem se pokusil označit jako 'zkušenost', 
přičemž se ukázalo, jak málo mne tu ještě dělilo od akceptování anonymního a obecného subjektu dějin.“, 
AS, s. 28 (29). 
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Konkrétní apriori zde tedy představuje faktickou syntézu dvou historických pohybů.21 V 

druhém případě mluví Foucault o tzv. „kvalitativním apriori“ v souvislosti s tzv. medicínou 

těles a tekutin. Roli tohoto apriori zde hrají vášně a zásadní je jejich odlišení od pojmu 

příčiny – vášně již nejsou příčinou šílenství, jak tomu bylo v medicíně šťáv, ale jeho 

„obecnou podmínkou možnosti“.22 Tato apriori či podmínky možnosti lze ale jen těžko 

označit za historické apriori Archeologie vědění. Pokud bychom hledali nějaký funkční a 

významový ekvivalent, pak bychom ho našli spíše v Husserlově pojmu materiálních 

apriori.23  

 V Dějinách šílenství se tedy s pojmem archeologie setkáváme ještě v okrajové, lépe 

řečeno poněkud nedostatečně definované, pozici pod jménem „archeologie ticha“. 

Rozhodující důraz je zde ovšem položen na gesto, jímž se rozum konstituuje skrze 

vyloučení toho, co do něj nepatří – ne-rozumu. Otázkou samozřejmě zůstává, jaký statut 

tomuto rozumu přiřknout – zda se jedná o rozum obecně a pokud ano, jaké jsou styčné body 

a rozdíly s dialektickým pojetím, které přeci jen počítá s dějinami jako s totalitou. Pokud ne, 

kam nakonec zrod tohoto rozumu datovat a jak chápat období, která mu předcházejí?24 

Možná bychom ale, pokud uznáme některé z nejzávažnějších Derridových námitek, mohli 

reformulovat celý tento Foucaultův podnik prostě tak, že položíme důraz pouze na některé z 

jeho komponent. Obává-li se Derrida, že „určitá doktrína tradice, tradice logu je 

Foucaultovým projektem předem předpokládána“, tj. zavazuje-li se Foucault mlčky a 

nevědomě k předpokladu určité neproblematické jednoty, pak lze prostě jen oslabit důraz, 

                                                 
21 HF, s. 176. 
22 HF, s. 291-292. 
23 Husserl rozlišuje několik významů pojmu a priori. Nás zde zajímá především dvojice formální-

materiální/kontingentní. Pojem formálního a priori označuje neempirické předpoklady obecně, tj. 
předpoklady, které se vážou k chápání předmětu vůbec. Materiální a priori je pak vyhrazeno pro skupinu 
předmětů, které se týkají nějakého konkrétného materiálního regionu. Např. materiálním a priori barvy 
bude plocha, protože bez ní si nelze žádnou barvu představit. K tomu viz Husserl E., Formální a 
transcendentální logika, Praha 2007, § 6, s. 46-47; Idem, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické 
filosofii I., Praha 2004, s. 33-36. Pro Foucaulta tedy bude materiálním a priori (ale nikoliv příčinou) 
duševní choroby v 18. století působení vášní.  

24 Velmi stručným způsobem zde navazujeme na některé Derridovy námitky ohledně nejasností vztahu mezi 
řeckým logos, které podle Foucaulta nemá protiklad, a moderním ratio, pro něž je naopak konstitutivním 
aktem vyloučení jeho vlastní negativity – nerozumu. Viz Derrida, „Cogito a Dějiny šílenství“, in: op. cit., s. 
198-200.  



 18 

který Foucault klade na výsadní postavení klasického rozumu, a naopak zobecnit gesto 

vyloučení, které by pak náleželo každé racionální formaci jakožto její podstatný strukturní 

moment. To jistě stále ještě nestačí k tomu, aby se ukázala singularita každé této jednotlivé 

formace, na což nás Derrida neopomíjí upozornit, přičemž sám dodává, že by bylo „možná 

třeba zdůraznit nikoliv to, v čem je [formace] strukturou vyloučení, nýbrž to, v čem, a 

především kvůli čemu se jeho vlastní a modifikovaná struktura vyloučení historicky odlišuje 

od jiných, od jakékoliv jiné.“25 Na obranu Foucaulta je ovšem nutné říci, že přesně to (pokud 

nikoliv směrem zpět po časové ose od zrodu klasického rozumu, pak rozhodně v časovém 

období po něm) také činí.26 Chceme-li zachovat i Foucaultovo uchopení pojmu Dějin, které 

jsou zde pouze dvojníkem Rozumu a rovněž se tedy konstituují vyloučením, pak by Dějiny 

šílenství jakožto dějiny Dějin musely pracovat spíše na způsob jakýchsi proti-dějin. Pokud je 

v něčem Derridova kritika plodná, pak právě upozorněním na nejasná východiska těchto 

archeologických proti-dějin. Tato nevyjasněnost zde ale nemusí vůbec znamenat fatální 

selhání, jak by tomu Derrida pravděpodobně chtěl.27  

                                                 
25 Ibid., s. 203. 
26 Což samozřejmě Foucault Derridovi neopomene ve své kritické odpovědi, jež ovšem vyšla až 10 let poté, 

zdůraznit (viz „Réponse à Derrida“, in: DE I., s. 1152-1153). Derrida na druhou stranu ví, že tyto 
„nesmírně nesnadné, obrovské problémy, které se vznášejí nad Foucaultovou knihou […] jsou přítomny víc 
v její intenci než v její faktické realizaci“ (Derrida J., „ Cogito a Dějiny šílenství“, in: op. cit., s. 203). Pak 
se ale lze oprávněně ptát, do jaké míry se Derridova kritika přes svou výjimečnou jemnost a důkladnost 
nakonec neredukuje pouze na kritiku určitého Foucaultova rétorického gesta, přičemž konkrétních, 
skutečných výsledků Foucaultových analýz se zásadním způsobem nedotýká. 

27 Je dobře známo, že Michel Serres nabízí odlišné čtení Dějin šílenství, které předložil Derrida. Stejně tak 
jako Derrida i Serres si je velmi dobře vědom obtíží, které tato „archeologie ticha“ na metodologické 
úrovni přináší. Jakkoliv bylo podle Serrese nemožné tuto knihu napsat, „přesto byla napsána a leží zde před 
námi. My musíme proniknout k tomu, co ji umožnilo, k zázraku jejího stylu (écriture), pokud chceme 
vstoupit do světa […], který nám vyznačuje“.  (Viz Serres M., Hermes I., La communication, Paris 1968, s. 
170). Předmětem Serresova zájmu je tedy právě statut či podoba jazyka, který mluví o vyloučení šílenství. 
Je to jazyk prostoru a geometrie, který „vyjadřuje základní zkušenost s karanténou“ a stává se tak „stylem 
podmínek možnosti mlčení“ (ibidem). Serres si tak na rozdíl od Derridy všímá právě tohoto jazyka hranic, 
jenž nakonec činí tento nemožný Foucaultův podnik možným. 

  Zde je pro nás zajímavé i to, že Serres uvádí do úzké souvislosti Foucaultovu archeologii šílenství a 
Bachelardovu psychoanalýzu objektivního poznání: „Vzhledem k objektu Bachelard ukazuje, že alchymista 
nezkoumá ani tak přírodní fenomén jako psychologický subjekt sám. Předmětem tohoto archaického 
poznání není tedy nic jiného než projektem samotného kulturního universa do nevědomého subjektu emocí 
a vášní. Mutatis mutandis, to samé platí pro Foucaulta: v klasickém období není předmětem 
psychiatrického poznání ani tak blázen (nevíme, kdo je a kým je) jako spíše projekce klasického kulturního 
universa do prostoru internace. […] Odkrývání archaického předmětu fyziky přimělo Bachelarda mluvit o 
psychoanalýze; odkrývání archaického předmětu psychiatrie přimělo Foucaulta mluvit o 'geometrii'. 
Zobecněme: proto abychom uchopili řezy v historických opakování (récurrences historiques), přijímáme 
současný jazyk (langage actuel), ale měníme vědu“ (ibidem, s. 188). Přestože je tato Serresova paralela 
těchto dvou postupů inspirativní, ztroskotává podle našeho soudu na jednom klíčovém bodě. Bachelard 
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1.2 Zrození kliniky – model původní distribuce 

 

 Ve Zrození kliniky, které Foucault dokončil o dva roky později, se ovšem 

setkáváme s archeologií v poněkud odlišnější podobě než tomu bylo v „Dějinách šílenství“. 

V jistém smyslu se jedná o spis, který je možná samotné „Archeologii vědění“ ze všech 

archeologických spisů nejblíže. Jak napovídá podtitul, Foucaultovi půjde tentokrát o 

„archeologii lékařského pohledu“, v níž bude zkoumat transformaci lékařského diskursu, 

jejímž výsledkem je vznik nového anatomicko-klinického dispozitivu zhruba v letech 1770-

1820. Foucault zde s určitým podezřením hledí na tradiční výklad této transformace, podle 

níž k nám předpozitivistická medicína mluví jazykem fantasmat bez opory v přesném 

(perceptivním) pozorování, zatímco moderní klinická medicína zakládá prostor plné 

viditelnosti. „Spíše než o opuštění starých nauk a teorií“ jde podle Foucaulta o mnohem 

hlubší proměnu, která nemá podobu postupného přechodu od iracionality minulého k 

racionalitě moderního. To, co Foucault označuje jako klíčové pro tuto změnu, je především 

nové rozvržení toho, co lze vidět a toho, co lze vypovídat. Rozhodující roli zde ale sehrává 

proměna pohledu, jež se již nepohybuje v živlu ideality a nezaměřuje se na podstaty, ale 

naopak nechává vyvstat zrnitost a opacitu konkrétních věcí. „Kvantitativní geometrie 

vnímání“ je nahrazena kvalitativní estetikou pasivně vnímaného. Tento nový empirismus 

pohledu ovšem nijak nenutí vzdát se racionálního diskursu, právě naopak – poprvé v 

dějinách západního myšlení umožňuje vědu o konkrétním individuu.28 Vidíme, že pro 

Foucaulta se nejedná o přechod od nevědeckého či iracionálního k vědeckému a 

racionálnímu, ale o transformaci pole vnímání. Dostatečně o tom svědčí např. Bichatovo 

                                                                                                                                                      
sleduje dějiny moderních přírodních věd, aby v nich detekoval „překážky“, které znemožňovaly 
racionalizaci vědeckého objektu. Jeho postup je tedy (i přes všechny evokace řezů) retrospektivní. Foucault 
by na druhou stranu nepřipustil, že moderní psychiatrie je nějakým způsobem racionálnější než diskurs o 
šílenství v klasické době. Naopak Dominique Lecourt vidí oproti Serresovi mezi Bachelardovou 
psychoanalýzou a Foucaultovou archeologií podstatný rozdíl v tom, že zatímco Bachelard stále 
předpokládá jako východisko pojem objektu, Foucault objekt vztahuje k předchůdné diskursivní praxi. (viz 
Lecourt D., Pour une critique de l´épistémologie, op. cit, s. 105.)  K rozdílu mezi Bachelardovou 
psychoanalýzou a Foucaultovou archeologií odkazuji rovněž na apendix této práce. 

28 NC, s. X, 201. 
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odmítání mikroskopu, protože jeho „progresivní“ patologická anatomie uznává pouze 

„běžný pohled“ (le regard quotidien). Co se tomuto pohledu vymyká, nespadá podle 

Bichatovy koncepce do klinického „vědění“. Podobně je tomu i ve vztahu anatomické 

patologie k Lavoisierově chemii, která sice této patologii předepisuje svůj epistemologický 

model ale rozhodně nefunguje jako její „technické prodloužení“. Samotná forma pohledu 

zde ovládá veškeré pole možného vědění a pouze z ní je možné pochopit, proč zdánlivě 

racionální typy diskursů zcela iracionálně odmítají některé racionální a progresivní prvky.29 

Právě proto se musí archeologická metoda vyhnout nekritickému retrospektivnímu pohledu, 

který ji již předem určuje kritéria vědeckosti a nevědeckosti: „Abychom zachytili změnu 

diskursu ve chvíli, kdy k ní došlo, je nepochybně třeba zkoumat něco jiného, než jsou 

tematické obsahy či logické modality, a zaměřit se na onu oblast, kde 'slova' a 'věci' ještě 

nejsou oddělená a kde si na povrchu řeči navzájem náleží způsob vidění a způsob mluvení. 

Musíme se tázat po původní distribuci viditelného a neviditelného v míře, v jaké je spojena s 

rozdělením mezi tím, co je vypověděno, a tím, co zůstává zamlčeno: artikulace lékařské řeči 

a jejího předmětu se tak ukáže jako jediná figura.“30 Taková konkrétní původní distribuce 

pak tvoří „konkrétní a priori“, které v tomto případě činí možnou klinickou zkušenost.  

 Foucault zde ovšem na rozdíl od Dějin šílenství věnuje v mnohem větší míře 

pozornost vlastním podmínkám archeologie samotné. Z jedné strany je Zrození kliniky 

kritickou reakcí na určitou fenomenologii, která by v klinickém přístupu k individuu a 

především v jeho „empirismu“ chtěla najít původní nepojmové setkání „pohledu a tváře“ a 

                                                 
29 NC, s. 171. 
30 „Pour saisir la mutation du discours quand elle s’est produite, il faut sans doute interroger autre chose que 

les contenus thématiques ou les modalités logiques, et s‘ adresser à cette région où les ‚choses‘ et les 
‚motes‘ ne sont pas encore séparé, là où s’appartiennent encore, au ras du langage, manière de voir et 
manière de dire. Il faudra questionner la distribution originaire du visible et de l‘ invisible dans la mesure 
où elle est liées au partage de ce qui s’énonce et de ce qui est tu: alors apparaîtra, en une figure unique, 
l’articulation du langage médicale et de son objet.“ NC, s. VII. Foucault tu samozřejmě nemůže zapřít 
silnou afinitu k pozdnímu Merleau-Pontymu, který v posmrtně vydané knize „Viditelné a Neviditelné“ 
(Merleau-Ponty M., Viditelné a neviditelné, Praha 1998, kap. „Chiasmus“, s. 127-151.) tematizuje 
předreflexivní rovinu, kde viděné a vidoucí ještě není separováno ale naopak v sobě zavinuto. Právě tuto 
rovinu bude nazývat „tělesností“ či „surovým Bytím“. Foucault tento motiv přebírá a převádí ho na rovinu 
vztahu mezi viditelným a vypověditelným. Ke vztahu mezi Merleau-Pontym a Foucaultem zvláště s 
ohledem na Zrození kliniky viz Han B., L'ontologie manquée de Michel Foucault, op. cit., s. 84. 
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„zraku a těla“, jež předcházejí jakémukoliv diskursu.31 Z druhé strany je pak reakcí na tzv. 

liberální medicínu, která vidí v klinickém uspořádání možnost, jak každému jednotlivci 

poskytnout dokonalé zacházení vzhledem k jeho potřebám a jeho nemoci.32 Společným 

jménem pro terč této kritiky je určitá ideologie „lékařského humanismu“, která věří, že v 

klinickém dispozitivu je obsažen její předpoklad. Poprvé se tu tak setkáváme s Foucaultovou 

kritikou empirismu, jenž by měl být podmínkou určitého humanismu reprezentovaného 

respektem k jednotlivci, chránící ho před normalizačním charakterem moderní vědy. 

Foucault vidí věci samozřejmě úplně opačně: „[klinický] Pohled neredukuje, ale zakládá 

individuum v jeho neredukovatelné kvalitě. A tím umožňuje kolem sebe vytvářet racionální 

řeč.[...] o individuu může být konečně veden diskurs s vědeckou strukturou“.33 Klinický 

dispozitiv pak nikterak nesvědčí o vzrůstajícím respektu a lepšímu zacházení s jednotlivcem 

ale spíš o jeho konstituci jakožto objektu klinického vědění. Archeologie je tedy rovněž 

kritickým podnikem. V jakém smyslu jím je, je obsahem druhé podmínky.  

 Tuto podmínku archeologie tematizuje Foucault v rámci snahy metodologicky 

založit možnost tohoto archeologického diskursu o zrození kliniky. Foucault stále chápe naší 

dobu jako dobu Kritiky. Možnost této Kritiky ovšem nespočívá na existenci poznání, jak 

tomu bylo u Kanta, ale na existenci řeči, jak to podle Foucaulta ohlašuje Nietzsche. Řeč je 

zde ale chápána pouze v té míře, v níž je místem skrytého smyslu, jež je potřeba vyslovit. 

Ve hře označujícího a označovaného tak vždy existuje přebytek druhého nad prvním, které 

má za úkol jej explikovat. V tomto přístupu k řeči jde tedy svým způsobem o nekonečný 

úkol, jemuž je práv pouze komentář nebo exegeze (interpretace). Dějiny idejí, jež jsou 

                                                 
31  „Naši současníci vidí v tomto přístupu k jednotlivému ustavení 'jedinečné rozpravy' nejsevřenější    
      formulaci odvěkého lékařského humanismu, stejně starého jako lidský soucit. Bezduché fenomenologie  
      chápání směšují tuto nesoudržnou představu s pískem své pojmové pouště; lehce erotizovaný slovník    

‚setkání‘ a ‚pár lékař-pacient‘ se vyčerpává snahou o předání nevýrazných sil manželského snění     
nemyšlenému.“ NC, s. X, 54-56. Podle užití konkrétních výrazů se zde jedná především o fenomenologii     
inspirovanou Lévinasovou knihou Totalita a nekonečno.  Na druhou stranu sám charakter empirismu  
klinického diskursu ale spíš svědčí o ranou Merleau-Pontyho fenomenologii, která se tu stává kritickým 
terčem. Kritika tohoto „humanistického“ individualismu, který je spojen se vznikem vědeckého diskursu 
(humanitních) věd, je jedním z  klíčových námětů Foucaultovy knihy Dohlížet a trestat (SP). 

32 NC, s. XI. 
33 NC, s. X. 
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dědicem této představy o řeči, pak tento exegetický přístup přetavily podle Foucaulta do 

dvou metod – estetické, která prostřednictvím analogie sledovala historické cesty myšlení 

buď na základě genezí, příbuzenství a vlivů nebo na základě předem určených historický 

jednotek (Weltanschauung, socio-kulturní organizace...); a psychologické, která spočívala v 

relativizaci dosavadního hodnocení dané doby zaměřením na její potlačené psychologické 

obsahy.34 Naproti tomu archeologická analýza musí spočívat v „zacházení s fakty diskursu 

nikoliv jako s autonomními jádry mnohosti významů, ale jako s událostmi a funkčními 

částmi, které postupně formují systém.“35  

 Se všemi těmito znaky se pak v preciznější podobě potkáme v Archeologii vědění. 

Přitom se však Zrození kliniky a Archeologie vědění podstatně liší v náhledu na kategorii 

viditelného. Zatímco Zrození kliniky viditelné chápe v úzkém sepětí s vypověditelným, 

jejichž původní distributivní jednotu má archeologie v mase textů odhalit a popsat (klinika je 

„zároveň novým rozvržením věcí i principem jejich artikulace v jazyce“), Archeologie 

vědění o viditelném nemluví téměř vůbec. Zrození kliniky nejen nečiní mezi vypověditelným 

a viditelným žádného většího rozdílu, ale naopak se spíše zdá, že v postupu konkrétních 

analýz viditelnost postupně získává primát. Foucault se snaží v klíčových pasážích 

věnovaných klinickému diskursu ukázat, že viditelné a vypověditelné, pohled a jazyk jsou 

stejného původu a komunikují prostřednictvím „stejného Logu“. Pohled neregistruje pouhou 

bezprostřednost jevů, ale zachycuje rovněž samotnou genezi věcí, tj. samotný jazyk, kterým 

k nám věci mluví. To je možné právě proto, že struktura pohledu a struktura pozorovaných 

věcí je jedna a táž. Klíčovým nástrojem se zde pak samozřejmě stává popis, který musí 

reprodukovat jak „seřazení jevů“ (ordonnance des manifestations) tak i inteligibilní sled 

jejich geneze (séquence intelligible de leur genèse). Právě zde je ovšem dobře vidět, jak se 

veškeré úvahy o jazyce nakonec podřizují pozorování. Popis jako takový je samozřejmě 

vždy veden v nějakém jazyce, tento jazyk bude ovšem vždy jazykem pozorování. Je jisté, že 

                                                 
34 NC, s. XIII. 
35 NC, s. XIII. 
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ten bude mít rovněž svou vlastní strukturu, nicméně bude to struktura viděného a nikoliv 

vypověditelného. I Condillacův „dobře založený jazyk“ jakožto ideál vědeckého poznání 

není, jak sám Foucault ukazuje, jazykem kalkulu ale jazykem „přiměřeným“ (langue 

mesurée), což zde znamená – „přiměřeným“ vůči popisu pozorování. Foucault tento 

dvojznačný charakter klinického popisu vystihuje velmi dobře, když říká, že „nad veškerou 

snahou klinického myšlení definovat vlastní metody a vědecké normy, se vznáší velký 

mýtus čistého Pohledu, který by byl čistým Jazykem: oka, které by mluvilo.“36 Zrození 

kliniky tedy činí rozdíl mezi pohledem a s ním svázaným jazykem na jedné straně a 

metodami a teoriemi na straně druhé. Zatímco v jejím rámci pohled a jazyk spadají pod 

jednu formu analýzy a viditelné a vypověditelné od sebe ještě není odděleno, „metody a 

teorie“ jsou z této roviny analýzy vyloučeny. Naproti tomu Archeologie vědění ty poslední 

znovu začleňuje do archeologické analýzy.37 Otázkou potom zůstává, jak Archeologie 

terminologicky vyřeší vztah mezi těmito dvěma doménami, když o viditelném nadále takřka 

nemluví. Je nasnadě se domnívat, že ony „metody a teorie“ budou označeny termínem 

vypověditelné a pro první komplex pohledu-popisu zůstane pouze označení viditelné.38 

 Mnohem závažnějším metodologickým problémem se zdá být způsob, jakým 

Foucault zachází ze svými klíčovými teoretickými východisky. Víme, že se v úvodní 

teoretické kapitole vymezuje proti tradičním analýzám dějin idejí, které pracují s 

předpokladem mnohosti smyslu a metodami interpretace komentáře. Proti nim staví svou 

archeologickou metodu, pro niž je klíčové dojít až na úroveň původní distribuce, kde slova a 

věci ještě nejsou oddělena. Jde tedy o obecnou charakteristiku nové metody. V konkrétní 

empirické analýze ovšem tato charakteristika platí pouze pro určitou formaci, kterou je 

diskurs kliniky. Zdá se tedy, že zde dochází k záměně explanans a explanandum. Uvidíme, 

                                                 
36 NC, s. 115. 
37 AS, s. 50-51 (54-55). 
38 Právě zde se asi rodí ono slavné Deleuzovo rozlišení viditelností, jejímž hlavním operátorem je popis, a 

vypověditelností, jejímž operátorem je výpověď. Viz Deleuze G., Foucault, op. cit., s. 71-100. Z tohoto 
pohledu by Bichatova patologická anatomie byla vědou, která nezná vůbec žádné výpovědi, protože je 
založena pouze na pohledu na povrch. Viz NC, s. 130. Nicméně pro toto Deleuzovo ostré rozlišení mezi 
viděním a vypovídáním nacházíme u Foucaulta velmi málo textových opor. 
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že tento případ Foucaultova metodologického pochybení nebude zdaleka poslední a bude se 

nadále opakovat i v jeho následujících knihách.39 

 

1.3 Slova a věci – sémiologický model 

 

 Problémem archeologie Slov a věcí, knihy, o které Georges Canguilhem prohlásil, že 

by mohla sehrát stejnou úlohu pro humanitní vědy jako Kantova Kritika čistého rozumu pro 

vědy přírodní,40 je ustavování „pořádku“ či Stejného. Stojí tedy na opačném pólu než Dějiny 

šílenství, kde hlavním problémem bylo to, co konkrétní kultura vylučuje a tím i konstituuje 

jako své Jiné. Slova a věci se naopak soustřeďují na zkoumání epistemického pole – 

epistémé, jenž podržuje to, co je dané kultuře i přes rozdíly společné. Foucault umisťuje 

tento koncept epistémé mezi dva mezní typy kódů myšlení. Prvním z nich jsou tzv. primární 

či základní kódy, které se nacházejí na nejnižší (tj. co nejblíže smyslovému vnímání) úrovni. 

Zde tyto kódy „usměrňují“ jazyk, perceptivní schémata, výměny, mentalitu, hodnoty a 

hierarchii praxe dané kultury. Sem tedy patří prakticky vše, co studuje běžná empirická 

historiografie.41 Na opačném konci se pak nachází oblast reflexivního poznání, vědeckých 

teorií a filosofických systémů, které mají vzhledem k existujícímu pořádku explikativní a 

legitimizační funkci. Tyto kódy zkoumají teorie, dějiny vědy a dějiny filosofie. Foucaultovy 

epistémé se umisťují mezi tyto dva póly kódů. 

 Tato střední rovina ovšem vůbec nemusí označovat pouhé zprostředkování. Spíše 

naopak. Primární „empirické“ kódy se z jejího hlediska ukazují jako nikoliv „spontánní“ a 

nesamozřejmé; na druhou stranu pro sekundární kódy reflexe funguje tato rovina jako její 

„základ a pozitivní opora“. Klíčovým rysem je její „autonomní charakter“, v němž se podle 

                                                 
39 Na druhou stranu se jedná o chybu tak často, až se zdá, že ji Foucault činí zcela záměrně. O konkrétních 

motivech můžeme pouze spekulovat. 
40 Canguilhem G., „Mort de l'homme ou épuisement du Cogito“, in: Les Mots et les Choses de Michel 

Foucault, Regardes critiques 1966-1968, Caen 2009, s. 274. 
41 I přes nesporný vliv, který na Foucaulta měly někteří historikové ze školy Annales, nelze podle nás 

pochybovat o tom, že by sem zařadil i jejich práce. 
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Foucaulta manifestuje „holé bytí pořádku“: „Když tedy tato 'střední' oblast ukazuje mody 

bytí pořádku, může se vydávat za nejzákladnější, tj. za takovou, jež předchází slova, vjemy a 

gesta, které se potom pokládají za její více či méně šťastné vyjádření (proto má tato 

zkušenost s pořádkem v jeho masívním a prvotním bytí vždy kritickou úlohu); za pevnější, 

archaičtější, nepochybnější, vždy 'pravdivější' než teorie pokoušející se dát jim explicitní 

formu, úplnou aplikaci nebo filosofické zdůvodnění.“42 Epistémé jsou v určitém smyslu 

základnější než primární kódy a teorie a zároveň v sobě obsahují kritický potenciál, který 

umožňuje odstup jak vůči empirickým rastrům, jejichž prizmatem vnímáme svět a mluvíme 

o něm, tak oproti teoriím, které tyto rastry buď formalizují, nebo fundují. V konkrétní 

podobě fungují tyto epistémé podle modelu znaku. Foucault se sice zdráhá používat klasické 

strukturalistické pojmy označujícího a označovaného, protože ty pro něj již představují 

komponenty konkrétní teorie, nelze se ovšem ubránit dojmu, že s nimi „slova“ a „věci“ jako 

označení dvou klíčových pólů epistémé vykazují nápadné shody. Rozhodující zde ovšem 

není ani tak již poněkud vyčpělá debata o tom, zda Foucault používá strukturalistickou 

metodu či nikoliv, nýbrž charakter vztahu, který umožňuje k sobě vztáhnout tyto dva póly, a 

tím vytvořit podmínky pro formulaci vědění. Protože jsou tyto podmínky samy o sobě 

definované jako historické (historické apriori), umožňují v dějinách různé typy vědění. 

Foucault tak rozlišuje v západních dějinách v mezidobí od 16. do 19. století tři po sobě 

následující epistémé. Renesanční epistémé (16. století) formuluje možnost vědění na základě 

vztahů podobnosti, které jsou dešifrovány pomocí hermeneutiky.  Klasická epistémé (17-18. 

století) naopak klade podmínku možnosti vědění do vztahů reprezentace, které odkrývá 

analýza. Konečně moderní epistémé (19. století) se zakládá na všeobecném rozpadu vědění 

a nástupu historizující antropologie. Podle Foucaulta se ovšem nejedná (podobně jako ve 

Zrození kliniky) o postupný přechod od méně racionálního a vědeckého uspořádání k 

vědečtějšímu a racionálnějšímu. V tomto ohledu jsou si všechny epistémé rovnocenné a jsou 

                                                 
42 MC, s. 12 (12-13). 
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stejnou měrou racionální (pokud zde má tento pojem ještě nějaký smysl). Zároveň je od sebe 

dělí radikální diskontinuita, která znemožňuje uchopit přechod z jedné epistémy do druhé a 

tak koncipovat dějiny v nějaké formě jednoty. Foucault takto ostře odlišuje svou analýzu od 

filosofického chápání dějin (především tak, jak ji prezentovala hegeliánská dialektika). 

Druhé důležité vymezení směřuje k tradičním dějinám idejí. Právě vzhledem k nim zavádí 

Foucault důležité rozlišení mezi doxografií a archeologií.43 Posledním důležitým znakem, 

který bychom tu rádi zmínili, je nevědomý charakter epistemických polí. Foucault zde 

rozlišuje mezi jeho negativním a pozitivním modem. První z nich představuje typ, se kterým 

pracují dějiny vědy a historická epistemologie. Jde o sérii vlivů, překážek a filosofických 

předpokladů, jež unikají vědomí vědy a fungují tak jako brzdy vědeckého postupu. Pozitivně 

nevědomé, o které jde v archeologii, naopak charakterizuje právě úroveň pravidel formování 

konkrétních specifických formací, jež nefungují jako brzdy ale jako pozitivní podmínky 

možnosti.44.  

 Nechceme zde nijak zvlášť zabíhat do poměrně komplikovaných analýz oněch tří 

vědních disciplín (ekonomie, biologie, lingvistiky), které Foucault sleduje v průběhu 

vymezených období, povšimneme si pouze několika diagnóz moderní doby, které budou či 

by měly hrát rozhodující úlohu pro konceptualizaci samotné archeologické metody. Jak jsme 

již výše naznačili, klasickou epistémé charakterizovala především možnost všeobecné vědy 

o pořádku s taxonomií jako všeobecným zákonem jsoucen, metodou analýzy reprezentace a 

tabulkou totožností a rozdílů jako vyjádřením tohoto vědění. Moderní epistémé naopak 

rozlamuje tuto jednotu klasického vědění – dochází k zastavení projektu mathesis 

universalis a jednotné encyklopedie, rozdvojení poznání na transcendentální a empirickou 

oblast a k rozpadu analýzy do dvou větví – formální a positivní. To má dva předpoklady. Za 

prvé, na místo taxonomického uspořádání nastupuje Historie jako „základní modus bytí 

empiricit“, který každému druhu jsoucna předepisuje vlastní zákony existence. Za druhé, 

                                                 
43 Budeme se mu věnovat níže.  
44 Foucault M., „Préface à l'édition anglaise“, In: DE I, s. 878-879. 
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tento „historický“ modus vědění se již nevztahuje k nekonečnosti, která charakterizovala 

klasickou tabulku reprezentací, ale naopak k podmínce, která veškeré reprezentace 

předchází a umožňuje je – ke konečnosti člověka. Epistémé 19. století má tedy dva hlavní 

atributy – historismus a antropologii. Vzhledem k určení archeologie jako metody, která 

nám z odstupu umožňuje popsat klíčové znaky moderní epistémé, se zastavíme u tří 

problémů, jež nám snad pomohou vyjasnit si statut archeologické metody. Půjde o problém 

forem jazyka, problém historie a problém transcendentálně-empirického zdvojení. 

 Vzhledem k tématu jazyka tak, jak se profilovalo v rámci moderního myšlení, nás 

bude zajímat především jeho epistemologický statut, konkrétní problémy rodící se filologie 

pak ponecháme stranou. Klasická doba chápala jazyk pouze ve vztahu k teorii reprezentace, 

která se beze zbytku kryla s myšlením - jazyk a myšlení jsou pro sebe v této době navzájem 

průhledné. Tato konstelace se mění s nástupem devatenáctého století, které tento 

neproblematický vztah mezi myšlením a jazykem zásadním způsobem komplikuje. Jazyk se 

vyprošťuje z pout myšlení a stává se samostatným vědeckým objektem. Klasický projekt 

univerzálního jazyka se rozkládá ve světle faktu existence mnohosti jazyků, z nichž každý 

má nyní svůj vlastní původ a vývoj. Ten pak činí nemožnou obecnou gramatiku postavenou 

na teorii znaku a naopak vyzdvihuje gramatiku srovnávací. Odpovědí na ztrátu této 

obecnosti jazyka a jeho nivelizace na pouhý předmět výzkumu se staly tři pokusy o 

kompenzaci tohoto nedostatku. Věda čelila tomuto faktu desintegrace jazyka jak 

pozitivistickou snahou po očištění jazyka od nevědeckých výrazů tak snahou o vytvoření 

logického jazyka, který by se těmto problémům vyhnul úplně. Z tohoto popudu pak vznikají 

všechny formalistické projekty počínaje Boolovou algebrou a vznikem moderní formální 

logiky a logické analýzy jazyka. Druhá kompenzace, vyvolaná mnohostí jednotlivých 

gramatik, spočívala ve snaze překonat tuto rozdrobenost novými koncepcemi interpretace, 

které by umožnily překonat tuto hradbu jazyků a dospět tak k myšlení, které se za nimi 

skrývá. „V moderním myšlení tedy metody interpretace stojí proti metodám formalizace: 
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první charakterizuje záměr nechat promluvit jazyk z jeho vlastní hloubky a nejblíže tomu, o 

čem se v něm mluví, ale bez něho; druhé charakterizuje záměr kontrolovat každý možný 

jazyk a přesáhnout ho zákonem toho, co je možné říci.“45 Třetí, a pro Foucaulta klíčovou 

kompenzací, se stal zrod literatury. Ta se oprošťuje od „hodnot, které ji v klasickém období 

uváděly do pohybu (vkus, požitek, přirozenost, pravdivost)“, překračuje zavedené žánry a 

„stává se jednoduchým projevem jazyka“. Literatura tak již nemluví o ničem jiném než o 

vlastní formě, obrací se k sobě, aby nechala vyvstat samotné „bytí jazyka“.46 Právě tento 

charakter poslední zmíněné kompenzace se pro Foucaulta stane možností, jak překonat 

antropologické myšlení a jak vůbec umožnit vlastní archeologickou metodu. 

 Výše jsme spolu s Foucaultem charakterizovali moderní epistémé jako věk Historie, 

jíž jsou zhruba od konce 18. století v evropské kultuře postupně poznamenány všechny 

druhy jsoucen. Problematika geneze a vývoje tedy není již závislá na tabulce reprezentace, 

ale ukazuje podstatný rys uvnitř jsoucen samotných.47 Epistemická proměna ovšem 

postihuje v této době i historii samotnou. Od antiky funguje jako „paměť, mýtus, podávání 

Slova a Příkladu, nositel tradice, kritické vědomí přítomnosti, rozluštění osudu lidstva, 

předvídání budoucnosti nebo příslib návratu“48, v klasické době pak sice zkoumá obecné 

zákony, ale pouze tak, jak se ukazují v poli reprezentace, která tomuto pohybu předchází. 

Pro moderní vědění se ovšem sama historicita stává jeho původním prostředím a podmínkou 

možnosti. Foucault chce ovšem rovněž ukázat, že „Historie“ je úzce spjata s nástupem 

antropologického myšlení a humanitních věd. Pokud si tedy humanitní vědy, které vyrostly 

z tohoto epistemického podloží, berou za svůj výsostný předmět člověka, tak pouze v rámci, 

v němž mluví, vyrábí a žije. Člověk je tak oddělen z celku poznávání přírody a začleněn do 

jemu vlastních konkrétních forem života, práce a jazyka, jimž historie stanovuje 

chronologické a geografické hranice. Člověk se tedy objevuje jako ta figura, jejíž jednání a 

                                                 
45 MC, s. 312 (308). 
46 MC, s. 313 (310). 
47 Konkrétní podobu tohoto historického obratu komentujeme v apendixu této práce. 
48 MC, s. 378 (373). 
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myšlení je vždy ukotveno a determinováno v těchto hranicích. Nebezpečím tohoto 

historicismu se samozřejmě stává relativismus, jemuž nejde uniknout a jenž tak získává 

statut absolutní hodnoty. Moderní myšlení ovšem zároveň proti této hrozbě staví ideu 

konečnosti, která má předcházet a umožňovat historické formy jednotlivých pozitivit (tj. 

práce, života a jazyka). Nicméně tato konečnost na rozdíl od klasické epochy již není 

myšlena ve vztahu k nekonečnu ale pouze k sobě samé. Historie by pak byla možná teprve 

za předpokladu právě této „metafyziky“ konečnosti.49 Klíčovým Foucaultovým postřehem 

zde však není ani tak určení priority konečnosti nebo historicity, ale spíše popis jejich 

oscilace a vzájemného napětí v poli moderní epistémé. 

 Posledním znakem této moderní epistémé, který bychom zde rádi vyzdvihli, je pojem 

empiricko-transcendentální dublety, jež je podle Foucaulta podstatnou charakteristikou 

analytiky konečnosti. První rozpracování tohoto zásadního problému moderního epistémé 

provedl Foucault již ve svém Úvodu do Kantovy Antropologie z roku 1961, kde tak položil 

                                                 
49 Zůstává otázkou, na kolik zde Foucault polemizuje s Heideggerem. Je-li tomu tak, pak jsou tyto stránky ze 

Slov a věcí pojednávající o vztahu historie a konečnosti takřka ironickou parafrází šestého paragrafu „Bytí a 
času“. Viz Heidegger M., Bytí a čas, Praha 2002, s. 36-40. Obecněji o rozdílu mezi Foucaultem a 
Heideggerem zvláště s ohledem na Foucaultův pojem „řádu“ a Heideggerův pojem „bytí“ viz Han B., 
L'ontologie manquée de Michel Foucault, op. cit., s. 100-101. Asi nejlépe lze rozdíl mezi Heideggerem a 
(raným) Foucaultem ukázat na historické úloze, kterou každý z nich připisuje Descartesově filosofii. Pro 
Heideggera je Descartes klíčovou postavou moderního obratu ve filosofii, protože umožnil radikální 
proměnu představy o vědě, která se od tohoto bodu začíná chápat jako výzkum (Forschung). Jeho 
odpovědnost za tento obrat má spočívat v uchopení jsoucího jako „předmětnosti představování“ 
(„Gegenständlichkeit des Vorstellens“) a pravdy jako „jistoty představování“ („Gewißheit des 
Vorstellens“). (Heidegger M., Holzwege, Frankfurt am Main 1980, s. 85) Zároveň je ovšem Descartes 
podle Heideggera svým uchopením člověka jako subjektu vykonavatelem antropologického obratu ve 
filosofii. Těžko si lze ovšem představit větší protiklad k Foucaultovi. Pro něj Descartesova filosofie 
zosobňuje pouze jeden z mnoha efektů klasické epistémé a nemá tedy žádnou zakládající sílu. Foucault k 
tomuto problému karteziánské filosofie (přírody) píše: „Nicméně ani toto úsilí [matematizace empirického] 
ani pokusy mechanicismu není možné zaměnit se vztahem, skrze něhož celé klasické vědění v jeho 
nejvšeobecnější formě souviselo s mathesis, pochopené jako univerzální věda o míře a pořádku. Pomocí 
prázdných, temných a magických slov jako 'karteziánský vliv' nebo 'newtonovský model' si historici idejí 
navykli směšovat tyto tři věci a definovat klasický racionalismus pokušením učinit přírodu mechanickou a 
vypočitatelnou. Další, trochu schopnější se pod tímto racionalismem pokouší odhalit hru 'protikladných 
sil': sil přírody a života, které se vzpírají redukci na algebru a fyziku pohybu, a takto v hloubce klasicismu 
uchovávají zdroj neracionalizovatelného. I první i druhá z těchto analýz jsou nedostatečné, protože 
základní význam pro klasickou epistémé nemá ani úspěch či neúspěch  mechanicismu, ani právo či 
nemožnost matematizovat přírodu, ale vztah k mathesis, který zůstal až do konce 18. století konstantní a 
nezměněný“ (MC, s. 70-71 (71-72)). Vysvětlení antropologického obratu v západním myšlení odlišuje 
Foucaulta od Heideggerovy pozice ještě silněji. Antropologický modus myšlení nemá podle Foucaulta s 
Descartesovým výstupem vůbec nic společného, protože náleží do zcela jiné (moderní) epistémé a je 
umožněn nikoliv chápáním člověka jako cogito, ale právě něčím, co cogitu podstatným způsobem uniká. 
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základy projektu, jenž uskutečnil právě ve Slovech a věcech.50 Foucault zde analyzuje vztah 

mezi Kantovou Kritikou čistého rozumu a Antropologií v pragmatickém ohledu a ukazuje, 

jakým způsobem se postupně ztrácí prvotní postavení transcendentálního založení lidského 

poznání ve prospěch empirických určení člověka. Transcendentální je tak zdvojeno odkazem 

na svůj empirický původ.51 Slova a věci sledují, jak se pak na základě tohoto „zdvojení“ 

konstituují dvě formy analýzy myšlení. Za prvé jde o tzv. transcendentální estetiku, která 

zkoumá „anatomicko-fyzické“ podmínky myšlení; za druhé pak o tzv. transcendentální 

dialektiku, která naopak odkrývá jeho „historické, společenské a ekonomické podmínky“. 

Obě formy předpokládají dva typy pravd. Z jedné strany jde o pravdu empirickou, která je 

základem pozitivistického typu analýz; z druhé strany jde o pravdu anticipující veškerá 

přírodní i historická určení a pak se sekáváme s pravdou eschatologickou (a v tomto smyslu 

by se dalo nepochybně mluvit rovněž o pravdě teleologické). Důležité ovšem je, že na 

archeologické úrovni se tyto dva typy pravd nakonec nedají oddělit: „diskurs, který chce být 

empirický i kritický, musí být zároveň pozitivistický i eschatologický; člověk se v něm 

objevuje jako redukovaná a zároveň zaslíbená pravda. Předkritická naivita tu vládne bez 

omezení“.52 Pro Foucaulta tedy sice hraje Kantovo rozlišení mezi empirickým a 

transcendentálním poznáním zásadní roli, ale mnohem větší váhu připisuje momentu, v 

němž moderní myšlení zaměňuje jedno s druhým, tj. připisuje empirickému obsahu 

transcendentální status. Právě to je ovšem gesto, které by kritická filosofie neměla připustit. 

Foucaultova analýza nám chce především ukázat, že tato nelegitimní záměna není jen 

nějakým faux pas pokantovského vývoje, ale že je bytostně spojena s celým Kantovým 

podnikem a zvláště s jeho otázkou po podstatě člověka.  

                                                 
50 Foucault M., „ Introduction à l'Anthropologie“, in: Kant E., Anthropologie d'un point de vue pragmatique, 

 précédéde Michel Fouault Introduction à l'Anthropologie, Paris 2008, s 11-79.  
51 Pro Foucaulta znamená toto promíšení jednu z klíčových charakteristik současné filosofie: „ 

L'Anthropologie sera précisément le lieu oú cette confusion, sans cesse, renaîtra. Désignée sous son propre 
nom, ou cachée sous d'autres projets, l'Anthropologie, ou du moins le niveau anthropologique de réflexion 
tendra à aliéner la philosophie. [...] Il faudra bien un jour envisager toute l'histoire de la philosophie 
postkantienne et contemporaine du point de vue de cette confusion entretenue, c'est-à-dire à partir de cette 
confusion dénoncée.“ Ibid., s. 67. 

52 MC, s. 331 (327). 
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 Foucaultova diagnóza moderního myšlení se ovšem nezastavuje pouze u tohoto 

aspektu transcendentálně-empirického zdvojení. Neméně podstatný moment, který v úzkém 

smyslu navazuje na problém „dublety“, představuje „odkrytí“ oblasti nemyšleného, v němž 

moderní „cogito“ (subjekt) rozpoznává, že evidence subjektivního myšlení (ono 

karteziánské i kantovské „Já myslím“) nevede k jistotě bytí tohoto subjektu. „Otázkou již 

není, jak ze zkušenosti s přírodou mohou vzniknout nutné soudy [což je právě problém 

kantovské transcendentální filosofie], ale jak může člověk myslet to, co nemyslí, jak může 

tichým přivlastněním zaujmout místo, které mu uniká, jak může jistým ustrnulým pohybem 

oživovat tu svou podobu, která se mu neustále představuje jako vnější.“53 Jedním z důsledků 

tohoto setkání s nemyšleným je vznik Husserlovy fenomenologie, která se sice prezentuje 

jako kritika psychologismu a klasického empirismu a znovu zavádí do filosofie 

transcendentální téma, na druhou stranu se však neustále vystavuje nebezpečí kolapsu do 

empirických analýz člověka. Důvodem tohoto nebezpečí je sféra prožitků, na níž se 

fenomenologie orientuje v první řadě a která ji slouží jako základ a východisko pro veškerá 

další fenomenologická zkoumání. I přes veškerou snahu jasně rozlišovat mezi empirickými, 

skutečnými prožitky a čistými prožitky jako imanentně danými ve vědomí, se 

fenomenologie podle Foucaulta nikdy nedokáže zcela zbavit tohoto původní sepětí se 

smyslovým vnímáním. Klíčem k vysvětlení této „neschopnosti“ je pro Foucaulta samotná 

podmínka existence fenomenologie. Ta totiž vzniká jako reakce na předkritickou naivitu 

způsobenou mesaliancí pozitivistického a eschatologického diskursu, který nelegitimně 

směšuje transcendentální a empirické.54 Fenomenologie jako analýza prožívaného pak měla 

být nakonec tím diskursem, jenž se měl vyhnout jak pozitivistické redukci tak 

eschatologickému příslibu. Zároveň byl ovšem tento diskurs podřízen určitému 

ambivalentnímu požadavku skrývajícímu osudové napětí – na jedné straně musel udržet 

hranici mezi transcendentálním a empirickým, na druhé straně však musel být schopen 

                                                 
53 MC, s. 334 (330). 
54 MC, s. 332 (327-328). 
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reflektovat jedno i druhé. Přestože měla fenomenologie nahradit naivitu pozitivistického a 

eschatologického diskursu, stala se fenomenologická „analýza prožívaného rovněž 

diskursem smíšené povahy: obrací se k zvláštní nicméně dvojznačné vrstvě, která je dost 

konkrétní, aby se na ní dal použít úzkostlivě přesný a popisný jazyk, avšak od pozitivity věcí 

je dostatečně vzdálená, aby mohla uniknout oné naivitě, zpochybnit jí a zkoumat její 

základy.“55 Nepřekvapí pak, že pro Foucaulta fenomenologie, jakožto popis prožívaného, 

pozitivismus a eschatologii nenahrazuje, ale přímo potvrzuje. 

 Tři znaky – Jazyk jako objekt, Historie jako skrytý předpoklad řádu věcí a Člověk 

jako transcendentálně-empirická dubleta jsme zde vyzdvihli nejen pro úlohu, kterou sehrály 

v moderní epistémé, ale především proto, že archeologie jako metoda, jež tyto znaky 

popisuje, se s nimi musí rovněž kriticky vyrovnávat. V kontextu Slov a věcí to znamená, že 

pokud se moderní myšlení právě díky svým antropologicko-historicistickým předpokladům 

ocitá ve slepých uličkách (jak jsme to viděli právě na příkladu fenomenologie), nesmí 

archeologie vycházet ze stejných předpokladů, resp. musí v procesu imanentní kritiky 

ukázat, jak lze těmto nástrahám uniknout. Není pochyb o tom, že právě v druhém případě 

ukazuje několik myšlenkových gest, která ačkoliv jsou ještě zakořeněná v myšlení 19. 

století, dokázala naznačit cestu ven z jeho rámce. Právě takovouto úlohu plní Nietzsche, 

Mallarmé a v jistém smyslu i některé z humanitních „proti-věd“ jako etnologie, 

psychoanalýza a humanismu zbavený marxismus.56 Samotná archeologie se ovšem ocitá 

                                                 
55 MC, s. 332 (328). 
56 Patrně se zde nelze dostatečně podivit nad interpretací Slov a věcí, kterou poskytl Manfred Frank ve své 

nechvalně známé knize Co je neostrukturalismus? (Frank M., Co je neostrukturalismus?, Praha 2000). 
Frank zde komentuje Foucaultovo hodnocení Nietzscheho a Mallarmého slovy: „pro Foucaulta naopak 
filosofie, která navazuje na tzv. linguistic turn, pouze uskutečňuje imperativ vepsaný v humanitních 
vědách, jenž přikazuje osamostatňovat bytí jazyka vzhledem k nárokům o sobě jsoucího světa. Nietzsche a 
Mallarmé nejsou pro Foucaulta překonavatelé hermeneutiky, nýbrž představují její vyvrcholení: proto je 
zavrhuje, a to jedním rázem s celou humanitní vědou“ (ibid., s. 144). Situace se má přesně naopak. 
Mallarmé a Nietzsche zde představují právě figury, které přes veškerou svou zakořeněnost v systému 
moderního myšlení ukazují hranice tohoto myšlení a možnosti jeho překonání. Co je zde ovšem zajímavé a 
čeho si Frank opomněl povšimnout, je skutečnost, že samotná formace si ve svém vlastním středu vytváří 
podmínky pro své překonání. Stálo by tedy spíše za úvahu promyslet samotný pojem diskontinuity, který 
by právě tyto podmínky neměl připouštět. Místo toho Frank (i přes všechny proklamace o diskontinuitách) 
Foucaultovi zcela nesmyslně podsouvá ,,chápání západního myšlení jako kontinuální a cílesměrnou 
jednotu“ (ibid., s. 145). Jako doklad si bere pasáž, v níž se Foucault ptá, zda celá řada otázek po statutu 
jazyka, která se objevila právě v průběhu 19. století, je výrazem „úsvitu nového dnes, které se teprve 



 33 

před poměrně náročným úkolem, který před ní staví hned několik požadavků. Především 

musí jednoznačně vymezit svůj status jakožto historické metody oproti historismu 19. 

století. Již Dějiny šílenství se setkaly s analogickým problémem, když si jako svůj předmět 

vytyčily psaní dějin Dějin, samotný status tohoto psaní ale ponechaly poněkud nevyjasněný. 

Archeologie se pak musí z tohoto pohledu vymezit oproti eschatologicko-teleologickému 

pojetí, které poznamenává jak pozitivistickou historii tak filosofické koncepce od Comta 

přes Marxe až po (jak ještě uvidíme) fenomenologii.57 Rozhodující ovšem rovněž bude, 

jakým způsobem dokáže obhájit znovuzavedení pojmů „transcendentálního“ a „pozitivity“, 

aniž by opakovala chyby kantovského nebo v užším smyslu moderního transcendentalismu, 

resp. pozitivismu. Dále musí vyjasnit, v jakém smyslu se liší její pojetí jazyka (neboli v 

pozdějším pojmosloví „diskursu“) nejen od formalistických či interpretativních přístupů 19. 

století, ale rovněž od klasické koncepce jazyka reprezentace a nakonec jak máme přesně 

rozumět tezi o bytí jazyka, které ohlašuje novou formaci myšlení.58         

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
ohlašuje, avšak dovoluje nám již uhadovat, že myšlení – toto myšlení, které promlouvá celá tisíciletí, aniž 
by vědělo, že promlouvá – uchopí sebe samo ve své celosti a znovu se osvětlí v záři bytí?“(MC, s. 317 
(314)). Frank si ovšem nevšímá, že si zde Foucault klade pouze rétorickou otázku, která naneštěstí pro 
Franka není poslední, neboť Foucault nakonec dospěje až k bodu (a věru stačilo dočíst jen o pár řádků 
níže), v němž se táže, zda by se snad nemělo „ jednoduše připustit, že všechny tyto otázky po jazyku jsou 
pouze pokračováním a nanejvýš završením události, která – jak nás archeologie poučuje (sic! – J. R.) - 
patří spolu se svými prvými účinky na konec 18. století? Roztříštění jazyka, které je současné s přechodem k 
filologické objektivnosti, by pak byl pouze následkem přetržení klasického pořádku, následkem, který se 
projevil teprve nedávno (protože byl nejskrytější a nejzákladnější).“ (MC, s. 318 (315)). Se západním 
myšlení se to tedy má u Foucaulta přesně naopak, než nám Frank sugeruje. Foucault rozhodně může být 
obtížný a nejasný, ale rozhodně ne rozporný, jak se náš autor domnívá. Pokud ovšem má být Frankova 
interpretace „neostrukturalismu“ (což se samozřejmě netýká pouze Foucaulta ale rovněž Deleuze, Derridy a 
Lacana) exemplární ukázkou hermeneutického přístupu, jak se nás o tom sám Frank pokouší v závěru 
knihy přesvědčit, pak lze zpětně velmi dobře pochopit, proč se Foucault snaží rozejít s veškerým myšlením, 
které si hermeneutiku bere jako své východisko.  

57 Foucault v tomto bodě nejmenuje fenomenologii jako ten myšlenkový směr, jimž by vyvrcholil 
eschatologicko-teleologický způsob chápání dějin. Níže se pokusíme ukázat že, právě ve fenomenologii 
tento pohyb vrcholí. Potvrdila by se tak opět přináležitost fenomenologie k myšlení 19. století.   

58 Zde pouze upozorňujeme, že pojem „Diskurs“ Foucault používá ve Slovech a věcech pouze pro označení 
taxonomického jazyka reprezentace. Viz MC, s. 318 (315).  
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2. Obecná východiska Archeologie 

 

 Archeologie vědění má v rámci Foucaultova díla velmi zvláštní postavení, a to v 

trojím smyslu. Za prvé, označuje konec jednoho období Foucaultova intelektuálního vývoje, 

v němž publikoval tři zásadní knihy Dějiny šílenství, Zrození kliniky a Slova a věci, které 

vyvolaly (především se jedná o poslední z nich) ve francouzském (nejen) intelektuálním 

prostředí velký rozruch a diskusi. Archeologie vědění se právě na základě této debaty 

pokouší zpětně stanovit metodologické podmínky a východiska předchozích knih. Za druhé 

se jedná v podstatě o jediné ryze teoretické Foucaultovo pojednání. Za třetí, patrně žádná z 

Foucaultových prací nevyvolala u svých čtenářů, nikoliv snad přímo jednoznačný nesouhlas 

nebo kritiku, protože to podle mnohých vzhledem k charakteru textu ani nelze, rozhodně ale 

podstatnou míru despektu a nepochopení. Připomeňme snad jen slova jednoho z 

nejostřejších hodnocení Foucaultova velkého premiérového teoretického počinu: 

 

 „Archeologie vědění je obtížná kniha. A to nikoli proto, že by byla intelektuálně 

nějak příliš náročná, nýbrž proto, že její pojmy (čímž se liší od tradice všech srovnatelných 

rozprav o metodě od Descarta až po Sartra) buď nejsou definovány vůbec, anebo jen velmi 

špatně, třebaže její autor má slovo definice v ústech téměř stále.“ 59 

  

 Na Foucaultovu obranu lze říci v tomto případě pouze dvojí. On sám si byl tohoto 

neduhu vědom a také jej poměrně bohatě komentuje. Navíc často klopotný ráz textu, 

opakování, kruhové, nedostatečné či ryze negativní definice nemusí svědčit primárně jen o 

neschopnosti autora, ale rovněž (a věříme, že tomu tak v tomto případě je) složitosti 

zkoumaného předmětu a v posledku i o určité etice psaní.60 Nicméně ani zde zmíněné 

                                                 
59 Frank M., Co je neostrukturalismus, op. cit., s. 167. 
60 „Odtud pramení i opatrný, klopotný styl tohoto textu: v každém okamžiku zachovává odstup, bilancuje své 

možnosti na jedné i druhé straně, tápavě hledá své meze, potýká se s tím, co nechce říct, hloubí příkopy, 
aby vymezil svou vlastní cestu. V každém okamžiku odhaluje potenciální nejasnosti. Odmítá svou identitu, 
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omluvy nás vůbec nezbavují povinnosti učinit to, co sám Foucault nedělá – osvětlit 

předpoklady a důvody, proč se ony zmíněné „nedostatky“ ve Foucaultových textech 

objevují a proč je tak problematické je odstranit. V následující kapitole se pokusíme o co 

nejvěrnější čtení pro nás klíčových pasážích Archeologie vědění a textů s ní souvisejících. 

Půjde o kapitoly a texty, které se přímo věnují konkrétním postupům a pojmům archeologie 

a vůbec jejího technickému aparátu. 

 

2.1 Strategická vymezení archeologie 

  

 Archeologii můžeme nazvat metodou, pokud tomuto slovu prvoplánově nepřipíšeme 

jeho zavedený karteziánský smysl. Nechceme tím říci, že by se tomuto kartesiánskému 

smyslu vymykala úplně, pouze poukazujeme na skutečnost, že nemusí plnit všechna kritéria 

tohoto „klasického“ pojetí metody. Na druhé straně je pravdou, jak velmi brzy uvidíme, že 

alespoň na první pohled přistupuje na některé charakteristické prvky karteziánské rozpravy o 

metodě: začíná od svých základních jednotek – výpovědí a postupuje výše směrem ke 

komplexnějším útvarům – epistémé či diskursivním formacím. Určité shody ovšem 

nenacházíme jen na formální, ale rovněž na obsahové stránce. Jak brzy uvidíme, Foucault se 

podobně jako Descartes pokouší oprostit od navyklých názorů a neproblematických 

představ.61 Navíc je nutné si uvědomit, že se Foucault zdráhá při reprezentativním podání 

                                                                                                                                                      
aniž by předběžně tvrdil: nejsem to ani ono. Většinou se nejedná o kritiku; rozhodně to není způsob, jak 
říci, že vpravo i vlevo se všichni mýlí. Je to způsob, jak definovat singulární místo pomocí exteriority jeho 
okolí; je to pokus definovat onen prázdný prostor, odkud mluvím a který se pomalu formuje v diskurs, 
který ještě pociťuji jako velice křehký, velice nejistý – a nikoliv snaha umlčet ostatní tvrzením, že to, co 
říkají, je bezpředmětné.“ AS, s. 28 (30).  

61 Srovnejme např. citát z AS : „Pokusil jsem se tedy popsat vztahy mezi výpověďmi. Dbal jsem přitom, 
abych nepřijal jako platnou žádnou z těch jednotek, které by mi mohly být nabídnuty a které mi předkládá 
zvyk.“ s pasáží z Descartesových Meditací: „Zavřu nyní oči, zacpu si uši, nechám stranou všechny 
smyslové vjemy, vymažu ze svého myšlení také všechny představy tělesných věcí nebo (ježto je to sotva 
možné) je alespoň jako prázdné a nepravdivé nebudu vůbec brát v potaz – budu oslovovat jen sebe a 
prohlížet si sám sebe zevrubněji, a pokusím se tak ponenáhlu poznat se více a seznámit se sám se sebou 
důvěrněji.“ (Descartes R., Meditace o první filosofii, Praha 2001, s. 51.). V každé z těchto dvou pasáží jde 
nepochybně obsahově o nic jiného. Foucaultovi jde o teorii diskursu, Descartesovi naopak o poznání sebe 
sama jako myslící substance. Foucault má rovněž daleko k Descartesově metodě introspekce.  Společná je 
ovšem snaha zbavit se všech „zažitých názorů“ a návyků, které jsme získali z předem daných schemat a 
teorií. Ještě jasněji bychom tento soulad viděli, kdybychom si vzali Descartesovu první meditaci jako celek, 
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metody v Archeologii vědění používat metaforického či jinak obrazného jazyka a snaha 

(jakkoliv neúspěšná) o přesné výrazivo je v této knize evidentní. Co je zarážející, je ovšem 

styl textu, který tuto metodu prezentuje. Často se i přes zřetelnou snahu o jasnost setkáváme 

s poněkud temnými či ryze negativními definicemi, těžko pochopitelnými formulacemi, 

odbočkami a návraty. Vše nasvědčuje tomu, jak jsme již výše uvedli, že sama povaha 

předmětu činila Foucaultovi velké potíže a v tomto kontextu by bylo příliš unáhlené 

připisovat tomuto mysliteli nějakou libovůli nebo záměrné zamlžování clonou jazykové 

metaforiky. 

 Začneme-li od nejjednodušších vymezení, pak polem působnosti archeologické 

metody je řeč ve velmi širokém významu. Foucault z tohoto pole řeči předem nevylučuje 

žádnou její část, jak to činí např. Saussure při koncipování lingvistiky.62 V rámci řeči ovšem 

studuje archeologie pouze určitou dimenzi, kterou bude na ještě nespecifikované úrovni 

nazývat diskursem. Jinak řečeno předmětem archeologické analýzy je v podstatě jakákoliv 

řečová performance, nakolik se může objevit jako prvek diskursu. Archeologie se ovšem 

prezentuje jako příspěvek do diskusí kolem pojetí dějin a historiografie vůbec. V konkrétní 

podobě se pak jedná o „dějiny idejí, myšlení, vědy či poznání.“63 A právě těmto dějinám je 

adresována na úvodních stranách Archeologie řada kritik jejich tradičních předpokladů, 

které mj. donutily Foucaulta k pokusu koncipovat diametrálně odlišnou metodologii. 

 Archeologie vědění bývá někdy chápána jako teoretické vyjádření Foucaultovy snahy 

zavádět do dějin diskontinuity, zlomy a transformace. Tato až příliš obecná charakteristika 

ovšem potřebuje mnohá zpřesnění. Primárním cíle archeologie je totiž spíše suspenze a 

zpochybnění několika pojmů, které doposud analýza mlčky předpokládala jako určující. Pro 

Foucaulta nesou všechny tyto pojmy charakter „preexistujících forem kontinuity“. Patří 

mezi ně pojmy „tradice“, „vlivu“, „rozvoje a vývoje“, „ducha“, „autora“, „knihy a díla“. Pro 

                                                                                                                                                      
jejichž vůdčím motivem (nebo jedním z jejích vůdčích motivů) je snaha oprostit se od přejatých názorů. 

62 Saussure, jak je všeobecně známo, dělí řeč (langage) na jazyk (langue) a promluvu (parole). Předmětem 
lingvistické vědy se mu ovšem stává pouze jazyk. 

63 AS, s. 33 (35). 
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Foucaulta představují instance, které jsou neproblematicky stanoveny předem a následně 

zvnějšku aplikovány na daný historický materiál. Foucault ovšem na druhou stranu žádnou z 

těchto forem kontinuity paušálně neodsuzuje: „Nesmí být samozřejmě definitivně 

odmítnuty, ale je třeba narušit klid, se kterým jsou přijímány; musíme ukázat, že nejsou 

samozřejmé, ale že jsou vždy účinkem takové konstrukce, jejíž pravidla musí být známa a 

jejíž oprávnění musí být prozkoumána.“64 Foucault se zde tedy nejeví jako nějaký 

prvoplánový ničitel jednoty dějin. Ba právě naopak, mluví z něj spíše kritický přístup, který 

podrobuje analýze neprověřené pojmy. Už nyní by měl být patrný rozdíl mezi pouhým 

vzýváním diskontinuit oproti kontinuitám a kritickou analýzou kontinuit. Tento rozdíl se 

nám ve své zřejmosti odkryje teprve až na rovině analýzy, kterou Foucault nazývá „popisem 

diskursivních událostí“. Všechny jednotky, které implikují kontinuitu „zkrátka vyžadují 

jistou teorii a […] tato teorie nemůže být vytvořena, aniž by se ve své ne-syntetické čistotě 

objevilo pole faktů diskursu, na jehož základě jsou [tyto jednotky kontinuity] budovány.“65 

Pojmy kontinuit tedy vyžadují přísnou teoretickou konstrukci na rozdíl od diskursivních 

událostí či faktů, které jsou vzhledem k nim primární: „Musíme být připraveni přijmout 

každý moment diskursu v jeho nenadálém vpádu; v punktualitě, v níž se objevuje, a 

v časové rozptýlenosti […]. Diskurs […] musí být zkoumán tak, jak a kdy se objeví. („dans 

le jeu de son instance“)“66 Pokud ovšem veškeré předběžné jednotky analýzy zaujímají vůči 

těmto diskursivním událostem až druhotné postavení, pak tento přístup vyvolává některé 

metodické otázky ohledně počátečního kritéria výběru textů: jaká kritéria máme zvolit, 

abychom se vyhnuli již předem zkonstruovaným jednotkám? Foucaultova odpověď je 

v tomto okamžiku stejně tak překvapivá jako naprosto neuspokojivá – máme si vybrat oblast 

vědy, kde „jsou vztahy [mezi jednotkami diskursu] velmi četné, husté a lze je relativně 

snadno popsat“ a z těchto věd ty, „které si za 'objekt' zvolily subjekt diskursu (tedy svůj 

                                                 
64 AS, s. 39 (42). 
65 AS, s. 40 (43). Překlad upraven. 
66 AS, s. 39 (42). Překlad upraven. Český překlad je již velmi interpretativní, po několika malých úpravách 

jsme ale do něj již nezasahovali. Uvedené syntagma „dans le jeu de son instance“ by v doslovném překladu 
znělo „ve hře vlastní naléhavosti“, což čtenáři rozhodně práci neulehčí. 
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vlastní subjekt) a pokusily se ho rozvinout jako pole poznatků“, což zde konkrétně znamená 

vědy humanitní.67 To nemůžeme samozřejmě považovat za postup, který by řešil tento 

problém, protože založit metodu, jež si činí nárok na obecnější dosah (vědy či vědění 

vůbec), s odkazem na specifickou část tohoto odkazu (humanitní vědy) je buď nepřípustné 

nebo si vyžaduje dalších podpůrných argumentů (jež nám ovšem zatím chybí). Foucault 

bude tento problém řešit s odkazem na určitou „jednotu diskursu“, jež je založena „spíš na 

prostoru, v němž se různé objekty vyskytují a neustále transformují, než na stálosti a 

jedinečnosti jednoho objektu.“68 

 Jedním předmětem kritiky pojmů, které předpokládají kontinuitu, je u archeologie 

jejich neproblematická samozřejmost, tím druhým pak jejich empirismus. Archeologie 

vědění tuto kritiku nijak netematizuje, protože si k jistému druhu empirismu zachovává 

svým způsobem dvojznačný vztah, ovšem lze ji v explicitní podobě najít na poměrně málo 

komentovaných stránkách Slov a věcí. Výše jsme narazili na rozdíl, který Foucault činí mezi 

tzv. doxologií a archeologií. Už samotné toto rozlišení by nás mělo varovat před jakýmkoli 

jednoznačným spojováním Foucaultovy archeologie a empirismu. Ne náhodou užívá 

Foucault pojmu doxologie, aby zdůraznil určitou spřízněnost klasického řeckého 

filosofického pojmu „doxa“ – mínění s jím kritizovaným pojetím analýzy. Jisté platónské 

ozvěny zde tedy jistě nelze přeslechnout. Schopnost „mít mínění“ (doxa) se u Platóna chápe 

jakožto mohutnost (duše), jež se vztahuje na věci či jevy, které mohou být i jinak. Důvod 

spočívá v tom, že mínění je spojeno s proměnlivým charakterem našeho empirického 

vnímání.69 Ať již se však vztahuje mínění na stejný obor předmětů jako poznání nebo 

nikoliv, v každém případě se týká předmětů, nakolik jsou vnímány v proměnlivých a 

mnohačetných vztazích. Foucault samozřejmě přímo nekopíruje tento platónský model 

doxa-epistémé, přesto u něj nacházíme analogické shody. Stejně jako pro Platóna ani pro 

                                                 
67 AS, s. 45-46 (49-50). 
68 AS, s. 49 (53). 
69 Problém vztahu mezi platónakým doxa a epistémé je samozřejmě mnohem složitější a nemáme zde prostor 

věnovat se mu detailně. Používáme zde toto rozlišení především proto, abychom jeho pomocí vyostřili 
vnímání našeho problému. 
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Foucaulta nedosahuje doxologická analýza základní úrovně myšlení – pro Platóna jsou to 

samozřejmě ideální Formy, pro Foucaulta pak „hlubinné podmínky myšlení“, tedy to, co ve 

Slovech a věcech nazývá epistémé. Doxologie se pohybuje pouze na „fenomenálním“ 

povrchu řečených věcí, z něhož snadno dokážeme vyvodit různé kontinuity v podobě vlivů a 

tradic. Ve Slovech a věcech je tento rozdíl exemplifikován v explicitní podobě (kromě řady 

jiných příkladů) na sporu mezi utilitaristy a fyziokraty v rámci analýzy bohatství klasické 

doby (18. století).70 Foucault s ohledem na tento spor dvou škol dodává: 

 

„Je třeba pozorně rozlišovat dvě formy a dvě úrovně výzkumů. Jedny se zaměřují na mínění 

(opinions), aby zjistili, kdo byl v 18. století fyziokratem a kdo antifyziokratem; jaké zájmy tu 

působili; o jakých otázkách a s jakými argumenty se polemizovalo; jak se odvíjel boj o moc. 

Druhé si nevšímají osob a jejich historie, ale určují podmínky, které v myšlení umožnily 

koherentní a simultánní formy 'fyziokratického' a 'utilitaristického' vědění. První analýza 

patří do doxologie. Archeologie uznává a praktikuje pouze druhou“.71  

  

 Tento citát je pro nás klíčový a setkáme se s ním ještě v dalších kapitolách. Zde 

chceme pouze zdůraznit jeden důsledek, který z něho plyne. Foucault především odmítá 

směšovat výše zmíněné formy analýz. Jedna ani druhá se navzájem nepřekrývají, nedoplňují 

ani nepodmiňují. Archeologie, která studuje podmínky myšlení, tak získává určitou 

autonomii. Materiální („boj o moc“, „zájem“) ani textový („otázky“, „argumenty“) kontext 

zde nehraje žádnou roli, ba naopak působí zde rušivě – strhává archeologii do doxologie. 

Archeologie zde ovšem prokazuje i svou neempirickou a, dovolujeme si říci, 

„racionalistickou“ tendenci, která nevysvětluje v tomto konkrétním případě neshody v 

simultánních formách myšlení odkazem na jejich bezprostřední „empirický“ kontext. Z její 

perspektivy se nakonec ukazují tyto povrchové, jevové rozpory jako výrazy jedné a té samé 

                                                 
70 K detailnější analýze odkazujeme na apendix této práce. 
71 MC, s. 214 (215). (zvýrazněno – J.R.) 
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formace podmínek myšlení – epistémé. Výsledkem tak není jednoduché rozbití kontinuit ale 

stanovení úrovně analýzy, která nám ukáže základnější kontinuity a základnější zlomy – co 

se na doxologické rovině jeví jako spor a napětí mezi různými formami myšlení, jejichž 

motivace se zde vysvětlují nediskursivními okolnostmi, může archeologie vysvětlit jako 

důsledek společného epistemického prostoru. V tomto ohledu není bez zajímavosti, že 

inspirací pro samotný pojem archeologie zde nebyl nikdo jiný než Kant.72 Foucault píše, že 

„Kant použil toto slovo pro označení historie toho, co činí nutným určitou formu myšlení“.73 

Jakkoliv se jedná již o určitou interpretaci Kantova pojmu, nelze zde opomenout další 

racionalistický rys Foucaultovy archeologie. 

 Poslední a asi nejznámější kritika archeologie se zaměřuje na pojem subjektu jako 

předpokladu historického dění. Foucault si je samozřejmě dobře vědom toho, že minimálně 

pro valnou část meziválečné historiografie ztratil tento předpoklad na jakékoliv explikativní 

síle. Sám tuto epistemologickou proměnu historiografie datuje dokonce až k Marxovi a 

Nietzscheovi, kteří podle něj stáli na počátku tohoto pohybu, jenž měl za následek 

decentraci subjektu, multiplikaci zlomů a diskontinuit a problematizování kontinuit. 

Foucault má ovšem za to, že právě v dějinách myšlení, poznání a idejí a rovněž v myšlení o 

dějinách tato transformace vůbec neproběhla.74 Navzdory výzkumům v psychoanalýze, 

lingvistice a etnologii, které v poválečných letech především zásluhou Lacana, Jakobsona, 

Barthesa a Lévi-Strausse dokázaly decentrovat subjekt „ve vztahu k zákonům touhy, 

k formám jazyka, pravidlům jednání či ke hře mytických nebo fabulačních diskursů“ a 

ukázaly „že sám člověk, zkoumaný z hlediska toho, čím je, není schopen skládat účty ze své 

sexuality a ze svého nevědomí, ze systematických forem svého jazyka či z pravidelnosti 

                                                 
72 „Les monstruosités de la critique“, in: DE I, s. 1089-1090. 
73 Ibid., s. 1089. Foucault zde samozřejmě již posunuje původní význam tohoto Kantova pojmu ve směru, 

který rozvine právě v Archeologii. Pro Kanta totiž nepůjde jen o určitou formu myšlení, ale myšlení vůbec: 
„Eine philosophische Geschichte der Philosophie ist selber nicht historisch oder empirisch sondern 
rational, d. i. a priori möglich. Denn ob sie gleich facta der Vernunft aufstellt so entlehnt sie solche nicht 
von der Geschichtserzählung sondern sie zieht sie aus der Natur der menschlichen Vernunft als 
philosophische Archeologie.“ Kant I., „Fortschritte der Metaphysik“, in: Gesammelte Schriften XX, Berlin 
1942, s. 341. 

74 AS, s. 22 (23). 
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svých výmyslů“, přesto „znovu došlo podle Foucaulta k oživení tématu kontinuity dějin“. 75 

Cílem těchto výpadů samozřejmě byli existencialisté v čele se Sartrem, kteří si ovšem byli 

velmi dobře vědomi všech úspěchů těchto nových věd, které měly za cíl člověka spíše 

„rozpustit ve strukturách“ než konstituovat. Jak známo, Sartre všechny tyto typy analýz 

vhodil do jednoho pytle se jmenovkou strukturalismus a vytknul jim vytěsnění dějin, které 

chápal jako lidskou praxi. Nechceme se zde věnovat otázce, do jaké míry (byť i nevědomky) 

mohl mít Sartre v něčem pravdu, chceme pouze poukázat na tu skutečnost, že pro Foucaulta 

se dějiny myšlení ani myšlení o dějinách dosud nevypořádaly s problematikou zlomů a 

diskontinuity, aniž by se je v poslední instanci nepokusily oslabit nějakou formou 

sjednocující instance. Jménem pro tuto instanci je pro Foucaulta samozřejmě subjekt jakožto 

forma dějinného vědomí a veškerá kritika humanismu a antropologie u něj v posledku 

směřuje právě na tento pojem. Dějiny pak ze zorného úhlu humanismu a antropologie 

představují vždy pouze „naše“ dějiny, jež se odehrávají ve formě kontinuálně rozvíjené 

paměti. U Foucaulta nakonec problém kontinuity a historického vědomí spadá vjedno: 

„Převádět historickou analýzu do diskursu kontinuity a činit lidské vědomí původním 

zdrojem všeho dění a vší praxe, jsou dvě tváře téhož způsobu myšlení. Čas se tu chápe jako 

totalizace, a revoluce nejsou nic jiného než okamžiky uvědomění“.76 Tato kritika má ovšem 

ještě jeden netriviální důsledek, který jsme již výše naznačili. Strukturalismu bývá často 

vytýkáno, že dějiny zmrazil do synchronních jednotek a naprosto opominul dynamické 

rozvíjení formací. Strnulé systémy pak začaly být na základě této kritiky prolamovány živou 

historií, což ale znamenalo pro Foucaulta právě oživení lidského subjektu v podobě dějinné 

praxe.77 Tento protiklad struktury a nastávání se ale nakonec podle Foucaulta ukázal jako 

falešný. Dynamismus dějin je schopen potlačit diskontinuitu pouze za předpokladu 

humanistického nebo empirického pojetí dějin. Foucault je tak vskutku propagátorem 

                                                 
75 AS, s. 24 (25). 
76 AS, s. 23 (24). 
77 „Aby se toto téma, které proti 'nehybnosti' struktur, jejich 'uzavřenému' systému, jejich nutné 'synchronii' 

klade živou otevřenost dějin, prosadilo, je zjevně třeba popřít v historických analýzách užívání diskontinuit, 
definování vrstev a jejich hranic, popisování specifických řad, odkrývání celé hry diferenciací.“ AS, s. (25). 
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statické analýzy oproti dynamickému dění. Co toto konkrétně znamená a jaké jsou vycházejí 

implikace, bychom rádi analyzovali v pozdějších kapitolách. 

 

2.2 Principy archeologie 

 

Foucault sám nikdy archeologii neukládal nějaké principy, od nichž by měla začínat 

a jimiž by se měla legitimizovat. Přesto se domníváme, že je nejen důležité takové principy 

stanovit, ale lze je rovněž ve Foucaultově textu najít. Tyto principy pro nás budou nanejvýš 

obecnými vstupními ukazateli základní orientace archeologické analýzy. Identifikujeme jich 

dohromady pět: 

 

1) Princip archeologické epoché. Foucault zde nemůže zapřít určité 

spojenectví s fenomenologií, pro níž je epoché jedním ze základních 

metodologických kroků. Analogickou funkci plní epoché na formální 

rovině i v archeologii. Lze namítat, že v jejím rámci je pak nelze považovat 

za principy v silném smyslu ale pouze za součást právě určité 

metodiky/metodologie (a v této podobě se jí budeme věnovat v pozdějších 

kapitolách). Domníváme se ovšem, že u Foucaulta hrají obojí roli – jde o 

určitý prvotní postoj k fenoménu řeči a zároveň o postup či metodu, jak 

dospět na zamýšlenou, archeologickou úroveň. V této chvíli nás bude 

zajímat hlavně první role této epoché. Co tímto principem chce Foucault 

říci? Především to, že pokud chceme dosáhnout takové úrovně řeči, na níž 

se nám ukáží základní jednotky diskursů, tj. výpovědi a abychom je přitom 

nesmísili s jiným jednotkami odlišných analýz řeči (lingvistika, logika, 

pragmatika řečových aktů), musíme „zkoumat řeč nikoli ve směru, v němž 

označuje […]; [musíme] ignorovat její moc označovat, pojmenovávat, 
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ukazovat, zjevovat, být místem smyslu nebo pravdy“.78 Foucault se zde 

jednoznačným gestem rozchází s tradicí, která chápe řeč pouze jako 

instrument, prostředek komunikace nebo nositele významu. Foucault 

samozřejmě nepopírá, že řeč tyto funkce v každodenním lidském stylu 

vykonává a že lze s dobrým svědomím provádět analýzu na základě tohoto 

pojetí. Mineme se však s dimenzí, která je podle Foucaulta řeči vlastní, v 

níž se setkáváme s „holým bytím řeči“, jejíž úlohou již není poukazovat na 

nic mimo sebe (ať již jde o označované, referent nebo smysl), ale pouze na 

sebe sama – archeologie má odkrývat dimenzi řeči v její autoreferenci. I 

zde vidíme jeden z impulsů, který dovedl Foucault k poměrně radikální 

kritice veškerého subjektivismu, humanismu a fenomenologie. Z pozice 

(fenomenologického) subjektu se řeč ukazuje vždy ve svém druhořadém, 

služebném postavení coby nástroj. Příčinou je právě ona „lidská“ či 

subjektivní perspektiva, která nám zamezuje pohlížet na řeč ze zcela jiného 

úhlu. Pokud hledisko subjektu či člověka (a pro Foucaulta budou 

vposledku tyto pojmy takřka synonymní) zůstane východiskem, nemůže 

analýza nikdy dosáhnout onoho „bytí řeči“. Archeologický princip epoché 

je právě to, co suspenduje řeč jakožto nositele významu či smyslu a 

umožňuje redukci nikoliv již na úroveň fenomenologického čistého 

vědomí (transcendentální já), ale na rovinu řeči samotné – na rovinu její 

materiality. 

2) Druhý princip jsme pracovně nazvali principem plnosti. Foucault zkoumá 

verbální performance (neboli diskurs) na rovině těchto performancí 

samotných. Archeologická (či jinak diskursivní) analýza spočívá v popisu 

„toho, co bylo řečeno, přesně tak, jak to bylo řečeno“.79 Foucault se zde 

                                                 
78 AS, s. 153-154 (171). 
79 AS, s. 151 (168). 



 44 

vymezuje především proti hermeneutické interpretativní analýze, která 

vychází z předpokladu, že „vyřčené věci“ („ choses dites“) obsahují v sobě 

mnohem více než to, co bylo fakticky řečeno. To je podmínka jakékoliv 

hermeneutické práce. Na archeologické úrovni ale tuto otázku nemůžeme 

vůbec klást, protože zde je řečeno „vše“ a nic zde nepřebývá ani nechybí. 

To samozřejmě vůbec neznamená, že dotyčný korpus musí být nutně 

konzistentní, tj. že z hlediska koherence a konzistence nic nepostrádá. 

Právě naopak všechny tyto „hranice, mezery a vyloučení“ jsou popsány 

spolu s tím, jak je daný výskyt verbální performance předkládá. 

Archeologie se tyto ne-konzistence nepokouší zahladit, jak to dělá logická 

analýza nebo jim porozumět, jak to činí analýza hermeneutická. Deleuze 

tento „nejvyšší Foucaultův dějinný princip“ vystihuje přesným způsobem, 

když říká, „že v každé době je již vždy řečeno vše: za oponou není skryto 

nic k vidění, tím spíše je však důležité popsat tuto oponu či základnu každé 

doby, neboť není nic za ní, ani pod ní“.80 

3) Třetí princip pojmenujeme principem extenzionality, jenž je pomocným 

termínem, který si vypůjčujeme z logiky a matematické teorie množin. U 

Foucaulta znamená především to, není že předem (tj. před započetím 

konkrétní analýzy) rozhodnuto, jaké jednoty se stanou předmětem 

diskursivní analýzy a jaké nikoliv. Archeologie tedy nezačíná předběžnou 

konstrukcí (tj. konzistentní definicí pojmu) vlastního předmětu analýzy ani 

nevymezuje tento heterogenní textový korpus nějakým předběžným 

časovým vymezením (18. století, renesance…). „Diskurs není v žádném 

případě místem, kde se budou ukládat předem připravené objekty a stavět 

se jeden na druhý jako v jednoduchém povrchu zápisu.“81 Archeologie 

                                                 
80 Deleuze G., Foucault, op. cit., s. 80. 
81 AS, s. 62 (68). 
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vychází z daného korpusu textů a nezáleží na tom, zda prvky tohoto 

korpusu náleží do toho, co nazýváme např. literaturou, vědeckým 

pojednáním, osobními poznámkami etc… Tento princip sebou samozřejmě 

přináší praktické problémy, které se týkají právě časových hranic. Je 

otázkou, zda archeologie, nemusí již s nějakým předběžným časovým a 

obsahovým omezením počítat, nechce-li upadnout do naprosté libovůle. 

Z této perspektivy se nám rovněž ukazuje klíčový problém archeologie, 

totiž zda jakožto projekt založený na pozitivním popisu diskursivních 

událostí nemusí nakonec připustit nějakou formu tázání, která se nachází 

ještě před těmito pozitivitami samotnými. Foucault (ačkoliv spíše 

implicitně než explicitně) řeší tento problém svou koncepcí 

zlomu/diskontinuity, která ovšem musí zaujmout ontologicky prvotnější 

postavení, než jsou samotné pozitivity. Archeologický projekt tak dochází 

k určitému omezení (Viz kap. 4.1).  

4) Princip dostatečného důvodu. Tento racionalistický princip poprvé 

explicitně vyjádřený Leibnizem říká, že „žádný fakt nemůže být pravdivý a 

jsoucí, žádná výpověď nemůže být správná, není-li dostatečný důvod, proč 

je tomu tak, a ne jinak“.82 Foucault tento princip reformuluje následujícím 

způsobem: v rámci analýzy diskursu a jeho jednotek – výpovědí musí tato 

analýza vysvětlit, „jak se stalo, že se na tomto místě objevila právě tato, a 

ne nějaká jiný výpověď? […] a proč výpověď nemůže být jiná, než jaká je, 

v jakém ohledu je výlučná vzhledem k jiným, jak se mezi ostatními a 

vzhledem k ostatním, zmocňuje místa, které žádná jiná nemůže 

zaujmout.“83 Tento princip samozřejmě na první pohled koliduje 

s Foucaultovým postojem šťastného pozitivismu, který archeologickou 

                                                 
82 Leibniz G. W., Monadologie a jiné práce, Praha 1982, §32, s. 161. 
83 AS, s. 42 (45-46). 
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analýzu prezentuje jako popis faktů diskursu. Princip dostatečného důvodu 

ovšem ex definitione žádná „holá fakta“ diskursu, tedy taková, která 

můžeme pouze konstatovat a popsat, ale nikoliv vysvětlit, připustit 

nemůže. (Viz kapitoly 3.2 a 3.3.) 

5) Posledním principem je ono slavné Foucaultovo doporučení, které nás 

vyzývá k tomu, abychom na prameny a texty nahlíželi jako na monumenty 

a nikoliv dokumenty. Foucault tuto transformaci sice připisuje již 

moderní historiografii, je ovšem třeba říci, že teprve až jeho archeologie 

dala tomuto imperativu teoretický výraz: „historie ve své tradiční formě 

'memorovala' monumenty minulosti, transformovala je v dokumenty a 

nechávala promluvit stopy, které samy o sobě jsou často neverbální či 

říkají mlčky něco jiného, než o čem mluví; avšak dnes transformuje 

dokumenty v monumenty. […] Byly doby, kdy archeologie jako obor 

zasvěcený mlčenlivým monumentům, netečným stopám, předmětům bez 

kontextu a věcem minulostí opuštěným tíhla k historii a získávala smysl 

pouze restitucí historického diskursu; s mírnou nadsázkou lze říci, že dnes 

směřuje historie k archeologii – k vlastnímu popisu monumentu („à la 

description intrinsèque du monument“).“84 Vidíme, že tento princip se 

velmi blíží k tomu, co jsme označili jako princip plnosti. Problém je zde 

viděn ovšem z poněkud odlišného úhlu. Foucault zde primárně nekritizuje 

filosofický hermeneutický přístup ale spíše pozitivistickou historiografii 

založenou na filologicko-kritických metodách. Historický text byl v jejím 

rámci chápán pouze jako prostředek-stopa, skrze nějž jsme schopni 

rekonstruovat minulost. Text chápaný jakožto dokument či stopa, která 

odkazuje mimo sebe, ovšem nebere vážně svůj vlastní-vnitřní status, proto 

                                                 
84 AS, s. 15 (15-16). 
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Foucault zdůrazňuje jako klíčový charakter archeologického přístupu 

„vlastní či vnitřní“ („ intrinsèque“) popis monumentu. Takto pojatý popis 

neodkazuje na minulost, jakkoliv vzdálenou či (teoreticky) nedosažitelnou, 

ale pouze na svou fakticitu. Foucault zde samozřejmě může být chápán 

jako jeden z inspirátorů tzv. lingvistického obratu v historiografii, který 

prohlašuje dějinnou realitu jako takovou za nedosažitelnou a vždy již 

formovanou/konstruovanou jazykem/texty samotnými. Takto pojatá 

historiografie ovšem nemůže uznávat žádné formy pozitivismu, protože její 

danosti jsou vždy již nějakým způsobem konstruovány. Jak ještě uvidíme, 

pro Foucaulta hraje naopak pojem pozitivity klíčovou roli, jakkoliv má s 

klasickým chápáním (19. století) jen málo co společného. Dalším 

důsledkem Foucaultovy kritiky „dokumentární“ historiografie je chápání 

pozitivismu a hermeneutiky jako dvou stran téže mince. Je pravda, že 

hermeneutika jako taková klade důraz na interpretaci textů a zakotvenost 

dějinného tázání, pozitivismus naopak důraz na „tvrdá“ fakta, na jejichž 

základě je teprve nějaké dotazování vůbec možné a ospravedlnitelné. Oba 

přístupy k pramennému svědectví ovšem sdílejí jeden předpoklad – žádný 

dokument pro ně neukazuje primárně sám na sebe, ale mimo sebe (na jiné 

texty, na minulé události).  
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3. Výpověď a její existence 

 

3.1 Co je výpověď? – negativní vymezení 

 

Protože Foucault chce svoji metodu charakterizovat jako diskursivní analýzu, musí určit 

nějaké minimální jednotky – diskursivní atomy, z nichž se diskursy či diskursivní formace 

skládají, a kterými musí každá analýza začínat . Takovouto minimální jednotkou je pro 

Foucaulta výpověď (francouzsky enoncé). Samotný pojem výpovědi je ovšem již teoreticky 

a významově zatížen určitou tradicí a je proto nejprve zapotřebí jej pečlivě odlišit od 

dosavadního úzu. Tak např. anglický ekvivalent „utterance“ může znamenat podle 

amerického filosofa Paula Grice jakýkoliv „akt či výkon (performance), který je nebo se 

může stát kandidátem pro „nepřirozený význam“ (nonnatural meaning)“, přičemž poslední 

výraz je zde užíván pro takový typ významu, v němž  intencí vypovídajícího bylo nejen 

někoho přesvědčit („ induce a belief“), ale také přesvědčit ony osoby, aby rozeznaly tuto 

přesvědčovací intenci za výpovědí.85 Pro dalšího významného zastánce anglosaské 

analytické školy Wilfreda Sellarse je „utterance“ v podstatě výrazem nějaké myšlenky, ať už 

se jedná o myšlenku ve smyslu nějakého mentálního aktu (aktuality) či epizody nebo 

myšlenky ve smyslu nějaké abstraktní entity.86 Podobně francouzský technický úzus chápe 

„enoncé“ jak ve smyslu vyjádření jakožto konkrétní výsledek nějakého řečového aktu tak i, 

a zde se jedná takřka o protikladný smysl, ono samotné „vypovídané“, tedy smysl nebo 

                                                 
85 Grice Paul, Studies in the ways of words, Harvard University Press 1989, s. 217. Již dopředu předesíláme, 

že překladatel Archeologie vědění do angličtiny zvolil pro francouzský výraz „enoncé“ anglického výraz 
„statement“, čímž již dost podstatným, a pro nás spíše nešťastným, způsobem posunul jeho význam. 
Anglické „statement“ se totiž velmi výrazně přibližuje výrazu „proposition“ - tvrzení, které je pro 
Foucaulta něčím, s čím výpověď rozhodně není zaměnitelná (viz níže). Foucault Michel, Archeology of 
knowledge (translated by Alan M. Sheridan), New York, 1972 . Naopak německý překladatel použil v 
tomto smyslu mnohem adekvátnější (či přinejmenším neutrálnější) „Aussage“ . Idem, Archäologie des 
Wissens (übersetzt von Ulrich Köppen), Frankfurt am Main, 1973.    

86 Sellars Wilfrid, Philosophical perspectives, Springfield, Illinois, s. 308-309. Sellars a Grice nám zde slouží 
pouze jako podklad pro určité používání určitého výrazu. Nejde nám zde tedy o vyčerpávající sémantickou 
analýzu používání výrazu „utterance“. 
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informaci, pro něž je onen řečový akt pouhým nositelem.87 Výpověď by v tomto případě 

zhruba představovala nějaký typ propozice nebo tvrzení. V samotném užívání výrazu 

„výpověď“ je tedy již obsaženo určité kolísání mezi samotným aktem řečení něčeho (tedy 

to, co bude J. L. Austin nazývat jako lokuční akt) a na druhé straně samotným smyslem či 

obsahem, který nějaký řečový akt s sebou nese. 

 Hned na začátek můžeme předeslat, že Foucault nikterak nenaznačuje, že by se touto 

praxí chtěl nějak zvlášť nechat vést.88 To nám vcelku usnadňuje i důležitou otázku po 

charakteru definic v Archeologii. Vycházíme zde z rozlišení definic na tři typy – stipulativní 

definice, deskriptivní definice a preskriptivní definice. Stipulativní definice se vyznačují tím, 

že definující si libovolně zvolí výrazy, nadefinuje je a nadále se zavazuje používat 

definované výrazy právě tímto způsobem. Deskriptivní definice se navíc kromě tohoto 

závazku vyznačují pragmatickým ohledem – definují své výrazy vzhledem k běžné praxi. 

Preskriptivní definice sice vycházejí z běžné praxe, je jim ovšem vlastní určitý normativní 

nárok – proměňují definici vzhledem k určitým pravidlům dané disciplíny. V průběhu 

dalšího výkladu by mělo být již zřejmé, že Foucault používá definice stipulativní. Důvody 

jsou, domníváme se, dva. Za prvé se podle Foucaulta jedná o naprosto novou disciplínu, 

která otevírá úplně odlišnou oblast „jazyka“ než zkoumaly dosavadní disciplíny (lingvistika, 

logicko-sémantická analýza, pragmatika řečových aktů). Za druhé se zdá, že se pojmy jako 

„diskurs“, „diskursivní formace“ nebo „výpověď“ nestaly výsadním předmětem analýzy 

žádné z výše uvedených věd. Posledním důležitým rysem archeologických definic je 

skutečnost, že se je Foucault snaží formulovat v termínech „nutných a postačujících 

podmínek“. Zcela zásadním způsobem bude toto platit pro definici výpovědi.        

Foucault proto zprvu volí řadu negativních vymezení, která mají koncepci výpovědi 

upřesnit a omezit její významové pole. V Archeologii nacházíme tři hlavní terče, od nichž 

                                                 
87 Les notions philosophiques, tome II., Paris 1990, s. 791. 
88 „Jsem si dobře vědom, že tyto definice jsou povětšinou neslučitelné s běžným užíváním oněch slov: lingvisté 

obvykle dávají slovu diskurs naprosto odlišný smysl; logikové a analytičtí filosofové používají termín 
výpověď jiným způsobem.“, AS, s. 148 (166).  



 50 

musí být výpověď odlišena. Jde o  a) o „propozici“ či „tvrzení“ („proposition“); b) o „větu“ 

(„ la phrase“); c) řečový akt („speech act“). 

 

a) výpověď a tvrzení 

  

 Foucault hned zpočátku jednoznačně tvrdí, že „přítomnost definované struktury 

tvrzení“ („la présence d´une structure propositionnelle“) není „dostačující a nutnou 

podmínkou pro existenci výpovědí“. Pro toto odlišení výpovědi od tvrzení použije velmi 

problematického příkladu: „Výroky 'Nikdo neslyšel' a 'Je pravda, že nikdo neslyšel' jsou 

z hlediska logiky nerozlišitelné a nemohou být považována za dvě různá tvrzení 

(proposition)“. Z Foucaultovy perspektivy se nicméně jedná o dvě různé výpovědi. Foucault 

se zde ovšem dopouští určité terminologické nepřesnosti. Sám užívá výrazu „proposition“ 

tam, kde by spíše měl užívat „assertion“. Foucault zde má nepochybně pravdu – propozice u 

obou výroků je stejná, co se od ní ovšem může lišit, je tvrzení.89 Foucault tedy buď neví 

nebo neuznává podstatný rozdíl, který logika činí mezi propozicí a tvrzením. Pro logiku totiž 

znamená propozice obsah či myšlenku (ve Fregovském duchu) nějaké věty. 90 Pronést 

nějaké tvrzení, které je nakonec rozhodujícím prvkem logiky, ovšem znamená pronést větu, 

jíž můžeme připsat nějakou pravdivostní hodnotu (pravda nebo nepravda). Výše uvedené 

Foucaultovy příklady tedy logika může za jistých okolností dobře rozlišit. Problém ovšem 

spočívá jinde. Není totiž vůbec jasné, zda pravdivostní hodnota náleží nějakému tvrzení 

jakožto jeho vlastnost (klasické aristotelské pojetí) nebo tomu tak není a každý výrok 

s nárokem na pravdivostní hodnotu si ještě vyžaduje stvrzení (ne)pravdivosti tohoto 

                                                 
89 Český překlad je v tomto ohledu poněkud matoucí, protože francouzské „proposition“ překládá jako 

tvrzení. Jak uvidíme níže, logika mezi oběma termíny činí vcelku zásadního rozdílu.  
90 Frege tento rozdíl vyjadřuje na příkladu rozlišení mezi otázkou a tvrzením. Pro náš případ můžeme 

pohodlně využít pozměněného Foucaultova příkladu: otázka „Nikdo nepřišel?“ a oznamovací věta „Nikdo 
nepřišel.“ má stejnou propozici (Fregova „Gedanke“), první je ovšem právě otázka a druhé je tvrzením, kde 
se můžeme ptát po její pravdivosti. Frege G., „Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung.“, in: Logische 
Untersuchungen, Göttingen 1966, s. 35. 
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výroku.91 V prvním případě by měl pravdu Foucault a oba dva výrazy by byly z hlediska 

logiky nerozlišitelné. V druhém případě by od sebe tyto výrazy logika dokázala dobře 

odlišit.  

 Druhý případ, který má podle Foucaulta ukazovat další hledisko rozlišování mezi 

výpovědí a tvrzením, je opačného rázu. Zatímco výše se jednalo o případ, kdy v rámci dvou 

výroků existovalo napětí mezi nerozlišitelností tvrzení u dvou bezmála identických výroků 

na jedné straně a dvou výpovědí, které lze rozlišit u stejných výroků na straně druhé, nyní 

půjde o opačný problém: jde o případ, kdy v jednom výroku lze rozlišit dvě tvrzení ale 

nikoliv dvě výpovědi. Foucault zde používá slavného Russellova výroku „Francouzský král 

je plešatý“, který podle něj obsahuje „dvě odlišná tvrzení, která mohou být sama o sobě 

pravdivá či nepravdivá“.92 Foucault samozřejmě může v tomto výroku rozlišit dvě tvrzení, 

totiž „Existuje takové x, které je současným francouzským králem“, které samo o sobě může 

být pravdivé či nikoliv, a tvrzení „toto x je plešaté“.93 Tento problém má ovšem jednu 

stránku, na kterou bychom rádi poukázali a která bude hrát pro určení výpovědi důležitou 

roli. Původní jádro Russelovy analýzy totiž spočívá v problému (ne)existence předmětu, 

který je ve výroku zastoupen logickým subjektem „současný francouzský král“.94 Russell 

tímto příkladem napadá Meinongovu koncepci o existenci imaginární říše objektů, o nichž 

můžeme vypovídat neexistenci (každý výraz na místě subjektu podle Meinonga musí něco 

zastupovat, tzn. i neexistující objekt). Russell má samozřejmě dobré důvody, proč takovouto 

tezi odmítnout. Pro nás je ovšem důležité, že v tomto bodě nacházíme zásadní rozdíl mezi 

výpovědí a tvrzením. Russell musí vymyslet celou teorii popisu a primárního a sekundárního 

výskytu výrazů v něm použitých proto, aby větu o francouzském králi bylo možno chápat 

jako tvrzení (tj. aby mělo pravdivostní hodnotu). Pro výpověď ale nic takového neplatí. 

Objekt, který se ve výpovědi vyskytuje, je zcela lhostejný k tomu, zda něco skutečného 

                                                 
91 K tomu viz Kolář P., Argumenty filosofické logiky, Praha 1999, s. 239-256. 
92 AS, s. 112 (124). 
93 Toto je pouze naše hypotéza. Foucault svou interpretaci tohoto výroku dále nerozvádí. 
94 K této problematice obšírněji Russell B., „O označení“, in: Logika, jazyk a věda, Praha 1967, s. 24-33. 
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zastupuje či nikoliv. Takový objekt výpovědi může být samozřejmě pouze imaginární a to i 

v případě, že dotyčný předmět skutečně něco označuje nebo jsme s tím obeznámeni (v 

Russelově smyslu - „acquitance“). Foucault zde tedy jakoby (alespoň na první pohled) 

přitakával Meinongovi. Jeho důvody nejsou ale ani tak formálně logického jako spíše 

diskursivního rázu. Co toto konkrétně znamená uvidíme v dalších kapitolách.   

Posledním případem, kdy se výpověď odlišuje od tvrzení, by byla tzv. „zlomkovitá a 

neúplná tvrzení“, kdy tvrzení nelze připsat pravdivostní hodnotu bez odkazu na tvrzení, 

která se nacházejí na vyšší či nižší úrovni. Foucault si zde pro ilustraci vypůjčuje opět velmi 

slavný případ paradoxu lháře („Jsem lhář“) v podobě, jak jej řeší již zmiňovaný Bertrand 

Russell. Ve své klasické podobě tento výrok samozřejmě nemá bezrozporné řešení, protože 

ústí do kontradikce. Russell se ovšem pokouší řešit tento klasický paradox rozlišením 

několika vertikálně ustavených řádů výroků, které by mu následně dovolily tomuto tvrzení 

připsat jednoznačnou pravdivostní hodnotu. Činí to za pomoci rozlišení výroků na ty, „které 

se vztahují k nějaké totalitě výroků a výroky, které to nečiní“. Na základě tohoto postupu 

může rozřešit paradox lháře a označit výrok o vlastním lhaní jako nepravdivý.95 Není zde 

třeba zabíhat do dalších detailů této teorie, pro nás stačí vědět, že výpověď nelze (nebo by 

alespoň nemělo být možné) vepsat do žádného systému, jenž by implikoval rozlišování na 

různé vertikálně uspořádané řády jiných výpovědí. Foucault se zdá být v tomto ohledu 

naprosto demokratický – žádný systém výpovědí nestojí v hierarchii na nejvyšším místě. 

Z dosud řečeného můžeme vyvodit několik negativních závěrů týkajících se 

výpovědi ve vztahu k tvrzení. Výpověď především není určována tím, zda má nějakou 

pravdivostní hodnotu. Dále nezáleží na tom, zda její předmět skutečně existuje nebo ne. A v 

posledku je lhostejná k jiným hierarchickým řádům, které by ji doplňovaly nebo určovaly. 

 

b) výpověď a věta 

                                                 
95 Přehledně viz Russell B., Logika, věda, filozofie, společnost, Praha 1993, s. 26-27. 
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 Druhým terčem Foucaultovy snahy o vymezení a definici výpovědi se stává 

gramatický útvar „věta“. Foucault si je dobře vědom toho, že lingvistika dokáže za „větu“ 

uznat i útvary jednoslovné, porušující stanovená gramatická pravidla nebo dokonce pouhá 

citoslovce. To vše nicméně za podmínky, že se nacházejí v určitém kontextu, což podle nás 

zhruba odpovídá tomu, když Foucault mluví o podmínce interpretovatelnosti.96 Právě toto 

velmi široké rozpětí toho, co může být považováno za větu, takřka znemožňuje podle 

Foucaulta identifikovat rozdíl mezi větou a výpovědí. Přesto i zde Foucault jedno minimální 

kriterium nachází: „pro formování výpovědi není vyžadována regulérní lingvistická 

konstrukce“.97 To znamená v tomto ohledu nejen více či méně správně gramaticky 

utvořenou větu, ale rovněž přítomnost kontextu, který by případný gramaticky „bastardní“ 

útvar dokázal interpretovat.98 Toto poslední vymezení je velmi důležité, protože nám může 

pomoci pochopit, jak daleko je Foucault schopen jít při specifikování výpovědi. Ono „široké 

rozpětí“ toho, co může znamenat věta, totiž hrozí absorbovat i samotnou výpověď. Foucault 

v tomto ohledu jde ale ještě dále a výpověď dokonce zbavuje jakéhokoliv lingvistického 

charakteru: „genealogický strom, účetní kniha, odhady obchodní bilance […] graf, křivka 

růstu tvoří výpovědi“, rozhodně ale nejde v žádném smyslu o věty. Otázkou potom pak 

samozřejmě zůstává, zda se ještě archeologie vůbec musí vztahovat k řeči jako oblasti, jejíž 

určitou dimenzi zkoumá. Některé pozdější indicie, jež nám Foucault poskytuje, nás vedou 

k závěru, že archeologie se může docela dobře obejít bez jakéhokoliv odkazu na řeč. 

 

c) výpověď a řečový akt 

  

 Foucault je si velmi dobře vědom toho, že výpověď se svou povahou nachází 

                                                 
96 AS, s. 113 (125). 
97 AS, s. 119 (132). 
98 Zvolání citoslovce bolesti „Au!“ (abychom si zvolili extrémní a zároveň nejbanálnější případ) samo o sobě 

není větou, stává se jí ale např. v kontextu např. lékařské prohlídky. 
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v nejtěsnější blízkosti toho, co filosofové přirozeného jazyka nazývají „řečovým“ nebo 

„ilokučním aktem“. Foucault jej definuje následovně: „jde o operaci, která byla realizována 

samotnou svou formulací, svým vynořením: slib, příkaz, nařízení, smlouva, závazek, 

konstatování. Ilokuční akt se nerozvíjí před samotným momentem výpovědi (v myšlení 

autora nebo ve hře jeho intencí); […] mnohem spíše se objevuje v samotném faktu, že 

existuje výpověď – a právě tato výpověď (a žádná jiná než tato) za přesně určených 

okolností.“99 Pokud by tedy platilo toto určení i pro výpověď, pak „by se každý akt ztělesnil 

ve výpovědi a každá výpověď by v sobě obsahovala jeden takový akt“.100 Výpověď a 

ilokuční (řečový) akt by spadaly vjedno.   

 Přesto ani ilokuční akt nevystihuje povahu výpovědi. Podle Foucaulta lze totiž 

namítnout, že některé komplexnější řečové akty (slib, křest, smlouva...) obsahují více než 

jednu lingvistickou jednotku, přičemž každá z těchto jednotek se sama o sobě může stát 

výpovědí. Tak např. formulace slibu může obsahovat několik jazykových útvarů, stále ale 

půjde o jeden a ten samotný slib, v němž lze nicméně rozeznat mnoho výpovědí. Je dobře 

známá Searlova odpověď na tuto námitku, kterou Foucault v osobní korespondenci uznal a 

explicitně přiznal shodu mezi výpovědí a řečovým aktem.101 I přesto podle nás existují mezi 

výpovědí a řečovým aktem vcelku zásadní rozdíly.  

 Foucault má určitě pravdu v tom, že ilokuční akt (či performativ) je nutně svázán se 

svým událostním charakterem (a je tedy stejně jako výpověď chápán ve svém výkonu), na 

druhou stranu nelze opominout, že Austin i Searle spojují úspěšné provedení ilokuce vždy s 

intencí toho, kdo daný akt pronáší, a porozuměním této intenci ze strany publika.102 

Foucaultovy výpovědi žádné takovéto instance typu intence a publika nepotřebují, protože 

na rovině výpovědí se ještě o žádné autorově intenci a rozumějícímu publiku mluvit nedá. 

Foucault je možná v tomto ohledu radikální, nicméně nás zde nenechává na pochybách – 

                                                 
99 AS, s. 115 (127). (Překlad upraven J. R.) 
100 Ibid. 
101 Dreyfuss H., Rabinow P., Michel Foucault, Beyond structuralism and hermeneutics, op. cit., s. 46n. 
102 Austin J. L., Jak udělat něco slovy, Praha 2000, s. 31; Searle J. R., Speech acts, Cambridge 1969, s. 45-47. 
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intence mluvčího a porozumění příjemce nejsou konstitutivními prvky výpovědi. Druhý 

rozdíl mezi řečovými akty a výpovědí se netýká ani tak hlavních protagonistů tohoto sporu, 

jako spíše vlivné interpretace Huberta Dreyfusse a Paula Rabinowa. Ti chápou Foucaultovu 

výpověď jako speciální případ řečového aktu, který nazývají „vážný řečový akt“ (serious 

speech act). Jde tedy o specifickou množinu původně „normálních“ či jinak řečeno 

každodenních řečových aktů, z nichž byly vytvořeny akty vědecké (vážné), tj. akty, které se 

staly součástí vědění. Tento postup pak Dreyfusovi s Rabinowem umožní vcelku 

originálním způsobem interpretovat i onu „řídkost“, jíž Foucault charakterizuje výpovědi.103 

Vskutku, „vědeckých“ výpovědí je nepochybně mnohem méně než výpovědí každodenních, 

vyznačují se tedy určitou řídkostí. Rozdíl mezi Austinem a Searlem na jedné straně a 

Foucaultem na druhé by pak spočíval pouze mezi každodenním charakterem řečových aktů 

a mimořádným charakterem „vědeckých“ výpovědí. Jakkoliv považujeme tuto interpretaci 

za velmi inspirativní, naráží podle nás na dvě překážky. Za prvé proto chybí dostatečná 

textová opora – nezdá se totiž, že by Foucault chtěl omezit své výpovědi pouze na 

„vědecké“ výpovědi. Za druhé tato interpretace pracuje s velmi nesamozřejmým 

předpokladem, který Foucaultovi podsouvá rozlišení na každodenní či běžné výpovědi a 

výpovědi vědecké. Je-li Foucaultovi něco cizí, pak je to především odkaz na jakýkoliv rozdíl 

mezi „vědeckým“ typem diskursu a každodenním či přirozeným typem. Foucaultovi 

výpovědi se neztotožňují s pouhými vědeckými výpověďmi, ty tvoří pouze jednu z jejich 

historických možností. U Foucaulta není místo pro každodenní diskurs, pouze pro diskurs 

každodennosti.104      

 Dosud jsme tedy dosáhli několika ryze negativních vymezení toho, co výpovědí 

rozhodně není. Výpověď se v každém případě neváže na pravdivostní hodnotu (jako tomu 
                                                 
103 Dreyfus H., Rabinow P, Michel Foucault, op. cit., s. 48. 
104 To nám asi v nejlepším (jakkoliv negativním) světle předkládá krátký Foucaultův text „Život lidí 

zlopověstných“ (in: Myšlení vnějšku, Praha s. 127-152.) Foucault zde ukazuje, jak nová modalita moci 
proniká do každodenní života lidí a činí z něj objekt svého zájmu. „Každodennost“ se zde tedy neobjevuje 
jako pojem, který by označoval nějaký „předvědecký“ či „p řirozený svět“, ale jako pojem, který ukazuje 
jistý problém tak, jak jej konstituovaly mocenské praktiky dané epochy. Pokud lze vystopovat ve 
Foucaultově myšlení nějaký konstantní prvek, pak je to především setrvalé popírání čehokoliv, co je 
filosofií (a fenomenologií zvláště) označováno jako „přirozený svět“.   
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bylo v případě tvrzení), ani na gramatické konstrukce, ze kterých by bylo možné uhodnout 

její smysl (jako tomu bylo u věty), ani na řečový akt. Nelze rovněž přehlédnout silnou 

nedostatečnost jednotlivých kritérií. V podstatě žádné z nich není ani ve své negativní formě 

úplně uspokojivé. Lze-li s určitými výhradami přijmout Foucaultovo rozlišení mezi 

výpovědí a tvrzením (lhostejnost k významu, resp. referentu implikuje i lhostejnost 

k pravdivostní hodnotě), odlišení výpovědi od věty i s jejími hybridními formami závisí 

pouze na odmítnutí kontextu jako nutné podmínky pro interpretovatelnost výpovědi a na 

rozšíření oblasti výpovědí za lingvistické hranice určené pro větu. Vztah mezi výpovědí a 

řečovým aktem se zatím jeví i ve svém negativním vymezení jako zhola nedostatečný. 

Přijmeme-li ovšem bez dalšího vysvětlení tyto Foucaultovy úvahy, lze se oprávněně ptát, 

jaká oblast řeči ještě pro výpověď zbývá, aniž bychom neupadli při jejím popisování na 

úroveň holé negativní teologie s jejím nulovým nárokem na pozitivní vymezení 

čehokoliv.105 Vkrádá se nám zde nicméně ještě další neodbytná otázka, zda je totiž vůbec 

možné podat nějaký pozitivní a nekruhový výměr výpovědi. Záporná odpověď by 

znamenala nejen upadnutí do již zmiňovaných osidel negativní teologie, ale rovněž (v 

druhém případě nekruhovosti) nechtěné zapletení s hermeneutikou smyslu – nebezpečí, 

kterému se chce Foucault za každou cenu vyhnout. Není pochyb o tom, že Foucault si dobře 

uvědomuje tato nebezpečí, když říká: 

 

 „Jako by byla výpověď jemnější, v menší míře určená, slaběji strukturovaná, více 

všudypřítomná než všechny tyto figury; jako by bylo méně jejích charakteristik a byly snáze 

slučitelné; jako by ale tím právě odmítala jakoukoliv možnost popisu. A to tím spíše, že je 

obtížné určit, v jaké rovině ji lze umístit či jakou metodou k ní přistoupit: pro všechny 

analýzy , které tu byly zmíněny, znamená pouze podklad či nahodilou substanci: v logické 

analýze je tím co „zbývá“, když byla extrahována a definována struktura tvrzení; pro 

                                                 
105 Tak soudí např. M. Blanchot: „terme dont il faut bien dire qu´il lui sera plus facile de désigner ce qu´il 

exclut que ce qu´il affirme“, Blanchot M., Michel Foucault tel quel j´imagine, Paris 1986, s. 25. 



 57 

gramatickou analýzu je řadou lingvistických prvků, v níž lze či nelze rozeznat formu věty; 

pro analýzu jazykových aktů se ukazuje jako viditelné jádro, v němž se tyto akty manifestují. 

Ve vztahu ke všem těmto deskriptivním přístupům hraje roli zbytkového prvku, čistého a 

jednoduchého faktu, nepodstatného materiálu.“106  

  

Již v tomto citátu vidíme, jak se nám začíná pomalu formovat úplně jiný pohled na 

jazyk resp. řeč, než bylo dosud v různých analýzách obvyklé. Z hlediska již zmiňovaných 

analýz by se totiž výpověď jevila pouze jako „zbytkový prvek“ či „materiál“, který se sice 

ukazuje jako nepostradatelný pro zformulování smysluplné jednotky (slovo, věta, řečový 

akt…), ovšem sám o sobě smysl nemá. Dosáhli bychom tak v podobě výpovědi nejhlubší (a 

nebo z jiné perspektivy – nejpovrchnější) dimenze řeči charakterizovanou „hrubou“ 

materialitou. V podobném smyslu by se dalo např. při analýze vnímání mluvit o počitkové 

matérii nebo v rámci lingvistiky o fonické, resp. grafické matérii.107 Každá z nich funguje 

jako stavební kámen (ovšem zbavený smyslu) pro nějakou jednotku, nyní však vybavenou 

smyslem, tedy jinak řečeno – určitou idealitou. Na úrovni vnímání by tyto požadavky 

smysluplných jednotek splňoval jev (ve fenomenologii), na rovině jazyka pak samozřejmě 

jakýkoliv výraz nadaný smyslem nebo prvek rozlišující smysl (např. foném). Foucault nám 

ale v tomto bodě dává dostatečně na srozuměnou, že se chce vyhnout tomuto protikladu 

materiálního a ideálního; protikladu, který lze v rámci strukturalistického slovníku rovněž 

přeformulovat do protikladu mezi formou a substancí. Foucaultovu koncepci „materialismu 

řeči“ je nicméně zapotřebí vymezit především proti tomuto chápání matérie či látky jakožto 

pasivního a inertního elementu, jehož by teprve následně „oduševňovala“ intence subjektu 

(„intencionální morfé“ ve fenomenologii) nebo strukturoval systém jazyka („langue“ ve 

strukturalismu) do vztahů opozic. Jak ovšem tento druh materialismu chápat? 

                                                 
106 AS, s. 116 (129). (Zvýraznil J.R.) 
107 Analýzu lze v tomto smyslu rozšiřovat takřka neomezeně. Tak např. v analýze chování, jejíž smysluplnou 

minimální jednotkou by bylo gesto, by kritéria oné („gestické“) materiality splňoval libovolný tělesný 
pohyb.  
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 Foucault pro vysvětlení volí zdánlivě jednoduchý, ve svých důsledcích ovšem 

radikální případ. Vezměme si něco, co bychom – pro začátek – mohli nazvat jednotkami 

nějaké řeči (tedy obecněji řečeno – komunikativního systému vůbec), tj. znaky. Pracovně si 

je zde můžeme rozlišit na dva typy podle jejich historického chápání. Ve své tradiční podobě 

je znak definován jako „něco co stojí místo něčeho jiného“. Představuje tedy substitut 

nějaké věci či stavů věcí. V moderní podobě je pak znak definován relačně, tj. ve vztahu 

k ostatním znakům. Foucaultova otázka nyní zní: vybereme-li si libovolné uskupení znaků a 

utvoříme-li z nich řadu, bude tato řada tvořit výpověď nehledě na jakákoliv pravidla 

konstrukce, která by zvnějšku rozhodovala o jejich správném uskupení? A nehledě na vztah, 

jež váže substitut k jejich předmětu? Nestačí k identifikaci výpovědi nakonec pouze 

osamocený znak? Kryla by se výpověď s onou „holou existencí“ znaků (bez reference a bez 

relace), s oním „il y a“? Co by pak znamenal onen výraz „holá existence“?108 

 Zde bychom již měli jasně rozeznávat důvody, které vedou Foucaulta k roztržce 

s lingvistickým strukturalismem. Výsadní předmět strukturalistické analýzy (přinejmenším v 

její saussurovské podobě) totiž představuje nepochybně „langue“, tj. systém možných 

kombinací jednotek-znaků na syntagmatické a paradigmatické rovině. Pokud má 

komplementární oblast řeči – její konkrétní, aktuální promluva („parole“) – v analýze vůbec 

nějaké postavení, pak jde pouze o postavení odvozené, kterému je zpravidla upřena 

samostatná existence. Foucault ovšem namítá: „jazyk není ve skutečnosti nikdy dán jako 

takový (donné en elle-même) a ve své celistvosti; mohl by být dán jen druhotně, v nepřímé 

formě popisu, který jej uchopí jako předmět“.109 Perspektiva je zde přesně obrácená. Jazyk 

(langue) má totiž s ohledem na promluvu pouze virtuální existenci, které schází vlastní 

aktualita. Na druhé straně je pravda, že Foucault nikde explicitně neztotožňuje dimenzi 

výpovědi s dimenzí promluvy, zdá se ovšem, že Foucaultův projekt analýzy diskursu vede 

                                                 
108 Francouzskou frázi „il y a“ zde překládáme jako „holou existenci“ spíše než jako „bytí tu“, které se 

objevuje v oficiálním českém překladu. Jednak se tím vyhneme nechtěným a v posledku podle našeho 
názoru mylným aluzím na heideggerovský pojem „Dasein“ a jednak se podle nás jedná o výstižnější 
překlad vzhledem k celkové strategii Archeologie.  

109 AS, s. 117 (130). 
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k autonomizaci právě oblasti promluvy nebo něčeho, co je této oblasti velmi blízké a co 

respektuje událostní charakter a skutečnou existenci konkrétního vypovídání: „Kdyby tu 

nebyly výpovědi, neexistoval by jazyk; avšak žádná konkrétní výpověď není 

nepostradatelná pro existenci jazyka […]. Jazyk existuje jako systém konstruování možných 

výpovědí; na druhé straně však existuje jako (více či méně vyčerpávající) popis, získaný ze 

souboru reálných výpovědí.“110 . Úroveň výpovědí a úroveň jazyka poukazují každá sama o 

sobě na vlastní způsob existence.111 Oproti Saussurovu pojetí parole zde však nacházíme 

některé nezanedbatelné rozdíly. Je známo, že Saussure sám při zkoumání řeči (langage) 

preferoval nadindividuální systém langue proti individuálnímu výkonu tohoto systému – 

parole. Zatímco sytém langue individuum pouze „pasivně registruje“ bez možnosti jeho 

aktivní změny, parole je naopak „individuálním aktem vůle a rozumu (inteligence)“ (tj. 

v našem pojmosloví – subjektu), který individuum může podle uvážení měnit.112 Zde tedy 

možné analogie a podobnosti saussurovské parole a foucaultovské výpovědi končí – 

výpověď totiž pro Foucaulta rozhodně není výtvorem individuálního subjektu.  

 Vraťme se ovšem znovu k našemu případu s libovolnou řadou znaků. Foucault znovu 

podává příklad, který sice na první pohled může vypadat kuriózně, lze ho však využít pro 

počáteční demonstraci toho, co by mohla být výpověď: máme k dispozici libovolné 

uskupení tiskařských znaků nebo písmen. Nicméně ani jedno z těchto uskupení samo o sobě 

výpověď netvoří. Proč je tomu tak? Za prvé proto, že nezáleží na tom, co konkrétní znaky 

zastupují, na co odkazují, resp. co reprezentují. Za druhé – tato uskupení znaků nemají ještě 

žádnou konkrétní (aktuální) existenci, jejich existence je pouze virtuální: jako taková jsou 

nám pouze k dispozici, aniž by se nacházely v nějakém konkrétním uspořádání. Výpovědí se 

tato virtuální uskupení stávají teprve ve chvíli, kdy je napíšeme na papír např. proto, 

abychom ukázali, že toto konkrétní uskupení žádnou výpověď netvoří. Na první pohled se 

tedy jedná o paradox. Můžeme např. evokovat Foucaultovu (dnes již slavnou) řadu písmen 

                                                 
110 AS, s. 117 (130-131).(zvýraznil J.R.) 
111 AS, s. 118 (131). 
112 Saussure F. de, Kurs obecné lingvistiky, Praha 2007, s. 50.  
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A, Z, E, R, T, abychom ukázali specifičnost výpovědi – bohatě by nám ovšem postačila 

právě jakákoliv libovolná řada písmen či znaků.113 A je to právě tato zvláštní podoba 

libovolnosti spjatá se skutečnou existencí, která je nezbytná pro pochopení výpovědi a která 

působí při její identifikaci největší problémy.114 Libovolnost zde ovšem neznamená ani 

strukturalistickou arbitrárnost znaku, jež definuje vztah mezi označujícím a označovaným, 

ani prostou libovůli, v níž by subjekt pouze na základě svého nedeterminovaného rozhodnutí 

vybíral různé jednotky. První případ je vyloučen jednak z toho důvodu, že výpověď nelze 

uchopit podle lingvistického modelu označující-označovaný a jednak proto, že arbitrárnost 

jakožto nemotivovaný vztah vykazuje pouze omezený dosah.115 Druhý případ nepřichází 

v úvahu proto, že výpověď zcela uniká jakémukoliv zakotvení v instanci subjektu.116 Gilles 

Deleuze se asi nejvíce blíží foucaultovskému pojetí výpovědi, když ji chápe na způsob 

topologické multiplicity117, my bychom si ovšem spíše vypůjčili termín z matematické teorie 

množin a označili bychom ji jako libovolnou množinu. Spočívá-li ale esence výpovědi 

pouze v libovolnosti konkrétního uspořádání jednotek, kde se pak nachází systém jazyka 

nebo obecněji řečeno jakékoliv schéma, jež by předem určovalo jejich konkrétní postavení? 

Odpověď je zde jednoduchá. Takové předběžné schéma zde prostě neexistuje. Tváří v tvář 

této absenci se lze ovšem přesto ptát, zda tato libovolná množina znaků vůbec na něco 

odkazuje, resp. co tvoří onu minimální jednotu výpovědi, když je právě touto libovolností 

zbavena jakéhokoliv vztahu k tomu, co její konkrétní znaky (nebo obecněji řečeno prvky) 

                                                 
113 Termín řada tu používáme zatím v jeho netechnickém významu. Na Russellovu definici řady zde tedy 

nebude brán zřetel. Domníváme se, že nám to umožňuje i sám Foucaultův text, který je tomuto 
technickému úzu velmi vzdálen. 

114 Foucault pojmu „libovolného“ („quelconque“) nepoužívá v kontextu analýzy výpovědí. Na místo něj se 
uchyluje spíše k výrazu evokující náhodu – „l´aléa“, „ l´hazard“, „ manière contingente“. AS, s. 118 (131). 

115 Sám Saussure připouští některé výjimky z tohoto pravidla. Jedná se především o onomatopoia, ale i o 
případy, které označuje pojmem „relativní arbitrérnost“ jako např. francouzskou číslovku osmnáct – dix-
huit, která se skládá ze dvou znaků, jež jsou sice samy o sobě arbitrární (tj. desítky-dix a osmičky-huit), 
jejich spojení v číslovce osmnáct se ale již za arbitrární v plném smyslu toho slova považovat nedá. (Viz 
Saussure F., Kurs obecné lingvistiky, op. cit. s.160). Lévi-Strauss toto pravidlo oslabuje rozlišením na 
arbitrárnost apriorní a aposteriorní.  

116 Zde odkazujeme jednak na předchozí kapitoly, které dostatečně vymezují celkovou strategii Foucaultova  
archeologického projektu, jenž nepřipouští instanci subjektu jakožto původce výpovědi; a jednak na 
kapitoly následující, které upřesňují vztah mezi subjektem a výpovědí.  

117 Deleuze G., Foucault, op. cit., s. 27-28. 
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zastupují.118   

 Ještě dříve než se pokusíme zodpovědět tuto otázku bychom rádi zdůraznili dva 

důležité Foucaultovy závěry ohledně výpovědí. Rovina výpovědí by měla, jak dobře víme, 

odkrývat takovou oblast řeči, která se vymyká všem dosud zmiňovaným typům analýz. Ve 

svém reduktivním postupu, v němž postupně eliminuje všechny jednotky, které by mohly 

být výpovědí, dospívá Foucault až k samotnému „stavebnímu materiálu“ řeči jako takové. 

Aniž by připustil ztotožnění výpovědi s grafickou či fonickou matérií, resp. s disponibilním 

agregátem znaků, chápe je Foucault jako podmínku existence všech řečových jednotek. „Ve 

svém jedinečném způsobu existence (ani zcela lingvistické, ani výlučně materiální) je 

[výpověď] nezbytná k tomu, abychom mohli říci, zda tu je či není věta, tvrzení, řečový akt; a 

abychom mohli říci, zda je věta správně utvořená (nebo přijatelná či interpretovatelná), zda 

je tvrzení legitimní a správně utvořené, zda řečový akt splňuje požadavky a zda byl opravdu 

vykonán.“119 

 Druhý bod se zdá být pro určení povahy výpovědi naprosto klíčovým. Vrátíme-li se 

opět k naší množině libovolných znaků, zbývá totiž zodpovědět základní otázku: není-li 

možné uchopit tuto řadu jako strukturu, „tj. jako soubor vztahů mezi různými prvky“, ale 

právě jako libovolnou množinu, co nám umožňuje v bezrozměrném kontinuu znaků mluvit o 

té a té výpovědi nadané určitým „obsahem“? Chápeme-li výpověď jakožto libovolnou 

množinu čistě extenzionálně, což vzhledem k Foucaultovým definicím považujeme za 

nejpřiměřenější, musíme upustit od jakéhokoli dalšího určení? Zde se setkáváme s jednou 

z mála pozitivních, a po výtce ne příliš jasných, definic v celé Archeologii: výpověď je 

„funkce existence, jež patří k vlastnictví znaků a na základě které lze následně rozhodnout, 

analýzou či intuicí, zda 'dávají smysl' či nikoliv, podle jakého pravidla následují jeden za 
                                                 
118 Jednu z velmi mála pozitivních definicí výpovědi, která může alespoň částečně ilustrovat to, k čemu jsme 

zatím dospěli podává Foucault v jednom rozhovoru hned po vydání Archeologie: „La phrase est une unité 
grammaticale d'éléments qui sont liés par des règles linguistiques. Ce que les logiciens appellent une 
proposition est un ensemble de symboles régulièrement construits; d' une proposition on peut dire si elle 
est vraie ou fausse, correcte ou non. Ce que j'appelle énoncé, c'est un ensemble de signes, qui peut être une 
phrase, une proposition, mais envisagé au niveau de son existence“. Idem, „Michel Foucault explique son 
dernier livre“, in: DE I, s. 806: 

119 AS, s. 119 (132-133). 
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druhým nebo leží vedle sebe, co označují a jaký druh jednání je vyvolán jejich formulací 

(ústní či písemnou) […] sama o sobě není výpověď jednotka, nýbrž funkce, která křižuje 

oblast struktur a možných jednotek a která je odkrývá s jejich konkrétními obsahy v čase a 

prostoru“120. Právě tento krok nám pomůže vysvětlit, co je výpověď ve své pozitivní 

existenci.   

 

3.2 Co je výpověď? – pozitivní vymezení 

 

 Dospěli jsme tedy již k některým positivním charakteristikám výpovědi. Víme, že ve 

vztahu k jazykovým schématům, lingvistickým a logickým jednotkám funguje výpověď 

jako podmínka možnosti existence. Přitom ji ovšem nemůžeme identifikovat s prostou 

materiální existencí znaků nebo fonémů. Doména výpovědi se tedy nachází mimo tuto 

materiální stránku řeči.121 Výpověď ale na druhou stránku nelze ztotožnit ani s netělesnou či 

ideální stránkou řeči, tj. se smyslem nebo významem. Přesto se Foucault nesnaží překonat 

dualismus materialismu a idealismu tak, jak se např. Husserl pokouší v epistemologii 

překonat dualismus subjektivismu a objektivismu prostřednictvím koncepce 

intencionality.122 Jeho řečový či diskursivní materialismus je jiného rázu. Co tvoří tento 

materialismus se pokusíme předestřít v této kapitole. 

 Výše jsme viděli, že výpověď může být chápána jako libovolná množina znaků 

(prvků) a zároveň jsme ji spolu s Foucaultem přisoudili charakteristiku funkce. Nijak blíže 

jsme ale nespecifikovali, v čem tato funkce spočívá a jaké komponenty obsahuje. Znovu 

můžeme v tomto bodě pro názornost evokovat příklad s literami a klávesnicí psacího stroje. 

Víme, že od písmen, které máme jen tak k dispozici, a klávesnice, která kopíruje určitý 

                                                 
120 AS, s. 120 (133). 
121 Dodáváme ovšem, že takovéto chápání materiality není nějakým specificky originálním Foucaultovým 

krokem. Již Saussure se pokoušel uchopit jazyk (langue) jako zprostředkující člen mezi pouhou „hrubou“ 
materialitou zvuků (tu studuje fonetika) a „neuspořádaným“ tokem myšlení. Viz Saussure F. de, Kurs 
obecné lingvistiky, op. cit., s. 140.  

122 K této Husserlově střední cestě, viz Welton D., The Other Husserl, Indiana 2002 s. 16-17. 
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model, se výpověď liší svou aktuální existencí. Čím se však liší tato aktualizovaná množina 

od té první virtuální? Jaký je mezi nimi vztah? Foucault předem vylučuje jakoukoliv 

proceduru imitace, kopie či opakování, kterou charakterizuje prostým zdvojením prvků 

první množiny. Takové zdvojení podle Foucaulta pouze ustavuje „vzájemně jednoznačný 

vztah“ všech prvků první množiny s prvky druhé množiny. Od první k druhé by se tedy 

neudálo nic zásadního, co by nám dovolovalo mluvit o výpovědi. Jak ale popsat tuto 

transformaci znaků ve výpověď? Foucault ji přibližuje následujícím způsobem: „Řada znaků 

se stane výpovědí pod podmínkou, že obsahuje něco jiného (co jí může být podivuhodně 

podobné a zdánlivě s ní identické, jako ve zvoleném případě), specifický vztah, který se týká 

jí samé, nikoliv její příčiny, ani jejích prvků.“123 Zdá se tedy, že i výpověď se k něčemu 

vztahuje. K čemu? 

 Chápeme-li výpověď extenzionálně, musíme s Foucaultem vyloučit jakékoliv 

instance, které by mimo ni či před ní určovaly podobu tohoto vztahu. Již jsme výše zmínili, 

že vztah mezi výpovědí a tím, o čem vypovídá, nelze formulovat na způsob vztahu mezi 

tvrzením a referentem. Tvrzení typu „Zlatá hora je v Kalifornii“ a „Současný francouzský 

král je plešatý“ samozřejmě nemůže bez dalšího platit podle (porussellovské) logiky jako 

právoplatné tvrzení, protože postrádá referent.124 Přinejmenším to tak platí, pokud výše 

zmíněné výroky vztáhneme na současnou geografickou a historickou podobu našeho světa. 

Foucault by ovšem tento typ vztahu nepovažoval pro výpověď za určující, ani kdyby se tyto 

výpovědi vztahovaly k určitému fiktivnímu (např. románovému) nebo jinému možnému 

světu. Foucault je i v tomto případě velmi vzdálen jakékoliv sémantice ať už se jedná o 

Kripkeho sémantiku možných světů nebo sémantiku literární teorie fikčních světů.125 Vůbec 

                                                 
123 AS, s. 122 (135). 
124 AS, s. 123-124 (136-137). 
125 Takovéto jednoznačné odmítnutí Kripkeho koncepce sémantiky možných světů by na první pohled mohlo 

někomu připadat poněkud unáhlené. Jistě by šlo ukázat alespoň kosmetické shody mezi ním a Foucaultem. 
Bližší pohled ovšem ukáže, že obě pojetí jsou si takřka protikladná. Kripkeho teze o pojmenování, říká, že 
vlastní jména (obecněji „rigidní designátory“) označují ve všech možných světech stále ta samá individua 
(nebo i předměty). Jeho pojetí se může blížit extenzionálnímu charakteru ve chvíli, když se ukáže, že 
individua nebo předměty těmito jmény zastoupená mohou mít v každém možném světě toliko minimální 
charakteristiky. Zde to konkrétně znamená, že může jít pouze o tzv. „holá individua“ (jsou tedy zbavena 
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totiž nezáleží na imaginativním nebo skutečném charakteru referentu – kladení jejich 

existence jakožto referentu již dopředu diskvalifikuje námi předpokládanou extenzionalitu 

výpovědi. Existence referentu, ať již skutečného nebo imaginárního, tedy nemůže být 

definičním kritériem existence výpovědi.126 Foucault to v tomto případě říká naprosto 

jednoznačně: „Výpověď před sebou nemá (v jistém smyslu tváří v tvář) korelát – či absenci 

korelátu – tak, jako má (či nemá) tvrzení referent nebo jako vlastní jméno někoho označuje 

(nebo neoznačuje nikoho).“127  

 Z předchozí kapitoly již tušíme, že tento výpovědní vztah se neshoduje ani se 

vztahem, který má věta ke svému smyslu. Zajímavé jsou ovšem důvody, které Foucault 

podává. Vezmeme-li si větu, která je sice správně gramaticky utvořená, ale obsahuje 

naprosto absurdní slovní spojení, patrně ji neoznačíme za smysluplnou větu. V tomto 

případě již jsme ale podle Foucaulta učinili určitý počet předběžných vyloučení např., „že 

nejde o vylíčení snu, že nejde o básnický text, že nejde o nějakou kódovanou zprávu či o řeč 

člověka, omámeného drogou…“128, ale rovněž že právě tato konkrétní slovní spojení jsou 

smysluplná. Stručně řečeno, jednali jsme již podle nějakého předem daného schématu, resp. 

intenze: „Vztah věty k jejímu smyslu může být stanoven v rámci určitého a pevně 

ustáleného vztahu vypovídání“.129 Tedy i model vztahu věty k jejímu smyslu se podle nás 

zásadním způsobem míjí s extenzionálním charakterem výpovědí a nemůže být proto použit 

pro určení vztahu výpovědi k tomu, co vypovídá. 

Chceme-li ovšem uznat, že výpovědi mají přeci jenom nějaký „vztah“ k předmětům, 

                                                                                                                                                      
jakýchkoliv obsahových určení). Nicméně skutečnost, že rigidní designátory referují stále k těm samým 
individuím nebo předmětům, je v přímém rozporu s Foucaultovou koncepcí výpovědí jako bezreferenčních 
jednotek . K rigidním designátorům viz Kripke S., Pomenovanie a nevyhnutnosť, Bratislava 2002. 

126 Zdá se nám, že se v tomto ohledu naše čtení liší od interpretace Gillesa Deleuze. Deleuze poznamenává že, 
výpověď „Zlatá hora je v Kalifornii” sice postrádá referent, ale má diskursivní objekt, totiž určitý 
imaginární svět, který „autorizuje nebo neautorizuje takovou geologickou a geografickou fantazii”. 
Domníváme se, že Deleuze zde předpokládá existenci určitého kvalitativního určení – určitou intenzi (v 
našem případě se jedná o imaginární svět), která předchází výpovědi a rozhoduje o „autorizaci” (tedy 
správnosti či nesprávnosti) této výpovědi. Důvodem tohoto odlišného čtení je, že Deleuze interpretuje 
Foucaultovy výpovědi a Foucaultovu filosofii vůbec již v rámci své vlastní filosofie, která vždy se dvěma 
typy množin (multiplicit) – dynamickou a statickou, kvantitativní a kvalitativní, extenzionální a 
intenzionální. Viz Deleuze G., Foucault, op. cit., s. 21.  

127 AS, s. 126 (139). 
128 AS. s. 124 (137-138). 
129 AS, s. 125 (138) . 
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nebo jinak řečeno, že o „něčem“ vypovídají, pak je nutné tento vztah specifikovat. 

Foucault nám k tomu podává určité vodítko, když píše, „[výpověď] je spíše spojena se 

'souřadnicovou soustavou', vytvořenou nikoliv z 'věcí', faktů, 'skutečností' či 'bytostí', nýbrž 

ze zákonů možnosti, pravidel existence objektů, jež jsou v ní pojmenované, označované či 

popisované, a vztahů, které jsou v ní dovolené nebo zakázané. Tato souřadnicová soustava 

výpovědi vytváří místo, podmínku, pole výskytu, proces diferenciace jedinců či objektů, 

stavů věcí a vztahů, jež jsou uvedeny do hry samotnou výpovědí; definuje možnosti 

objevení se a vymezení toho, co dává větě její smysl, tvrzení jeho pravdivostní hodnotu“.130 

Jinak řečeno objekty, které se ve výpovědi objevují, jsou této výpovědi imanentní a 

konstituují se právě v aktu jejího vyřčení. Právě zde lze dobře vidět to, co jsme s odkazem 

na teorii množin nazvali principem extenzionality výpovědi – nejen pojem (přítomnost 

celku) či schéma (jakožto pravidlo konstrukce) ale ani objekt (jakožto daný v možné 

zkušenosti či referent) neurčují podmínky existence výpovědi. Situace je zde přesně 

obrácená – výpověď zde má „ontologicky“ primární postavení. Pokud se na něco vztahuje, 

pak jen na sebe sama – na vlastní holou existenci. Gilles Deleuze svým způsobem trefně 

definuje (aniž by jej ovšem dále vysvětlil) tento charakter výpovědi kantovským pojmem 

heautonomie. Tímto pojmem určuje Kant ve své Kritice soudnosti podstatný rys apriorního 

principu soudnosti, který již nepředepisuje apriorní zákony přírodě, jak to na způsob 

autonomie činí rozvažování, ale předepisuje ji právě soudnosti samotné v podobě formální 

účelnosti této přírody.131 Analogicky neodkazuje ani výpověď mimo sebe, ale pouze na svou 

existenci a předepisuje svým vlastním objektům zákony výskytu (souřadnicová soustava). 

Svůj účel mají ale Foucaultovy výpovědi (na rozdíl od Kantovy přírody a mnohem více na 

způsob přírody Spinozovy) obsažen ve své vlastní existenci – účel výpovědi a její  existence 

spadají vjedno.  

 

                                                 
130 AS, s. 126 (139-140). 
131 Kant I., Kritika soudnosti, Praha 1975, s. 37. 
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Z této perspektivy se nám ukazuje i smysl oné teze o bytí řeči („il y a du langage“), 

která tvoří základní předpoklad archeologie, tj. holý fakt, že „řeč jest“. Oproti některým 

kritikám či nálepkám lze tedy Foucaulta jen stěží bez dalšího označit za konstruktivistu, 

pokud pod tímto pojmem chápeme stanovisko, podle něhož není žádná entita nebo oblast 

přirozená, ale vždy podřízená nějaké konstrukci. Není pochyb o tom, že si toto označení 

Foucault vydobyl svými archeologickými pracemi, které jednoznačně popírají primát 

referentu či smyslu a redukují je na proměnnou či efekt mnohem hlubší, archeologické 

roviny. Nicméně upření primátu referentu (či smyslu) ve vztahu k výpovědi a teze o 

univerzálním konstruktivismu jsou dvě odlišné věci. Foucaultův teoretický a metodologický 

postup nelze, jak ještě uvidíme, v žádném případě oddělit od jeho ontologického založení. 

Opomíjení specifického ontologického statusu jazyka, který nám archeologie odkrývá a jejž 

konstruktivismus (resp. jeho kritici) nezná, zásadně zkresluje povahu Foucaultovy práce. 

Podobně jako předmět či referent není pro výpověď určující ani instance subjektu. 

Toto prohlášení by nás již nemělo překvapovat, pokud si vzpomeneme na kritiku subjektu a 

její důsledky pro pojetí dějin. Vztah subjektu k výpovědi vykazuje ovšem poněkud odlišné 

charakteristiky. Foucault je dobře znám svými prohlášeními o smrti autora (pozice, kterou 

samozřejmě sdílí s Rolandem Barthesem) a o zkušenosti psaní potlačující subjektivitu, jež je 

podle něj tak charakteristická pro moderní literaturu.132 Zároveň se ale nespokojuje pouze 

s touto konstatací a pokouší se specifikovat a vyznačit ono prázdné místo, jež zbylo po jejich 

„zmizení“.133 Již ve své přednášce Co je autor odlišuje autora od vlastního jména a následně 

i různé pozice, které může autor zastávat ve vztahu k určitému textovému korpusu.134 

Klíčová je zde pro nás především snaha o zbavení pozice autora jakéhokoliv odkazu na 

konkrétní individuum zastoupené právě vlastním jménem. Pseudonymy, kolektivní či 

                                                 
132 O tom svědčí jeho rané, čtenářsky náročné a pro nás poněkud kryptické texty o Bataillovi a Blanchotovi. 

Nechceme zde popírat vliv těchto moderních autorů na Foucaultovu archeologii, ale rozšifrování tohoto 
komplexního vztahu se nachází zcela mimo naší kompetenci. Jakákoliv snaha vedená tímto směrem by 
v našem podání vyústila v ryzí spekulaci.  

133 Explicitně tak činí především v „Qu´est-ce qu´un auteur“, in: DE I, s. 817-837 (český překlad viz „Co je 
autor“, in: Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994, s. 41-73.). 

134 Ibid. 



 67 

fiktivní jména autorů neodkazují na skutečná individua stejným způsobem jako vlastní 

jména, jejich funkce jakožto autorů ale bude stejná – pod tímto jménem stmelují pomocí 

více či méně zkonstruovaných filiací určitý, jakkoliv rozmanitý, počet textů v jeden 

homogenní korpus. Na druhou stranu bude vlastní jméno odkazovat na stejné individuum, i 

když se změní nějaká jeho vlastnost, která by ve formě určitého popisu substituovala toto 

vlastní jméno.135 Dozvíme-li se ovšem, že nějaký popis typu „být autorem románu y“ již 

neplatí pro vlastní jméno autora x, nezmění se reference tohoto jména na konkrétní 

individuum (pokud skutečně existuje), ale změní se funkce autorství. Foucault na tomto 

místě poukazuje na poměrně netriviální odlišnost autorství a vlastností individua. Být 

autorem a být vlastností individua jsou dvě různé funkce. Jádro této Foucaultovy analýzy ale 

spočívá v tom, že tato rozdílnost není viditelná na sémantické nýbrž na výpovědní, resp. 

diskursivní úrovni. 

Archeologie vědění předkládá ještě jemnější rozlišení. Funkce autora zde totiž vůbec 

nemusí splývat s funkcí subjektu. Vezmeme-li si Foucaultův příklad matematického 

pojednání136, pak autor úvodu, v němž popisuje vznik a charakterizuje osnovu a cíl knihy, a 

autor, který v textu provádí jednotlivá vyvozování a experimenty, budou nepochybně 

identickými funkcemi. Co se mění, je pozice subjektu v obou výše řečených situacích. 

Funkce subjektu je v prvním případě stejná jako funkce autora. Ve druhém případě ovšem 

dochází ke změně, protože funkci subjektu už může zaujmout libovolné individuum, ať již 

sám autor nebo kdokoliv jiný. Takový by nepochybně měl být charakter každého vědeckého 

pojednání. Descartesovy slavné Meditace mohou posloužit jako jiný příklad specifické 

pozice subjektu v rámci výpovědní domény. Je obecně dobře známo, že je toto dílo napsáno 

ve formě první osoby. Descartes zde ovšem čtenáři nepředkládá nějakou specificky osobní 

zkušenost zažitou při meditační praxi, ale postup, který může provézt (a dokonce musí, 

pokud chce správně filosofovat) jakýkoliv subjekt, jenž zaujme postavení oné první osoby, 

                                                 
135 Foucault tu v určitém smyslu anticipuje Kripkeho sémantiku možných světů založenou na koncepci 

vlastních jmen jako rigidních designátorech. K rozdílu mezi Foucaultem Kripkem viz výše (pozn. 125). 
136 AS, s. 133 (143). 
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v níž je celý diskurs veden. Nejvděčnějším zdrojem různých příkladů této funkce subjektu a 

jejích možných variací jsou samozřejmě literární díla. Foucault sám popisuje 

paradigmatický případ, kde se autor jakožto původce literárního díla liší od různých 

subjektových pozic, které může v rámci svého díla zaujmout: jako původce dialogů nebo 

vnitřního monologu a úvah jedné z postav, jako anonymní vypravěč, zůstává zcela jistě 

jedním a tím samým individuem, zastává ale pokaždé odlišnou subjektovou pozici v každé 

z výše uvedených situací. 

Výpověď právě ze své povahy nepotřebuje žádného původce (jakožto vlastní 

příčinu), aby byla identifikována. Na druhou stranu je vždy svázána s nějakou subjektovou 

pozicí. „Popsat formulaci jakožto výpověď nespočívá v analýze vztahů mezi autorem a tím, 

co řekl (co chtěl říci či co řekl, aniž by to chtěl říci), nýbrž ve stanovení pozice, kterou může 

a musí zaujmout jakýkoliv jednotlivec, aby byl jejím subjektem“.137 

 Třetí nutnou komponentou výpovědi představují její přidružené prostory („domaine 

associé“). Foucault zde především naznačuje, že výpovědi nemají atomární povahu, kterou 

jim chtěl zpočátku připsat. Doménu výpovědí tedy nelze popisovat stejným analytickým 

způsobem, jak to činí jedna z autorit logického atomismu – Wittgensteinův Tractatus logico-

philosophicus.138 Konfrontace s Traktátem nám zde může být ovšem užitku a osvětlit 

několik vztahů, které nám pomohou lépe vyjasnit projekt archeologické analýzy. 

Traktát i Archeologie vykazují určité, byť minimální, strukturální shody. Oba texty 

vycházejí z určitých celků, v nichž se analýzou sestupuje až k základním prvkům – atomům. 

V Archeologii se s celky setkáváme pod různými názvy – diskursivní formace, archivy nebo 

epistémé; roli atomů samozřejmě hrají výpovědi. Traktát naopak klade jeden celek – svět, 

který se skládá ze souboru faktů, jež jsou charakterizovány jako stavy věcí. Tyto stavy věcí 

jsou výsledkem kombinace předmětů. Předmět zde představuje poslední, dále již 

neanalyzovatelný prvek, jenž se ovšem právě díky své jednoduchosti vzpírá jakémukoliv 

                                                 
137 AS, s. 132 (146). Překlad upraven – J. R. 
138 Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Praha 2007. 
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určení: předměty lze pouze pojmenovat, nikoliv materiálně popisovat. Tato esenciální 

„skrytost“139 předmětu nám může připomínat i Foucaultovu obtíž při definování výpovědi, 

která se alespoň ve svých počátcích stále kolabuje do negativních definic („výpověď není 

tvrzení, není věta, není řečový akt“). Zde ovšem zdánlivé isomorfie končí. Předměty 

Traktátu jsou kladeny jakožto samostatné, nevyžadují jiné předměty ani věty ke své 

existenci. Naopak Foucaultův rozbor postupně odkrývá nutně relační charakter výpovědi: 

„Zkrátka to, co bylo objeveno, není atomární výpověď – se svým účinkem smyslu, se svým 

původem, svými hranicemi a svou individualitou – nýbrž pole výkonu funkce vypovídání a 

podmínky, za nichž tato funkce nechává vyvstat různé jednotky (které mohou, ale nemusí 

být gramatického či logického řádu)“.140 Foucault sám v kontrapozici výpovědi na jedné 

straně a věty či tvrzení na straně druhé uvažuje dokonce o mezním případě, kdy se věta či 

tvrzení „determinuje ‘zcela samo‘, bez čehokoliv jiného, co by mu sloužilo jako kontext, bez 

jakéhokoliv souboru přidružených vět či tvrzení: že by taková věta či takové tvrzení byly za 

těchto podmínek zhola zbytečné a bez užitku, nebrání tomu, aby mohly být i v této své 

singularitě rozpoznány“.141 Řečeno jinými slovy – proto abychom identifikovali nějaké 

tvrzení jako tvrzení, nemusíme mít podle Foucaulta nutně k dispozici jeho pravdivostní 

podmínky, postačí nám plně jeho kladení. Abychom identifikovali větu, nepotřebujeme 

nutně kontext, který by nám odkryl její smysl. „Z obecného hlediska lze říci, že věta či 

tvrzení – byť izolované, byť oddělené od kontextu, jenž je objasňuje, byť osvobozené či 

odříznuté od všech prvků, k nimž může implicitně či zjevně, odkazovat – zůstává vždy 

větou či tvrzením a je možné je vždy jako takové rozeznat.“142 Naopak výpověď jako taková 

se nikdy neobjevuje osamoceně ale vždy v souvislosti s vlastním „přidruženým prostorem“, 

který je tvořen jinými výpověďmi. Foucault zde ovšem záměrně nepoužívá pojmu kontext, 

který vyhrazuje pouze doméně vět. Není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že výraz kontext má 

                                                 
139  Výraz „skrytost“ při charakterizaci Wittgensteinových předmětů jsme si vypůjčili od S. Soamese, 

Philosophical Analysis in the Twentieth Century, Volume I., The Dawn of Analysis, Princeton 2005, s. 206. 
140 AS, s. 146-147 (163-164). Překlad upraven – J.R.. 
141 AS, s. 132-133 (147). 
142 AS, s. 134 (149). 
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v přirozeném jazyce až příliš široký význam a v jistém smyslu může absorbovat i 

foucaultovské přidružené prostory. Přesto je důležité udržet toto jemné rozlišení mezi 

prostorem a kontextem, abychom nesměšovali různé typy analýz. Přidržíme-li se 

foucaultovské definice, pak pojem kontextu budeme chápat jako „soubor prvků situace či 

jazyka, jež nějakou formulaci motivují a určují její smysl“.143 Z této perspektivy můžeme 

rozlišovat jeho různé typy – textový, psychologický, sociální, historický atd. Jeho postavení 

se ale bude nacházet vždy „před“ větou samotnou – a právě z této pozice ji bude určovat, 

vysvětlovat či motivovat. V tomto smyslu jsou to ale vždy již nějakým způsobem dobře 

utvořené jednotky – kontext sedmnáctého století, romantismu, díla... . Ukazují nám, jak 

máme smyslu věty a intenci jejího původce rozumět. Jejich presupoziční rámec ale bude 

stále tvořit existence intence nějaké subjektivity jakožto autora věty, myšlenky nebo díla. 

Kontextuální rámec toto postavení subjektivity nijak neruší, pouze ukazuje na jeho 

nedostatečnost. Subjekt zůstává původcem myšlení, kontext jakožto vnější činitel je 

omezuje nebo doplňuje. Kontext a to, co vysvětluje, se tedy nikdy nebudou nacházet na 

stejné úrovni. Toto schéma ovšem nemůže platit pro výpověď a její prostor, a to ze dvou 

důvodů. Jednak proto, že subjekt v ní dokáže zaujmout pouze odvozenou a nikoliv 

zakládající pozici a jednak proto, že vztah, který k sobě váže výpověď a její výpovědní 

prostor by neměl být vztahem mezi prvkem (věta, myšlenka) a již hotovou jednotkou 

(kontext), který z této výsadní pozice zastává vysvětlovací, determinující či doplňující roli. 

Jinak řečeno, Foucaultovy výpovědi nepochybně mají svůj kontext, avšak tento vztah mezi 

výpovědí a kontextem vůbec nemusí být nutný a především nevyčerpává ani neodůvodňuje 

to, o čem výpovědi vypovídají.144 

                                                 
143 Ibid. 
144 Zde nelze nezmínit alespoň jeden případ velkého českého moderního románu, jímž jsou Osudy dobrého 

vojáka Švejka Jaroslava Haška, které tento charakter výpovědi ukazují asi nejpříkladnějším způsobem. 
Takovéto paralely mezi moderní literaturou (kromě těch, kterými se sám Foucault nejvíce zaštiťoval jako 
např. M. Blanchot, R. Roussel, G. Bataille, je třeba jmenovat především A. Robbe-Grilletta a S. Becketta) a 
Foucaultovou teorií diskursu by šlo samozřejmě zmnožovat donekonečna. Na Haškově románu lze ale 
dobře ukázat, že moderní literatura vůbec nemusí spočívat v jazykové excentričnosti, experimentech nebo 
důmyslných literárních technikách, ale naopak i v tzv. prostotě stylu, která může mít ovšem nečekané a v 
tomto případě velmi novátorské účinky. Právě zdánlivá „bodrost, přímočarost a jednoduchost“ Haškových 
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Foucaultův záměr vyloučit kontext jako determinantu v poli vypovídání je ovšem 

mnohem hlubšího rázu. Neříká, že kontext se nachází mimo rámec archeologické analýzy, 

ale chce rovněž ukázat, že pole vypovídání kontext předchází a umožňuje.145 Problém se 

týká opět postavení subjektivity. Argument je zde již pouze variací a domyšlením 

předchozích. Za předpokladu, že subjekt ve výpovědi plní pouze určitou odvozenou funkci, 

tj. jeho postavení je determinováno uvnitř výpovědi, můžeme to samé říci o kontextu. Ten je 

nějakým způsobem ve vztahu k intenci subjektu a právě proto hraje pouze odvozenou roli. 

Ve Foucaultově nedůvěře ke kontextu zaznívá opět jeho distance a kritika vůči snad až příliš 

unáhlenému empirismu: kontextuální analýza nesestupuje na rovinu podmínek vyřčeného 

(archeologie), ale zůstává pouze u mínění a jeho možného textového či ne-textového pozadí, 

které toto mínění určuje, ovlivňuje či motivuje (doxografie). Analýza kontextu řečeného a 

analýza podmínek řečeného se od sebe zásadně liší. 

Existence přidruženého pole je tedy podmínkou sine qua non proto, aby se 

z libovolného sledu lingvistických znaků, vět, tvrzení či řečových aktů stala výpověď. 

„Neexistuje výpověď, jež by nepředpokládala jiné; neexistuje jediná výpověď, která by 

kolem sebe neměla pole koexistencí, účinků řady a následnosti, rozmístění funkcí a rolí. 

Můžeme-li tu mluvit o výpovědi, pak proto, že nějaká věta (nebo tvrzení) figuruje v jasně 

definovaném bodě, s přesně určenou pozicí, v systému vypovídání, jenž ji přesahuje.“146 

                                                                                                                                                      
„Osudů“ způsobila, že Švejk byl (českým) publikem „dometiskován“ jako „náš“ autor a z této roviny 
rovněž haněn nebo chválen. Jiný, dovolíme si říci archeologický či diskursivní, pohled, který neulpívá na 
manifestním ani hlubinném smyslu, může všechny tyto „domestikace“ radikálně zpochybnit. Haškovy 
Osudy se nám pak ukáže jako román, jenž zcela ignoruje klasické formy vyprávění tak, že rezignuje na 
jakoukoliv koncepci celku, a zcela desubjektivizuje „hlavního“ hrdinu tím, že ho doslova utopí v různých 
historkách, resp. v protichůdných jednáních. Švejkovy motivy a úmysly se tedy nakonec rozbíjejí o 
neprostupnou hradbu bytí slov. Nicméně absence celku, radikální desubjektivizace výpovědi a bytí jazyka 
jsou zároveň přesně ty znaky, které charakterizují Foucaultovo pojetí diskursu. Foucault se zde nachází ve 
velmi podivném ale zároveň nikoliv nepřípadném příbuzenství s tímto Haškovým románem. K tomuto čtení 
Haškových Osudů viz Češka J., Falešná paměť literatury, Praha 2009, s. 310. 

145 „Účinek kontextu leze stanovit jen na pozadí obecnějšího vztahu mezi formulacemi, na pozadí celé verbální 
sítě“. (AS , s. 134-135 (150)). Je ovšem třeba přiznat, že Foucault se na této a několika následujících 
stránkách věnovaných problematice kontextu vyjadřuje mimořádně úsporně až mezerovitě. Není proto ani 
divu, že i tak zkušení interpreti jako Dreyfuss a Rabinow raději nechali tyto pasáže bez povšimnutí. Podle 
nich Foucault kontext ignoruje, což ale, jak jsme právě viděli, není tak zcela oprávněná pozice. Situaci lze 
spíše obrátit a říci, že Foucault kontext vysvětluje a činí ho závislým na výpovědním prostoru než aby tomu 
bylo naopak. Viz Dreyfus H. L., Rabinow P., Michel Foucault, op. cit. s. 46-48. 

146 AS, s. 137 (152). 
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Tento systém vypovídání ale Foucault odmítá jednoduše identifikovat s modelem založeným 

na pravidlech konstrukce a příslušných prvcích, který připisuje gramatice a logice. Takové 

analýzy gramatických vět a logických tvrzení lze podle Foucaulta jistě provádět i bez 

explicitní tematizace výpovědního pole, bez tohoto pole však již nelze předpokládat jejich 

vlastní existenci. Věty a tvrzení musí být nejdříve „vypověditelné“ proto, aby se mohly 

vůbec stát předmětem ostatních analýz. Tímto gestem se Foucault rovněž řadí do tábora 

filosofického aktualismu zdůrazňujícího ontologickou přednost aktuálně existujícího oproti 

existujícímu pouze v možnostech.147 

Otázkou nicméně zůstává, do jaké míry si zde Foucault udržuje alespoň částečnou 

spřízněnost s lingvistickým strukturalismem. Rozdíl mezi Foucaultovou rovinou vypovídání 

a Saussureovým systémem langue se nám zdá nyní jasnější. Liší se především svým 

ontologickým statusem. Langue má „pouze“ virtuální existenci, zatímco vypovídání se 

odehrává na „skutečné“, aktuální úrovni, aniž by přitom muselo být omezeno individualitou 

mluvícího subjektu a punktuálním rozměrem vlastního výkonu. Rovněž jejich základní 

entity (v Saussurově pojmosloví) – znak u Saussura jako spojení akustického obrazu 

(označující) a pojmu (označované) a výpověď u Foucaulta jako funkce, kde dvojice 

označující-označované hraje vůči této funkci vždy až odvozenou roli, vykazují, jak vidíme, 

podstatné rozdíly. Co je oběma koncepcím společné, je ovšem jejich vztah k okolí, protože 

stejně jako výpověď neexistuje ani znak sám o sobě, ale je svázán s ostatními určitými 

vztahy (opozice). Řekli bychom ovšem, že to je minimální formální pouto mezi oběma 

metodami. 

 Jako poslední podmínku výpovědi stanovuje Foucault její materiální existenci. Na 

začátku této kapitoly jsme si určili za cíl právě vysvětlení specifické materiality výpovědi ve 

vztahu k jiným typům materiality tak, jak je chápe především lingvistika (grafická a fonická 

matérie). Nyní se klade problém materiality z poněkud odlišné perspektivy. Foucault zprvu 

                                                 
147 Zde můžeme učinit alespoň jednu historickou paralelu. Foucault by v tomto ohledu byl mnohem blíže 

Spinozovu aktualismu než Leibnizovi, který svou ontologii postavil cele na „esencialistické“ interpretaci 
jsoucího, tj. na bezvýhradném primátu možných jsoucen nad skutečnými.  
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požaduje pro výpověď nějakou materiální substanci – nosiče ve formě knihy, mluvčího, 

psaného či mluveného slova, ale rovněž umístění a dataci. Takto pojatá materialita se 

nápadně blíží koncepci výpovědi, jak ji definuje lingvistika. Výpověď se stává závislá na 

svých časoprostorových souřadnicích a materiálním podkladu, každá jejich změna s sebou 

přináší i změnu její identity. Z každé jednotlivé výpovědi se tak nutně stává neopakovatelná 

punktuální událost.148 Gramatická a logická analýza naopak pracují takovým způsobem, že 

z tohoto nekonečného počtu výpovědí dokáží podle jistých pravidel vydělit opakovatelnou 

formu. Foucaultova archeologie nicméně nemůže přistoupit ani na jeden z výše uvedených 

postupů: nepřijímá ani singulární neopakovatelnost vypovídání ani formální opakovatelnost 

forem. Přesto chce Foucault pro diskursivní výpověď zachovat obě dvě charakteristiky 

naráz. To co má definovat specifičnost výpovědi je totiž „opakovatelná materialita“. 

Foucault především odmítá (jakkoliv zdrženlivě) spojovat tuto materialitu s vjemovým 

prostorem určeným stejnou časoprostorovou indexací. Nezáleží na empirických kvalitách 

tohoto prostředí, ale spíše na jeho statutu. „Režim materiality, jemuž se výpovědi nutně 

podřizují, je tedy spíše řádem instituce, než řádem časoprostorového umístění; definuje spíše 

možnosti nového vepsání a přepisu (ale také prahů a mezí), než omezené a pomíjivé 

individuality.“149 Identita opakovatelné výpovědi ale záleží kromě statutu materiálního 

nosiče rovněž na vztahu výpovědi k vlastnímu „poli stabilizace“, což je soubor pravidel, 

které umožňuje výpovědím identické opakování i přes rozdíly v jejich formulacích, a to i za 

podmínky, že se jedná o kompletní proměnu slovníku, syntaxe a gramatiky. Nepochybně 

platí ovšem i opak. Konkrétní formulace mohou být ve svých gramatických a syntaktických 

formách naprosto identické, jakožto výpovědi se ovšem mohou diametrálně lišit . 

V neposlední řadě je identita výpovědi odvislá od „pole užívání“, ve kterém na rozdíl od 

pole stabilizace hrají roli posuny v důrazu na některou z jejich složek („gramatická 

struktura, rétorická konfigurace, konotace“), ale i v posunu perspektivy, která ovšem záleží 

                                                 
148 AS, s. 140 (155-156). 
149 AS, s. 142 (158). 
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na kritériu zkoumaného problému.150 

Výpověď se tedy vymyká čistě bodovému rázu události charakterizované 

neopakovatelnými časoprostorovými souřadnicemi. Liší se však na druhé straně i od v sobě 

identických ideálních, gramatických či logických forem. Žádné z těchto dvou domén ovšem 

nenáleží opakování ve vlastním slova smyslu. Bodovou událost bychom mohli opakovat 

nanejvýš v rámci nějakého vědomí jako vzpomínku. Ideální formy pak ve své obecné 

platnosti zase žádnou opakovatelnost nevyžadují. Zdá se, že i sám Foucault chce umístit 

výpověď do tohoto prostoru „mezi“, kde jedině opakovatelnost může nalézt svůj pravý 

výraz. „Zatímco vypovídání může být započato či reevokováno, zatímco forma (lingvistická 

nebo logická) může být opětovně aktualizována, výpověď má schopnost být opakována: 

ovšem vždy za přesně daných podmínek.“151 Bližšímu určení této opakovatelnosti se 

budeme věnovat až v následující kapitole. 

 

Sledovali jsme v tomto oddílu Foucaultův pokus o pozitivní definici výpovědi. Vyšli 

jsme z jejího ontologického statutu, který ji předepisuje poněkud nestandardní materialitu, 

kterou jsme popsali s pomocí terminologie matematické teorie množin jako její 

extenzionální charakter. Výpověď v tomto smyslu není vázána na předpoklad (fregovského) 

„dobře“ utvořeného pojmu, který by „předem“ určoval, co (jaká entita či věc) bude 

privilegovaným objektem (referent) výpovědi.152 Objekty a pojmy tvoří až vnitřní proměnné 

samotné výpovědi. Zde se ovšem nesmíme nechat oklamat prostou imaginací a představovat 

si výpověď jako pravidlo, které je zvnějšku aplikováno na již existující, přirozené prvky. 

Tuto možnost Foucault právem odmítá, protože to, co v posledku skutečně existuje, je právě 

                                                 
150 Právě změna v perspektivě tázání sebou nese značné problémy především s ohledem na otázku motivace 

samotné archeologické analýzy. Foucault exemplifikuje tuto situaci výpovědí „Druhy se vyvíjejí“, která 
platí jak pro Darwina tak pro Simpsona. Zároveň ovšem připouští, že určitá změna perspektivy 
z makropohledu na mikropohled může mít za následek i diferenciaci původně identické výpovědi. Ve výše 
uvedeném případě se bude jednat o odlišné pole užití v klasickém darwinismu a neodarwinismu. Tomuto 
problému se budeme detailněji věnovat níže. AS, s. 144 (160). 

151 AS, s. 145 (161). 
152 Fregův „optimismus“ spočíval domněnce, že pro každý pojem existuje množina předmětů, které pod tento 

pojem spadají. Russellův myšlenkový experiment (tzv. „Russellův paradox“) s množinami, které nenáleží 
samy sobě, tento výchozí předpoklad rozbil.  
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jen výpověď. Foucault se zde v jistém ohledu nachází blízko matematické teorie množin 

v podobě, jak ji na filosofickém poli interpretoval Alain Badiou. V této teorii hrají roli 

„východiska“ (filosofického „bytí“) ne-konzistentní mnohosti, které tato teorie konzistentně 

prezentuje tak, že je „počítá za jedno“, přičemž toto jedno, které je jinak pro Badioua 

jménem pro již existující celek (tj. vždy již jako celek definovaný nějakým pojmem), není 

předpokladem ale pouze výsledkem operace. Svým způsobem se tedy dá říci, že 

„neexistuje“. Prvky na nichž se tato operace provádí pak nejsou jednotky s určitými 

vlastnostmi ale opět jen další mnohosti. Analogicky u Foucaulta by výpověď byla 

množinou, která provádí operaci „počítání-za-jedno“ na nedefinovaných, libovolných 

jednotkách ovšem s tím rozdílem, že by Foucault těmto jednotkám připsal pouze virtuální 

existenci a skutečná aktuální existence by náležela jen výpovědím.153 Tato operace, která 

činí z libovolných jednotek-mnohostí konkrétní jednotu-výpověď, má nicméně své vlastní 

jméno – funkce. Tento pojem je nutné dále určit. 

Současný pojem funkce se zformoval především ve formální logice zásluhou 

Fregeho a lingvistice díky Hjelmslevovi. Obě dvě koncepce se navzájem nevylučují, ba 

dokonce Hjelmslev prezentuje své pojetí funkce právě jako fúzi formálně logického (a 

matematického) a klasického etymologického smyslu funkce.154 U Fregeho je funkce 

definována jako výraz s prázdnou pozicí, který nemůže nabývat samostatné pozice jako 

předmět, ale vždy je na nějakém takovém předmětu závislý. Přesně takovouto úlohu zastává 

pojem. Frege tím řeší klasické dilema aristotelské logiky, v níž je přisuzování pojmu 

nějakému subjektu chápáno jako spojení dvou věcí – subjektu jakožto věci či předmětu na 

straně jedné a právě pojmu jakožto vlastnosti věci na straně druhé. Problém spočívá v určení 

povahy tohoto spojení a především v určení ontologického statusu oné druhé „věci“ - pojmu, 

které je přeci jen obtížné přisoudit stejný autonomní charakter jako subjektu. Fregeho řešení 

                                                 
153 Problém s pojmy „existence“ a „neexistence“, resp. aktuální/virtuální tkví v této analogii v tom, že nehrají 

u obou autorů úplně stejnou roli. Badiou se totiž pohybuje na úrovni čisté ontologie (nauka o bytí jakožto 
bytí), zatímco Foucault ji myslí spíše na rovině řeči. 

154 Hjelmslev L., O základech teorie jazyka, Praha 1972, s. 38.  
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je, jak již tušíme, velmi elegantní. Pojem reformulovaný jako logicko-matematická funkce 

nemůže mít žádný samostatný charakter, protože se ve funkčním výrazu objevuje vždy 

pouze jako jeho nenasycená část, jíž schází předmět. Funkce má v tomto smyslu odvozené 

postavení, závislé na postavení předmětu, jehož je funkcí.  

Hjelmslev kombinuje tuto formální koncepci s etymologickým pojetím, kde 

„uvedená veličina funguje určitým způsobem, plní určitou úlohu, obsazuje určité 'místo' v 

řetězci“.155 Funkcí pak rozumí jednoduše „závislost, která splňuje podmínky určité 

analýzy“.156 Přesněji řečeno – funkce je vztah závislosti mezi jednotlivými termíny tohoto 

vztahu – funktivy. Samotný funktiv může být, jak ještě uvidíme, rovněž funkcí. Podle toho, 

zda je funktivem proměnná nebo konstanta určuje Hjelmslev celkem tři typy funkcí: 

„ interdependenci jako funkci mezi dvěma konstantami, determinaci jako funkci mezi 

konstantou a proměnnou a konstelaci jako funkci mezi dvěma proměnnými.“157 Zde již 

můžeme narýsovat některé paralely mezi těmito koncepcemi funkce a funkcí Foucaultovou. 

Zdá se, že jeho funkce zároveň prochází všemi těmito určeními a přesto se od nich odlišuje. 

Fregovské funkce určují v silném smyslu pouze subjekty, objekty a pojmy jako vnitřní 

variace výpovědi samotné. Na jedné straně tedy Foucault může v určitém ohledu souznít 

s touto logickou definicí, protože vnitřní komponenty výpovědi – subjekt, objekt, pojem 

„fungují“ analogicky jako ony „výrazy s prázdnou pozicí“. Jednotlivé singulární entity – 

individua, předměty a slova pak vždy pouze na omezenou dobu zastávají tato funkční místa 

jednoduše tak, že tento prázdný funkční výraz vyplní. Jinak řečeno vstoupí tam, aby na 

krátko zastávaly funkci „být subjektem“, „být objektem“, resp. „být pojmem“. 

Z hjelmslevovské perspektivy můžeme říci, že Foucault nechce připustit žádné výpovědní 

konstanty. Žádná z uvedených vnitřních komponent výpovědi neplní vůči ostatním 

takovouto úlohu. Z toho vyplývá, že jedinými vztahy mezi nimi mohou být konstelace. Co je 

                                                 
155 Ibid., s. 38. Hjelmslev má u etymologického významu nepochybně na mysli význam latinského slovesa 

fungi, které znamená „něco vykonávat, zastávat“. 
156 Ibid., s. 37. 
157 Ibid., s. 39. 
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ovšem ve Foucaultově výpovědi-funkci oproti těmto koncepcím navíc, je propojení všech 

těchto funktivů (tj., funkce-objektu, funkce-subjektu, funkce-pojmu) s materialitou a 

přidruženým prostorem v jeden konkrétní, skutečně existující, celek neboli řadu.158 

V úhrnu to vypadá takto. Ve své komplexní podobě nakonec výpověď obsahuje tři 

proměnné – objekt, subjekt a pojem jako vnitřní funkce výpovědi, dále přidružený prostor a 

nakonec materialitu jakožto opakovatelnost (matérialité répétable). Protože se jedná o 

proměnné, může mezi nimi panovat pouze vztah konstelace (a v tomto smyslu je lze již 

nazývat funktivy). Výpověď je právě konkrétní uspořádání všech těchto funktivů v jeden 

celek. Toto propojení je pak Foucaultem rovněž nazváno funkcí. Tato definice výpovědi 

jako funkce a zvláště její vztah k přidruženým prostorům ostatních výpovědí nám ukazuje, 

že se výpověď nutně vztahuje k něčemu jinému, než je ona sama. Pouhá posloupnost těchto 

prvků-funktivů by nikdy nestačila k identifikaci konkrétní výpovědi. Výpověď jako 

konkrétní řada se musí vztahovat k „vyšším“ celkům, které budou systematizovat jejich 

vztah k ostatním výpovědím. Tyto vyšší celky Foucault někdy nazývá diskursivní formace. 

Zákony, které je systematizují, pak nazve archivem.  

Je-li naše interpretace Foucaultovy koncepce výpovědi jako jednotek diskursů 

správná, pak se v ní ovšem setkáváme s určitou tenzí, kterou zde můžeme zatím jen nastínit. 

Chceli-být analýza výpovědí metodou, která nepředpokládá žádnou z možných forem 

jednoty (jak nám velí princip extenzionality), lze se oprávněně ptát, zda se mu nakonec zcela 

vymyká i výpověď sama, resp. diskursivní formace. Výpověď nakonec nefunguje jako onen 

                                                 
158 Giorgio Agamben velmi podnětným způsobem poukazuje na určitou spřízněnost Émila Benvenista s 

Foucaultovou teorií diskursu. Podle Benvenista zásadní problém moderní lingvistiky spočívá v tom, že 
nedokáže vysvětlit přechod od souboru znaků ke konkrétním větám. Mezi světem znaků a světem 
smysluplných formulací panuje nepřekročitelný hiát. (viz Benveniste E., Problèmes de la linguistique 
générale II., Paris 1974, s. 43-66) Nicméně Foucaultovy výpovědi představují jakožto funkce existence 
právě onen střední člen, který toto zprostředkování umožňuje. I z toho důvodu postrádá charakteristiky, 
které nepatří ani jedné z domén – není ani pouhou matérií ani jednotkou nadanou smyslem a významem. 
Vymyká se jak sémiologii a sémantice tak i fenomenologii (tj. sféře intencionality). Pouze z této 
perspektivy pochopíme, proč Foucault mluví z hlediska logické a gramatické analýzy o výpovědi jako 
„pouhém zbytkovém prvku“ a z hlediska archeologické analýzy o výpovědi jako podmínce možnosti 
logického tvrzení i gramaticky správně utvořené věty. V jednom směru je ovšem nutné tuto charakteristiku 
výpovědi zpřesnit. Jakkoliv okupují výpovědi onu střední rovinu mezi znaky a větou, resp. mezi zvukovou 
matérií a smysluplnou formulací, rozhodně nelze říci, že by se vyčerpávaly pouhou prostředkující funkcí. 
Jde o doménu, kde vládnou specifické vztahy a zákonitosti, které ji poskytují jistou, byť relativní, 
autonomii. Viz Agamben G., Signatura rerum, Sur la méthode, Paris 2008, s. 69-71. 
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atom, z něhož by se pak skládaly jednotlivé diskursivní formace. Formace nakonec v 

určitém smyslu „předcházejí“ výpovědi, protože teprve ony jim nakonec určují definitivní 

funkční místo. Extenzionální rozměr Foucaultovy teorie by pak byl ovšem narušen. Již 

bychom se zde sice neměli pojem a množinu prvků, které by pod něj spadaly, ale celek 

pravidel, který by řídil konkrétní výpovědi (jako funkce). Foucaultovi, zdá se nakonec chybí 

pojem formace či množiny, které by nepředpokládalo jako své východisko nějaký typ 

jednoty.159 

Dříve než se budeme věnovat těmto celkům či formacím, obrátíme svou pozornost na 

charakter celé roviny, na níž se setkáváme s výpověďmi – na pozitivitu a možnost jejího 

popisu. 

 

3.3 Jak dospět k výpovědím? – pozitivita výpovědi a její popis 

 

Určili jsme spolu s Foucaultem výpověď jako specifickou funkci řeči, která se vzpírá 

„klasickým“ lingvistickým a logickým jednotkám. Již v prvním oddíle jsme v rámci 

strategických vymezení archeologie a představení jejich principů rovněž načrtli rovinu řeči, 

na níž se výpověď objevuje. V této kapitole bychom rádi určili vlastnosti této roviny a 

metodické kroky, které nám umožňují k ní dospět.  

V prvním oddíle jsme určili jakožto první princip archeologie princip archeologické 

epoché, který nám předepisuje chápat řeč mimo její schopnost být nositelkou smyslu nebo 

odkazovat k něčemu mimo sebe. Již z tohoto vymezení nám vyplynulo několik konsekvencí 

- archeologie se bude pohybovat mimo rovinu sémantiky, hermeneutiky a rovněž mimo 

                                                 
159 Nelze si nepovšimnout, že Foucaultova dvojice výpověď-formace, nese některé znaky struktury, jak jí 

definuje Michel Serres: „une structure est un ensemble opérationnel à signification indéfinie (alors qu'un 
archétype est un ensemble concret à signification surdéfinie), groupant des éléments, en nombre 
quelconque, dont on ne spécifie pas le contenu, et des relation, en nombre fini, dont on ne spécifie pas la 
nature, mais dont on définit la fonction et certains résultats quant aux éléments.“ Serres M., La 
communication, op. cit., s. 32. Foucault sice možná nepatří mezi strukturalisty, kteří přejali lingvistický 
model struktury, rozhodně má ale jeho koncepce formací mnoho styčných bodů s matematickým pojmem 
struktury, alespoň v té podobě, jak ji používala skupina Bourbaki a právě zmiňovaný Michel Serres. 
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jakékoliv analýzy, které chápou povahu řeči jako komunikativní praxi. Pro Foucaulta 

charakterizuje všechny tyto přístupy jedna vlastnost – obcházejí verbální performance, aby 

„za nimi či pod jejich povrchem“ buď odhalily skrytý smysl nebo poukazovaly na nějaký 

referent.160 Je třeba zdůraznit, že Foucault nepopírá možnost nějaké formy „bytí“ smyslu či 

významu, pouze chce naznačit, že je nelze chápat jako předem dané a neproblematické ale 

jako pouze odvozené. Foucault se tedy musí vyhnout jakémukoliv odkazu na předpoklad 

daného celku-smyslu skrytého v řeči samotné a zároveň ovšem nesmí odkázat na žádnou 

formu konstituující subjektivity (transcendentální vědomí, intencionalita), která by ho 

svazovala s fenomenologií nebo jakoukoliv jinou transcendentálně idealistickou pozicí. Na 

druhou stranu víme, že Foucault neredukuje řeč ani na hrubou zvukovou matérii, z níž by 

pak pomocí strukturální metody izoloval významotvorné jednotky-znaky. Právě v tomto 

bodě se Foucault uchyluje k postupu, jenž nemůže zapřít určité styčné body s (Husserlovou) 

fenomenologií. Je to samozřejmě metodický postoj epoché, který zde Foucaulta s největší 

pravděpodobností inspiroval. Pro fenomenologii  představuje epoché metodický krok, v 

němž „uzávorkujeme“ všechny soudy, které se týkají transcendentního světa („vyřazení 

generální teze“). To samozřejmě neznamená, že zpochybňujeme jeho existenci, pouze 

vyřazujeme platnost všech soudů, které si o něm vytváříme nejen v tzv. přirozeném postoji 

ale rovněž všechny soudy, které získáváme prostřednictvím vědy. Cílem epoché a 

následných reduktivních kroků pak není nic jiného než dosáhnout půdy čistého vědomí, v 

němž můžeme imanentně zkoumat konstitutivní akty tohoto vědomí samého. Jedině na 

základě těchto zkoumání může podle Husserla fenomenologie dostát svému hlavnímu 

nároku – dosáhnout „věci samé“. Na základě tohoto nároku pak fenomenologie kriticky 

přezkoumává veškerý konstruktivistiký charakter vědy. Husserl chce tedy vymezit svou 

fenomenologii jako nekonstruktivistickou disciplínu, která své oprávnění „první vědy“ staví 

na zření podstaty, jež se nám dává v originárním aktu vědomí. Takto fenomenologie 

                                                 
160 AS, s. 150 (167-168). 
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předchází každou vědu, protože originárně dávající vědomí je posledním zdrojem oprávnění 

všech rozumných (tj. i vědeckých) tvrzení. Foucaultovi na druhou stranu sice skutečně nejde 

o „kritické založení všech věd“ ani „zření podstat“, postup epoché však aplikuje 

analogickým způsobem. Podobně jako Husserl při vyřazení generální teze světa vyřazuje 

Foucault platnost pojmů smyslu a významu, protože ty doposavad fungovaly právě jako 

neproblematické konstrukce. Můžeme říci, že fenomenologie (a to samé lze říci i o 

lingvistice i hermeneutice) sice zkoumá konstituce smyslu a významu, ty ale nakonec 

zůstávají úběžníkem její analýzy – z předpokladu jejich existence tato analýza vychází a 

nakonec do nich i ústí. Foucault nicméně na rozdíl od Husserla nehledá oblast čistého 

vědomí proto, aby založil možnost řeči, ale specifickou úroveň řeči, která nepatří ani vědomí 

(subjektu) ani materiální zvukové vrstvě ani označujícímu. Jakkoliv se nám zdá, že po 

takovémto ryze negativním výměru nám již nezůstává takřka nic, přesto Foucault chce 

chápat tuto rovinu řeči jako „základní“. Teprve zde totiž můžeme podle něj mluvit o „bytí“ 

řeči. Jak máme tomuto „bytí“ rozumět? 

Foucault této úrovni řeči přisuzuje vlastnosti „skutečné existence“, resp. „pozitivity“: 

„[archeologická] Analýza řeči se může zabývat uskutečněnými verbálním performancemi, 

protože je analyzuje na rovině jejich existence: je to popis toho, co bylo řečeno, přesně 

tak, jak to bylo řečeno“.161 Právě tato poslední věta opět ukazuje na metodologickou 

blízkost archeologie fenomenologie, konkrétně na slavný Husserlův princip všech principů, 

který nám říká, že „každý originárně dávající názor je zdrojem oprávnění pro poznání a vše, 

co se nám v intuici originárně nabízí, takříkajíc v tělesné skutečnosti, je nutné brát tak, jak 

se to dává, ale rovněž jen v mezích v nichž se to dává.“ 162 Foucault i Husserl tedy vymezují 

oblast toho, co oba považují za platné podobným způsobem. U obou dvou se setkáváme s 

kritickou distancí vůči neprověřeným konstrukcím a následně rekursem k něčemu, co nemá 

povahu konstrukce. Pro Husserla jsou to čisté ideality (podstaty), které nám poskytuje 

                                                 
161 AS, s. 151 (168). (Zvýraznil J. R.) 
162 Husserl E., Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I., op. cit..  (Zvýraznil J. R.) 
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originárně dávající názor, pro Foucaulta jde naopak o pozitivity, které získáváme 

archeologickou analýzou. Zde samozřejmě všechny další analogie a podobností končí, 

protože Husserlovi jde právě o ideální a tudíž i nadčasové podstaty, které ostře vymezuje 

proti faktům, na nichž staví věda. Foucaultova pozitivní „fakta“ diskursu (výpovědi) mají 

naopak temporálně omezenou existenci. Proto se rovněž z Husserlova pohledu může zdát, že 

se Foucaultova archeologie nebezpečně blíží faktuálním vědám. To by samozřejmě byla 

pravda, pokud by se i v případě archeologie jednalo o ryze empirický podnik. Husserl ze 

svého pohledu podrobuje ve svých Idejích I. empirismus zásadní kritice proto, aby ukázal, 

že jeho základní požadavek založení veškerého myšlení na zkušenosti je protismyslný, 

protože zkušenostní názor nám nikdy nebude moci poskytnout podstaty ale pouze 

jednotliviny. Foucault sice někdy svým slovníkem připomíná takovýto empirický diskurs, 

bližší pohled nás ale přesvědčí o opaku. Foucaultovy pozitivity-výpovědi rozhodně nejsou 

nic, co bychom získávali na základě zkušenostního názoru. Tímto způsobem bychom získali 

v rámci diskursu maximálně určité hrubě materiální, tj. zvukové jednotky řeči, které by pak 

hrály analogickou úlohu jako počitková data v epistemologii. Na druhou stranu již víme, že 

výpověď není ani nositelkou ideality (smysl, význam) na způsob Husserlových názorů. To, 

co je nám v rámci výpovědí pozitivně dáno, nejsou ani počitková data ani nějaké jiné 

objektivní obsahy. Právě to je rys, kterým se Foucaultův pozitivismus liší od tradičního 

pozitivismu i neopozitivismu 20. století. Jak ale charakterizovat tuto rovinu, která se 

vymyká jak empirismu tak idealismu? Foucault v této chvíli odkazuje na podvojný charakter 

vlastní výpovědi: „A čkoliv výpověď nemůže být skrytá, není ani viditelná; není přístupná 

vnímání jako zjevný nositel svých mezí a charakteristik. Vyžaduje určitou změnu úhlu 

pohledu a stanoviska, aby mohla být rozpoznána a zkoumána sama o sobě.“163 Přestože 

rovina výpovědí není ani skrytá ani viditelná, Foucault rozhodně popírá, že by výpovědi 

byly nějakým způsobem záhadné (v tom smyslu, že by čekaly na interpretaci) nebo vzdálené 

                                                 
163 AS, s. 153 (170-171). 
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(v tom smyslu, že by vyžadovaly analýzu původu, který by je legitimoval), pouze poukazuje 

na tu skutečnost, že formy analýzy založené na objektivizaci řeči a jejich následného 

rozložení na jednotlivé konstitutivní prvky (významotvorné jednotky, logické formy) rovinu 

výpovědi zároveň předpokládají a zároveň neutralizují. Archeologie ovšem zároveň nemá 

„na nějaké hlubší úrovni hledat tajemství nebo kořen řeči“. 164 Definice archeologického 

popisu se nakonec Foucaultovi postupně rozmělňuje do jakési podoby Kantova 

nekonečného soudu: rovina výpovědí není ani skrytá ani viditelná, není ani místem smyslu, 

ani místem významu, neumisťuje se na rovinu ani označujícího ani označovaného, 

neidentifikuje se ani s logickou ani s lingvistickou formou, neztotožňuje se ani s dimenzí vět 

ani s dimenzí tvrzení. Přesto nacházíme několik pasáží, které nám jeho podobu alespoň 

rámcově nastiňují. Jaká je tedy nakonec rovina vypovídání? 

Víme již, že Foucaultův slovník je v tomto ohledu mimořádně chudý. V jistém 

smyslu i takový musí být, protože rovina popisu diskursivity výpovědí se vymyká jakékoliv 

klasické vědecké analýze, která je založena na jednoznačném definování svých základních 

metod a jednotek a kontrolovaném postupu od jednodušších prvků ke složitějším 

konfiguracím. Každý z těchto elementů se sice v Archeologii vědění vyskytuje, přesto 

nakonec vždy narazí na některý ze svých základních předpokladů či principů. Pojmy 

filosofické tradice navíc Foucault používá nikoliv snad ne-smyslným ale spíš proti-

smyslným způsobem. Často posouvá jejich význam až k hranici, za níž už jeho používání 

přestává být z hlediska tradice legitimní nebo spadá do ryze stipulativního definování. Právě 

tak je tomu i u klíčového pojmu pozitivity, jímž především Foucault charakterizuje rovinu 

vypovídání. Pojem pozitivity sice neměl v tradici vždy jednoznačný význam, většinou ale 

bývá spojen s nějakou formou empirického myšlení. Pozitivně dány nám mohou být 

humeovské imprese, lockovské senzace, počitková data, nebo faktické stavy. Podstatným 

charakterem všech těchto daností je jejich nekonstruovatelnost a další nedotazovatelnost – 

                                                 
164 AS, s. 155 (173). 
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jsou nám dány tak, jak jsou nám dány a to je zároveň vše, co se o nich dá říci: nelze vysvětlit 

proč a že vůbec jsou nám dány právě tímto způsobem. Klíčovou roli hrají v tomto ohledu 

samozřejmě pro moderní (především přírodní) vědu, kde slouží zároveň jako základ 

pozorování i jako podklad pro verifikaci/falsifikaci hypotéz. Na lingvistické rovině byly tyto 

pozitivní danosti (fakta, události, počitková data) vyjadřovány tím, co logický pozitivizmus 

20. století nazval „protokolárními“ a později Quine „pozorovacími větami“. Důležité je, že 

tyto věty musí být schopny vyjádřit nějaký intersubjektivně sdílený obsah. Přesně to je 

ovšem liší od Foucaultovy výpovědi. Ta, jak již dobře víme, nevyjadřuje primárně nějaký 

obsah ale pouze svou vlastní aktuální existenci – stěžejní je zde tedy rozlišení pozitivní 

danosti obsahu věty a pozitivní danosti existence výpovědi samotné. Navíc nám rovina 

výpovědi není dána jakožto danost tak, jak se prezentuje našim smyslům. „Zjevnost“ 

zkušenostních daností a zjevnost výpovědí musí evidentně náležet jiným řádům. Zatímco 

pro pozitivismus to bude samozřejmě řád smyslového vnímání, u Foucaulta se kloníme k 

určité specifické verzi „racionální“ aktivity. Ta zde hraje nepostradatelnou roli, pokud vůbec 

máme dát smysl onomu zároveň „skrytému“ i „viditelnému“ charakteru výpovědi. Proto 

abychom dosáhli tuto specifickou rovinu výpovědí, musíme dospět totiž k jejím podmínkám. 

Tyto podmínky nemohou být čistě smyslového původu, tj. nemohou být založeny pouze na 

receptivitě smyslovosti, protože pak bychom zůstaly pouze v rámci jevového povrchu řeči, 

kde se nám prezentuje řeč vždy již jako smysl obsahující nebo na význam/referent 

odkazující médium. Jsme-li s to racionální aktivitou dosáhnout těchto podmínek, objeví se 

nám zároveň i pozitivní rovina výpovědí. Máme zde tedy na první pohled paradox – 

výpovědi jsou nepochybně pozitivní danosti, ale jejich „odkrytí je vázáno na analýzu 

podmínek: výpovědi jsou podmíněné a pozitivní zároveň.165 Foucault tak podle nás nemá 

                                                 
165 Mohlo by se zdát, že má Foucault na první pohled v několika bodech blízko k určitému (neo)naturalismu, 
konkrétně té větvi, kterou reprezentuje výše zmíněný Willard van Orman Quine.  Foucault by se s ním 
shodoval především ve dvou bodech. Jednak jde již o několikrát zmiňovanou negaci konstitutivní subjektivity 
a jednak o popření ostrého rozlišení mezi analytickými a syntetickými soudy, apriorním a aposteriorním. Podle 
Quina mnoho apriorních analytických vět stejně neprokázalo svou univerzální platnost. Platnost analytických 
vět apriori je tak nakonec podřízena vždy empirické verifikaci spolu s objevem nových poznatků. Přesto se 
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zcela pravdu, když odmítá připsat archeologickému popisu výpovědí transcendentální statut. 

Ten nás ovšem „odkazuje“ mimo bezprostřední rovinu jednotlivých výpovědí. Jak přesně 

tento transcendentální statut uchopit a jak vysvětlit onen „zdánlivý“ paradox podmíněných 

                                                                                                                                                      
Foucaultův archeologický postup od empiricistního a naturalizujícího Quineova pojetí podstatně liší. Tento 
rozdíl lze dobře předvést na klíčovém problému Quineovy naturalizované epistemologie – otázce tzv. 
pozorovacích vět (observation sentences). Quine je chápe jako věty, které se nacházejí nejblíže smyslovým 
datům (či jinak řečeno stimulům, které se vytvářejí na našich smyslových receptorech), jež představují 
epistemologický základ všech našich teorií o vnějším světě. Prostřednictvím nich a skrze indukci, pomocí níž 
vznikají z pozorovacích vět tzv. pozorovací kategoriály (observation categorials), a vyvozování, pomocí něhož 
získáváme vědecká tvrzení, konstruujeme komplexnější hypotézy s predikčním potenciálem (hypoteticko-
deduktivní metoda), tj. právě vědecké teorie. Tyto vědecké teorie mohou (a musí) být podrobeny testu 
falzifikovatelnosti, v němž budou potvrzeny nebo vyvráceny. Platnost (ve popperovském smyslu 
„neschopnosti být dále falsifikován“) každé teorie tedy nakonec stojí a padá s její empirickou evidencí. Ovšem 
právě v tomto bodě se Quine s Foucaultem zásadně rozcházejí. Žádné pozorování se u Foucaulta nezakládá 
jednoduše na tomto bezprostředním podráždění smyslových receptorů. Není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že 
u Quinea pozorovací věty ještě neposkytují objekty v silném smyslu toho slova ale pouze ony smyslové 
imprese, jež variují podle okolností (occasion). Objekty jakožto přesahující pouze tyto „příležitostné“ 
pozorovací věty se vyskytují až v komplexnějších větách ve funkci uzlu, který spojuje jednotlivé části tohoto 
komplexu, a v tomto ohledu mají spíše sekundární postavení. Podobně u Foucaulta, jak jsme viděli výše, má 
objekt rovněž charakter funkce v rámci výpovědi. Ovšem nikoliv proto, že zde hraje roli nějakého 
přetrvávajícího x v již kvantifikovaném komplexním tvrzení (např. pro všechna x platí, že jestliže y, pak z – v 
Quineově slovníku bude x „vázaná proměnná“), ale právě proto, že výpověď přisuzuje nějakému x statut 
objektu a ničemu jinému. Výpověď je tedy podmínkou pro existenci objektu a předchází pozorování, protože 
absorbuje, jak jsme viděli výše, i pozorující subjekt. U Quinea je situace takřka obrácená. Východiskem jsou 
pozorovací věty, které jsou podmíněné pouze sensomotorickým stimulem a intersubjektivní ověřitelností (tj. 
každý se může přesvědčit o správnosti či nesprávnosti daného pozorování, jejímž je pozorovací věta 
lingvistickým vyjádřením). Quine explicitně odmítá jakoukoliv jinou podmíněnost pozorování a distancuje se 
od těch filosofů vědy (jako např. Feyerabend nebo Kuhn a mezi ně můžeme s určitými korekcemi zařadit i 
Foucaulta), kteří toto stanovisko prosazují. Důvodem tohoto rozporu může být nasnadě. Kuhn i Foucault 
vycházejí z dějin vědy a idejí a jejich primárním terčem je rozbití kumulativní či lineární koncepce vědeckého 
pokroku. Quinea naopak dějiny zajímají velmi málo a cele se orientuje na epistemologii současných přírodních 
věd. Přesto pokud chceme udržet pouto mezi dějinami vědy a jejich současnou praxí, což je stanovisko jak 
Kuhna a Feyerabenda tak Foucaulta, pak  výsledky bádání těchto historiků-filosofů i s jejich teoretickými 
předpoklady musí přisoudit Quineovi poměrně neproblematickou, lineární koncepci dějin, kde změny 
v teoretických koncepcích jsou dány pouze testovatelností hypotéz. Jinak řečeno Quineova pozice je založena 
na (historicky) poměrně problematickém předpokladu, který vědeckému subjektu připisuje jednu, nikoliv 
samozřejmou zato však velmi racionální, schopnost měnit či odmítat hypotézy a teorie podle empirického 
pozorování.(Pohled, který v tomto ohledu může naznačovat Quineovu pozici ohledně problematice, ukazuje 
podle nás ve velmi koncízní ale přesné podobě tento citát: „The statements of science and daily cognitive 
discourse owe their evidence, their empirical content, to the observation categoricals that they imply. Our web 
of belief, scientific or otherwise, is a growing and ever changing structure of hypothese, some deliberately 
frayer and some primordial heritage, which together imply a multitude of unstated observation categoricals.“ 
Quine W. v. O., „The Sensory Support of Science“, In: Confessions of Confirmed Extensionalist and Other 
Essays, Cambridge, Massachusetts 2008, s. 332.) Quine tak dříve či později musí přitakat nějaké formě 
„správné“ vědy (např. ve smyslu Popperova kritického racionalismu) a v posledku musí uznat i ostré dělení 
mezi tzv. kontextem objevu (historický, společenský a psychologický k.) a kontextem zdůvodnění (racionální a 
kontrolovatelné standardy zdůvodnění), pozorovacími a teoretickými termíny (což minimálně v posledním 
případě explicitně činí).(Ke kritice těchto rozlišení Feyerabend P. K., Rozprava proti metodě, Praha 2001, s. 
176-180. O to pikantnější je fakt, že Feyerabend (a Kuhn rovněž) se ke Quineovi hlásí. Viz ibid., s. 247, 402.) 
To samo osobě může být a také je velmi konzistentní pozice a naším cílem zde není podrobit ji nějaké 
hloubkové kritice. Chtěli jsme především ukázat, že pokud empirismus a potažmo i (neo)pozitivismus spočívá 
na koncepcích formulovaných Quinem (a ten je dnes považován za jejího nejdůležitějšího zastánce), pak je 
Foucault této pozici poměrně velmi vzdálen. Quine na rozdíl od Foucaulta nebere dějiny vědy vážně. Jeho 
reformovaný pozitivismus a s tím spojený empiricismus nesestupuje na úroveň arché, ale zůstává z hlediska 
Foucaultovy archeologie stále ještě na úrovni doxa. Ke Quineovu pojetí naturalismu a pozitivismu viz dále 
Quine W. v. O., Hledání pravdy, Praha 1994; idem, Od stimulu k vědě, Praha 2002; idem, Naturalizace 
epistemologie, in: Vybrané články k ontologii a epistemologii, Plzeň 2006, s. 120-137. 
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pozitivit bude problémem následujícího oddílu. 

 Vrátíme se ale ještě k dalším pozitivním charakteristikám výpovědní roviny. 

Výpovědi nejsou pouze podmíněny, ony samy rovněž plní úlohu podmínek. Několikrát jsme 

opakovali, že výpovědi se liší od jednotek jiných analýz – vět a tvrzení. Foucault ovšem 

dává jasně najevo, že jeho výpovědi nelze chápat pouze jako odlišné jednotky vedle 

jmenovaných, které by prostě jen vyplývaly z jiného typu analýzy. Výpovědi se k těmto 

jednotkám a jejich lingvistickým označujícím vztahují vlastním způsobem – jsou to pro ně 

právě „podmínky existence“. Na fenomenální úrovni neexistují izolovaně od těchto 

označujících, prochází jimi napříč, aniž by se s takovými označujícími identifikovaly. Pro 

Foucaulta je ovšem důležité, že žádná z těchto jednotek není schopna odkrýt rovinu 

existence těchto gramatických a logických útvarů jakožto verbálních performancí (tj. 

diskursu). Tato perspektiva nám rovněž klade otázku, zda je diskursivní analýza analýzou v 

tradičním slova smyslu, protože „výpověď není prostě nějaká další jednotka (nad či pod) 

větami a tvrzeními; je vždy vsazena v jednotkách tohoto druhu nebo dokonce v 

posloupnostech znaků, které se jejich zákony neřídí“.166 Výpovědi se tedy nevztahují k 

jiným jednotkám řeči jako jejich stavební prvky. Výpovědi rovněž nezískáváme rozkladem 

celku na jeho elementární prvky. To nám rovněž vysvětluje fakt, že výpovědi se mohou 

identifikovat s několika větami nebo tvrzeními naráz nebo pouze s částmi z nich. Právě 

jejich aktuální existence nám ovšem umožňuje rozpoznávat v řeči gramatické či logické 

jednotky. Proč tomu tak je? 

Foucault může být chápán (přinejmenším ve svém archeologickém období a s jistými 

výhradami) stoupencem kontinentální varianty lingvistického obratu ve filosofii. Zatímco v 

anglosaské tradici tento obrat připravil Frege, když otázku po podstatě věcí (v jeho případě 

šlo především o odpověď na otázku „Co je číslo?“) nahradil otázkou po významech termínů 

jakožto reprezentantů pojmů věcí, pak pro kontinentální tradici byla rozhodující 

                                                 
166 AS, s. 153 (171). 
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Saussureova obecná lingvistika se svým rozlišením langue/parole. Saussure de facto 

postavil jazykový systém langue „před“ myšlení samotné, protože to pro něj ve své 

předjazykové formě představovalo pouze jakousi „mlhovinu, v níž nic není nutně 

rozlišené“.167 Z toho vyplývá, že teprve zásahem systému langue jakožto principu 

klasifikace jsme vůbec schopni myslet jasně a rozlišeně, což (převedeno do karteziánského 

modu) v podstatě znamená myslet vůbec. Foucault tuto tezi podstatným způsobem 

modifikuje, když tomuto klasifikujícímu systému předřazuje „bytí řeči“ samotné, tj. 

diskursivní úroveň výpovědí. Stejně tak jako u Saussura langue v jistém smyslu předchází 

myšlení, tak Foucaultovo „bytí řeči“ s modalitou aktuální existence předchází všechny 

ostatní formální systémy, kterým lze připsat pouze virtuální existenci. Řeč tu musí být (ono 

„ il y a du langage“), proto abychom vůbec mohli rozpoznávat (virtuální) existenci jiných 

systémů a jednotek, které ji teprve zpětně klasifikují a analyzují. To je základní předpoklad 

onoho Foucaultova diskursivního materialismus a aktualismu. 

Prochází-li ovšem rovina výpovědní diskursivity napříč logickými a gramatickými 

systémy 

a manifestuje přitom „bytí řeči“ v jeho plné pozitivitě a materialitě, neznamená to, že se zde 

setkáváme s homogenní masou verbálních performancí nebo s jinými konzistentními 

systémy typu langue nebo formální logiky. V prvním oddíle jsme určili jako jeden z 

principů archeologie princip plnosti, který nám předepisuje chápat verbální performance 

přesně tak, jak byly vyřčeny, aniž bychom je překračovaly směrem k jejich latentnímu 

smyslu, věcnému významu nebo logické formě. Víme již také, že plnost zde neznamená 

konzistenci. Diskursy jsou naopak popisovány jako „mezerovitý a členitý“ útvar, jehož 

nekonzistence nejsou doplňovány a interpretovány, nýbrž ukázány jakožto imanentní 

součásti dané diskursivní formace. Pokud tedy mluví Foucault o chybění a nedostatku v 

rámci diskursivní formace, pak pouze ve smyslu těchto imanentních „mezer, prázdných 

                                                 
167 Saussure F., Kurz obecné lingvistiky, op. cit, s. 139. 
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míst, absencí a řezů“. Rovněž v tomto smyslu můžeme pochopit, proč Foucault v rámci 

diskursivní analýzy mluví o popisu povrchu tohoto diskursu. Odmítá-li na jedné straně tato 

deskriptivní analýza primát smyslu, ať již skrytého nebo manifestního, a na straně druhé 

redukci diskursu na smyslovou zvukovou či grafickou stránku, zbývá nám pouze deskripce 

povrchu, který se nachází mezi těmito dvěma řády – v prostoru, kterému náleží vlastní 

autonomie, který je ovládán vlastními pravidly a který má (možná trochu paradoxně) vůči 

těmto dvěma řádům určitý primát, spočívající v jeho modalitě existence – aktuální 

skutečnost zde předchází skutečnost možnou i virtuální. Pokud se tedy Foucault pokouší 

neustále formulovat odlišnost své archeologické metody od metody klasického 

strukturalismu, pak právě proto, že diskurs je rovinou řeči, která se neztotožňuje ani se 

systémem langue ani rovinou parole.   

 Foucault tuto vnitřní „nekonzistenci“ diskursu nazývá poněkud matoucím způsobem  

zákonem „řídkosti“ (rareté) výpovědí. Matoucím proto, že se v něm pokouší propojit dvě 

odlišné věci. Na jedné straně tu máme výše popsanou nekonzistentnost roviny výpovědí, na 

druhé pak jejich nedostatečnost: „Tato řídkost výpovědí, mezerovitá a členitá forma pole 

vypovídání, fakt, že celkem málo věcí může být řečeno, to vše vysvětluje, proč výpovědi 

nejsou, tak jako vzduch, který dýcháme nekonečnou transparentností“.168 Výpovědi jsou 

tedy svým způsobem vzácné. To ovšem neznamená pouze  numericky skromný výskyt – ten 

je pouze důsledkem této řídkosti. Důvodem je zde  především „chudost“ diskursu „ve 

srovnání s gramatikou a bohatstvím slovní zásoby, jež je v dané epoše k dispozici.“169 

Výpověď netěží z nadbytku výrazových prostředků jazyka, právě naopak – metaforika, 

figurativní řeč a jiné prostředky rétoriky nehrají na diskursivní úrovni žádnou roli: „Musíme 

tedy hledat princip zředění, či přinejmenším nevyplnění pole možných formulací, které je 

otevřeno jazykem. Diskursivní formace se ukazuje zároveň jako princip frázování ve 

                                                 
168 AS, s. 165 (184).  
169 AS, s. 164 (183). 
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vzájemném proplétání diskursů a jako princip prázdnoty v poli řeči.“ 170  Foucault se zde 

nachází mnohem blíže Platónovi a rovněž fenomenologii než sofistům a postmodernímu 

myšlení (Lyotard).171 Je tomu tak proto, že se diskursivní analýza orientuje na „věci“ 

(výpovědi) a nikoliv na rétorické aspekty řeči.172 Tyto „věci“ samozřejmě nelze ztotožňovat 

ani s platónskými formami, ani s fenomenologickými intencionálními koreláty-fenomény, 

ani s kantovskou věcí o sobě, protože z archeologické perspektivy ani jedna z těchto 

filosofických pozic nebere vážně autonomii řeči. Důsledkem archeologie je naopak přímé 

chápání výpovědí a jejich formací jakožto  „vyřčených věcí“ (choses dites). Tyto věci coby 

pozitivity je pak možné beze zbytku popsat – řeč se tak stává pro Foucaulta popsatelným 

předmětem a v tomto smyslu není charakterizována nějakou formou skrytosti nebo stálým 

unikáním. Sám autor „Archeologie“ nás v tomto případě nenechává na pochybách: 

„[Archeologie] Není ničím více a ničím jiným než přepisováním: to jest řízenou 

transformací toho, co již bylo napsáno, při zachování formy exteriority. Není to návrat k 

samotnému tajemství počátku; je to systematická deskripce diskursu-objektu.“173 

                                                 
170 Ibid. 
171 Tvrdíme tuto spřízněnost i s vědomím, že sám Foucault se k Platónovi vyjadřuje (především ve své rané 

archeologické fázi) kriticky. Ve své inaugurační přednášce „Řád diskursu“ na Collège de France z roku 
1971 mluví o Platónovi jako o jednom z těch filosofů, v jejichž spisech proběhla zásadní změna, která 
vyloučila poetický diskurs básníků z možnosti říkat pravdu, „protože pravda již nespočívala v tom, co byl 
diskurs, nebo v tom, co činil, spočívala v tom, co říkal: nastal den, kdy se pravda posunula z 
ritualizovaného, účinného a spravedlivého aktu vypovídání 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 vázaný na výkon moci. Sofista 
je zapuzen“. (OD, s. 17-18 (11).) Tato „vůle k vědění“ či „vůle k pravdě“ je nepochybně jedním z terčů 
Foucaultovy archeologické a genealogické práce a jakkoliv je za ní Platón „zodpovědný“, ještě to podle nás 
neznamená zavržení Platóna a příklon k sofistům, kde je zpochybňován pojem pravdy jako takový. Pojem 
pravdy má u Foucaulta více odstínů, a to především z hlediska slovesa k němuž se váže jako předmět – již 
v Řádu diskursu totiž existuje rozlišení na „être en vrai“ („být v pravdě“) a „dire vrai“ („říkat pravdu“). 
První syntagma se váže na kontrolní pravidla a principy daného oboru, druhé naopak na „divokou 
exterioritu“, která se pravidlům oboru vymyká. Ono „dire vrai“ nakonec bude u Foucaulta podrobeno 
soustavné analýze v úplně posledních letech  jeho života a zde rovněž dochází k rehabilitaci Platóna. Viz 
Foucault M., L‘herméneutique du sujet, Cours au Collège de France (1981-1982), Paris 2001; idem, Le 
gouvernement de soi et des autres, Cours au Collège de France (1982-1983), Paris 2008.    

172 „[Výpovědi] jsou to naopak věci, jež jsou předávány a uchovávány, jež mají hodnotu a které se člověk snaží 
si přivlastnit; věci, které se opakují, reprodukují a transformují; kterým jsou předem připraveny ustavené 
okruhy a kterým je poskytován statuty institucích; věci, jež jsou zdvojovány nejen kopírováním nebo 
překladem, nýbrž i výkladem, komentářem a vnitřním rozmnožováním smyslu.“ (AS, s. 165 (184).) V tomto 
ohledu jsme přesně opačného mínění než Dreyfuss a Rabinow, kteří Foucaulta řadí na sofistickou stranu 
současné filosofie a proti ní staví Husserlovu fenomenologii jakožto její platónskou variantu. Viz Dreyfuss 
H., Rabinow P., Michel Foucault, op. cit., s. 85. 

173 AS, s. 190 (212).Právě tento rys Foucaultova archeologického pozitivismu jej dramaticky odlišuje od 
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 Foucaultovo radikální odstranění subjektu mimo jakoukoliv fundující nebo 

zprostředkující roli má přinejmenším dva následky. Za prvé jde o zrušení pouta, které váže 

řeč na předpoklad mluvícího subjektu. Za druhé pak jde o vyvázání řeči ze zajetí jakékoliv 

instance sjednocování.174 V tomto druhém případě se Foucaultova kritika subjektu skládá ze 

dvou kroků. Jednak jde o kritiku transcendentálního vědomí v kantovském či 

fenomenologickém smyslu, které vztahuje všechny rozmanité představy (zde můžeme pro 

naše potřeby použít „veškeré verbální performance“) k jednotící instanci „Já myslím“, aby 

zaručila jejich konzistenci a tím i jejich možnost vůbec. V druhém kroku je analogicky tato 

kritika vztažena k jakékoliv instanci, která by mohla plnit podobnou úlohu (hegeliánský 

duch, kolektivní vědomí či mentalita). Vposledku tedy nezáleží na tom, zda tu je 

individuální forma transcendentálního subjektu nebo kolektivní forma intersubjektivity. Tato 

kritika subjektu v širším slova smyslu samozřejmě nechce říci, že tyto analýzy nejsou 

možné, pouze poukazují na jeden jejich závažný důsledek – kontinuitu dějin, která z 

podstaty nemůže připustit žádné zlomy ani diskontinuity v radikálním slova smyslu. To je 

důvod proč Foucault tak nekompromisním způsobem odsouvá subjekt na druhou kolej a činí 

z něj pouze závislou pozici (funkce) ve výpovědním rámci. V tomto smyslu mluví Foucault 

o této asubjektivní oblasti, v níž se pohybuje archeologická analýza výpovědí, jako o oblasti 

exteriority. Určitý „paradox“ tohoto pojmu ovšem spočívá v tom, že nevyžaduje svůj 

protějšek – formu interiority (subjektivní vědomí) coby konstitutivní protipól (podobně jako 

je tomu v tradičním chápání subjekt-objektového vztahu).  

                                                                                                                                                      
(pozdní) Husserlovy fenomenologie a  Heideggerovy i Gadamerovy hermeneutiky. Každý z těchto 
filosofických směrů nějakým způsobem počítá s určitou instancí či oblastí, která se v rámci analýzy ukáže 
jako (více či méně) nezpředmětnitelná – u Husserla jde nakonec o svět jako horizont všech horizontů, u 
Heideggera tuto funkci  mj. plní Lichtung jako ona světlina bytí, která předchází veškerému rozlišování na 
skryté-neskryté, temné-světlé, Gadamer pak mluví o nikdy zcela nevyslovitelném vnitřním slově (“verbum 
interius“) jako předpokladu uskutečněné promluvy. Právě proto je zde racionalistické uchopující vysvětlení 
nahrazováno výkladem (interpretací) a porozuměním.  

174 Pro Foucaulta podle našeho názoru nakonec všechny odstíny zakládající subjektivity (sjednocující, 
významotvorná, interpretující či smysludílející) nakonec splývají v jednu formu: „Zakládající subjekt má 
skutečně za úkol dodávat 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 projevil, nemusí postupovat jedinečnou 
instancí diskursu“. OD, s. 49 (24).  
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 Foucault tedy chápe svůj pojem diskursu coby soubor specifických verbálních 

performancí-výpovědí jakožto určitý typ věcí (choses dites). K dosažení této věcné sféry řeči 

potřebuje ovšem vykonat několik reduktivních kroků. První krok spočívá v uzávorkování 

instancí smyslu a významu jako předpokladu existenci řeči. Druhý pak v odstranění funkce 

subjektivity jako konstituující a sjednocující instance. Třetí pak v převedení řeči na 

asubjektivní rovinu, na níž se nám manifestuje to, co je v řeči skutečně vypovězeno. Onen 

„obsah“ – ono „co“, které se nachází v těchto výpovědích jako jejich předmětná, významová 

modalita (smysl, resp. význam), je cele redukován na holou existenci (ono „že-bytí“) těchto 

výpovědí samotných. Esence je u Foucaulta systematicky převáděna na existenci. Právě zde 

se nakonec setkáváme s přesnějším vyjasněním významu pojmu pozitivita, kterým Foucault 

charakterizuje pole diskursu. Je jménem pro verbální performance, nakolik jsou chápány 

pouze ve specifické modalitě existence. Rovněž se nám vyjasňuje i pojem materiality této 

diskursivní úrovně, která již není zvukovou nebo grafickou matérií a ještě není nositelem 

smyslu a významu. Úrovní těchto diskursivních pozitivit pak nedosahujeme 

transcendentálně-idealistickou analýzou, protože nejde o hledání základu, původu či 

možnosti řeči vůbec, ani hermeneutikou (exegezí, interpretací), protože diskurs je „chudý“ 

na smysl a nachází se ještě „před“ celkem souvislostí (tradice, kontext), který interpretace 

předpokládá. Diskurs a jeho formace lze pouze popisovat v jeho asubjektivní exterioritě a 

rozptýlení. Takové jsou základní znaky Foucaultovo „šťastného pozitivismu“.  

 Jak se formují výpovědi do různých formací a čím se tyto formace řídí, se pokusíme 

vysvětlit v následujícím oddíle.  

 

3.4 Diskursivní formace a archivy 

 

 Jednou z důležitých Foucaultových tezí je, že nikdy nemáme co dočinění s diskursem 

o sobě, ale vždy se s ním setkáváme na rovině specifických, časoprostorově určených 
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formací. Tento základní předpoklad nevychází pouze z Foucaultova vstupního principu 

extenzionality, který nám zapovídá přijmout předem daný smysl ve formě nereflektovaně 

vytvořených jednotek typu knihy, tradice, autora nebo obecněji řečeno Dějin jako takových 

– tedy všech možných forem sjednocujících instancí, ale rovněž z jeho základního 

východiska, které mu předepisuje chápat diskursivní formace jako historické jednotky. 

Samozřejmě ani jeden z těchto předpokladů časoprostorovou ohraničenost diskursivních 

formací uspokojivě nevysvětluje a to z několika důvodů. Především předběžné vyřazení 

oněch jednotek, které jsme dosud kriticky neprověřili, neznamená, že tu žádné nejsou. Právě 

naopak Foucault, jak je již z výše řečeného zřejmé, o takovýchto jednotkách uvažuje, ty jsou 

ovšem výsledky kritické analýzy, která žádnou jednotu nepředpokládá, a to ani ve formě 

tradice či předsudků, jež valorizovala moderní hermeneutika jako nutné vstupní předpoklady 

pro interpretativní výklad.175 Kritická analýza neprověřených jednot nepředstavuje 

samozřejmě žádné převratné metodologické gesto a vykazovat by se tímto způsobem měl 

každý teoretický diskurs, který si činí nárok kritičnost. Důležité je zde ovšem to, že tyto 

jednotky by pro vlastní konstituci neměly podle principu extenzionality vyžadovat žádný 

pojem a tedy ani žádnou předchůdnou jednotu. Formace jakožto jednoty jsou vždy 

momentální konstelací diskursivních pozitivit. To je klíčová teze, ke které se ještě vrátíme, 

protože samotná Archeologie vědění je, co se týče konstituce jednotlivých diskursivních 

formací, skoupá na slovo a pokus o rekonstrukci tohoto procesu by měl být obsahem této 

kapitoly. Nyní se vrátíme ještě o krok zpět.   

Výše jsme se zmínili o tom, že Foucault popírá existenci jednoty Dějin, která by 

dokázala ostatní jednotky-jednotlivé historie subsumovat do svého rámce jako své části. Již 

v úvodu Archeologie je tato myšlenka jednotných Dějin podrobena ostré kritice. Terčem této 

kritiky pak samozřejmě není nic jiného než humanismus a antropologie, které se snaží 

dějiny prezentovat vždy jako lidské, „naše“ dějiny. Tato kritika může vypadat na první 

                                                 
175  Viz Gadamer, H.-G., Pravda a metoda. Nárys filosofické hermeneutiky, Praha 2010, s. 245-255. 
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pohled poněkud bizarně, protože si lze jen stěží představit dějiny, jež by se nějakým 

bytostným způsobem nevázaly na lidskou aktivitu. Závisí však na tom, jakým způsobem 

tuto aktivitu chápeme. Považujeme-li nějakým, byť i minimálním, způsobem vědomou 

subjektivitu za konstitutivní pro koncepci dějin, ustupujeme podle Foucaulta právě 

antropologii, která nestrpí decentraci a diskontinuitu. Můžeme zatím jen těžko posoudit, zda 

zde Foucault nevylévá vaničku i s dítětem, přesto bychom mu chtěli ponechat jeho radikální 

gesto, kterým subjektivitu (vědomí, já) činí zcela závislou na praxi diskursu, a zároveň je 

tím i zdůraznit. Moderní poheidedeggerovská hermeneutika může jistě právem namítnout, 

že pokud pracuje s pojmem vědomí, pak pouze s vědomím historickým, jenž je vždy 

nějakým způsobem zapuštěno ve světě, v tradicích a horizontech, a tím se tak vymyká 

námitkám, které archeologická kritika směřuje proti transcendentálnímu, a tudíž 

konstituujícímu vědomí.176 Nechceme zde samozřejmě vůbec ubírat vážnost hermeneutice a 

jejímu projektu, přesto se bude z Foucaultovy perspektivy zdát toto její řešení stále ještě 

nedostatečné, protože se zde vědomé subjektivitě ponechává určitá aktivita – je vykládající, 

interpretující, rozumějící. Jinak řečeno hermeneutické vědomí předpokládá smysl a usiluje o 

smysl: samo je do něj v tradici situováno a v interpretujícím rozumění ho rovněž 

(spolu)přetváří. V hermeneutice se řeč i přes její klíčovou roli, kterou bude hrát v rámci 

interpretujícího vědomí, nebude nikdy moci zbavit své funkce zprostředkovatele a místa 

smyslu. Lze se pak jen stěží ubránit myšlence, že i přes (a nebo právě kvůli ní?) neúnavnou 

snahu rozumět řeči jako nepřekročitelném „živlu“ lidského bytí (onomu „universálnímu 

řečovému charakteru lidské zkušenosti“), je řeč klíčem, prostřednictvím něhož se člověku 

vždy jinak, vždy dějinným způsobem odemyká jeho pravda.177 V závěru Archeologie, kde 

Foucault ve fiktivní rozepři exponuje kontrast svého pojetí diskursu s představami svých 

                                                 
176 Paul Ricoeur tuto pozici hermeneutiky (v tomto případě úžeji vzhledem k textové interpretaci) vyjadřuje 

koncízním způsobem, když říká, že rozumění neznamená „jakkoliv textu vnucovat svou konečnou 
schopnost rozumění, nýbrž vystavit se textu a nabýt z něj mnohem bohatšího já, které by bylo návrhem té 
existence, která by nejlépe odpovídala nabídce světa. Rozumění je tedy pravým opakem nějaké konstituce, k 
níž by subjekt měl klíč. V tomto ohledu by bylo mnohem správnější říci, že ‚já‘ je utvářeno ‚věcí‘ textu.“ 
Ricoeur P., Úkol hermeneutiky, Praha 2004, s. 40. 

177 Gadamer, H.-G., Pravda a metoda. Nárys filosofické hermeneutiky, op. cit., s. 335.  
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protivníků, jakoby měl právě na mysli i (možná v trochu karikované podobě) hermeneutiku 

(samozřejmě kromě fenomenologie a existencialismu): „dávají přednost popírání toho, že 

diskurs je komplexní a diferencovanou praktikou podléhající analyzovatelným pravidlům a 

transformacím spíš, než by byli zbaveni této milé, tak uklidňující jistoty, že nemohou-li 

změnit svět nebo život, mohou přinejmenším změnit jejich 'smysl' jedinou bystrou 

promluvou, kterou mohou vyslovit jen oni a přebývat tak nekonečně dlouho co nejblíže u 

zdroje. Tolik věcí jim již v jejich řeči uniklo: nechtěli nic jiného, než aby unikly, ba co víc, 

to, co říkají, ten malý fragment diskursu – ať vysloveného či psaného, co na tom záleží – 

jeho křehká a nejistá existence, musí nést jejich život stále dál a stále déle. Nemohou unést 

(a lze to snad pochopit), že by slyšeli někoho říkat: 'Diskurs není život; jeho čas není váš 

čas; v něm se nemůžete smířit se smrtí; může se docela dobře stát, že vahou toho, co jste 

řekli, jste zabili Boha; nemyslete si však, že ze všeho, co řeknete, vyrobíte člověka, který 

bude žít déle než on.'.“178 Foucault se zde snaží radikálním způsobem vytrhnout svoje pojetí 

řeči jako diskursu z jakéhokoli sepětí s „lidskou“ situací, která pro něj bude vždy svázaná s 

předpokladem smyslu, jenž bude chápat vždy v rámci nějakého pojetí jednoty.    

 Smyslem této krátké konfrontace bylo především ukázat, že z Foucaultovy 

perspektivy ani filosofie, která se maximálním způsobem snaží omezit konstitutivní úlohu 

subjektu (ať již v podobě transcendentálního ega nebo jakékoliv formy intersubjektivní 

jednoty) odkazem na ne zcela kontrolovatelný, tj. nezpředmětnitelný, a stále unikající 

horizont tradice, řečovosti (Sprachlichkeit) nebo světa, nijak neuniká předpokladu jednoty. 

V naší perspektivě pak půjde o jednotu (kontinuitu) dějin, kterou různé hermeneutické 

přístupy implikují. To samozřejmě neznamená, že bychom chtěli hermeneutice podsunout 

skutečnost, že nechápe mnohost tradic. Tato různost je ovšem nakonec chápána jako 

empirická a hermeneutice nečiní problémy překlenout ji nějakou formou rozumění a tuto 

různost nakonec udržet ve specifické formě nikoliv snad již statické, ale rozhodně 

                                                 
178 AS, s. 285-286 (314-315). 
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kontinuální jednoty.179 Foucault tuto jednotu a kontinuitu dějin odmítá hned zpočátku jako 

vstupní předpoklad svého archeologického postupu. Dějiny jsou pro něj naopak proniknuty 

diskontinuitami, které žádné dialektika ani rozumění není s to překlenout. Vyvstávají nám 

zde ovšem dva problémy. První se týká teoretických podmínek možnosti diskontinuity 

(budeme se mu věnovat později). Druhý se pak týká existence argumentu nezávislého jak na 

zkušenosti tak na předpokladu subjektu (ať již konstituujícío nebo rozumějícího), jímž by se 

popřela jednota těchto dějin a zároveň ukázal lokálně omezený charakter (diskursivních) 

historických formací. Foucault sám tento argument nepředkládá, my se ovšem domníváme, 

že existuje. 

 Řekli jsme, že tento argument musí být zkonstruován nikoliv na základě zkušenosti, 

ani na předpokladu nějaké transcendentální sjednocující instance. Patrně jediný typ diskursu, 

který tuto podmínku splňuje, je matematika, a konkrétně teorie množin. Několikrát jsme 

výše narazili na určitou afinitu, která teorii množin spojuje s diskursivní analýzou, a nyní 

bychom se jí, nebo spíše její filosofickou verzí, ještě jednou rádi inspirovali.  

 Alain Badiou, jenž považuje pocantorovskou teorii množin za klíčový okamžik v 

moderním myšlení a činí z ní jádro své vlastní filosofie, využívá slavný Russellův paradox 

proto, aby ukázal, že nelze zkonstruovat bezespornou množinu všech množin. Jinak řečeno, 

neexistuje Jedna množina (totalita), která by obsahovala všechny ostatní množiny. Badiouva 

odpověď na tradiční otázku filosofie po ontologickém statutu Jedna pak zní zcela 

konsekventně: „Jedno neexistuje“.180 Domníváme se, že pokud máme zachovat radikalitu 

Foucaultova přístupu, pak by to samé mělo platit i pro jeho archeologii. Badiouův argument 

proti existenci Jedna-celku jako množiny lze tedy podle nás analogicky převést na 

neexistenci Jednoty-celku dějin, z čehož via negationis vyplývá i lokální omezenost 

                                                 
179 O tom, že toto není jen předpoklad, ale nakonec i program hermeneutiky, svědčí nakonec i slova Paula 

Ricoeura: „jde-li o to legitimovat nárok kontinuity dějin, pak pojem vědomí vystaveného účinkům dějin […] 
představuje schůdnou alternativu k pojmu suverénního vědomí, jež je průhledné samo pro sebe a vládne 
smyslu.“ Ricoeur P., Čas a vyprávění III., Praha 2007, s. 314. 

180 Badiou A., Logiques des mondes, Paris 2006, s. 119-121. Následující argument je pouze parafrází 
Badiouova argumentu o neexistenci Jednoho (totalita) jako množiny všech množin. Argument by měl platit 
pro všechny pokusy o totalizace (tj. ať jsou dynamické nebo statické). 
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jednotlivých historických (diskursivních) formací.181 V čem tedy spočívá tento argument 

proti Jednotě-celku dějin? Postačí, když budeme chápat jednotlivé formace jako množiny. 

Právě o to jsme se ale výše, minimálně s ohledem na výpovědi, snažili. Nic ovšem nebrání 

tomu, abychom formace chápali rovněž jako množiny zahrnující jednotlivé výpovědi. 

Předpokládejme ještě, že Dějiny jakožto množina všech lokálních historických formací jsou 

také historická formace, tj. množina a tudíž zahrnují samy sebe. Kdyby tomu tak nebylo, 

nezahrnovala by všechno, tedy by nebyla Jedním-celkem. Argument pak pokračuje známým 

způsobem. Existuje-li množina, jejíž vlastností je být svým vlastním členem, což z našeho 

výše řečeného předpokladu vyplývá (je jím přinejmenším ona množina všech množin, tj. v 

našem případě množina všech historických formací, která je rovněž historickou formací, jíž 

je navíc vlastní, že prezentuje všechny historické formace včetně sebe sama), pak 

samozřejmě existují i množiny, které nemají vlastnost náležet samy sobě (specifická lokální 

historická formace – abychom uvedli foucaultovský příklad – klasická epistémé je množinou 

všech výpovědí, které se týkají tohoto epistemického pole, sama ovšem není jednotlivou 

výpovědí o tomto epistemickém poli). Každý z těchto typů množin tvoří rovněž množinu – 

máme zde tedy dva typy množin: na jedné straně množinu všech množin, která obsahuje 

sebe samu a na druhou stranu množinu všech množin, které samy sebe neobsahují a nic 

jiného. Vezměme si druhý typ množiny, tedy ty které mají negativní vlastnost – nebýt 

členem sebe sama, a ptáme se, zda tato množina může být svým vlastním členem. Je-li tomu 

tak, pak proto, aby tuto podmínku splnila,  musí mít vlastnost „nebýt svým vlastním 

členem“, což ovšem předpokládáme a docházíme ke sporu. Obrátíme-li se k druhé možnosti, 

ptáme se, zda tato množina není svým vlastním členem, tj. zda je to množina množin, které 

                                                 
181 Tato analogická redukce nemusí být samozřejmě na první pohled zřejmá, přesto pokus chápat jednotu 

všech jsoucen (množin) jako jednotu historickou má své historické realizace. Kromě historismu jde 
především o pozdní Husserlovu fenomenologii. Husserlův poslední pokus (období spisů  kolem „Krize“), 
jak uchopit (genetickou) fenomenologii, byl totiž silně poznamenán problémem tzv. eidetiky dějinnosti, 
která se mu stala klíčem k uchopení „genetické struktury univerzálního ego“. Jacques Derrida shrnuje 
pregnantně základní charakter této eidetiky: „Eidetika historie není jednou eidetikou mezi jinými: objímá 
celek jsoucen.“ (Zvýraznil J. R.). (Derrida J., „‘Geneze a struktura' a fenomenologie“, in: Násilí a 
metafyzika, op. cit., s. 255.) Husserl tak míří k totalitě veškerého jsoucna, jež se mu bude jevit jako 
historická, což zde znamená vzhledem k teleologickému, transcendentálnímu horizontu.    
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nejsou svým vlastním členem, a zároveň zda není sama svým členem. Není-li ovšem svým 

vlastním členem, pak právě náleží sama sobě, a tak opět docházíme ke sporu. Obě 

alternativy tak docházejí ke sporu a docházíme tedy k závěru, že množina všech množin, 

které nejsou vlastním členem, nemá sama vlastnost ani být vlastním členem ani nebýt svým 

vlastním členem a tedy neexistuje. Její existence ovšem vycházela z existence, kterou jsme 

předpokládali u množiny všech množin (tj. Jedním-celkem). Z toho ovšem rovněž vyplývá, 

že Jedno-celek (v našem případě Dějiny jako totalita) rovněž neexistuje. Pojem Dějin jako 

totality stejně jako pojem množiny všech množin je sporný, z čehož  vyplývá, že existují 

pouze lokální historické formace stejně tak, jako existují pouze lokální netotalizovatelné 

množiny. 

 Tato odbočka nám ukázala pouze logickou nutnost existence pouze lokálních 

formací, ale ještě nám neukázala vlastní diskursivní důvody pro lokální omezenost 

jednotlivých formací, které by měly logické důvody předcházet. Obrátíme se k nim nyní.       

 Již v kapitolách o výpovědi jsme se pokoušeli vyjasnit, v čem je Foucaultova analýza 

odlišná od fenomenologických analýz i od strukturální analýzy řeči. Spolu s Foucaultem 

jsme odmítli oblast diskursu ztotožnit jak se sférou pouze virtuální existence systému 

langue, tak s rovinou individuálního vypovídání v rámci parole. Co je ale podmínkou 

samotné existence diskursivních výpovědí, které je činí zároveň aktuální a zároveň 

opakovatelné, pokud nepatří ani do jedné z výše uvedených oblastí? Foucault tuto podmínku 

označuje pojmem „pravidelnosti určité praxe“. Pojem praxe zde Foucaultovi slouží 

především k tomu, aby archeologickou analýzu diskursu odlišil od doxologického 

zkoumání, která vycházejí od konkrétních teorií a koncepcí, které, poté co byly 

zformulovány, plní funkci zakladatele celých myšlenkových směrů. V tomto smyslu např. 

„Slova a věci“ chápou karteziánský mechanicismus nikoliv jako zakladatele určité tradice 

ale jako specifický  (a časově velmi omezený) projev klasické epistémé. Praxe se tak 

nevztahuje, jak je tomu např. u Wittgensteina, k ustálenému způsobu používání slov v 
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konkrétní jazykové komunitě nebo, jak by tomu bylo patrně u Marxe, k řeči vnějším 

materiálním podmínkám (techniky produkce a reprodukce materiálních nosičů výpovědí), 

ale zcela jednoduše k fakticky proneseným řečovým performancím, nakolik jsou 

opakovatelné. To je základní a zároveň minimální předpoklad archeologie – existence 

sedimentovaných verbálních úkonů. Je nepochybné, že tyto úkony jsou vždy nositeli 

nějakého smyslu, jinak by je nešlo odlišit od pouhých zvuků. Mohli bychom tedy říci, že 

archeologie je vskutku možná pouze za podmínky, že zde existují nejen libovolné úkony, ale 

rovněž smysluplné úkony. V tomto ohledu by tedy i smysl náležel k podmínkám 

archeologie. Otázkou pak zůstává do jaké míry je udržitelný jeden z našich principiálních 

předpokladů, který postuluje druhotné postavení smyslu v rámci archeologického pojetí 

diskursu. Zde je třeba si uvědomit dvě věci. Existence smysluplné řeči je pouze vstupní a 

nikoliv principiální předpoklad, který charakterizuje postup či metodu, a má asi podobný 

význam jako předpoklad existence konkrétních myslí pro existenci myšlení. Za druhé je 

nutné si uvědomit, že rozlišení mezi archeologickou a doxologickou úrovní jazyka, není 

rozlišením substanciálním. Nejsou zde dvě odlišné „věci“ - smysluzbavený diskurs a 

smysluplná řeč, ale dvě úrovně jediné věci. Foucault neopomíná stále zdůrazňovat, že 

základní diskursivní útvary – výpovědi nejsou odlišné od jiných jazykových jednotek v tom 

smyslu, že by existovaly mimo či vedle nich. Výpovědi naopak existují vždy „v nich 

samých“, jsou jimi „překryty“. Rozhodující je, že smysluplná řeč je vyslovena, či lépe 

řečeno vykonána a právě v této podobě jí je třeba chápat. Smysl, který se zpočátku jevil jako 

právě ona rozhodující charakteristika, ustupuje do pozadí, aniž by byl ovšem odstraněn. 

Řečeno spolu s Foucaultem, v archeologie jde především o to ukázat, že „mluvit znamená 

něco dělat – dělat něco jiného než vyjadřovat, co si myslím, než převádět do řeči něco, co 

znám, a rovněž dělat něco jiného než rozehrávat struktury jazyka“.182  

 Pojem pravidelnosti pak má především ukázat irelevanci jakéhokoliv tázání po 

                                                 
182 AS, s. 283 (311). 
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původu a počátku; ať již jde v tomto případě o intenci autora (subjektu), praxe jazykového 

společenství nebo transcendentální zakládající instanci. Pravidelnost zde tedy není v opozici 

k nepravidelnosti tak, jak se má např. pravidlo ke své výjimce. „Každá výpověď je 

nositelem určité pravidelnosti a nemůže od ní být oddělena. Nelze tedy vůči pravidelnosti 

jedné výpovědi stavět do protikladu nepravidelnost výpovědi druhé (méně očekávané, 

jedinečnější, bohatší na inovaci), nýbrž jiné pravidelnosti, jež charakterizují ostatní 

výpovědi.“183 Archeologie se tedy neorientuje primárně na výpovědi, jež by normovaly dané 

prostředí a jež by tím pádem určovaly i pole možných odchylek, ale naopak popisuje 

podmínky za nichž toto rozlišení teprve nastává. Zároveň je však tato pravidelnost zcela 

nezávislá na identitě slovníku, sémantických polí nebo deduktivní struktuře. Proto Foucault 

rovněž zavádí pojem výpovědní homogenity, kterou odlišuje od lingvistické analogie 

(přeložitelnost) a logické identity (ekvivalence).184 V čem ovšem spočívá možnost této 

homogenity, pokud jí není ani lingvistická ani logická forma?  

 Foucault pojmenovává tu instanci, která dává alespoň minimální soudržnost diskursu 

jako „historická a priori“. Sám sice toto spojení považuje za barbarské, v tomto kontextu je 

nicméně vhodné si připomenout, že rozhodně nebyl první, kdo tento pojem použil. Objevuje 

se již u pozdního Husserla především v rukopisech a přednáškách sebraných pod názvem 

„Krize“. Dovolíme si zde krátký exkurs k těmto Husserlovým textům, protože podle našeho 

názoru lze Foucaultova historická a priori chápat jako přímý antipod k historickým a priori 

Husserlovovy fenomenologie. 

 Husserl se s nutností zavést pojem historického apriori setkává ve chvíli, kdy si klade 

otázku „po prvotním smyslu“, tj. původu geometrie. Toto dotazování původu ovšem 

nesměřuje na historické podmínky vzniku geometrie, které zahrnují zkoumání jednotlivých 

postojů a tezí konkrétních geometrů, tedy něco co by Foucault nazval doxologií, ale týká se 

podmínky, která vysvětlí vznik geometrie jako neopakovatelné „ideální předmětnosti“, která 

                                                 
183 AS, s. 196 (218). 
184 AS, s. 198 (220). 
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má univerzální, nadčasovou platnost. Platnost geometrie jako takovéhoto útvaru tedy 

spočívá v nezávislosti na konkrétním psychickém vědomí i kulturním kontextu, protože je 

platná obecně pro kohokoliv a v každý čas. To samozřejmě neznamená, že by se samotná 

geometrie neměnila a nerozvíjela. Husserl pátrá právě po možnosti založení zároveň obecné 

platnosti i konkrétní tradice, v níž se geometrie rozvíjí jako „kontinuální syntéza, v níž 

všechny výtěžky nadále platí, tvoříce totalitu tak, že v jakémkoliv okamžiku je totální 

výsledek jakousi totální premisou pro výtěžky na novém stupni“.185 A právě tato možnost 

bude představovat historické apriori vzniku geometrie. Klíčové je, že Husserl je ochoten tuto 

formu „ideální objektivity“ připsat nejen geometrickým (a šířeji matematickým) předmětům, 

ale rovněž „celé třídě duchovních produktů ze světa kultury“, do níž počítá i nejen všechny 

výtvory vědy (a pro nás je rozhodující, že sem musíme zahrnout i vědy humanitní, což by 

ovšem Husserl rozhodně neodmítal) ale rovněž výtvory umění. Husserl tak nezůstává u 

dotazování obecného předpokladu vzniku geometrie, ale dostává se až ke všem vědám a 

nakonec i ke všem duchovním výtvorům člověka. Konkrétní fakticita historie a empirická 

zkoumání historiografie zde tedy budou zastávat až sekundární postavení a budou vždy toto 

předchůdné dotazování na původní smysl předpokládat. Nejen tedy čisté apriorní vědy jako 

matematika a matematická fyzika podléhají určité základní evidenci jako „půdy její 

platnosti“, ale totéž platí rovněž i pro všechny historické (ducho)vědy.186 Problém ovšem 

nabývá v této chvíli na důležitosti, protože, jak by mělo být z výše řečeného patrnější, 

historicita se zde stává nakonec univerzálním předpokladem pro všechna jsoucna. Jak trefně 

podotýká Derrida: „Eidetika historie není jednou eidetikou mezi jiným: objímá celek 

jsoucem“.187 Otázka tedy zní, jaký je eidos (podstata) tohoto univerzálního předpokladu 

veškerého historického tázání. Pro pozdější konfrontaci s Foucaultovým myšlením je 

                                                 
185 Husserl E., Krize evropských věd, Praha 1996, s. 386. 
186 „Veškeré dějepisectví zabývající se jen fakty setrvává v nesrozumitelnosti, poněvadž stále jen naivně činí 

závěry rovnou z fakt, aniž učiní tématem obecnou půdu smyslu, na níž takové závěry vesměs spočívají, a 
aniž kdy prozkoumalo obrovské strukturální apriori, jež je této půdě vlastní“. Husserl E., Krize evropských 
věd, op. cit., s. 402. 

187 Derrida J., „Geneze a struktura a fenomenologie“, in: Násilí a metafyzika, op. cit., s. 255. 
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důležité, že Husserl zde vychází z „naší přítomnosti“ jako toho, co je „historicky první“. 

Ovšem zároveň je třeba mít na paměti, že u Husserla se každá tato přítomnost vždy váže na 

vědomí této přítomnosti, což v rámci fenomenologie vůbec není tak banální připomínka, jak 

se na první pohled zdá. Pouze na základě tohoto vědomí, této subjektivity, jakožto 

intencionálně vztahující, můžeme nahlížet, že tato „historická přítomnost má za sebou své 

historické minulosti, z nichž se zrodila, že historická minulost je kontinuitou minulostí 

vyplývajících jedna z druhé“.188 To vše se ovšem může jevit (intencionálnímu) vědomí jen 

za předpokladu „přítomnosti“ horizontu, v jehož rámci se nám teprve ukazuje vztah 

minulého, přítomného a budoucího jako (nutně) nepřetržitě se odvíjející kontinuita a tím i 

podstata dějinnosti jako taková. Eidos dějinnosti má tedy horizontovou strukturu.  Tento 

horizont pak plní pro Husserla analogickou funkci ke kantovské regulativní ideji, nikdy 

nedosažitelnému ideálu úplné racionality. Pohyb rozumu k tomuto bodu tedy má 

jednoznačný teleologický charakter, kterým se ovšem vyznačuje pouze západní racionalita, 

jejímž konkrétním výrazem je samozřejmě (vposled fenomenologická) filosofie. Na druhé 

straně právě v rámci této teleologické, horizontové struktury si teprve můžeme uvědomovat 

historický čas jako „čas historicky jednotného a jediného lidstva“.189 Jacques Derrida k tomu 

bodu podává velice osvětlující komentář: „ V poslední instanci je třeba vědět, že historická 

přítomnost obecně, jakožto neredukovatelná forma vší historické zkušenosti, je základem 

veškeré dějinnosti a že se v ní budu vždy moci shodnout i s nejvzdálenějším a 

nejodlišnějším 'jiným'“.190 Husserl tedy a priori odmítá primát antropologického relativismu, 

který klade neredukovatelnou rozdílnost myšlení jednotlivých kultur a zároveň nedějinných 

charakter primitivních civilizací. Činí to tím způsobem, že veškerou kulturní diferenci 

včleňuje pouze jako empirický moment do rámce „generativního sepětí“ jednotného lidstva, 

přičemž veškeré nedějinné kultury chápe jako ještě nerozvinutý modus  všeobecně 

                                                 
188 Husserl E., Krize evropských věd, op. cit., s. 405. 
189 Ibid., s. 405.  
190 Derrida J., Tradice vědy a skrývání smyslu, Praha 2003, s. 104. 
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dějinného charakteru tohoto lidstva.191 Z toho by mělo být rovněž patrné, že Husserl 

nechápe tento teleologický pohyb rozumu jako nějakou primitivní kumulaci vědeckých 

poznatků nebo jako jednoduchý progres moderní vědy. Opak je pravdou. Právě jím 

diagnostikovaná krize evropských věd jej podněcuje k novému promyšlení obecně platného 

idealizujícího myšlení, které v rámci historického vývoje moderních věd postupně ztratilo 

onu původní půdu smyslu, z něhož vyrostlo, a rozvíjelo se pak pouze (jako v případě 

geometrie) prostřednictvím „smyslového znázorňování pojmů“, aniž by se přitom bralo v 

potaz „skutečné vytváření originálních idealit“.192 Husserlem zavedená regulativní idea jako 

telos a jako směřování samo, není rozhodně získaná na základě nějakého empirického 

sledování tradice. Je čistou otevřeností bez podstaty, k níž si odemklo cestu idealizující 

myšlení filosofie.  

 Jen stěží si lze ovšem představit větší protiklad k Foucaultovým archeologicky 

pojatým dějinám. Husserlova horizontová struktura dějinnosti, jejímž výsledkem je určitý 

teleologický pohyb západního ratia, se explicitně stává terčem archeologické kritiky. Tento 

typ kritiky dnes samozřejmě není žádnou novinkou a lze říci, že posledních padesát let právě 

myšlenka teleologicky pojatých dějin představovala jeden z hlavních předmětů kritického 

vyrovnávání s universalistickým laděním filosofického a potažmo osvícenského dědictví. Je 

ovšem nutné podotknout, že Husserl do tohoto dědictví sice s jistými rezervami náleží, 

zároveň ale, jak jsme viděli výše, s despektem nahlíží na jeho moderní výsledky. Kritika 

vůči tomuto pojetí byla pak vedena různými směry,  ponecháme-li nicméně stranou veskrze 

negacionistické a pesimistické převrácení tohoto teleologického pojetí, zbudou nám dvě 

klíčové námitky. S první jsme se již setkali výše a v podstatě je pouze opakováním 

etnologického, tj. empiricky založeného, akcentu na nepřekonatelnost diference kultur.193 

Druhá námitka je s tou první do jisté míry spojena, ačkoliv její empirický rámec není úplně 

                                                 
191 K tomu ibidem, s. 104-105. 
192 Husserl E., Krize evropských věd, op. cit., s. 397. 
193 Že se ovšem etnologické myšlení nakonec vůbec nemusí zastavit u zjišťování kulturní diference, ale může 

si klást i univerzalistické nároky, svědčí nepochybně myšlení Claudea Lévi-Strausse. Viz především Lévi-
Strauss C., Myšlení přírodních národů, Praha 1996. 
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zřejmý nebo stopovatelný. Západní racionalitě je zde vytýkáno, že její univerzální nárok je 

pouze partikulární hodnotou, kterou se neoprávněně snaží vnutit cizím kulturám. Foucault 

bývá někdy řazen právě mezi kritiky tohoto ražení, o čemž svědčí i časté nálepkování jako 

etnologa naší západní kultury. Foucaulta bychom tak mohli chápat jako pokud ne jednoho z 

prvních tak v každém případě jednoho z nejdůslednějších zastánců tohoto kritického postoje. 

Vzhledem k samotnému Husserlovu myšlení je ovšem situace této kritiky mnohem 

složitější. Odpověď na první námitku již známe z předešlého výkladu, ani druhá však při 

bližším pohledu neobstojí. Onen Husserlův horizont jako kantovská idea nemůže být v 

žádném případě zaměněna s nějakou partikulární hodnotou nebo faktem. Tento horizont či 

idea sama o sobě nemá žádný obsah a žádnou podstatu, protože je čistou otevřeností – 

nekonečnou možností rozumu neustále se rozvíjet a právě to je důvod, proč ji nelze takový 

konkrétní obsah podsunout. Husserla tedy nelze odbít touto (v podstatě) kulturalistickou 

kritikou a pokud chceme na filosofické půdě nabourat jeho teleologicky chápanou formu 

dějinnosti, je třeba se pohybovat na stejné rovině, ze které on sám shlížel na etnologický 

kulturalismus, tedy na rovině transcendentální. Domníváme se že, Foucaultova archeologie 

pro tento podnik představuje, pokud ne dostatečně pevnou půdu, pak rozhodně dobrý 

výchozí bod. Rovněž se domníváme, že pokud archeologie nemá být chápána jen jako jakási 

odrůda dějin idejí nebo etnologie myšlení a má-li být i v rámci filosofie brána vážně, měla 

by podat vlastní pozitivní koncepci dějin, která již nebude teleologickým rozvíjením 

rozumu, ale „děním“, které je poznamenáno neredukovatelnými diskontinuitami. Právě v 

této podobě ovšem může hrát stejnou roli pro historiografické tázání, jakou Husserl určil pro 

svou koncepci horizontové struktury dějinnosti. 

 První krok k uskutečnění tohoto projektu jsme již podrobně sledovali: proto aby 

Foucault vskutku zásadním způsobem naboural tezi o kontinuálním charakteru dějin, musel 

zbavit svou archeologii všech odkazů na konstitutivní subjektivitu, která je buď garantem 

jednoty (jako Kantova syntetická jednota apercepce) nebo implikuje horizontovou strukturu 
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dějinnosti, jak tomu je v případě fenomenologického vědomí. V druhém kroku si pak 

připravuje půdu pro vypracování vlastní pozitivní koncepce historických a priori, v níž bude 

sledovat dva cíle najednou – jednak půjde o vysvětlení možnosti opakovatelnosti výpovědí a 

tím i soudržnosti konkrétních diskursivních formací a jednak o vysvětlení možnosti těchto a 

priori jakožto historických. Zde se zaměříme především na první bod.  

 Výše jsme se pokusili ukázat, že podle jedné z našich interpretačních tezí Foucault 

náleží spíše do tábora racionalismu než empirismu. Klíčovými vodítky se pro nás stalo 

zvláště rozlišení mezi doxografií a archeologií i konkrétní metodické kroky (archeologická 

epoché a redukce), jimiž Foucault dosahuje určitou rovinu jazyka (diskurs, výpovědi), která 

se vymyká jeho bezprostřednímu vnímání (doxa, mínění, smysl). Podobnou roli pro nás 

hraje i pojem historického a priori, který je navíc hlavním důvodem, proč označujeme 

Foucaultův (raný) filosofický postoj jako transcendentální historismus. Pokusíme se nyní 

objasnit význam obou termínů tohoto pojmu. 

 Každé použití pojmů transcendentálního a apriorního se samozřejmě musí dříve či 

později setkat s jejich původním výskytem u Kanta.194 Je všeobecně známé, že Kant 

reagoval na Humeův skepticismus zavedením transcendentální filosofie, která měla 

poskytnout podmínky možnosti nutného a obecně platného poznání. Takové podmínky 

podle Kanta nelze vyvodit ze zkušenosti, protože na jejím základě získáváme pouze 

nahodilé poznání s omezeným stupněm obecnosti (prostřednictvím indukce). Zároveň 

ovšem tyto podmínky přisoudil nikoliv objektivní ale subjektivní straně procesu poznávání. 

Transcendentální filosofie se tedy podle známé Kantovy formule „nezabývá poznáním věcí 

ale způsobem poznávání věcí, nakolik je možné a priori“. Tento způsob je pak označením 

pro nezkušenostní (apriorní) podmínky možnosti poznávání obecně, či jinak – s Kantem 

řečeno – jde o podmínky veškerého možného poznávání. 

                                                 
194 Podrobné a kritické srovnání mezi Kantovými a Foucaultovými pojmy transcendentálních podmínek 

poskytuje Beatrice Han, L´Ontologie manquée de Michel Foucault, op. cit., s. 70-79. My se zde pro účely 
výkladu omezíme pouze na některé důležité aspekty tohoto rozdílu. Rozhodně si nečiníme nároky na 
původnost. Budeme-li se v interpretaci od Béatrice Han nějakým způsobem lišit, odkazujeme v tomto 
případě na patřičný poznámkový aparát. 
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  Foucault svá historická a priori definuje nejdříve jako specifické pole, v jehož rámci 

„komunikují“ jednotlivé výpovědi. Jde o relativně homogenní prostor, kde se střetávají 

mínění různých autorů ať už ve formě polemik, výpůjček, vlivů ale i opomíjení. Všechny 

tyto strategie jsou umožněny teprve tímto prostorem, který vytváří jakýsi nevědomý 

předpoklad jejich činnosti. I proto je vysvětlitelné, jak často protikladné teorie a empirická 

schémata mohou náležet ke stejné diskursivní formaci.195 To je ovšem zároveň důvod, proč 

toto pole můžeme označit jako apriorní. Doxologické útvary jako názory, spory, vlivy ale i 

teorie jsou v rámci dějin idejí empiricky pozorovatelné jakožto bezprostřední danosti, 

archeologie ovšem vyžaduje transcendentální přístup – regres k podmínkám, které tyto 

útvary umožňují, a tím umožňují i demystifikace falešných kontinuit. Právě v tom spočívá 

racionalismus archeologie a její kritický náboj. Sartre se v tomto ohledu představuje jako 

překvapivě pozorný Foucaultův čtenář, když u něj nachází stopy určitého „karteziánského“ 

postoje, v němž dochází k systematické kritice (doxologické) obrazotvornosti ze strany 

(racionalistické) archeologie.196  

 Chápe-li na jednu stranu Kant svá transcendentální a priori jako podmínky možnosti 

poznávání obecně, Foucault tento charakter archeologickým a priori upírá. Jak ještě 

uvidíme, tento deficit podle Foucaulta ještě nikterak nezakládá prvotnost Kantových 

obecných podmínek. Na konkrétní rovině vysvětluje Foucault tento rozdíl na vztahu mezi 

platným soudem a realitou výpovědi. Kant nemá jednotnou definici soudu, nicméně pro nás 

je důležité, že jej chápe jako výkon rozvažování a tím i jako způsob pojmového 

poznávání.197 V jedné (a zdá se, že nejúplnější) podobě je soud „funkcí jednoty našich 

představ“, což znamená, že přivádí různé poznatky pod jednotu pojmu za určité všeobecné 

                                                 
195 Modelovým příkladem by tu mohla být diskuse mezi fyziokratizmem a utilitarismem v 18. století. K tomu 

viz apendix této práce. 
196 Sartre J. P., „Jean-Paul Sartre répond“, In: Les mots et les choses des Michel Foucault de Michel Foucault, 

Regards critiques 1966-1968, Caen 2009, s. 85. Sartrova poznámka má samozřejmě silně kritický nádech. 
Nicméně u něj jde o negativní hodnocení, my této poznámce připisujeme naopak pozitivní rozměr.  

197 Kant I., Kritika čistého rozumu, Praha 2001, A 69/B 64. 
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podmínky.198 Takový charakter soudu by měl pak platit pro každý možný soud. Lze se 

ovšem domnívat, že Foucault má na mysli v těchto konkrétních pasážích Archeologie 

nikoliv pouze podmínky možnosti jednoty představ a poznatků v soudu ale rovněž všechny 

transcendentální (v jeho slovníku „formální“) podmínky poznávání vůbec, jenž samozřejmě 

každý soud musí předpokládat. Foucault naopak vztahuje tyto podmínky nikoliv k legitimitě 

každého soudu ale ke konkrétnímu výskytu výpovědi, která (jak již dobře víme) podobu 

soudu mít vůbec nemusí. Jinak řečeno, tyto podmínky neurčují správnost dané výpovědi, ale 

prostý fakt, že se konkrétní výpověď objevila na daném místě či nikoliv a zároveň proč se na 

jejím místě nemohla objevit žádná jiná. Jde tedy nikoliv o „ a priori pravd, jež nemusely být 

nikdy řečeny, které nebyly nikdy reálně dané ve zkušenosti, nýbrž a priori historie, jež je 

dána, neboť je historií toho, co bylo vskutku řečeno“.199 Z dosud řečeného by již mělo být 

jasné, že formální (obecné) a priori nikterak nezakládají možnost historických 

(archeologických), protože pak bychom podřídili nadčasovou platnost historickému výskytu. 

Na druhou stranu podle Foucaulta neplatí ani opak: historická a priori nezakládají ani 

nevysvětlují a priori formální. Určité privilegium historických a priori ovšem spočívá v tom, 

že dokážou vysvětlit historický výskyt a priori formálních. Právě tímto způsobem ukazují 

Slova a věci, jak se Kantovo transcendentální tázání zrodilo na předpokladu 

antropologického myšlení.200   

 Podstatnými vlastnostmi těchto a priori je jednak jejich imanentní přináležitost k 

tomu, co podmiňují, tj. k diskursu, a jednak jejich transformovatelnost. Tuto schopnost 

autonomní transformovatelnosti můžeme označit jako jejich historicitu, ovšem ve 

specifickém slova smyslu. Pro Foucaulta ovšem jakoby obě vlastnosti byly velmi úzce 

                                                 
198 K tomu podrobně Longuenesse B., Kant et le pouvoir de juger, Paris 1993, s. 84-107. Beatrice 

Longuenesse v tomto ohledu rozlišuje přinejmenším tři definice Kantovy teorie soudu. Všechny jsou ovšem 
komplementární a závisí na kontextu, v němž jsou vysloveny. První definuje soud jako „způsob, jak dané 
poznatky uvést do objektivní jednoty apercepce“ (Kant, Kritika čistého rozumu,op. cit, s. B 141.). Druhá 
definice se opírá jednak o Jäscheho Logiku a jednak o paragraf 10 transcendentální analytiky a spočívá „v 
představě vztahu  různých představ, nakolik tvoří pojem“. Třetí  pak dovršuje druhou tím, že ji vztahuje ke 
třetí, protože je v ní soud vztažen k předmětu (viz Longuenesse, Kant et le pouvoir de juger, op. cit., s. 84-
85, 124).  

199 AS, s. 174 (194-195). 
200 Viz kap. „Slova a věci – sémiologický model“ této práce. 
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spojené. Diskurs totiž podle něj „nemá jen smysl či pravdu, nýbrž také historii, a to 

specifickou historii, která jej neodkazuje k zákonům vnějšího dění.“201 Jen o pár řádek níže 

je nacházíme opět v juxtapozici: „Navíc toto a priori historicitě neuniká: nevytváří nad 

událostmi, na nehybných nebesích nečasovou strukturu; definuje se jako soubor pravidel, jež 

charakterizují diskursivní praxi: ovšem tato pravidla se nevnucují zvnějšku prvkům, které 

udržují ve vzájemných vztazích; jsou obsažena právě v tom, co spojují. […] A priori 

pozitivit není pouze systémem časového rozptýlení, je samo o sobě transformovatelným 

souborem“.202 Foucault tedy chce zachovat autonomii pravidel diskursu vzhledem k 

mechanismům jiných schémat jako jsou mentality, ideje ale i materiální nebo politické 

dějiny. Se všemi těmito dějinami si diskursy udržují určité vztahy, aniž by na nich ovšem 

byly nějakým způsobem fatálně závislé (ve smyslu kauzálního působení či jinak určujícího 

působení). Dějiny diskursu mají svá vlastní pravidla formování a transformace. Právě v 

tomto ohledu nemůže být Foucault v žádném případě řazen k marxismu, a to ani k těm jeho 

zástupcům, kteří mají rozpracovanou komplexnější teorii vztahu mezi základnou a 

nadstavbou. Diskursy se tedy u Foucaulta nacházejí na stejné rovině jako produkce a 

reprodukce materiálních podmínek. To samozřejmě neznamená, že by si Foucault nebyl 

vědom toho, že i diskursy nepotřebují nějakou materiální podporu, která jim umožňuje 

„fyzické“ přetrvání. Tato skutečnost ovšem, zdá se, nehraje jednoznačně determinativní roli. 

Mezi diskursivní a materiální praxí nepochybně panují komplexní a (pravděpodobně i) nutné 

vztahy, neznamená to ovšem ještě, že jedna z těchto domén budeme mít prvotní postavení 

vůči druhé. I to je možná důvod, proč by Foucault mohl být chápán z marxistického hlediska 

stále ještě jako idealista, ačkoliv je jeho ziskem  důsledné popření redukcionismu.  

 Historická a priori ale ještě nejsou posledním instancí, které určují konkrétní 

uspořádání výpovědí. Foucault neuvádí důvody, proč je tato další instance nutná, někteří 

komentátoři se ovšem domnívají, že jednotlivá historická a priori jako pravidla ovládající 

                                                 
201 AS, s. 175 (195). 
202 Ibid. 
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výskyt výpovědí mezi sebou rovněž udržují vztahy, které vyžadují koordinaci. Právě tuto 

koordinaci by měl zajišťovat archiv. Tato lákavá interpretační možnost ovšem nenachází 

pevnou textovou oporu. Foucault nikde nesystematizuje a nevykládá vztah mezi 

historickými a priori a archivem. Bylo by tedy poněkud problematické chápat diskurs jako 

trojstupňovou stavbu, kde by výpovědi okupovaly nejnižší úroveň, historická a priori úroveň 

střední a nejvýše by pak stál archiv jako (byť konkrétní) totalita těchto podmínek. 

Srovnáme-li totiž definice historických a priori tak archivu, udeří nás především  jejich 

nápadná podobnost. Historická a priori jsou tak definovány jako „podmínky objevování se 

výpovědí, zákon jejich koexistence s ostatními, specifická forma jejich modu bytí, principy 

podle nichž přetrvávají, transformují se i mizí“.203 Archivy se pak primárně definují jako 

systémy, ale nikoliv jako systémy historických a priori, nýbrž jako „systémy výpovědi“, 

resp. jako „systémy, které zavádějí výpovědi jako události“.204 Dovolíme si zde delší citát: 

„Archiv je především zákon toho, co může být řečeno, systém, který vládne zjevování se 

výpovědí jako singulárních událostí. Ale archiv je také tím, co způsobuje, že se všechny tyto 

řečené věci nehromadí donekonečna v amorfní mnohosti, že se již více nevpisují do 

nepřerušované linearity, a nemizí jen díky nahodilým vnějším nehodám, nýbrž že se 

seskupují do různých tvarů, že se navzájem skládají podle mnoha různých vztahů, že se 

udržují nebo ztrácejí podle specifických pravidel; […] je tím, co v samotném kořeni 

výpovědi-události a v těle, v němž se klade, definuje od počátku systém její schopnosti 

vypovídat“.205 Oba pojmy se týkají výpovědí, konkrétně možnosti jejich výskytu, pravidel 

koexistence s ostatními a možností transformace. Oba jsou tedy podle nás dvěma výrazy pro 

jednu a tu samou entitu – diskurs v jeho specifické formě existence. Nicméně zatímco 

historické apriori  charakterizuje jeho epistemologickou a ontologickou povahu, archiv 

pojmenovává spíše její specifickou řečovou rovinu, která jej odlišuje jak od jazyka, který je 

zde definován jako systém konstrukce možných vět, tak korpusem, jehož funkcí je pouze 

                                                 
203 AS, s. 174 (194). 
204 AS, s. 177 (197). 
205 AS, s. 178 (198). 
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pasivní shromažďování. Z jiného hlediska se nám zde znovu vrací určení předmětu 

archeologie jako zvláštního meziprostoru, který je vklíněn mezi mentalitami a již hotovými 

teoriemi, mezi jazykem jako obecným systémem a individuálním aktem promluvy. Foucault 

tento meziprostor nazývá diskursem, věděním či archivem podle daného kontextu. Tento 

mezirostor má ovšem dvojí roli: je mediátorem svých krajních členů a zároveň umožňuje 

jejich existenci. Mentality a empirická schémata na jedné straně, teorie a filosofické 

koncepce na druhé straně zde nelze nazývat vyšší či nižší formou poznání v podobném 

smyslu jako Kant odlišuje poznání zkušenostní (prostřednictvím smyslovosti) a poznání 

pojmové (pomocí rozvažování), protože prostřednictvím archivu komunikují pouze jako 

ještě nehierarchizované výpovědi. Pokud lze přeci jen mluvit o trojstupňové architektuře 

archeologie, pak v tom smyslu, že analýza popisuje již řečené (déja-dit) jako „funkci 

vypovídání, jež se v tomto již řečeném uplatňuje“, jako „diskursivní formaci, ke které 

přísluší“ a jako „obecný systém archivu, z něhož pochází“.206 Foucault se chce zjevně 

vyhnout tomu, aby tyto oblasti „vyřčených věcí“ chápal v nějakém jednoznačně 

hierarchickém vztahu. Kdyby tomu tak bylo, patrně by nic nebránilo  postupné totalizaci 

jednotlivých úrovní do úrovní vyšších na způsob např. Russelových teorií typů. Totalita 

dějin by se pak stala naprosto reálnou možností. To samozřejmě Foucault striktně odmítá. 

Základní problém archeologie tak nakonec spočívá v nedostatku pojmového aparátu, který 

by dokázal vysvětlit vztahy mezi těmito rovinami vyřčeného, jež by ovšem nebyly přísně 

determinativní povahy.207 Na druhou stranu je třeba poznamenat, že Foucault přinejmenším 

v Archeologii vědění nedává čtenáři mnoho prostoru k pochybám o jiném než determinativní 

chápání. Vztahy mezi výpověďmi a formacemi, resp. archivy jsou vždy popisovány v 

termínech „řízení“, „ovládání“ a „určování“, které jakožto funkce formací připisují místa 

vždy konkrétní výpovědi a žádné jiné. Právě proto lze jen těžko pochopit, jakým způsobem 

bychom mohli rozumět Foucaultově charakteristice výpovědí jakožto událostí. Má-li si totiž 

                                                 
206 AS, s. 180 (201). 
207 „Determinativní“ („určující“) zde chápeme v Kantově smyslu, tj. jako schopnost podřazení jednotlivého 

pod obecné pravidlo. Viz Kant I., Kritika soudnosti, Praha 1975, s. 33. 
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výpověď uchovat alespoň nějaký způsob svého událostního charakteru a rozumíme-li tímto 

charakterem alespoň částečnou nezávislost na pravidlu, nemůže být archivem bezezbytku 

determinována. Tato nevyjasněný vztah mezi událostí a determinací tak tvoří jednu z 

nejzákladnějších tenzí Foucaultovy archeologické metody. 

 Foucaultovo archeologie je podobně jako Husserlovu fenomenologie jako regresivní 

metodu.208 Regresivní ovšem nikoliv ve smyslu postupu k obecné zakládající půdě (proud 

vědomí, cogito, původní smysl), ale k půdě, která nezakládá ani nesjednocuje 

prostřednictvím nějaké jednotící instance, ale distribuuje prvky (včetně všech nekonzistencí 

a rozporů) podle určitého počtu pravidel. Archeologie vychází vždy z konkrétního daného 

množství textů, v jejichž rámci se prostřednictvím archeologických metod epoché a redukce 

izolují funkce vypovídání (výpovědi) a jejich vztahy koordinace a koexistence (formace a 

archivy). Získané diskursivní pole lze nazvat transcendentálním, protože se neodvozuje od 

„empirických daností“, které archeologie reprezentuje postupně pojmy „empirických 

schémat“, „mentalit“, „již zformulovaných teorií a pojmů“, tj. vším co lze vposledku shrnout 

pod archeologický pojem „doxa“, ale je dosaženo právě regresivním postupem k 

podmínkám těchto „doxa“, tj. právě k výpovědím a jejím systémům. Oproti klasickému 

(kantovské či fenomenologickému) pojetí transcendentálních podmínek nejsou ovšem tyto 

podmínky podmínkami obecné možnosti ale pouze konkrétního, skutečného výskytu daných 

verbálních performací. Druhým znakem tohoto archeologického pojmu transcendentálních 

podmínek je jejich asubjektivní ale zároveň nikoliv objektivní charakter. Archeologie jej 

umisťuje právě do prostoru mezi subjektem a objektem, protože pouze tak je schopna 

vysvětlit jejich distribuci v konkrétních výpovědích.209 Lze-li toto pole transcendentálních 

podmínek označit za pozitivity, pak je to především ze dvou důvodů. Za prvé proto, že po 

vyřazení všech instancí, které by mohly dále plnit legitimizující a zakládající funkce 

                                                 
208 K tomu srov. Thompson K., Historicity and transcendentality: Foucault, Cavaillès, and the 

phenomenology of the concept, in: History and theory 47 (February 2008), s. 16. 
209 Foucaultův postup zde není nepodobný strukturální metodě Claudea Lévi-Strausse, ktrerý analogickým 

způsobem klade mezi subjektivní formy chování a materiální praxí pojmové schéma. Viz Lévi-Strauss C., 
Myšlení přírodních národů, op. cit., s. 163.  
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fakticky nezbývá nic, co by tuto funkci mohlo převzít. A za druhé, pokud právě toto pole má 

být oblastí, v níž se manifestuje „holé bytí řeči“, není vůbec možné takovou instanci zavést, 

protože bychom tak řeč podřídili něčemu, co je vůči ní vnější. „Pozitivní danost“ tedy 

neznamená nezpochybnitelnou a nedotazovatelnou pozitivitu empiricky daných faktů, které 

(jako v klasickém pozitivismu) vykonávají funkci základní opory a stavebního kamene 

vědeckého postupu, ale dále již nedotazovatelnou přítomnost řečových performancí jako 

takových. Tímto způsobem by se dal definovat Foucaultův „šťastný pozitivismus“ oproti 

„naivnímu“ pozitivismu empirických věd. 
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4. Archeologie a genealogie 

 

4.1 Možnost diskontinuity 

 

 Foucault ovšem definuje toto pole podmínek nikoliv pouze jako pozitivní a 

transcendentální, ale rovněž jako historické. Jak už tušíme, pojem historie zde neznamená 

žádnou formu odvíjení v čase nebo (navzdory některým textovým evidencím) pouhou 

proměnlivost v čase. Historicita není (nebo by neměla být) vnější formou těchto podmínek, 

ale jejich vnitřní modalitou. Historie tedy pro Foucaulta znamená vnitřní možnost radikální 

transformace (diskontinuita).  

  Vysvětlení historicity těchto apriorních podmínek je ovšem podle nás jednou z 

nejdiskutabilnějších a nejméně propracovaných částí Foucaultovy archeologie. Zajisté 

můžeme s Foucaultem souhlasit, když říká, že historická a priori nemohou být a priori 

formální, která by navíc měla svou vlastní historii. Toto tvrzení se může opřít o dva důvody. 

Za prvé by zde neustále existovalo nebezpečí předpokladu nějaké formální totality 

podmínek, která by se postupně rozvíjela v čase. Jejím paradigmatem by samozřejmě bylo 

hegeliánské pojetí dialektických dějin (ale rovněž Husserlovo pojetí historicity jako 

horizontové struktury), o němž už víme, že jej Foucault považuje za subjektivistické, 

protože dějiny v posledku podřizuje nějaké formě rozvíjejícího se vědomí. Za druhé by 

takovéto pojetí historických a priori nedokázalo vstřebat diskontinuitu v silném slova 

smyslu. Ve své formální a tudíž i obecné platnosti by tuto diskontinuitu buď vyloučily zcela, 

nebo by ji teprve činily možnou, rozhodně by ale nepřicházel v úvahu opak. Tyto  podmínky 

by tak nakonec tvořily určité přemostění a zajišťovaly by stabilní fungování diskursu jako 

takového. Je jasné, že ani jedna z variant nepřichází pro Foucaulta v úvahu. Diskursy tedy 

mají svou vlastní pravidelnost a vlastní formy prostorového i časového uspořádání, které 

ovšem nelze převést na žádné předem dané schéma, které by jim zvnějšku předepisovalo 
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nutný průběh jejich rozvíjení. Pouze z tohoto hlediska lze pochopit Foucaultovou poněkud 

těžko stravitelnou myšlenku, podle níž podmínky diskursivní formace (historická a priori) se 

nacházejí na stejné úrovni jako to, co je jimi podmíněné (konkrétní výpovědi). Vzhledem k 

našem předchozímu výkladu je ovšem matoucí i Foucaultovo označení historických a priori 

jako „čistě empirických figur“. Lze nicméně dobře pochopit, proč Foucault tuto 

charakteristiku vznáší ve chvíli, kdy se snaží vymezit historická a priori proti čistě 

formálním (či transcendentálním) a priori. A priori jsou zde označena jako „empiricity“ 

pouze proto, že je není možné vydedukovat z čistého rozumu, jak je tomu v případě Kantovy 

transcendentální filosofie. Tato a priori tedy nemohou být dána nezávisle na „empirické“ 

analýze, neboť jsou teprve jejím výsledkem. Jinak řečeno „empirické“ zde označuje 

nemožnost anticipace výsledků analýzy. Jak ovšem lze udržet tuto tezi, pokud jsme zároveň 

Foucaultův postup označili za transcendentalistický a racionalistický? To je možné pouze za 

předpokladu, že se nám podaří dostatečně oddělit pojmy transcendentálního a racionálního 

od nadčasového a obecného. Foucault de facto toto oddělení klade jako postulát, když popírá 

racionalitu obecně a přiznává existenci pouze lokálním racionalitám. Mnoho komentátorů se 

domnívá, že právě to je hlavní důvod, proč bychom Foucaulta měli označit za historicistu a 

relativistu. Tímto způsobem bychom samozřejmě velmi rychle degradovali Foucaultovu 

archeologii na nefilosofický a vposledku pouze empirický podnik, který opravdové filosofii 

v podstatě neklade žádné důležité otázky. Právě tento postoj ale spíše ukazuje na problém, 

který filosofie může mít s tímto historickým typem zkoumání. Nejde snad o to, že by 

filosofie netematizovala dějiny. Takové tvrzení by samozřejmě nebylo pravdou a Foucault 

dostatečně ukazuje, že moderní myšlení je tématem dějin a dějinnosti neustále 

pronásledováno. Rozhodující je, že dějinný charakter jednotlivých entit je nakonec vždy 

myšlen v rámci nějakého kontinuálního odvíjení. Taková forma dějinnosti může mít 

nakonec podobu skutečně dějícího se pohybu, a pak jde v podstatě o empirismus nebo 

podobu potenciálního, nikdy nedosažitelného horizontu, který bude mít pouze funkci nikoliv 
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objektivní, ale regulativní ideje (jak je tomu u Husserla). V prvním případě se nakonec 

setkáváme s tím, co Foucault definuje u moderního myšlení jako neoprávněné míšení 

transcendentálního a empirického, kdy je za transcendentální označen nějaký empirický 

obsah (právě tuto úlohu plní ve Slovech a věcech práce, síla, život). Ve druhém případě pak 

nastává problém možnosti propojení horizontu jako nedosažitelné potenciality se skutečným 

děním, jež má za následek vyprázdnění pojmu horizontu do podoby neomezené otevřenosti. 

Foucaultova kritika směřuje proti oběma typům tohoto myšlení historicity a hlavním 

nástrojem této kritiky se mu samozřejmě stává myšlení diskontinuálních dějin.  

 Foucaultovo vysvětlení (pokud ho ovšem lze za vysvětlení vůbec považovat) 

možnosti historicity (tj. možnosti diskontinuity) však považujeme, jak jsme již výše 

předeslali, za  nedostatečné. Ještě než se budeme věnovat těm několika náznakům 

vysvětlení, které lze ve Foucaultových textech této doby vystopovat, musíme se vyrovnat s 

jednou velmi často zastávanou tezí ohledně tohoto bodu. Mnoho komentátorů se domnívá, 

že v rámci Foucaultova „šťastného pozitivismu“ takové vysvětlení ani nelze podat. Zdá se 

totiž, že jde spíše o konsekventní důsledek jeho raného (archeologického) postoje, a nikoliv 

deficit v jeho teorii. O diskontinuitách, které vyznačují radikální řezy mezi jednotlivými 

(epistemickými) formacemi, pak lze říci pouze tolik, že se nenadále a nahodile objevují v 

dějinách; důvody a příčiny těchto diskontinuit jsou nám ovšem z povahy věci neznámé. 

Sartre tak vcelku přesně vyjadřuje tento postoj, když ve své kritice „Slov a věcí“ popisuje 

Foucaultovu metodu jako laternu magiku, která plynulost filmu nahrazuje střídáním 

nehybných obrazů.210  Důvody pro tento postoj jsou nasnadě. Pokud by Foucault podal 

vysvětlení, proč se jednotlivé formace mění, mohl by upadnout v podezření, že se snaží 

restituovat dějiny v jejich kontinuální podobě. Rezignace na možné vysvětlení se pak zdá 

být jedinou možnou odpovědí na řešení tohoto problému. Foucault tak dokáže jednotlivé 

diskontinuity ukázat, nikoliv ovšem vysvětlit. Potíže s touto interpretací (a možná i se 

                                                 
210 Sartre J. P., „Jean Paul Sartre répond“,  in: Les mots et les choses, Regardes critiques, op. cit., s. 76. 
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samotným Foucaultem) spočívá v tom, že problém klade převážně v kauzálních termínech. 

Vysvětlení proč by se tedy redukovalo na hledání konkrétní, materiální příčiny. V tomto 

případě by pak výše zmíněná obava byla naprosto na místě a uvedení dané příčiny by 

vskutku mlčky Foucaulta zavazovalo k přijetí koncepce spojitých dějin. Kausální čtení může 

mít samozřejmě i druhou podobu, která spočívá na koncepci příčiny jakožto dostatečného 

důvodu. Hledání příčiny by pak znamenalo hledání vysvětlení změny, tedy vysvětlení 

přechodu od jedné formace ke druhé. Výsledek by byl stejný jako v prvním případě, jen s 

tou změnou, že by se Foucault zavazoval k nějakému typu dialektiky, t. j. k diskursu, který 

plní zprostředkovatelskou funkci. Veškeré nedorozumění se zde podle nás zakládá na 

neoprávněném smíšení kauzálního a transcendentálního tázání. Vysvětlení „proč nastává 

změna“ je nutné oddělit od otázky, „jak je možná změna“. V prvním případě se vskutku 

zavazujeme k přijetí nějaké formy spojité koncepce dějin, ve druhém případě tato 

konsekvence není nutná. Vysvětlení podmínek možnosti radikální změny (tj. diskontinuity) 

neústí do afirmace kontinuity, naopak činí tuto diskontinuitu nejen popsatelnou, ale rovněž 

pochopitelnou. Vysvětlení možnosti změny tedy nemusí implikovat zprostředkující diskurs 

dialektiky.   

 Je ovšem nutné zdůraznit, že všechny tyto otázky a problémy, které zde klademe, se 

ve vztahu k Foucaultovým textům nacházejí na poněkud hypotetické rovině. Foucault chápe 

diskontinuitu především jako východisko, jako kritický princip, který by nám měl umožnit 

myslet dějiny vně koncepcí založených na předpokladu kontinuity. A zde povětšinou také 

veškeré jeho tázání ohledně tohoto bodu končí. Přesto právě myšlení dějin, které jsou 

poznamenány diskontinuitními řezy, je právě něco, co nám Foucaultova archeologie v 

přísném slova smyslu neumožňuje. Foucault je nám schopen tyto diskontinuity ve svých 

empiricky orientovaných pracích velice dobře ukázat a popsat, zdá se však, že nám 

nepodává  vysvětlení jejich možnosti. Pokud však pro nás myšlení znamená odpoutání se od 

bezprostředně empiricky (či jinak pozitivně) daného a tematizování jeho podmínek, pak se 
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vcelku oprávněně vnucuje otázka, proč Foucault nedotazuje i podmínky diskontinuity, když 

to samé činí u samotného vědění a jeho formací. Foucault by se samozřejmě vůbec nemusel 

s tímto problémem zdržovat a, jak jsme na to narazili výše, mohl by ho vyřešit jednoduše 

tím, že ukáže nemožnost tohoto řešení. Je ovšem zajímavé, že k tomuto kroku se explicitně 

nikde neuchyluje. Dalo by se říci, že spíše opak je pravdou. Foucault tento problém 

neignoruje, pouze ho odsouvá na pozdější zkoumání nebo klade v posledku primát 

popisného diskursu archeologie před vysvětlujícím. Ve Slovech a věcech lze nalézt pasáž, 

která celý tento problém explicitně ukazuje. Foucault se zde sugestivně ptá: 

 

 „Chceme rozčlenit období? Jenže co nám dává právo stanovit ve dvou časových 

bodech symetrické průrvy a ukázat mezi nimi souvislý a jednotný systém? Co tedy mohlo 

způsobit, že se nejdříve ustanovil a později zanikl a zhroutil se? Jakým pořádkem by se 

mohlo řídit jak jeho existence tak jeho zmizení? Pokud má v sobě princip souvislosti, odkud 

se mohl vzít cizí prvek, který ho dokáže vyvrátit? Jak se myšlení může vytratit před ničím 

jiným než před sebou samým? Co ve všeobecnosti znamená, že nějakou myšlenku již není 

možné myslet a že je třeba uvést novou myšlenku? 

 Diskontinuita – fakt, že občas nějaká kultura za několik roků přestane myslet tak, jak 

to činila doposud, a začne myslet jinak a o jiném – nás nepochybně vede k erozi vyvolané 

zvenku, k tomu prostoru, který je pro myšlení na druhé straně, a přece v něm kultura myslí 

od začátku. Problém, který tu vzniká, je nakonec problémem vztahu mezi myšlením a 

kulturou: jak vysvětlit, že myšlení má místo v prostoru světa, že tu má něco jako počátek a že 

nepřestává tu a tam začínat znovu? Možná, že ještě není čas nastolit tento problém; asi je 

nejdříve třeba počkat, až bude archeologie lépe zajištěná, až lépe změří to, co může přímo a 

positivně popsat, až určí zvláštní systémy a vnitřní zřetězení, ke kterým se obrací proto. aby 

nakonec prozkoumala myšlení a sledovala ho tam, kde uniká samo sobě (interroger dans la 

direction par où elle s'échappe à elle-même). Spokojme se zatím s tím, že diskontinuity 
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přijmeme v empirickém, zřejmém a zároveň temném pořádku, v jakém se nám dávají“.211    

 

 Foucault zde v řádu metodologického postupu jednoznačně klade primát popisu 

pozitivních systémů myšlení před  diskontinuitou. Zároveň ovšem původ diskontinuity není 

kladen vně, ale dovnitř systému. V každém případě je z tohoto citátu jasné, že pro Foucaulta 

není samo vysvětlení možnosti diskontinuity něčím z podstaty věci neproveditelným. Pouze 

je zařazeno v řádu poznání až na druhé místo, což vůbec nemusí znamenat druhé místo v 

řádu ontologickém. Tím se míní, že diskontinuita může mít stejné postavení pro určení 

daného systému (či formace) myšlení jako popis jeho pozitivního uspořádání. Můžeme 

nicméně uzavřít, že popis pozitivity a vysvětlení diskontinuity jsou od sebe navzájem 

odděleny, jakkoliv by diskontinuita měla být tomuto systému imanentní. Na druhou stranu 

se zdá, že Archeologie vědění často prezentuje vysvětlení možnosti historicity (tj. 

diskontinuity) jako součást popisu apriorního pole. Víme, že Foucault vymezuje svá 

historická a priori proti apriorním podmínkám veškerého možného, nikoliv však skutečného 

myšlení. Historicita by pak byla přímo odvozena od definice tohoto pole jakožto podmínek 

skutečného myšlení. To je samozřejmě logicky velmi diskutabilní krok, protože samotná 

modální kategorie skutečnosti ještě vůbec neimplikuje historickou proměnu, natožpak 

diskontinuitu. Archeologie vědění se nicméně na tomto typu argumentace de facto zastavuje 

a pokud jde o diskontinuitu, bude se nadále věnovat jejímu popisu jako komplexnímu 

procesu transformace.212 Jejímu bližšímu vysvětlení však již nebude věnovat větší 

pozornost. Zdá se tedy, že problém historicity se v Archeologii nakonec klade na úrovni 

apriorních podmínek, které Foucault bohatě komentuje a o nichž víme, že jsou podmínkami 

skutečného výskytu. Z těchto podmínek ale ještě nikterak neplyne možnost historicity 

jakožto radikální diskontinuity. Pokud tedy někteří komentátoři mluví o „metodologickém 

selhání archeologie“, pak zde možná nejde ani tak o pozitivistickou naivitu „autonomního 

                                                 
211 MC, s. 64-65 (65). 
212 AS, s. 228-230 (257-259). 
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diskursu“, z níž nakonec Foucaulta vytrhuje jeho genealogická koncepce moci, jako spíše o 

neschopnost vysvětlit historicitu tohoto autonomního diskursu. Foucaultův pozitivismus zde 

podle našeho názoru naráží na problém, který není schopen řešit vlastním pojmovým 

aparátem.  

 Chceme-li označit Foucaultovu filosoficko-teoretickou pozici jako transcendentální 

historismus, protože podle nás asi nejlépe vystihuje způsob jeho analýz, pak se samozřejmě 

nemůžeme vyhnout řešení tohoto klíčového problému. Transcendentální historismus podle 

nás nebude nikdy kompletní teorií či filosofií, pokud buď nebude schopen vysvětlit 

podmínky možnosti změny jakožto radikálně pojaté diskontinuity, nebo neukáže, proč takto 

změna vysvětlena být nemůže. Foucault, zdá se nám, ovšem nedostává ani jednomu z těchto 

požadavků. Na jedné straně sice dokáže tuto diskontinuitu jasně ukázat a popsat, aniž by ji 

ovšem chtěl či mohl vysvětlit. Na druhé straně u něj nikde nenajdeme jednoznačné 

vyjádření, proč je hledání vysvětlení podmínek možnosti marné nebo dokonce nemožné.213       

 Samotné Archeologie vědění lze ovšem vytknout (a mnozí tak rovněž činí) i deficit, 

který je patrně spojen s každým typem pozitivismu. Otázka samozřejmě zní, zda lze 

koncipovat něco jako autonomní diskurs ve své pozitivitě bez ohledu na reflexi 

předchůdných podmínek takovéto diskursivní analýzy. I přes všechny výše uvedené kritické 

námitky, které archeologie směřovala proti fenomenologii a hermeneutice, může jak 

(pozdní) fenomenologie, tak hermeneutika stále poukazovat na v jádru scientistický či 

naivní původ archeologického pozitivismu. Ten by se projevoval především v záměrné 

ignoranci „lidského“ původu řeči s jeho orientací na smysl, nebo nereflektování 

zakotvenosti každého „vědeckého“ tázání ve „světě“ 214, resp. v dějinném kontextu či tradici. 

Pro oba tyto filosofické směry je tento krok klíčový, protože váže vědecké poznávání na 

                                                 
213 Tím se např. výrazně liší od raného Wittgensteina, kde je ona „metafyzická skrytost“ předmětů a nakonec i 

nesmyslnost dotazování se po smyslu světa a v podstatě i po všem, „o čem se nedá mluvit“, předvedena ve 
formě logicky jasné řeči a tím i zdůvodněna. K tomu viz Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, 
op. cit., 6.4-7.  

214 Míní se zde především onu „původní“ tělesnou zapuštěnost v okolním světě, která je vždy nějakým 
způsobem spolupřítomna ve všech sférách lidské činnosti. Fenomenolog, který asi nejvíce zdůrazňoval tuto 
dimenzi lidského bytí samozřejmě není nikdo jiný než Maurice Merleau-Ponty. 
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konkrétní situovanost člověka a zamezuje tak nejen násilnému odtržení těchto dvou oblastí, 

ale rovněž (Heideggerovými slovy) nadvládě moderního pojetí techniky s jeho mocenským 

nárokem. V kontextu Archeologie vědění ale lze tuto otázku klást i na čistě metodologické 

rovině. Konkrétní koncepci archeologické analýzy jako hlubinného popisu diskursivních 

pozitivit samozřejmě považujeme za analyticky mimořádně nosnou, vidíme však, že 

vzhledem k výše položeným otázkám zbývá mnoho problémů, které si vyžadují odpověď. 

Výše215 jsme narazili na případ, kdy Foucault jednu a tu samou výpověď „Druhy se vyvíjejí“ 

považuje u Darwina a Simpsona buď za identickou, nebo odlišnou podle perspektivy, kterou 

si zvolíme(darwinismus obecně v prvním případě, darwinismus a neodarwinismus ve 

druhém). Foucault zde samozřejmě nemluví o perspektivě a velice obezřetně se vyhýbá 

jakýmkoliv formulacím, které by mohly evokovat její volbu. Místo toho mluví o „jemnější 

úrovni a omezenějším poli užití“. Na první pohled velmi nevinná formulace s sebou může (a 

podle našeho názoru dokonce musí) nést některé závažné teoretické problémy. Co nás tedy 

opravňuje přejít z makro-perspektivy na „jemnější úroveň“ mikro-perspektivy? Je-li 

základním metodologickým nástrojem archeologie pokud ne přímo objektivní, tak 

přinejmenším a-subjektivní popis diskursivních pozitivit, jak lze snést jednu výpověď, která 

bude zároveň identická i rozdílná? Neimplikuje tento a-subjektivní popis právě nemožnost 

změny perspektivy, aniž bychom nepropadli nějaké formě hermeneutické interpretace, 

kterou Foucault odmítá? Může teze o bytí řeči, tj. teze o úrovni, kde se počítá jen to, co bylo 

skutečně řečeno, snést tuto mnohost perspektiv i s protikladnými výsledky? Je dobře známo, 

že Archeologie vědění a pak i práce z pozdních 70 let216 ustupují od svého epistémického 

mon-archismu („jedno epistémé pro jednu kulturu“), který ještě korunoval Slova a věci. 

V žádných z těchto textů nicméně nenacházíme vysvětlení této možnosti. Máme tedy 

Foucaultovi nakonec připsat nějakou formu libovůle, která by mu jako jediná zajistila 

                                                 
215 Viz poznámka 64 tohoto textu. 
216  Zde je třeba citovat především Foucault M., Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France 

(1975-1976), Paris 2004; idem, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France (1978-1979), 
Paris 2004; a rovněž VS. Foucault se v těchto pracích nesnaží formulovat jednu společnou formu pro různé 
typy diskursů, ale naopak zvýrazňuje napětí, které se mezi jednotlivými formacemi odehrává. 
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nezávazný přechod skrze různá, byť i protikladná stanoviska? Nebo je zapotřebí, jak se také 

mnozí domnívají, doplnit Foucaultovy empirické analýzy nějakou formou hermeneutické 

teorie, jež by dokázala pokud ne vysvětlit, tak alespoň porozumět tomuto „vulgárnímu“ 

perspektivismu? 

 Pokusíme se ukázat, že problém podmínek možnosti historicity, naivity pozitivismu 

a libovůle perspektivismu spolu úzce souvisí a lze na ně najít alespoň zčásti odpovědi v 

samotných Foucaultových textech. Tato zkoumání nás nicméně zavedou již mimo přísně 

archeologický způsob tázání a donutí nás ke konfrontaci se strategií, kterou Foucault nazval 

genealogií. Právě genealogie je jménem, jež bývá často užíváno pro typ analýz, které 

Foucault podniká po celá sedmdesátá léta. Velmi často a možná, že i chybně, bývá 

ztotožňována s Foucaultovou koncepcí moci. My se v následující kapitole nebudeme 

pokoušet o komplexní analýzu genealogie a teorie moci, protože by si tento podnik vyžádal 

mnohem více prostoru a navíc to již v současné době není potřeba, neboť asi těžko existuje 

lépe okomentovaná etapa Foucaultova myšlenkového vývoje. Zaměříme se zde pouze na 

některé klíčové aspekty. 

 

4.2 Genealogie 

 

 S pojmem genealogie se poprvé setkáváme u Foucaulta ve známé inaugurační 

přednášce na Collège de France z roku 1971. Foucault se zde zpočátku zaměřuje na 

specifický soubor procedur (vylučování, komentář, funkce autora, disciplína), jimiž je 

zároveň „kontrolována, vybírána, organizována a předělována“ produkce diskursu.217 

Diskurs zde není představován pouze jako „autonomní“ rovina řeči s vlastními pravidly, ale 

rovněž jako předmět mocenské manipulace. Funkcí těchto procedur je pak „uklidit z cesty 

                                                 
217 OD, s. 10-11 (9). 
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[jeho] těžkou, obavu vzbuzující hmotnost“.218 Zdá se ovšem na první pohled, že hmotnost 

diskursu, jeho materialita, nabývá v Řádu diskursu poněkud odlišný významový odstín než v 

Archeologii vědění. Zatímco ta prezentovala materialitu diskursu jako oblast řeči, která je 

neredukovatelná na význam, smysl nebo prostý zvuk a zároveň podléhá vlastním pravidlům, 

Řád diskursu jej naopak chápe jako neuspořádaný, anarchický živel, který těmto procedurám 

oponuje. Diskurs by byl zbaven autonomní schopnosti formování, jež by připadla těmto 

„racionalizačním“ a disciplinačním technikám. Foucault dokonce mluví o prostoru „divoké 

exteriority“, v němž je možné „říci pravdu“, aniž bychom zároveň museli „být v pravdě“, 

který definuje úzce vymezený prostor (vědecké) disciplíny. Gregor Johann Mendel a jeho 

koncepce dědičnosti budiž Foucaultovým slavným dokladem tohoto rozlišení.219 Měli 

bychom se domnívat, že zde existuje na jedné straně neregulovaný prostor diskursivní 

materiality, a na druhé kontrolní mechanismy „diskursivní policie“? Toto pojetí by nám sice 

poskytlo možnost myslet onu podmínku diskontinuity, protože neregulovaný diskurs by 

mohl stále podrývat stabilitu řádu a tak podněcovat změnu. Foucault by se tím však 

zavazoval k přijetí nějaké formy hermeneutiky, kterou s takovou neústupností kritizoval 

v Archeologii – pod viditelným povrchem kontrolních procedur by se tímto odkrýval 

neregulovaná mnohost, k níž by teprve hermeneutika zjednávala přístup. V této chvíli 

nicméně věci uvádí na pravou míru i sám Foucaultův text: „není tomu tak, že by se na jedné 

straně nacházely formy zavrhování, vylučování, seskupování nebo přidělování a potom, na 

druhé straně, na hlubší úrovni, by docházelo ke spontánnímu výtrysku diskursů, které by 

byly bezprostředně před nebo svém projevení se podrobovány výběru a kontrole“220 

Foucault tak nakonec rozlišuje dva typy analýz. Jeden, kritický, se zaměřuje na ony 

kontrolní mechanismy, jež ovšem diskursy obklopují jakoby zvnějšku, druhý pak, 

genealogický, se koncentruje „ke skutečnému ztvárnění diskursu“. Genealogie zde přebírá 

                                                 
218 OD, s. 11 (9). 
219 Mendel vytvořil takovou koncepci dědičnosti, která byla naprosto „cizí“ biologii jeho doby, protože se 

vymykala jejím ustaveným pravidlům a postupům. Z hlediska historicky následující biologie měl ovšem 
pravdu. Nenacházel se tedy, s Foucaultem řečeno, v pravdě, ale „říkal pravdu“. OD, s. 36-37 (19-20). 

220 OD, s. 54 (32). 
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takřka beze změn identickou funkci jako měla dříve archeologie – je studiem formování 

diskursů podle pravidel, jež jsou imanentní diskursům samým.       

 K zásadnějšímu osamostatnění pojmu genealogie dochází až v článku Nietzsche, 

genealogie, historie. Zde se naplno ukazuje jednak, proč je nutné od sebe odlišit koncepci 

moci, kterou Foucault rozpracovává postupně v Dohlížet a trestat, ve Vůli k vědění a 

příslušných přednáškách, a jednak klíčový rozdíl mezi archeologickou a genealogickou 

analýzou.221 Genealogie je především zkoumáním původu, tedy toho, co archeologie 

explicitně popírá. Patrně nás nepřekvapí, že zde nejde o pojem původu v té podobě, jak se s 

ním ve filosofii nebo v dějinách idejí setkáváme. Foucault za vydatné pomoci 

Nietzschových metafor rozlišuje tři typy původu. Půjde o původ jako „Ursprung“, jako 

„Herkunft“ a jako „Entstehung“. Analýza v termínech „Ursprung“ zde znamená klasiké 

filosofické hledání „podstaty věci, její nejčistší možnosti, její totožnosti pečlivě 

soustředěnou na ni samu, její nehybnou formu, která předchází všemu, co je vnější, nahodilé 

a co následuje“.222 Naopak „sledovat komplexní dráhu původu, pocházení [jakožto 

Herkunft], znamená  podržet to, co se dostalo do rozptylu (dispersion), jenž jí je vlastní (…), 

znamená to objevovat, že u kořene toho, co známe, a toho, co jsme, se vůbec nenachází 

pravda a bytí, nýbrž vnějšnost (exteriorité) náhody“.223 Konečně „Entstehung“ ukazuje spíše 

vznik věci jako výsledek soupeření sil nebo i síly samotné se sebou.  

 Je jasné, že předmětem genealogie se stávají druhé dva významy. Genealogie tak 

oponuje „monumentálním“ a „antikvárním“ dějinám Nečasových úvah svým zdůrazňováním 

násilného a nahodilého charakteru původu. Proměnou ovšem prochází i pojem interpretace, 

který byl v „Archeologii“ definován jako hledání skrytého smyslu či významu. Nyní je 

přesně v Nietzscheově duchu chápán jako mocenská aktivita, jež si přivlastňuje nějaký 

soubor pravidel, která sama o sobě ovšem smysl postrádají. Genealogie má pak být historií 

                                                 
221 „Nietzsche, genealogie, l’histoire“, in: DE I., s. 1004-1024. (česky „Nietzsche, genealogie, historie“, in: 

Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994, s. 75-98.) 
222 Ibid., s. 1006 (77). 
223 Ibid. s. 80. 
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těchto interpretací.224 Archeologická analýza se naopak zaměřovala na vnitřní uspořádání 

diskursů a tomuto druhu „interpretace“ nevěnovala pozornost. Tím se dostáváme ještě k 

jednomu důležitému bodu. Foucault definuje i samotnou genealogii jako určitý podnik 

implikující typ násilí. Genealogie se tak od archeologie liší ještě v tom smyslu, že opouští 

svůj zdánlivě nezaujatý a popisný charakter, a začíná se sama rovněž prezentovat jako 

interpretace, jež „neodmítá systém své vlastní nespravedlnosti“. V tuto chvíli samozřejmě 

vyvstává otázka po vztahu mezi násilím zkoumaných interpretací a násilím genealogické 

interpretace samotné. Foucault tento vzájemný vztah v tomto článku nijak zvlášť neurčuje, 

lze se ale domnívat, že genealogie funguje jako demystifikace, která usvědčuje minulé 

interpretace z naivity a nevědomosti jejich vlastního „násilného“ počínání a ukazuje mu jeho 

„nečistý“ původ. Každá násilná tak interpretace by byla zase jen další interpretací ad 

infinitum.225 Pokud je tento výklad oprávněný, pak jednoduše nevíme, za jakých podmínek 

lze považovat konkrétní genealogickou analýzu za demystifikaci, a nikoliv za další 

„pouhou“ násilnou interpretací, která může být opět obětí své vlastní mystifikace etc...226 

Tento poněkud nihilistický závěr (jemuž by se však Foucault alespoň v této době nijak 

zvlášť nevzpíral) nás nicméně v určení pozitivní funkce genealogie neposunuje ani o krok 

dále.  

 Genealogie se odlišuje rovněž od výše zmíněné Foucaultovy analytiky moci. Tento 

rozdíl bývá často opomíjen a genealogie je tak někdy bez dalšího směšována s  analýzou 

mocenských vztahů. My se zde omezíme pouze na hrubé vymezení této Foucaultovy 

koncepce s vědomím, že by si tento problém vyžádal samostatné pojednání (nehledě na již 

tak početnou sekundární literaturu). Foucault tedy popisuje genealogii více jako strategii 

zkoumání než předmět výzkumu. Naopak moc chápe v konkrétních pojmech „produktivních 

                                                 
224 Ibid., s. 84. 
225 Takové závěry vyvozuje explicitně až Foucaultův článek „Nietzsche, Freud, Marx“, in: DE I, s. 592-607. 
226 V podstatě jde o velmi podobnou námitku, jakou vznesl Derrida oproti Foucaultovým Dějinám šílenství a s 

níž jsme již setkali výše. Derrida se zde ptá po statusu archeologie, která má být „dějinami“ dějin, jež se 
vposledku konstituují násilným aktem vyloučení ne-rozumu. Foucault jakoby zde připisoval tento násilný 
charakter i genealogii samotné. Jak jsme ovšem viděli, takové „přiznání“ na teoretické rovině nic neřeší.  
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vztahů“, „technologií“ či procedur, jež předcházejí a podmiňují prosté násilí227, nevztahuje ji 

ale přímo k tematice genealogického původu. Genealogie chápe násilí poněkud v odlišném 

smyslu – jako protiklad k nutnosti a přirozenosti identity a podstaty. To je zjevně důvod, 

proč může Foucault mluvit jedním dechem stejně tak o genealogii moci jako o genealogii 

poznání.228 Genealogie se tedy neváže nutně na analýzu poznání ani na analytiku moci, 

jakkoliv může být spojena s jedním i druhým. Odvažujeme se říci, že genealogii možná v 

přísném slova smyslu označení „analýza“ vůbec nenáleží. Je-li genealogie strategií, pak v 

tom smyslu, že je a priori nedůvěřivá vůči všem diskursům, které hledají či kladou svoji 

autonomii, svůj vlastní prostor, který náleží pouze jim. Cílem genealogie je naopak ukázat, 

že tyto snahy jsou de facto pouze výsledkem zpětného pohybu vlastní legitimizace, a že 

jejich původ nakonec spočívá v násilných osvojeních, výpůjčkách a transmisích z jedné 

domény do druhé (ať již se jedná o domény náboženské, mocenské, sociální či morální). 

Abychom nezůstávali pouze u abstraktních formulací, tak např. v Dohlížet a trestat Foucault 

ukazuje jednak jak moderní humanitní vědy vznikají na základě či alespoň v úzké interakci s 

disciplinární mocenskou technologií, a jednak jak tato technologie zase vzniká extenzí a 

zobecněním režimu středověkých klášterních či jim paralelních duchovních komunit229; 

konečným vyústěním tohoto gesta je pak slavné Benthamovo Panopticon. Le Pouvoir 

psychiatrique prakticky to samé tvrdí o zrodu psychiatrie. Foucault zde ukazuje, že metody a 

postupy nemají nic společného s praxí medicíny, v jejímž kontextu bývá psychiatrie tradičně 

vykládána, ale s mocenskou praxí tzv. disciplinární mikrofyziky moci (tedy toho, co později 

nazve „anatomo-politikou lidského těla“).230 Nakonec Vůle k vědění vztahuje zrod celé 

skupiny moderních věd jako je demografie či politická ekonomie k fungování tzv. 

„biopolitiky populace“.231 Klíčovým bodem všech těchto genealogickým zkoumání se tedy 

                                                 
227 Detailní charakteristiku mocenských vztahů najdeme samozřejmě v kanonických textech, viz SP, s. 58-65; 

VS, s. 121-135 (108-120). 
228 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique, Cours au Collège de France (1973-1974), Paris 2003, s. 239. 
229 SP, s. 161, 164-165 (201, 204-205); rovněž viz Le pouvoir psychiatrique, op. cit., 42-43. 
230 Le pouvoir psychiatrique, op. cit., s. 13-18. 
231 VS, s. 183-185 (162-163). 
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stává nexus moc-vědění. Pro mnoho interpretů stále zůstává otázkou, která z těchto dvou 

domén je nakonec prvotnější či základnější – zda je to moc, která produkuje vědění, či 

naopak. Mnohé Foucaultovy texty umožňují obojí čtení, ale byly to nakonec spíše mocenské 

vztahy, jimž byla připisována priorita. Právě na základě těchto zmínek vznikly interpretace 

či domněnky, jež Foucaultovu moc chápou ve stejné funkci, jakou má Heideggerův pojem 

Bytí nebo Marxův pojem základny. Domníváme se nicméně, že ve své zralé podobě se mezi 

nimi Foucault pokusil stanovit jakousi rovnováhu. O tom by svědčil nejen jeho odmítavý 

postoj k těm, kteří se domnívají, že on sám je zastánce baconovské fráze „Vědění je moc“, 

ale rovněž pozdní texty, které se pokouší více či méně „uspořádat“ všechny jeho dosavadní 

osy výzkumu. V nich se nakonec techniky vědění a moci nacházejí v jakémsi paralelním 

postavení, v němž se navzájem posilují či omezují. Problémem tedy nakonec není prvotnost 

jedné či druhé domény, ale určení jejich vztahu.232 Foucault dobře ví, že tento vztah nelze 

definovat jako čistě vnější nebo nahodilý, či zkrátka řečeno empirický, protože pak by 

devalvoval praktické důsledky a dopady svých zkoumání. Kdyby tomu tak opravdu bylo, 

pak by bylo možné myslet každý člen nexu vědění-moc samostatně.  Praktické vyústění 

těchto genealogických výzkumů by nakonec mohlo spočívat  pouze v  podrobení konkrétní  

mocensko-vědní formace přísnému dohledu a v případném zamezení jejich úzkému a tedy i 

neblahému propojení. Patrně si asi nelze představit výsledek, s nímž by Foucault více 

nesouhlasil. Radikalita Foucaultovy genealogie spočívá právě v tom, že takováto „reformní“ 

opatření chápe jako naprosto nedostatečná a v poslední instanci danou mocensko-vědní 

formaci pouze posilující. Bohužel u Foucaulta nikde nenacházíme rozpracovanou koncepci 

tohoto mocensko-vědního nexu jakožto nutného vztahu zároveň ovšem při zachování jejich 

částečné autonomie. Pro nás je ale rovněž důležité, že ani analytika mocenských vztahů ani 

genealogie definovaná jako zkoumání původu nakonec neodpovídá v konceptualizované 

                                                 
232 J.-A. Miller v jedné debatě Foucaultovi setrvale namítá, že ať již bude studovat mocenské vztahy nebo 

vědění, stále bude mít co dočinění s diskursy, protože i mocenské formace budou vždy vázány na 
artikulaci. (viz Foucault M., „Le jeu de Michel Foucault“, in: DE II, s 301-302.) Nelze tedy proti sobě 
postavit analýzy diskursu a analýzy moci. Archeologie by pak nebyla jen analýzou vědění, ale vůbec 
obecnou analýzou formací. 
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formě na naši otázku po podmínku možnosti diskontinuity. Spíše bychom naopak mohli říci, 

že téma diskontinuity je v pozdních Foucaultových textech opouštěno až se nakonec zcela 

vytrácí ve prospěch více materiálově založených analýz.233 

 Nicméně Foucault se pokusil svou práci definovat ještě jiným způsobem. Ve dvou 

textech věnovaných Kantově otázce Co je to osvícenství? se propracovává k určitému typu 

kritické filosofie, která se postupně manifestuje v pojmech „ontologie aktuální přítomnosti“, 

„historická ontologie nás samých“, resp. „kritická ontologie nás samých“.234 Jak již je patrné 

z názvů, Foucaultovi půjde o určitý filosofický postoj či étos, a nikoliv kompaktní teorii, 

„kde kritika toho, co jsme, je zároveň historickou analýzou hranic, které se před nás kladou i 

pokus o jejich překročení“.235 Pro nás je důležité, že se v těchto textech znovu zpřesňuje 

vztah mezi archeologií a genealogií. Foucault píše: „svojím záměrem je genealogická a svojí 

metodou archeologická. Archeologická – a ne transcendentální – je v tom smyslu, že 

neusiluje odhalit všeobecné struktury každého poznání a každého možného morálního 

jednání, ale diskursy, které artikulují, co si myslíme, o čem hovoříme, co děláme, chápe jako 

historické události. A genealogická bude tato kritika v tom smyslu, že z formy toho, co jsme, 

nebude odvozovat, co nemůžeme udělat nebo poznat, ale že v náhodě, která nás utvořila 

takovými, jací jsme, najde možnost, abychom přestali existovat, jednat a myslet jako 

doposud.“236 Určení archeologie nás zde nijak zvlášť nepřekvapí, v této formě se s ním 

setkáváme již v pracích z šedesátých let. Jedinou výjimkou je snad jen ostřejší vymezení 

transcendentálního proti archeologickému, resp. historickému, tedy jde zde o kontrapozici 

přesně těch pojmů, které se v našem textu pokoušíme myslet dohromady. Vzhledem k tomu 

                                                 
233 Zřetelný je tento posun především v úplně pozdních Foucaultových pracích, kde se zabývá tzv. „technikami 

sebe samého“. Foucault zde v kontrastu proti dříve proklamovaným diskontinuitám klade důraz na volné 
přechody a spojnice mezi jednotlivými epochami. V největší míře se to ukazuje zvláště u zkoumání 
„asketických“ praktik pozdní antiky a raného křesťanství. Na druhé straně ani tento posun nelze nijak 
dramatizovat. Foucault vposledku klade v tomto případě důraz na jisté závažné změny, především na určitý 
zlom mezi antickou „péčí o sebe sama“ a raně křesťanskou „hermeneutikou sebe samého“. Viz Foucault 
M., L'herméneutique du sujet, op. cit.. 

234 Foucault M., „Co je to osvícenství“, in: Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 240; idem, „Qu'est -ce que les 
Lumières?“, in: DE II, s. (slovenský překlad Foucault M., Čo je osvietenstvo“, in: Moc, subjekt, sexualita, 
Bratislava s. 2000, s. 95-96.) 

235 Idem, „Qu'est -ce que les Lumières?“, in: op. cit., s. 1506 (slov. překlad s. 96). 
236 Ibid., s. 93. 
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ale, že se zde pojem transcendentálního nachází víceméně ve své kantovské podobě (jako 

obecné podmínky myšlení), nemusíme tomuto vymezení přikládat nějakou zvláštní váhu. Při 

charakterizování genealogie ale Foucault neexponuje tolik ono zkoumání původu, ale klade 

spíše akcent na nahodilost našeho (historického) bytí, které nás má vést, a to je silný 

politický akcent Foucaultova postupu, k překročení nám takto historicky, tj. nahodile 

kladených hranic.    

 Genealogie tedy zavádí nové myšlenkové prvky, které mají řešit některé zásadní 

nedostatky a problémy, které jsou připisovány archeologii. Zkoumáním genealogického 

původu a zavedením specifických pojmů interpretace, kritiky a historické ontologie nás 

samých se Foucault především měl vzdálit onomu (jakkoliv revidovanému) pozitivismu 

archeologické metody. Analýza diskursu je tímto zasazena do strategického rámce, který by 

měl dovolit promýšlet podmínky této analýzy samotné; tj. měl by ji zbavit onoho domněle 

nezaujatého stanoviska archeologického objektivismu podřazením pod určitou koncepci 

interpretace a tím ji rovněž ospravedlnit jako kritiku. V tomto smyslu se pak zdá být plně 

odpovídající pojem „interpretativní analytiky“, který zavedli Dreyfuss s Rabinowem.237 

Otázkou samozřejmě zůstává, zda bylo těmto záměrům učiněno zcela zadost.  Klíčovým 

bodem, v němž se kondenzuje celý problém, se samozřejmě stává pojem historicity (o níž 

mluví jak archeologie, tak i genealogie), která pro Foucaulta znamenala nikoliv jen pouhou 

proměnlivost v čase (o „vývoji v čase“ ani nemluvě), ale především možnost změny. Je-li v 

tomto smyslu mezi archeologií a genealogií nějaký rozdíl, pak především v tom, že 

genealogie postupně opouští pro ni snad příliš radikální téma diskontinuity, a mluví již 

pouze o hranicích, jež jsou nám dějinami kladeny.238 Problém zní, zda pouhé určení hranic 

našeho myšlení jako historických musí nutně ukazovat možnost jejich překročení. 

Foucaultova odpověď by patrně byla kladná, my se nicméně domníváme, že je potřeba 

přesně určit to, jak je tato změna možná, jaký má charakter. Pouhé určení naší situace jako 

                                                 
237 Dreyfuss H., Rabinow P., Michel Foucault, op. cit. 
238 Foucault M., „Qu'est -ce que les Lumières?“, in: op. cit., s. 1506 (slov. překlad s. 96). 
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historické takové překročení totiž implikovat vůbec nemusí. To nám ovšem dovoluje znovu 

se vrátit k problému, který nastoluje již archeologie – k otázce diskontinuity a její možnosti. 

Je-li znovuuvedení či zachování pojmu diskontinuity v jeho radikální podobě opět nutné, 

pak především proto, že z hlediska toho, co můžeme nazvat jako politickou stránku 

genealogie, nám dovoluje myslet opozici mezi reformou a revolucí. Jsme si velmi dobře 

vědomi toho, že Foucault nakládal s pojmem revoluce vždy s krajní obezřetností a právě v 

posledních textech o Kantovi se vůči ní staví s určitým despektem. Zbavíme-li se ovšem 

některých ryze hodnotových či normativních konotací, jež jsou s tímto pojmem tradičně 

spojovány, lze jej s dobrým svědomím aplikovat i na Foucaultovo myšlení. Explicitně, 

jakkoliv pouze v zárodečné podobě, nacházíme tento problém již v Archeologii vědění. 

Chceme se k ní znovu obrátit především proto, abychom ukázali, o jak konstantní problém 

se u Foucaulta jedná.  

 V jejím závěru se Foucault svého fiktivního protivníka sugestivně ptá: „jaká je vaše 

představa změny nebo řekněme revoluce přinejmenším v řádu vědy a na poli diskursu, když 

ji spojujete s tématy smyslu, projektu, původu a návratu, konstitutivního subjektu, zkrátka s 

veškerou tematikou, jež dějinám zaručuje přítomnost univerzálního Logu? Jakou možnost ji 

přisuzujete, když ji analyzujete v rámci dynamických, biologických, evolucionistických 

metafor, v nichž se obtížný a specifický problém historické mutace obvykle rozpouští? Či 

přesněji: jaký politický statut můžete přiřknout diskursu, když v něm nevidíte nic jiného než 

jemnou průzračnost, která se na okamžik blýskne na hranici věcí a myšlenek?“239 Foucault 

zde evidentně klade problém revoluce jako zásadní a zároveň se jej snaží vymanit z těch 

filosofií, které s ním pracují pouze v rámci koncepce vědomí. Důvod tohoto teoretického 

gesta již dobře známe: bude-li pojem revoluce chápán na základě (dějinného) vědomí, 

revoluce bude vždy pouhým momentem uvědomění, diskontinuita tím bude zredukována a 

model spojitých dějin znovu restituován. Odpověď na výše položenou otázku nám již plně 

                                                 
239 AS, s. 283-284 (312). 
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naznačuje, kde toto řešení hledat. „Řekl bych, že jediná možná odpověď na otázku je 

odpověď politická. Ale nechme ji být pro dnešek stranou. Možná, že se k ní brzy jiným 

způsobem vrátíme.“240 Archeologie se tedy s kladením této otázky pouze spokojuje a její 

řešení odkládá. Ví však již o svém „politickém“ rozměru, jakkoliv klade primární důraz na 

popis diskursivních pozitivit. Trochu odlišným způsobem je tento archeologický 

pozitivismus problematizován ve Slovech a věcech, kde se mluví o myšlení jako riskantním 

činu. Foucault sice tento „objev“ připisuje moderní epistémé, zároveň je ale ve světle jeho 

pozdějších prací zřejmé, že je to charakter, který by navzdory veškerému despektu z této 

epistémé rád podržel: „Dřív než myšlení něco předepíše, než načrtne budoucnost, než poví, 

co je třeba dělat, dřív než podnítí nebo alarmuje, je na rovině své existence a od své 

nejranější formy činností – riskantním činem. Za všechny, kteří toto chtěli ignorovat, si to 

uvědomil Sade, Nietzsche, Artaud a Bataille; je však jisté, že o tom věděl i Hegel, Marx a 

Freud.“241 Genealogii pak můžeme chápat jako svým způsobem myšlenkové, ačkoliv ne 

přísně teoretické, rozpracování tohoto politického gesta archeologie. Jeho explicitní 

tematizace by podle nás kromě zpochybnění archeologického pozitivismu rovněž měla 

poukázat na další klíčový problém archeologie – podmínku možnosti diskontinuity. 

Politizace archeologie a vysvětlení diskontinuity se tak podle nás sbíhají v jednom bodě, v 

němž se kondenzuje většina problémů Foucaultovy analyticko-filosofické práce. Zároveň 

pro nás přístupy „genealogie“ a potažmo ani „analytiky moci“ nepředstavovaly úplně 

uspokojivé vyřešení problému. Stanovily sice podmínky pro nové chápání původu a 

mocenských vztahů, nicméně ty se jevily pouze jako radikální přepracování kritizovaného 

pojmu v případě prvním, a jako nová oblast zkoumání v případě druhém. Na druhou stranu 

se zdá, že tato řešení neuspokojila ani Foucaulta samotného, což jej přivedlo k hledání lepší 

charakterizace vlastní kritické práce, kterou nakonec našel v pojmu „kritické (historické) 

ontologie nás samých“. Přesto ani zkoumání hranic, jež jsou před nás dějinami stavěny, 

                                                 
240 AS, s. 284 (313). 
241 MC, s. 339 (335). 
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neposkytuje samo o sobě podmínku, za níž může být chápána možnost historicity jakožto 

diskontinuity (v tomto případě by se jednalo o evidentní kruhovou argumentaci) a tím i 

kritiky samotné. Chybí snad Foucaultovi nějaká forma hermeneutiky, kde jsou tyto 

motivační kroky a podmínky explikovány kruhovým způsobem ve formě dotazování na naše 

předsudky či naší tradici, která je zároveň tím, co je nutným předpokladem tohoto tázání i 

tím, co má být v postupu interpretace revidováno? Nebo Foucault potřebuje nějakou formu 

normativní teorie, jak si myslí Jürgen Habermas a Axel Honneth, jež by dokázala zpětně 

ospravedlnit a tím i vysvětlit možnost kritiky? Chceme nyní ukázat, že toto gesto, v němž se 

ukazuje tato podmínka možnosti, je přítomné ve většině Foucaultových textů, ačkoliv není 

tak zjevné a již vůbec ne konceptualizované. 

  

4.3 Událost a symptom  

 

 Výše jsme se několikrát pokusili naznačit, že se archeologie neprezentuje zcela a 

beze zbytku jako pozitivistický podnik. „Motivace“ všech projektů, tj. jejich perspektiva – 

místo od nichž mluví, není u Foucaulta zase tak zcela skryto, jak se někdy rádo ukazuje a 

pranýřuje. Často jsou tyto kroky či gesta naopak zasuty přímo uprostřed textu nebo je 

musíme hledat mimo Foucaultovy „velké“ tituly v různých rozhovorech, prohlášeních a 

pamfletech. V jednom rozhovoru Foucault píše: „Každá z mých prací je částí mé biografie. 

Z toho nebo jiného důvodu jsem měl příležitost procítit a prožít tyto věci. Abych uvedl 

jednoduchý příklad, v padesátých letech jsem pracoval na psychiatrické klinice. […] Protože 

jsem neměl přesně vymezenou funkci, mohl jsem se volně pohybovat mezi pacienty a 

ošetřovateli. V té době vzkvétala neurochirurgie, začínala se rozvíjet psychofarmakologie, 

vládla tradiční instituce. Zpočátku jsem věci přijímal jako nevyhnutné, nicméně po třech 

měsících (myslím pomalu!) jsem se začal ptát: 'V čem spočívá nutnost těchto věcí?'“.242 

                                                 
242 Foucault M., „Verité, pouvoir et soi“, in: DE II, s. 1598. („Pravda, moc a já sám“, in: Moc, subjekt, 
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Přesně na základě těchto zkušeností vznikly jak Dějiny šílenství tak Zrození kliniky. Ve 

Slovech a věcech to bude naopak setkání s onou slavnou Borgesovou čínskou encyklopedií a 

smích, který v něm vyvolala, jež Foucaulta podnítil k sepsání velmi odlišného pohledu na 

tradici západního myšlení.243 Na první pohled se ve všech těchto případech jedná o zdánlivě 

nedůležitá, banální, civilní až zcela osobní setkání, jež však svou neočekávaností vyvolávají 

určitý šok či trauma. Avšak právě tento specifický smysl setkání hraje pro Foucaulta v celém 

jeho díle a vůbec stylu psaní naprosto určující úlohu. Foucault se jej nikdy nepokusil 

konceptualizovat v neochvějném přesvědčení, že to vůbec není možné. Z různých perspektiv 

na takováto setkání jen poukazoval či je předváděl, vždy ale více či méně z čistě osobního, 

tedy subjektivního hlediska. I přes tuto nepopiratelnou subjektivní notu má tento problém i 

svou „objektivní“ stránku, kterou je zapotřebí rozpracovat. Teprve tím můžeme ukázat, 

jakým způsobem mají Foucaultovy výzkumy obecný dopad a proč je nelze uzavřít do 

pouhého autobiografického rámce. Již teď však vidíme, jakým způsobem se pomalu převrací 

vztah mezi popisem pozitivit (či jinak a lépe řečeno – uchopením podmínek skutečnosti 

výpovědí) a uchopením podmínek možnosti diskontinuity. Zatímco ještě Slova a věci 

explicitně kladla na epistemologické rovině prvotnost popisu, nyní je situace přesně 

obrácená. 

 Zdá se ovšem, že tento model setkání, které podobně jako punctum Rolanda Barthese 

zasahuje individuum a problematizuje základní evidence, ještě nestačí k plnému 

teoretickému uchopení, v němž by se nám ukázala podmínka možnosti kriticko-historické 

analýzy. Tato podmínka nemůže být obsažena pouze v subjektivním zpochybnění 

perspektivního pohledu na svět. Jednoduše řečeno pokud by tomu tak bylo, zůstala by pouze 

psychologickou podmínkou a sama o sobě by nikdy nedokázala přesáhnout psychický svět 

daného individua. Foucaultovy kritické diskursy by pak vytvářely pouze psychotický svět, 

vybudovaný na základě nevědomého přepracování nějaké osobní traumatické zkušenosti. 

                                                                                                                                                      
sexualita, op. cit., s. 181.) 

243 MC, s. 7 (7). 
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Tyto naše vývody samozřejmě zacházejí možná až příliš daleko, nicméně i tato záměrná 

radikalizace nám pomáhá ve větší ostrosti nastínit problém, o který nám tu jde. Pokud tedy 

nepostačuje pouze tato subjektivní podmínka, musíme jí hledat na druhé straně – v realitě, tj. 

objektivitě, samotné. Otázkou zůstává, zda najdeme ve Foucaultových textech alespoň 

nějaké náznaky, které by nám tuto podmínku umožnily myslet. 

 Těchto textových podkladů nenacházíme mnoho, lze však najít přinejmenším jeden 

případ, jenž se pro nás stane modelovým. Je obecně známo, že kniha Dohlížet a trestat je 

výsledkem Foucaultova angažmá ve trestní reformě z první poloviny 70. let. Neméně znám 

je i ten fakt, že nejde jen o knihu o zrodu vězení, ale rovněž (nebo spíše především) o 

analýzu mocenských mechanismů moderních společností. Tato kniha je ale zajímavá ještě 

jiným způsobem – poskytuje nám příležitost myslet právě onu „objektivní“ podmínku 

možnosti historicko-kritické práce. Na druhou stranu je nezbytné přiznat, že pro její 

identifikaci je nutné vykonat určitou interpretační práci. Spíše tedy než reprodukcí či 

formalizací autorových myšlenek, bude náš interpretační pokus určitou konstrukcí. Foucault 

v kapitole „Dokonalé a přísné instituce“ píše: „'Reforma' vězení se dostavuje téměř současně 

se vznikem vězení samého. Je to něco jako jeho program. Vězení je již od počátku zapojené 

do řady doplňujících mechanismů, které je mají zdánlivě korigovat, jež však vzbuzují 

dojem, že tvoří součást samotného jeho fungování, nakolik byly svázány s jeho existencí po 

celou dobu jeho historie“.244 Hned v následující kapitole je několik stran věnováno detailní 

analýze selhání vězeňského mechanismu a zároveň rozboru reforem, které se od doby zrodu 

vězení až do současnosti ve své podstatě nezměnily. Vězení, instituce, která byla alespoň 

podle jeho zakladatelů vytvořena kvůli tomu, aby se stala součástí nápravného mechanismu 

společnosti, po celou dobu svého trvání nepřestávala v této své funkci selhávat. Delikvence 

nejen, že nebyla vězením potlačována, ale naopak jím produkována v čím dál větším 

měřítku. Každá následující reforma, která měla tyto neblahé efekty vyléčit, však způsobila 

                                                 
244 SP, s. 271 (323). 
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jen další zhoršení stavu. Foucault má samozřejmě ihned po ruce vysvětlení této neustálé 

reprodukce a persistence vězení. Důvod spočívá v tom, že je „pohroužené do prostředí 

dispozitivů a strategií moci“.245 Vězení tedy není „nástrojem pro potlačování delikvence“, 

ale naopak nástrojem k její kontrole a využití.246 Tím se ovšem posouváme pouze o rovinu 

výše, ale samotný problém zůstává stejný. Jak je tedy možné vést o vězeňské reformě 

historicko-kritický diskurs? Jaká instance nám tento krok dovoluje? Odpověď již patrně není 

těžké uhodnout. Je to právě setrvalé opakování neúspěchu vězeňské reformy, která 

poukazuje na dysfunkce uvnitř nikoliv jen vězeňského, ale rovněž mocenského mechanismu 

celé společnosti. Samotná singulární, bodová událost nestačí pro identifikaci dysfunkce, 

pouze opakování této události vytváří podmínku, ale rovněž i nutnost – naléhá na myšlení a 

nutí je, Foucaultovými slovy, „myslet jinak“.247 Vidíme rovněž, že událost a opakování jsou 

pojmy, které se vůbec nemusí vylučovat. Bodová, punktuální událost z tohoto hlediska ještě 

vůbec netvoří pojem události, a to právě proto, že je naprosto singulární a zcela efemérní – 

nemá žádný rozměr, a proto ji nelze myslet. S událostí jako opakováním je tomu přesně 

naopak – lze ji myslet, protože si o ní lze právě prostřednictvím jejího opakování vytvořit 

pojem, aniž by zároveň tato událost ztratila něco ze své výjimečnosti. Její výjimečnost jde 

ruku v ruce s její opakovatelností.      

 To je ovšem moment, v němž můžeme Foucaultovo myšlení propojit s určitými 

motivy Freudovy psychoanalýzy. Zde ovšem musíme být nanejvýš opatrní a přijmout určitá 

preliminární prohlášení. Hned ze začátku je nutné říci, že půjde o poněkud riskantní krok 

především proto, že musí vzít v potaz Foucaultův nanejvýš dvojznačný (nikoliv však zcela 

                                                 
245 SP, s. 357 (420). 
246 SP, s. 317-318 (375-376). Toto využití delikvence má dvě roviny: politickou a ekonomickou. Politické 

využití spočívá na jednoduché řadě – čím více delikvence, tím více zločinu, čím více zločinu, tím více 
strachu mezi lidmi a čím více strachu, tím větší přijatelnost zavádění dalších kontrolních mechanismů. 
Ekonomický užitek delikvence pak spočívá v jejím využití pro organizaci nelegálního obchodu (prostituce, 
drogy), z kterého má kapitalismus prospěch. (Foucault M., „Les mailles du pouvoir“, In: DE II., s. 1014-
1015.) Tento krátký výlet k Foucaultovým empirickým analýzám má pouze ukázat, jakým způsobem je u 
Foucaulta určitý prvek dysfunkce ve společnosti (opakovaný neúspěch vězeňské reformy) vždy vřazen do 
systému (disciplinární společnost), v němž je tato dysfunkce vyložena jako funkce, tj. jako „normální“ 
prvek daného systému.   

247 Zde jen poznamenáváme, že spojení „myslet jinak“ není jen nějakým sloganem, ale jedním z centrálních 
motivů Foucaultova myšlení.  
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odmítavý) vztah k psychoanalýze. Není zde naším tématem podrobně zmapovat tento 

poměrně problematický vztah, pouze se pokusíme nastínit několik jeho bodů, které jsou 

závažné pro naší interpretaci.  

 Slova a věci alespoň zpočátku prezentují Freudovu psychoanalýzu jako jednu z tzv. 

humanitních věd, jejichž vznik umožnila moderní epistémé. Navíc je jí v jejich rámci 

připsáno nikoliv bezvýznamné postavení. Podle Slov a věcí se humanitní vědy formují okolo 

tří dvojic pojmů: funkce-norma, konflikt-pravidlo, význam-systém. Každá z těchto dvojic 

slouží jako základní pojmový aparát třem konkrétním humanitním vědám: psychologii, 

sociologii a analýze literatury a mýtů. Zvláštnost těchto věd ovšem spočívá v tom, že 

předmět jedné z nich je uchopitelný pojmovou dvojicí zbylých dvou věd. „Takto se všechny 

humanitní vědy splétají a vždy se mohou navzájem interpretovat, takto se jejich hranice 

ztrácejí, donekonečna se množí prostřední a smíšené disciplíny, až se nakonec vlastní 

předmět jejich analýzy rozpadá.“248 Přechody mezi těmito modely lze podle Foucaulta 

frázovat do určitých etap. Pro nás je důležité, že Foucault tyto transformace nechápe ani tak 

ve formě přechodu od jednoho modelu přes druhý až ke třetímu, ale spíše ve formě 

přechodu od řady prvních členů dvojic ke druhé, tj. od řady funkce-konflikt-význam k řadě 

norma-pravidlo-systém. Právě v tomto přechodu ale sehrála podle Foucaulta Freudova 

psychoanalýza přímo zvěstovatelskou úlohu: „A když si uvědomíme, že Freud přiblížil 

poznání člověka k filologickému a lingvistickému modelu více než kdokoliv jiný a zároveň 

jako první odstraňoval hranici mezi kladným a záporným (normálním a patologickým, 

pochopitelným a nekomunikovatelným, označujícím a neoznačujícím), pochopíme, že je 

zvěstovatelem přechodu od analýz pojmy funkce, konfliktu a významu k analýze pojmy 

normy, pravidla a systému.“249 Naopak vcelku radikální pojetí „nevědomí“, které bývá 

tradičně chápáno jako stěžejní výdobytek psychoanalýzy, jimž se zásadně odlišuje od 

„doxického“ pojetí nevědomí tradiční psychologie (či psychiatrie) nebo fenomenologie, 

                                                 
248 MC, s. 369 (364). 
249 MC, s. 372 (367). Ačkoliv toto Foucaultovo hodnocení může ve čtenáři vzbuzovat oprávněné rozpaky, 

nemůžeme se zde rozklíčováním těchto vztahů zabývat. Vyžadovalo by si totiž samostatnou studii. 
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Foucault chápe pouze jako zvláštní výsledek, jenž byl umožněn konstantní snahou moderní 

epistémé o tematizací nezpředmětnitelného a nevědomého.250 Na druhou stranu, a v tom 

spočívá její radikalita, psychoanalýza překračuje „prostor reprezentovatelného“, v němž se 

stále ještě pohybují humanitní vědy (neboť jim jde pouze o postupné objasňování implicitně 

daného) k bodu, kde „se vynořuje holý fakt, že může existovat systém (a tedy význam), 

pravidlo (a tedy opozice) a norma (a tedy funkce)“.251 Zatímco humanitní vědy naopak svůj 

nekonečný úkol odhalování ještě neuvědomělého podmiňují kladením lidské přirozenosti 

(člověk jako mluvící, žijící a toužící bytost) a tím jej zároveň limitují, psychoanalýza a s ní i 

etnologie „se nejen mohou obejít bez pojmu člověka, ony jím nemůžou ani procházet, 

protože se vždy obracejí k tomu, co tvoří jeho vnější hranice. O obou je možné říci to, co 

Lévi-Strauss pověděl o etnologii: že rozpouští člověka“.252 I proto nakonec Foucault 

nemluví o těchto disciplínách jako o vědách, ale jako o antivědách, které na rozdíl od věd 

humanitních „umožňují pozitivní vědění o tom, co je jeho vědomí dané nebo mu uniká“. 

 Toto v kontextu raného Foucaultova myšlení vysoce kladné hodnocení 

psychoanalýzy ovšem postupně prochází v průběhu 70. let poměrně zásadní proměnou. 

Psychoanalýza není již chápána v „epistemologických“ kategoriích, ale je vnímána jako 

faktor v rámci mocenských mechanismů. S jistou rezervou lze říci, že tyto Foucaultovy 

analýzy se sice na první pohled mohou jevit jako snaha o otupení ostří originality, jež bývá 

psychoanalýze většinou připisována,253 mnohem spíše jsou ale pokusem o pochopení 

podmínky možnosti jejího relativně rychlého rozšíření. Kurs Les Anormaux v tomto smyslu 

hovoří o psychoanalýze „jako o technice ovládání dětského incestu a všech jeho rušivých 

účinků v rodinném prostoru“.254 Psychoanalytická teorie incestu je tak vřazena do rámce 

                                                 
250 Otázkou zůstává do jaké míry je tu Foucaultův pohled až příliš globální a zjednodušující. K odlišnému 

pohledu na koncepci nevědomí v psychoanalýze Fulka J., Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha 
2008, s. 25-26. 

251 MC, s. 386 (380). 
252 MC, s. 391 (384). 
253 Tak lze chápat např. Foucaultovo tvrzení o tom, že první, kdo oslabil výpovědní sílu psychiatrie nebyla 

psychoanalýza ale simulanti, kteří svou „lží“ podkopali „psychiatrickou moc“. Foucault M., Le pouvoir 
psychiatrique, Cours au Collège de France (1973-1974), s. 137. 

254 Les Anormaux, op. cit., s. 257. 
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problematiky kontroly dětské sexuality a tato kontrola je dále chápána jako jeden z 

mechanismů ovládání a kontroly abnormálních jevů ve společnosti.255 O něco 

komplikovanější obraz o funkci psychoanalýzy přináší první svazek Dějin sexuality Vůle k 

vědění. Dobová kritika psychoanalýzy která ji vytýkala její pansexualismu („zlý Freudův 

duch“), i její chvála, která vyzdvihovala na psychoanalýze snahu o osvobození naší 

sexuality, jsou zde sice chápány jako účinky jednoho a toho samého mocenského dispozitivu 

(„scientia sexualis“), nicméně Foucault na druhou stranu ukazuje psychoanalýzu i z jiného 

úhlu, který její zařazení do mocenského disciplinárního a kontrolního aparátu zpochybňuje. 

O tom svědčí Foucaultovo prohlášení o tom, že psychoanalýza se musela stát teoretickým i 

praktickým odpůrcem nacismu, protože proti ztotožnění sexu a krve v jeho eugenické 

politice postavila principy, jež si vypůjčila od předmoderní koncepce moci postavené na 

teorii suverenity, tj. principy zákona, zákazu a Otce-suveréna.256     

 Foucaultův postoj k psychoanalýze je rezervovaný, což nepochybně vyplývá z jeho 

snahy ukázat na první pohled možná samozřejmý fakt, že i psychoanalýza má své 

archeologické či genealogické „dějiny“. To ovšem neznamená, že by Foucault zasazoval 

psychoanalýzu do dobového kontextu myšlení a tak ukazoval, jakým způsobem je 

psychoanalýza dítětem své doby. Foucault se její dějiny pokouší naopak uchopit „zvnějšku“, 

z pohledu historika moci. Psychoanalýza se tak jeví jako prodloužení těch procedur moci, 

které jednak vykonávají kontrolu (jak jsme to viděli výše) nad dětskou sexualitou a tím i nad 

(buržoazní) rodinou, a jednak funguje jako jedna z technik doznání sexuality, jejichž 

tematizací chce Foucault sledovat mocenský vztah mezi analysandem a analytikem.257  

 Vidíme tedy, že vztah mezi Foucaultovým myšlením a psychoanalýzou je 

komplikovanější povahy. I tak se domníváme, že v rámci Foucaultových textů je možné 
                                                 
255 Ibid., s. 249-271. 
256 VS, s. 198 (174). 
257 Foucault doslova píše: „Výkon moci, který se odehrává v rámci analytického sezení by měl být zkoumán, ale 

nikdy se tomu tak nestalo. A psychoanalytik, přinejmenším ve Francii, to odmítal. Tím, že zkoumáme to, co 
se děje mezi pohovkou a křeslem, mezi tím, kdo leží a kdo sedí, mezi tím, kdo mluví a tím kdo podřimuje, je 
problémem touhy, označujícího, cenzury, nadjá, problémy moci uvnitř subjektu – ale nikdy se nestaly 
otázkou moci mezi jedním a druhým.“ „Michel Foucault, „Les réponses du philosophe“, In: DE I., op. cit., 
s. 1682.  
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učinit rozdíl mezi psychoanalýzou jako určitou kulturní formou a psychoanalýzou jako 

určitou teoretickou formou; rozdělení, které by ovšem Foucault v jisté fázi svého myšlení 

patrně nebyl ochoten přijmout. Zdá se nám, že Foucault především vystupuje proti její 

kulturní formě, která absorbuje psychoanalýzu jako mocenskou techniku, jako expertní 

vědění a zvláště jako diskurs, který ze sexuality a jejího potlačování činí místo pravdy o 

člověku a tím i absolutní východisko svých zkoumání.258 Tři pojednání o sexuální teorii jsou 

řazeny Foucaultem přímo jako modelový spis tohoto chápání psychoanalýzy, ale mohli 

bychom sem zařadit i ty části Freudových metapsychologických textů, které kladou 

spekulativní instance, jako jsou pudy života a smrti.259 Naopak to, co Foucault na 

psychoanalýze vždy vyzdvihoval (a viděli jsme to již u „Slov a věcí“), je její koncepce 

„logiky nevědomí“, jejíž model poskytuje podle Foucaulta zvláště Výklad snů.260 Nelze však 

zcela přehlédnout, že za touto interpretací Freuda patrně stojí silný vliv Jacquese Lacana 

(což mu J.-A. Miller v citované diskusi neopomene připomenout). Lacanovi je nicméně 

vystaveno ještě jedno kladné vysvědčení – snaha o vymanění psychoanalýzy z medicínského 

diskursu a medicínských institucí, protože to, na co se Lacan zaměřuje, není „proces 

normalizace chování, ale teorie subjektu“.261 

 Souhlasíme-li s Millerem v tom, že Foucault (podobně jako Lacan) odlišuje 

nevědomí a sexualitu, otevírá se nám zde prostor pro opětovné propojení Foucaultova 

myšlení s psychoanalýzou.262 Jsme si vědomi toho, že Foucault by stejně jako Lacan nebyl 

                                                 
258 K předním zastáncům této interpretace Freuda počítá Foucault samozřejmě Wilhelma Reicha a Herberta 

Marcuseho. Viz „La torture, c´est la raison“, In: DE II, s. 396-397; „Les mailles du pouvoir“, In: DE II., s. 
1017. 

259 Sem lze především zařadit „Mimo princip slasti“, In: Sebrané spisy Sigmunda Freuda, Mimo princip slasti 
a jiné práce z let 1920-1924, Praha 1998, s. 7-58. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že jiná, řekněme 
„lacanovská“ větev interpretuje tento text zcela jiným způsobem, což Foucault samozřejmě velmi dobře ví. 
Freudův pojem pudu (Trieb) zde není chápán jednoduše jako biologická danost, která podléhá potlačení, ale 
jako něco, co je teprve konstituováno instancí zákona a mechanismy zákazu. Viz „Les mailles du pouvoir“, 
In: DE II, s. 1002. 

260 „Síla psychoanalýzy spočívá především v tom, že prorazila cestu k logice nevědomí. Od této chvíle 
sexualita již nikdy nebyla tím, čím byla na začátku“. „Le jeu de Michel Foucault“, In: DE II, s. 315. 

261 „Lacan, le 'libérateur' de la psychanalyse“, In: DE II., s. 1023. 
262 Jen na okraj dodáváme, že rozhodně nejsme jediní, kdo se o podobné propojení pokouší. V 

historiografickém diskursu se o propojení Foucaultovy archeologie a Freudovy psychoanalýzy pokoušel 
Michel de Certeau (Écriture de l´histoire, Paris, 1975, s. 30) a v nedávné době rovněž Giorgio Agamben 
(Sur la méthode, op. cit., s. 110-111) 
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ochoten přijmout za svá teoretická východiska Freudovy energetické a biologizující 

koncepty. Jak jsme ovšem viděli výše, veskrze kladné ocenění Freudovy logiky nevědomí 

umožňuje využít alespoň některé teoretické výdobytky (nebo přinejmenším pojmosloví) 

psychoanalýzy pro řešení určitých problémů Foucaultovy archeologie. Inspirace a přejímání 

psychoanalýzy tedy nemusí vůbec vést ani k medikalizaci (t. j. aplikaci dichotomie 

normální-patologické)263 či psychologizaci, resp. biologizaci teorie, což je nepochybně 

důsledek, jemuž se chtěl Foucault vyhnout za každou cenu.264 Vědomi si všech rizik, která v 

každém případě může tento konceptuální přenos obsahovat, chtěli bychom si z 

psychoanalýzy vypůjčit pojmy opakování a symptomu, abychom jejich prostřednictvím 

objasnili význam události, jak jsme s ní setkali při četbě Dohlížet a trestat. 

 Freudova koncepce symptomu a všech mechanismů s ním spojených je samozřejmě 

příliš komplexní na to, abychom se jí mohli zabývat podrobným způsobem, a proto se zde 

spokojíme pouze s určitým nanejvýš zjednodušeným modelem. Lze říci, že kromě snů a 

chybných úkonů jsou to právě symptomy – jako určité projevy vymykající se 

předpokládanému chování lidského individua –, které Freudovi umožňují nahlédnout do 

logiky nevědomí – logiky, která je naprosto odlišná od logiky našeho vědomého života. 

Přínos psychoanalýzy k teorii symptomu ovšem spočívá v tom, že se právě nespokojila s 

pojetím symptomu jako pouhého patogenního projevu, ale pokusila se pochopit jako útvar, 

který má smysl a je výsledkem specifických pochodů v nevědomí jedince. Předpokladem 

vzniku vytěsnění je pak vždy nějaké pudové hnutí (či reprezentace pudového hnutí), které se 

pokouší o uspokojení v rámci vědomého života, jemuž je ovšem toto uspokojení cenzurou 

                                                 
263 Přinejmenším s ohledem na problematiku normálního a patologického lze naše obavy minimálně oslabit. 

Psychoanalýza totiž nepracuje s ostrým oddělením normální-patologické. Za všechno připojujeme alespoň 
jeden citát z Výkladu snů: „Odpůrci psychoanalýzy – nedávno také Havelock Ellis – často uvádějí námitku, 
že snová symbolika je možná výtvorem duše neurotické, ale naprosto neplatí pro duši zdravou. Avšak 
psychoanalytické bádání vůbec nezná zásadní rozdíly mezi normálním a neurotickým duševním životem, 
nýbrž jen rozdíly kvantitativní, a analýza snů, v nichž přece u nemocných i zdravých lidí působí potlačené 
komplexy stejným způsobem, ukazuje úplnou totožnost mechanismů a také symboliky“. Freud S., Výklad 
snů, Pelhřimov, 2003, s. 226. 

264 K medicínskému a lékařskému základu humanitních věd viz NC, s. 36. 
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systému Já odepřeno.265 Tato pudová reprezentace je následně vytěsněna do nevědomí, kde 

ovšem dále přetrvává, organizuje se a vytváří si své potomky.266 Těmto přepracovaným 

reprezentacím ovšem není vlastní klidné spočinutí v systému nevědomí, ale naopak snaha o 

proražení různými cestami do vědomí a dosažení uspokojení (dle principu slasti). Protože 

systém vědomí ale stále klade tomuto uspokojení odpor, může se toto uspokojení objevit ve 

vědomém životě individua pouze ve své zdeformované podobě symptomu. Výsledná podoba 

symptomu je pak dána jak procesem přesunu či zhuštění, který na reprezentaci vykonala 

práce nevědomí, tak regresivním pohybem libida do těch fází vývoje, které již individuum 

překonalo. Symptom tak v každém případě ukazuje (podobně jako sen) prací nevědomí 

zdeformované splněné přání. Nicméně, jak píše Freud ve slavném pojednání Mimo princip 

slasti: „Vyt ěsněný pud nikdy nepřestane usilovat o své plné uspokojení, jež by spočívalo v 

opakování určitého primárního zážitku spojeného s uspokojením; žádné tvorby náhražek, 

žádné vytvořené reakce ani sublimace nepostačují k tomu, aby odstranily jeho trvající 

napětí, a z rozdílu mezi nalezenou a vyžadovanou slastí vzniká hnací faktor, který 

nedovoluje setrvat v žádné z vytvořených situací, nýbrž podle slov básníka 'nespoutaně žene 

stále vpřed' (Mefisto ve 'Faustovi', I, Studovna).“267 Nicméně Freud v Mimo principu slasti 

zároveň toto pojetí výrazně modifikuje, když na základě klinických pozorování připouští i 

podobu symptomu, který se nepodřizuje principu slasti, ale naopak tzv. „nutkání k 

opakování“. To je charakteristické tím, že místo toho, aby si v procesu léčby pacient 

vzpomněl na vytěsněné a zapomenuté, opakuje je ve svém přítomném jednání, aniž by 

                                                 
265 Freudova představa o topice psychických instancí a cenzurách je samozřejmě komplikovanější. Zde je třeba 

jen zdůraznit, že samotný psychický akt, který je nositelem pudové reprezentace, náleží k systému 
nevědomí. Cenzura, která „kádruje“ daný akt, se pak nachází mezi systémy nevědomí a vědomí. Pokud je 
tento akt propuštěn, neznamená to však ještě, že se stává plnohodnotnou součástí vědomého života – je 
pouze „schopný vstoupit do nevědomí“: stává se tak součástí systému předvědomí. Viz Freud S., 
„Nevědomí“, in: Sebrané spisy X, s. 238-239. 

266 Pouze poznamenáváme, že Freud předpokládá dva stupně vytěsnění. Tzv. „pravytěsnění“ je první fází, jež 
spočívá v tom, že psychické (představové) reprezentaci pudu je odepřeno převzetí do sféry vědomého“. 
Druhým stupněm je pak vlastní vytěsnění, které „postihuje 'psychické' potomky vytěsněné repreznetace, 
anebo takové toky myšlenek, jež se, pocházejíce odjinud, dostaly do asociativního vztahu k ní.“ Freud S., 
„Vyt ěsnění“, in: Sebrané spisy X, op. cit., s. 222-223. 

267 Freud S., „Mimo princip slasti“, in: Sebrané spisy XIII, Praha 1998, s. 37. 
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ovšem věděl, že je opakuje.268 Opakovaní dotyčného symptomu zde ovšem nemá nic co 

dočinění s podobou nějakého splněného přání a tedy i s pocitem libosti. Právě naopak, 

„nutkání k opakování přináší zpět i takové zážitky z minulosti, které neobsahují žádnou 

možnost slasti, jež již tehdy nemohly představovat uspokojení, dokonce ani uspokojení od té 

doby vytěsněných pudových hnutí“.269   

 Freudovské pojmy symptomu a opakování chceme teď využít pro reinterpretaci 

Foucaltova setkání z vězeňskou reformou. Závěry, které z toho vyvodíme, by ovšem neměly 

platit pouze o tomto případu, ale měly by vrhnout světlo na předpoklady Foucaultovy 

archeologie a genealogie obecně. Výše jsme zmínili, že Foucault vykládá opakovaný 

neúspěch reformy v rámci disciplinárního mocensko-ekonomického mechanismu, kterým 

vysvětluje možnost persistence instituce vězení i přes její setrvalé selhávání. Již ten fakt, že 

zde existuje instituce, která nejen neplní funkci, kterou měla podle svých vlastních vyjádření 

zajišťovat, ale daný stav ještě zhoršuje, by měl indikovat nějaký nezdravý stav společnosti a 

tím být i dostatečným podnětem pro tzv. „imanentní kritiku“, která je založena na tomto 

vnitřním sporu mezi prohlašovanými hodnotami a jejich faktickým ne/plněním.270 Foucault 

nicméně na první pohled tuto linii nesleduje a věren určitému typu racionalismu, pokouší se 

daný jev vyložit jako integrální součást konkrétního systému. Přinejmenším v tomto ohledu 

se ani Dohlížet a trestat (a můžeme dodat, že stejně tak tomu je u všech Foucaultových 

analýz) neliší od programu načrtnutého již v Archeologii vědění, který jsme shrnuli pod 

pojmem principu dostatečného důvodu. Foucault právě na jeho základě vysvětluje, jak je 

možné, aby nějaký zjevně „patologický“ fenomén mohl v systému neustále přetrvávat, aniž 

by nějakým způsobem narušoval chod tohoto systému.271 Situace se má spíše přesně naopak 

– vězení možná nesplňuje na doxologické úrovni svou funkci, na úrovni archeolgické je 

                                                 
268 Idem, „Vybavování vzpomínek, opakování a propracování“, in: Sebrané spisy X, s. 121. 
269 Idem, „Mimo princip slasti“, in: op. cit., s. 19. 
270 Pojem imanentní kritiky zde přebíráme od Michaela Walzera. Viz Walzer M., Interpretace a sociální 

kritika, Praha 2000. 
271 Pojem „patologického jsme zde použili v neteoretickém smyslu. Nemáme jím na mysli nějakou koncepci 

normálního a patologického, vyjadřuje zde pro nás pouze určitý negativní fenomén. 
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naopak jeho podpůrným elementem. Se stejným „racionalistickým“ gestem se setkáváme 

např. již ve Slovech a věcech, kde jsou jednotlivé výpovědi Foucaultem zkoumaných věd 

vztaženy k archeologické rovině epistémé, která dokáže vysvětlit jejich zjevnou 

inkompatibilitu. Freudovo pojmosloví pro osvětlení těchto vztahů mezi doxa a arché, resp. 

výpovědí a epistémé (resp. diskursivní formací) lze pak využít dvěma způsoby. Výpovědi 

můžeme chápat svým způsobem jako symptomy, které svou manifestní podobou poukazují 

na nevědomé (latentní) pole epistémé, které zde sice nefunguje na základě procedur 

zhušťování a přesunu, jak je tomu u nevědomí Freudova, ale na základě procedur, které jsou 

každé takovéto epistemické (či diskursivní) formaci vlastní (např., abychom si vypůjčili 

znovu model Slov a věcí, podle vztahů podobnosti, reprezentace nebo historismu).272 Tento 

způsob využití Freudovy terminologie ovšem ponechává nevyřešené problémy, které jsme si 

určily jako klíčové a bez kterých nelze pokročit dále v interpretaci toho, co jsme možná 

trochu nadneseně nazvali transcendentálním historismem. Je tomu tak proto, že nám 

neposkytuje uchopení ani podmínky možnosti diskontinuity ani podmínky Foucaultovy 

historicko-kritické práce vůbec. Důvodem je samozřejmě koncepce samotných 

(epistemických, diskursivních či mocenských) formací – vysvětlují jednotlivé symptomy, 

ale v nich samotných nenacházíme nic, co by umožňovalo jejich radikální proměnu. Tyto 

systémy fungují hladce a bez výrazných poruch, dokud nejsou vystřídány formací jinou.    

 Druhá možnost využití psychoanalytických pojmů by pak spočívala právě v tom 

ukázat jejich prostřednictvím na tyto podmínky. Freudovy symptomy by z této perspektivy 

vykazovaly nápadné shody s tím, co jsme výše v rámci Foucaultovy autobiografické vložky 

pojmenovaly jako setkání či událost. Symptomy zde fungují jako určité negativní projevy – 

dysfunkce, jejichž podstatnou vlastností je opakovaní. Toto opakování zde hraje zcela 

klíčovou úlohu. Kdyby tyto dysfunkce měly jen punktuální rozměr, nikdy by si nevytvořila 

možnost k jejich uchopení jakožto dysfunkcí – zmizely by stejně tak, jako se objevily. 

                                                 
272 Zde pouze rozvíjíme freudiánskou interpretaci Foucaulta, která pochází z pera Josefa Fulky. Viz Fulak J., 

Zmeškané setkání, op. cit, s. 113-124. 
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Úkolem kritického historika či genealoga by pak bylo sledovat tyto symptomy a 

interpretovat je jako dysfunkce dané formace. Odtud jsou ovšem možné další dvě cesty. 

Jedna, v silném slova smyslu genealogická či freudovská, by zosobňovala jakýsi regresivní 

typ metody. Postupovala by v čase nazpět, tj. od přítomnosti genealoga, který rozpoznal 

symptomy jako dysfunkce, k momentu, v němž se ukazuje násilný a tím i náhodný původ 

přítomné formace.273 Tato metoda by vskutku nebyla nepodobná psychoanalytickému 

postupu, který se snaží  sledovat pacienta na jeho regresivní cestě do dětství až k té 

traumatické události, která ovlivnila současnou podobu symptomu (přesně takový model 

nám ale poskytly „Dějiny šílenství“, které zkoumaly různé podoby vymezování a násilného 

oddělování rozumu a nerozumu). Právě zde se nám znovu ukazuje zásadní odlišnost 

genealogického postupu od fenomenologického postupu Edmunda Husserla, který rovněž 

detekuje ve vlastní přítomnosti určité krizové momenty, ale vysvětluje je ztrátou původního 

smyslu. Pokud zůstává fenomenologii a genealogii ještě něco společného, pak je to pouze ta 

okolnost, že pro oba přístupy se stává východiskem vlastní přítomnost. Husserlovými slovy 

řečeno: naše přítomnost je to, co je zde „historicky první“. Tento krok ovšem nápadně 

odlišuje genealogii od běžné praxe historiografie (a to i té teoreticky založené) a rovněž 

zbavuje archeologii (především tak, jak je prezentována v „Archeologii vědění“) jejího 

pozitivismu, protože již zde nejde jen o nezaujaté studium pozitivně daných diskursivní 

formací (což ovšem archeologie na praktické rovině nikdy nečinila), ale o podřazení tohoto 

zkoumání vždy onomu prvotnímu setkání se symptomatickou událostí, která si tak doslova 

vynucuje směr výzkumu. Právě z této perspektivy nám může být jasnější, co znamenají 

Foucaultova prohlášení o tom, že jeho práce není „prací historika“ ale „historickým 

výzkumem“.274  

                                                 
273 Foucault by pak plnil tu úlohu filosofa, kterou Gilles Deleuze ve svém knize o Nietzscheovi nazývá 

„filosofem-lékařem“, jehož činností je „interpretovat symptomy“. Viz Deleuze G., Nietzsche a filosofie, 
Praha 2004, s. 11, 131. 

274 To je moment, který je vidět nejlépe na kritice Carlo Ginzburga, kterou směřuje proti Dějinám šílenství a 
rovněž proti knize Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère (Foucault M. et al., Pierre 
Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère Paris 1973). Ginzburg Foucaultovi vytýká 
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 Druhá cesta by pak sledovala nikoliv cestu směřující od symptomů ke 

genealogickému počátku, ale uchopila by symptomy jako fenomény, které poukazují na 

obecně dysfunkční charakter každé formace (ať už je epistemická, diskursivní, nebo 

mocenská). Je jasné, že zde se již pohybujeme daleko nejen od samotných Foucaultových 

textů ale zároveň i většiny freudovských inspirací. Na druhou stranu právě tento krok by 

nám umožnil pochopit to, co Foucaultova archeologie ponechává nevyjasněné – podmínku 

možnosti diskontinuity. Zde je znovu potřeba zdůraznit, že konceptualizace této podmínky 

ještě vůbec nemusí znamenat přijetí nějakého typu zprostředkujícího diskursu, který by tuto 

diskontinuitu dokázal překlenout. Výše jsme se pokusili ukázat, že tato konceptualizace je 

vzhledem k Foucaultově teorii formací relevantní jak z textového tak ze systematického 

hlediska. Otázka tedy zní, jak lze takovou podmínku vykázat či jinak řečeno, jak lze podat 

její dostatečný důvod. Tato konceptualizace je ovšem vázaná ještě na jeden předpoklad – 

musí ukázat, jak je tato podmínka možnosti diskontinuity imanentím způsobem přítomná v 

dané formaci. Gilles Deleuze ve své knize o Foucaultovi v podstatě velmi dobře vystihuje 

tuto situovanost diskontinuit-zlomů, které dělí jednu formaci od druhé: „Navzdory všem 

izomorfismům a izotopiím není žádná formace modelem pro další. Teorie zlomů je tedy 

podstatnou  částí systému“. A v poznámce tuto svou úvahu ještě dokončuje: „Máme zde 

dva problémy: jeden praktický, který spočívá v tom, abychom věděli, kudy procházejí zlomy 

v určitém daném případě, a druhý teoretický, na kterém je ten první závislý a který se týká 

pojmu zlomu jako takového.“275 I přes celkově velmi svérázný interpretativní charakter 

tohoto Deleuzova textu o Foucaultovi, musíme vyzdvihnout přesnost tohoto postřehu. 

                                                                                                                                                      
„estetizující iracionalismus, resp. neopyrrhonismus“, protože Foucault se staví s despektem k jakékoliv 
snaze o interpretaci a analýze textů, které pocházejí od individuí z neprivilegovaných či potlačovaných 
vrstev. To je důvod proč jej nakonec nezajímají ti, kteří jsou v dějinách potlačovaní a vylučovaní, ale pouze 
potlačování a vylučování samo. (Ginzburg C., Sýr a červi, Praha 2000, s. 15-16.). Důvodem Ginzburgova 
nepochopení je nasnadě: Foucaulta jednoduše nezajímá Ginzburgův problém „lidové kultury“ jako takové. 
Lze se domnívat, že z foucaultovského pohledu by Ginzburg spadal ještě do jistého typu romantismu, 
protože se snaží rekonstruovat „temný a neprůhledný svět“ lidové kultury. Foucault by patrně žádné takové 
oblasti jako „lidová kultura“ nepřiznal vůbec statut objektu („vládnoucí kultuře“ rovněž také ne), který má 
být zkoumán. Zaměřil by se spíš na způsob, jak vůbec vzniká rozštěp mezi jednou a druhou, který tím tak 
obě kultury ustavuje. Foucaulta zajímá rozdíl, Ginzburga objekt.      

275 Deleuze G., Foucault, op. cit., s. 38. (Zvýraznil J. R.). 
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Domníváme se, že zlom či diskontinuita jako „podstatná část systému“ se musí objevit 

v rámci konceptualizace archeologického podniku jako takového, pokud ten nechce 

upadnout do tenat prostého „vědeckého“ pozitivizmu. Archeologie v tomto ohledu jistě není 

nějakou filosofií vědy nebo vědou věd, která by vědě ukazovala její nutné a obecné základy 

nebo podmínky (tak jak to svorně provozují Kant s Husserlem). Právě proto je ovšem nutné 

vysvětlit imanentní pojetí zlomu v rámci teorie formací. Zlom představuje totiž tu instanci, 

která všechny obecné podmínky a základy prolamuje a činí je radikálně historickými. V tom 

spočívá smysl úvodní věty výše uvedeného citátu z Deleuzovy knihy. Ironií ovšem zůstává, 

že ani Foucault a v posledku ani Deleuze tomuto úkolu nedostáli. Foucault tuto otázku 

nakonec ponechává netknutou a Deleuze mlčky opustí snahu imanentního založení zlomu 

v systému a možnost radikální změny, resp. v jeho pozdějším pojmosloví „linii úniku“, 

deleguje do onoho záhadného „vnějšku“ z raných Foucaultových prací, který ovšem pro něj 

bude synonymem chaosu.276 Dovolíme si zde ocitovat jednu delší ale velmi instruktivní 

pasáž z Deleuzova Foucaulta, která podle nás zřetelně ukazuje, jak je toto Deleuzovo řešení 

umělé a nakonec zavádí do archeologie jiný, „transcendentní“ prvek: „Výpověď se vždy 

definuje stanovením specifického vztahu k něčemu jinému, co leží na stejné úrovni jako ona, 

tedy k něčemu jinému, co se týká výpovědi samotné (a ne jejího významu či jejich prvků) 

[…] Spíše však, téměř nevyhnutelně, je to něco jiného než výpověď: její Vnějšek. Je to čirý 

výron singularit jako bodů neurčitelnosti…“277 Není pochyb o tom, že Deleuze chce tento 

„vnějšek“ umístit „dovnitř“ výpovědi, není ale vůbec jasné, proč by tam měl patřit. „Čirý 

výron singularit“ je chápán jako něco, co výpověď a potažmo diskursivní formace není s to 

zcela kontrolovat a co rovněž může ohrozit její stabilitu. Vůbec ale není jasné, odkud tento 

zdroj neklidu přichází. Deleuze takto jen dodatečně „přilepí“ tento princip k určité formaci, 

aniž by právě vysvětlil jeho podmínku možnosti. V každém případě by měl být zlom či 

diskontinuita, a v tom jsme s Gillesem Deleuzem za jedno, chápán jako imanentní součást 

                                                 
276 K Deleuzově pojetí chaosu viz Deleuze G., Co je filosofie, Praha 2001, s. 103. 
277 Ibid., s. 25. 
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každé konkrétní formace. Rozhodující otázkou archeologie stále zůstává, v čem spočívá tato 

možnost diskontinuity.  

 Prvním krokem, který by měl vézt k zodpovězení této otázky, je nepochybně nabourání 

představy o konzistentní podobě formací. Při výkladu Foucaultových diskursivních formací 

v Archeologii vědění jsme se již setkaly s určitou podobou pojmu nekonzistence, který 

archeologie ani neinterpretuje ani neformalizuje, ale naopak snaží se je zvýraznit tím, že je 

popíše jako vnitřní součást dané formace. Tyto nekonzistence ovšem nejsou chápány jako 

instance, které by danou formací nějakým způsobem dokázaly rozrušit. Archeologický popis 

pouze ukazuje jejich nutnou přináležitost k dané formaci, aniž by jim ovšem připsal 

jakýkoliv disintegrativní potenciál. Podobně je tomu i u Dějin šílenství, které sice sledovaly, 

jak se konstituuje moderní rozum prostřednictvím vyloučení své vlastní negativity – ne-

rozumu, nicméně zde jejich úkol skončil, aniž by se přitom dále pokoušely pojmout tuto 

negativitu jako disruptivní element.278 Pokud ovšem archeologie chce vysvětlit podmínku 

možnosti diskontinuity, měla by naopak uchopit inkonzistenci jako určitou formu excesu, tj. 

bodu, který daná formace sice produkuje, ale samotná jej není schopna kontrolovat. Zde se 

samozřejmě pohybujeme již na velmi spekulativní rovině, protože textové podklady pro tuto 

konceptualizaci u Foucaulta takřka nenalézáme. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
278 Nasnadě by zde byl samozřejmě Freudův model „návratu vytěsněného“.  
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Závěr: Hledání transcendentálního historismu 

 

 Pojem transcendentálního historismu podle nás vystihuje v nejpodstatnějším rysech 

(ranou) Foucaultovu historicko-kritickou práci. Je nepochybné, že pro trénovaného filosofa 

může toto označení znít poněkud paradoxně – transcendentální a historické jsou (alespoň dle 

klasických výměrů) navzájem vylučující se pojmy. Pokoušeli jsme se ovšem během této 

práce ukazovat, jakým způsobem může být  tento paradox v rámci Foucaultova myšlení 

pouze zdánlivý. Pojem „transcendentálního“ jsme vyzdvihovaly především proto, abychom 

jasněji odlišili archeologickou analýzu podmínek od pouhé doxologické analýzy mínění. 

Tuto koncepci transcendentálních archeologických podmínek rozpracovává Foucault zvláště 

ve svém pojetí diskursu, jehož základní pojmy (výpověď, historické a priori, diskursivní 

formace, archiv) jsme vykládali jako prvky Foucaultova jazykového (či „diskursivního“) 

materialismu. Pro určení této roviny jazyka sehrály klíčovou roli kategorie skutečnosti (v 

opozici k virtuálnímu a možnému) a absence smyslu chápaná jako absence celku. Na druhou 

stranu dohání Foucault podle našeho mínění svou teorii diskursu až do bodu, kde se může 

docela dobře obejít bez jakýchkoliv odkazů na sféru řeči, a kde má spíš blíže k matematické 

teorii množin než k jazyku.279 Vzhledem k oněm archeologickým podmínkám (historické a 

priori) se zdá, že alespoň podle většiny interpretů (Hubert Dreyfuss a Paul Rabinow, 

Béatrice Han, Kevin Thompson) kteří tento problém vůbec tematizují, panuje shoda o tom, 

že jsou preskriptivní (a rovněž determinativní) a nikoliv pouze deskriptivní povahy.    

 Pojem „historismu“ jsme naopak akcentovali proto, abychom učinili za dost 

Foucaultově požadavku chápat tyto transcendentální podmínky skutečného výskytu 

(historické a priori) jako nikoliv obecné ale proměnlivé v čase. Tento pojem proměnlivosti 

ovšem musel být upřesněn, přičemž byla rozhodující dvě hlediska. Za prvé bylo nutné učinit 

jedno „předteoretické“ rozhodnutí, které spočívalo ve volbě mezi dvěma cestami. Buď jsme 

                                                 
279 K tomu srov. Webb D., „Cavaillés and the historical apriori in Foucault“, In: Virtual Mathematics, The 

Logic of Diference, op. cit., s. 109-115. 
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se mohli na „wittgensteinovský“ (či skeptický) způsob spokojit s určením těchto podmínek 

jako proměnlivých a přitom ukázat, proč je dále nesmyslné ptát se po důvodu této 

proměnlivosti, nebo jsme se mohli, věrni principu dostatečného důvodu, dále dotazovat na 

podmínky nyní již nikoliv skutečnosti ale možnosti této radikální proměnlivosti. Pro první 

možnost by hovořilo nepřímé textové svědectví: Foucault zkrátka nikde nic podobného 

explicitně neprovádí. Navíc skutečnost, že se především v pozdních textech pojmu 

diskontinuity implicitně vzdal, by volbu této možnosti potvrzovala. Pro druhou možnost 

naopak hovoří jednak přímé textové doklady (jakkoliv jich není mnoho), v nichž si Foucault 

tuto otázku explicitně klade, nicméně její rozpracování odsunuje na pozdější dobu, a jednak 

nepřímé textové doklady – Foucault nikde nevysvětluje, proč by se mělo jednat o zbytečnou, 

nesmyslnou či nezodpověditelnou otázku.280 Pro volbu druhé možnosti jsme se nakonec 

rozhodli ze dvou důvodů: jednak se nám zdá teoreticky a vůbec filosoficky zajímavější a 

jednak se domníváme, že by archeologie musela tento problém přenechat doxologii, vůči níž 

se přeci tak ostře vymezovala. Diskontinuita by pak byla signalizována pouze „empirickým 

posunem“, a to by bylo vše, co by se o ní dalo říci.281    

 Z této perspektivy jsme se pak pokoušeli interpretovat i pojem genealogie a rovněž 

(alespoň v náznaku) Foucaultovu koncepci moci jako možné odpovědi na tento problém 

podmínek možnosti diskontinuity. Ani jedna z nich však podle našeho názoru tento problém 

nedokáže vyřešit. Genealogie je novou metodologickou strategií, která tematizuje historický 

původ diskursivních formací a zohledňuje tedy genetické hledisko, archeologie je pak 

určena jako metoda, která se zaměřuje na konstitutivní perspektivu a jejím problémem se 

tedy stává formování těchto útvarů. Moc uchopená striktně relačně by pak mohla vysvětlit 

(pokud by byla vyložena jako imanentní součást diskursivity) právě díky nutné přítomnosti 

odporu jako druhého členu vztahu, jak je možná změna. Nicméně tento pojem změny by 

                                                 
280 I proto odmítáme označit Foucaulta za zastánce skepticismu, jak to činí např. Paul Veyne. Viz Veyne P., 

Foucault. Sa pensée, sa personne, Paris 2008, s. 59-82.  
281 K tomu viz Thompson K., Historicity and transcendentality: Foucault, Cavaillès, and the phenomenology 

of the concept, in: History and theory 47 (February 2008), s. 16. 
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znamenal pouhé převrácení rolí ve hře mocenských vztahů a nikoliv úplné rozbití 

(diskontinuitu) dané (mocensko-vědní) formace.   

 Východiskem, které podle nás vede k pojetí schopnému vysvětlit podmínky možnosti 

diskontinuity, je především nabourání konzistentní podoby Foucaultových (diskursivních) 

formací. Tato teorie by musela konzistentním způsobem vysvětlit jejich nekonzistentní 

povahu, tj. musela by tuto inkonzistenci prezentovat jako imanentní součást dané formace. 

Konkrétněji řečeno musela by ukázat, jakým způsobem daná formace produkuje prvky, 

které sama nedokáže ovládat. Právě produkce těchto prvků by vytvářela podmínky pro 

možnost disintegrace, a tím i vznik něčeho radikálně nového. To vše by znamenalo ovšem 

poměrně razantní proměnu některých teoretických východisek: diskursivní formace by bylo 

nutné chápat jako jednoty, které jsou výsledkem nějaké, podstatným způsobem odvozené či 

sekundární operace na ještě nekonzistentních „prvcích“, přičemž „prvotnost“ těchto prvků 

bychom nesměli chápat v časovém, ale pouze v logickém, či dokonce ontologickém smyslu. 

 Posledním problémem, který jsme v naší práci řešily, byl samotný status Foucaultovy 

historicko-kritické práce. Zde jsme se pokoušeli zbavit Foucaulta určitého pozitivismu, který 

byl patrný především v jeho archeologii ale přetrvával dál nevyřešen i v genealogii. To nám 

umožnilo znovu propojit Foucaultovo myšlení s Freudovou psychoanalýzou, od níž jsme si 

vypůjčili pojmy symptomu a opakování, abychom ukázali, že lze vysvětlit podmínky 

motivace Foucaultovy kritické práce, aniž bychom museli koncipovat nějaký typ normativní 

teorie po vzoru Jürgena Habermase. Právě tímto způsobem lze podle nás mluvit v kladném 

slova smyslu o politizaci humanitních věd (a historiografie zvláště). 

 Z této perspektivy lze řešit i otázku, jež byla položena v souvislosti s Foucaultovým 

vztahem k moderní epistémé. Neupadá Foucault náhodou (i přes svoji radikální kritiku 

myšlení devatenáctého století) do tenat historizujícího antropologismu, když spojuje v jedno 

dva typy diskursů, jejichž promísení způsobilo paradoxy této doby – diskurs 

transcendentální a diskurs historie? V jistém smyslu tomu tak je – Foucault je v mnoha 
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ohledech dědicem moderního myšlení. Právě akcent na transcendentální typ tázání byl pro 

nás jedním z vodítek pro vysvětlení jeho práce. Rovněž určitý typ (Foucaultem přiznaného) 

historismu se zdá potvrzovat toto zařazení. Lze z toho snad usuzovat, že se Foucault stal 

obětí své vlastní metody? Nebo je nutné zbavit ho všech nánosů transcendentalismu resp. 

historismu? Takový soud by podle nás byl příliš unáhlený, protože si nevšímá poměrně 

zásadní proměny obsahu obou pojmů a rovněž i rámcové strategie, v níž jsou Foucaultem 

používány.282 Pojem transcendentálního zde nefunguje tak jako u kantovské kritiky v roli 

podmínek možnosti veškerého poznávání, ale jako pojem, který má pomoci identifikovat v 

naší přítomnosti hranice, jež se vytvořili postupnou sedimentací praktik diskursů. Ty pak 

tvoří v naší přítomnosti blok znemožňující „myslet jinak“. Odvažujeme se říci, že právě v 

tom spočívá politický charakter Foucaultova pojetí transcendentálního – odkrývá v naší 

přítomnosti hranice, které je nutné překročit.  

 Kantova kritické filosofie vymezovala pole působnosti rozumu a zakazovala mu 

překračovat to, co mu bylo dáno ve zkušenosti. Foucault toto gesto převrací – jeho kritická 

filosofie působí jako zkoumání hranic, jimž je naše myšlení vystaveno, a zároveň výzvou 

pro jejich překročení. Určitým deficitem tohoto Foucaultova kritického diskursu je, že se 

nikdy nepokusil (a pokud ano tak podle našeho soudu neúspěšně) o vysvětlení podmínek 

možnosti tohoto překročení.     

 V jakém smyslu je tedy možné po všech určeních archeologické analýzy jako 

deskriptivním diskursu a šťastném positivismu mluvit stále ještě o racionalistickém 

projektu? Jsou proto dva důvody, z nichž jeden už známe. Ne nadarmo Foucault používá 

určení, která evokují racionalistické pojmy – „historická apriori“ nebo protiklad archeologie 

– doxografie, jež mají sugerovat určitý despekt k čistě empirické analýze mínění a potřebě 

nějakého typu transcendentální perspektivy. Tento typ „historického transcendentalismu“ 

podle nás odkrývá klíčový motiv raného Foucaultova myšlení – otázku po podmínkách 

                                                 
282 S trochou ironie by se dalo říci, že Foucaultovi kritici, kteří mu právě tento moment vytýkají, sami hodnotí 

jeho práce nikoliv archeologicky ale doxologicky. 
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(historické) konstituce vědění. Jak vidíme, Foucaultův projekt popisu diskursivních pozitivit 

má nakonec k pouhé deskripci poměrně dost daleko. Foucaultovu racionalismu můžeme ale 

rozumět ještě jiným, jakkoliv ne zcela odlišným, způsobem. Archeologickou analýzu 

bychom totiž mohli analogicky srovnat s podobným racionalizujícími kritikami dosud 

empiricky chápaných věd. Foucaultova archeologie by se pak vůči doxografii dějin idejí 

nacházela ve stejné pozici jako např. Trubeckého fonologie oproti fonetice, Bachelardův 

racionální materialismus proti přirozenému („naturel“) materialismu, Marxova politická 

ekonomie proti klasické politické ekonomii.283 Všem těmto projektům je společný odklon od 

bezprostředně smyslově daného a následná racionalizace vlastního předmětu bádání 

prostřednictvím jeho formalizace, resp. konstrukce jeho pojmu.284 Archeologie jde však ještě 

dál. Jejím východiskem nakonec není formalizovaný předmět ani zkonstruovaný pojem ale 

právě historicko-apriorní podmínky. Foucault jde tedy ještě za tento typ (vědeckého) 

racionalismu tím, že se ptá i na jeho (historické) podmínky možnosti existence. Šlo by tedy 

svým způsobem o historizující racionalismus či ještě jinak „hyperracionalismus“.285 

 

   

 

 

Apendix:  

                                                 
283 K rozdílu mezi moderní fonetikou a fonologií viz Trubeckoj, Grundzüge der Phonologie, Praha 1939, s. 35-

38. K rozdílu mezi racionálním materialismem a „přirozeným“ materialismem, viz Bachelard G., Le 
matérialisme rationnel, Paris 1953, s. 2-4, 7. K rozdílu mezi Marxovou politickou ekonomií odkazujeme na 
apendix této práce. 

284 Právě tak definuje moderní racionální vědu (resp. v jeho pojmosloví „vědeckého ducha“) Gaston 
Bachelard. Viz Bachelard G., La formation de l'esprit scientifique, Paris 1972. 

285 Pojem „hyperracionalismus“ si zde vypůjčujeme od Leviho R. Bryanta, který jím charakterizuje ranou 
filosofii Gillese Deleuze. Bryant zde sleduje, jakým způsobem Deleuze odmítá kantovskou diskontinuitu 
mezi zkušeností a rozvažováním (tj. opozici mezi empirický názorem a racionálním pojmem), a zkoumá 
naopak smyslovou mnohost nikoliv jako pouhou faktickou danost ale jako efekt transcendentálně uchopené 
diferenciace. Odtud rovněž Deleuzovo pojmenování vlastní filosofie jako transcendentálního empirismu. 
Mutatis mutandis lze něco podobného sledovat u Foucaulta. Viz Bryant L. R., Difference and Givenness, 
Deleuze´s Transcendental Empiricism and the Ontology of Immanence, Northwestern University Press, 
2008. 
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Člověk a (jeho) práce 

(Althusser a Foucault o postavení Marxe v dějinách myšlení) 

 

 Louis Althusser a Michel Foucault bývají v rámci francouzského myšlení kladeni 

často bok po boku. Od šedesátých let jsou řazeni k francouzské strukturalistické vlně, která 

se postupně distancuje od fenomenologie a existencialismu. Pro oba dva myslitele přitom 

hraje klíčovou roli odklon od hegeliánské koncepce dějin (a tím i dialektiky), kritika 

antropologie a filosofie subjektu. O to více bije do očí takřka protikladné hodnocení Karla 

Marxe v dějinách západního myšlení. V našem textu bychom se rádi věnovali srovnání 

těchto dvou perspektiv v kontextu jejich, pokud ne nejvýznamnějších, tak rozhodně 

nejkomplikovanějších textech – Althusserova Číst Kapitál a Foucaultových Slov a věcí.286 

Komparace se na první pohled může zdát poněkud bizarní, protože oba tituly nepatří 

rozhodně do stejného žánru. Práce Louise Althussera a jeho spolupracovníků je pokusem, 

jak napovídá již sám název, o velmi specifické a netradiční čtení Marxova Kapitálu, v 

případě Slov a věcí jde o rovněž specifický a netradiční pohled na dějiny idejí, resp. o jistou 

„archeologii“ (v našem případě „humanitních věd“ v období od 17. do 19. století). První 

kniha pojednává pouze o jednom autorovi, ta druhá v podstatě o žádném. Naše 

ospravedlnění se ovšem zakládá na předpokladu, že oběma filosofům jde mj. o historické 

umístění Marxova filosoficko-teoretického odkazu. Neméně důležitým impulsem je rovněž 

naprosto protikladné hodnocení tohoto odkazu i za předpokladu v podstatě stejných 

teoretických východisek či motivací.287  

 Není v žádném případě naším cílem rekonstruovat v úplnosti Althusserovu a 

                                                 
286  Althusser L., Balibar É., Establet R., Macherey R., Rancière J., Lire le Capital, Paris 19961, 20082 

(původně Paris 1965); Foucault M., Les Mots et les Choses, Paris 1966.  
287  Sám Foucault nenechává v tomto ohledu nikoho na pochybách: „Mezi mnou a Althusserem zůstává ovšem 

jeden podstatný rozdíl: on užívá  slovo epistemologický zlom s ohledem na Marxe, já naopak tvrdím, že 
Marx nepředstavuje žádný epistemologický zlom.“ „Sur les facons d´écrire l´histoire“, in: Foucault M.,  DE 
I., Paris, 1994 s. 587.  Na možnou kontextuální poznámku, že jeden byl marxistou a druhý nikoliv, nebude 
brán v průběhu výkladu žádný zřetel. 
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Foucaultovu pozici. Omezili jsme se pouze na dvě, podle nás klíčové, teoretické oblasti: 

teoretickou úlohu pojmu či figury člověka a koncepci práce. 

  

1. Marxova nová epistemologie 

 

Kniha Číst Kapitál vznikla jako výsledek semináře, který se konal pod záštitou 

Louise Althussera na Ecole Normale Superière v letech 1964-1965, a přinejmenším v 

marxistických a stranický kruzích PCF (Komunistická strana Francie) musela způsobit a 

také způsobila nemalé pozdvižení. Althusser a jeho spolupracovníci v ní představili „jiného“ 

Marxe, Marxe teoretika antihumanismu, Marxe zakladatele nového typu vědy. Tento pokus 

však mohl mít smysl pouze za podmínky, že se rozejde s dosud vládnoucím typem 

marxismu, který zosobňoval především Sartre a existencialistické výklady jeho souputníků. 

Proti ranému Marxovi coby mysliteli člověka, odcizení a zvěcnění postavil Althusser Marxe 

pozdního – autora Ke kritice politické ekonomie a Kapitálu. Zdá se tedy, jakoby se na první 

pohled nekonalo nic nového. Ustavení marxismu coby přísně vědeckého směru, 

zkoumajícího objektivní zákony dějinného vývoje, se stalo již programem II. internacionály 

a v době vydání Číst Kapitál měly i země východního bloku za sebou zenit debaty o 

vědeckosti marxismu. Právě proti této scientifizaci a potažmo i stalinizaci marxismu se 

zvedly různé revizionistické směry, které ať už důslednou historizací a zdůrazněním 

praktické stránky marxismu (Antonio Gramsci, Karl Korsch) nebo antropologizací s 

akcentem na subjektivní stránky dějinného procesu a koncepce zvěcnění (existencialismus, 

Georg Lukács, Frankfurtská škola) více či méně doplňované snahou o propojení Marxe s 

Freudem (Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, u nás Robert Kalivoda) opanovaly progresivní 

část teoretického spektra levicového myšlení. V rámci těchto proudů se na první pohled jeví 

Althusserův podnik poněkud „out of date“. Přesto jej lze právem označit za ojedinělý a 

novátorský, neboť se pokouší poskytnout marxismu to, co již od doby obou otců zakladatelů 
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viditelně postrádal – životaschopnou epistemologii. Althusser a jeho žáci se přitom opřeli 

jednak o již bohatou tradici francouzské epistemologické školy (G. Bachelard, G. 

Canguilhem, M. Foucault), jednak o práce Sigmunda Freuda, kterého ovšem použili 

(nepochybně inspirováni Lacanovými texty a semináři) zcela jiným způsobem, než bylo 

doposud v marxistickém myšlení zvykem.  

 Aby se mohl tento záměr zdařit, musel Althusser především radikálně změnit přístup 

k Marxovým textům. Nová strategie tzv. „symptomového (symptomale) čtení“ nespočívala v 

nějakém přesnějším či věrnějším způsobu četby, ale soustředila se spíše na mezery a díry v 

textu, jež umožňovaly vytrhnout Marxe z myšlení 19. století a dovolily přesně vyznačit 

originalitu jeho teoretického počinu ve vztahu ke klasické politické ekonomii (Smith, 

Ricardo).288 Althusser přitom postupoval tak, že prostřednictvím identifikací oněch mezer 

zdvojil původní text Kapitálu, aby dosáhl určitého „problematického“ pole, které by za 

jiných okolností zůstalo skryté tradiční pojmové analýze.289 Přesto zde nelze hovořit o 

interpretaci a symptomové čtení nehledá za manifestním obsahem skrytý diskurs, resp. jemu 

vlastní polysémii – „bílá místa“ neexistují vně textu, text je obsahuje sám v sobě. Pouze v 

rámci této perspektivy pak můžeme pochopit, jak je možné, že Marx, ačkoliv používá 

pojmovou a metodickou výzbroj klasické politické ekonomie, zcela transformuje teoretické 

pole a dovoluje vyznačit epistemologický zlom mezi ním a generací ekonomů Adama 

Smithe a Davida Ricarda.  

 Stěžejním bodem, v němž se ukazuje novost marxistické analýzy, je podle Althussera 

nepochybně pojem nadhodnoty, tedy té části výrobku, kterou pracující vyprodukuje nad 

hodnotu, kterou potřebuje k udržení a reprodukci vlastní pracovní síly. Marx sám tento 

pojem samozřejmě přebírá z klasické analýzy, nicméně jí vytýká, že jej neustále směšuje s 

                                                 
288  Zapotřebí by bylo úplné rozvedení metody symptomového čtení, které je rozvedeno v tomto textu pouze 

v náznaku,  jakož i althussero-marxistickou koncepci dějin. Těmto tématům bychom rádi věnovali 
samostatnou studii. 

289  Ibid., s. 21-25. 



 153 

jejími různými jevovými formami – ziskem, rentou a úrokem.290 Pro klasiky byla 

nadhodnota kvantifikovatelnou hodnotu, tedy empirickým pojmem, pro Marxe se 

nadhodnota naopak stává hodnotovou formou (la forme-valeur), pojmem teoretickým, 

nekvantifikovatelným, jehož jsou výše zmíněné jevové formy pouhými výrazy. Příčinou 

tohoto zásadního rozdílu není pouze změna obsahu pojmu, ale transformace celého 

epistemologického pole. Klasická politická ekonomie klade toto pole jako jednoznačně 

definované, neproblematické a homogenní, jednotlivé ekonomické jevy se pak na tomto poli 

ukazují jako danosti, které lze měřit a srovnávat. Althusser ovšem nepřestává zdůrazňovat, 

že tato „empiricko-pozitivistická“ koncepce nemůže stát na vlastních nohou a vyžaduje 

vztáhnout tato měřitelná ekonomická fakta k instanci, kterou je „potřeba“ (resp. 

„užitečnost“) jednotlivých lidských subjektů jakožto původců těchto potřeb.291 Danosti 

klasické politické ekonomie – hodnoty – jsou tedy sice danostmi, ale danostmi „druhého 

řádu“, protože odkazují ještě na jinou bazálnější rovinu - „potřebu“ jako antropologickou 

konstantu. Tato antropologická („zamlčená“) ideologie se tedy stává podmínkou vyjevení 

těchto základních daností jakožto daností. Althusserův Marx naproti tomu určuje potřebu 

nikoliv antropologicky, ale historicky a funkcionálně jakožto ekonomicky uspokojitelnou. 

„Tyto potřeby nejsou definovány obecnou lidskou přirozeností, ale uspokojitelností 

(solvabilité), tzn. úrovní příjmů, jimiž individua disponují - a povahou disponibilních 

produktů, které jsou v daném čase výsledkem technické kapacity výroby“.292 Marx tak zcela 

převrací schéma klasické politické ekonomie, když individuální lidskou potřebu činí 

závislou na formách výroby a zároveň tuto potřebu podřazuje pod širší pojem individuální 

spotřeby (consommation), která k sobě váže právě individuální lidskou potřebu a konkrétní 

předmět (jeho užitnou hodnotu). Výrobní proces pak vytváří nejen prostředky této spotřeby 

ale i její modus a v posledku i touhu po produktech. Ve výsledku nakonec spotřeba podléhá 

dvojí determinaci – z jedné strany technickou úrovní výroby a z druhé výrobními vztahy, 

                                                 
290  Ibid., s. 348-349.  
291  Ibid., s. 368. 
292  Ibid., s. 374. 
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které redistribuují zisk (mzdu a nadhodnotu) a jsou tak odpovědné za rozčlenění individuí do 

antagonistických sociálních tříd – třídy pracujících (proletariát) a třídu vlastníků výrobních 

prostředků.293 Teprve za těchto podmínek se může objevit ideová koncepce 

antropologického základu veškerých potřeb coby motoru ekonomického procesu a 

ekonomického chování lidských subjektů, jejichž veškerá aktivita byla zredukována na 

uspokojování těchto potřeb (homo oeconomicus). Objevuje se ale pouze ve své ideologické 

funkci – ukazuje lidem převrácený vztah k jejich vlastním materiálním podmínkám. 

Marxova analýza takto v Althusserově podání demaskuje ideologickou podstatu buržoazní 

politické ekonomie a usvědčuje ji v posledku z nevědeckého postupu. Sama zároveň stvrzuje 

svůj vědecký charakter tím, že antropologickou závislost klasiků nahrazuje závislostí 

strukturní, která určuje místa, funkce a vzájemné vztahy jednotlivých prvků (výrobní síly-

konkrétní aktéři, nástroje a předmět; výrobní prostředky; výrobní vztahy) v historicky 

determinovaných výrobních způsobech. 

 

2. „Robinsonády“ 

 

Proč právě tato antropologická ideologie nabourává základ „vědeckého charakteru“ 

politické ekonomie, jakým způsobem ji Marx kritizuje a jaký dopad bude mít tato na 

koncepci dějin se pokusíme nastínit na následujících řádcích. Rovněž si připravíme půdu pro 

srovnání s pozicí, kterou Michel Foucault připisuje Marxovi v rámci ekonomického myšlení, 

kde bude antropologie a z ní vyplývající chápání dějin hrát rozhodující úlohu. Znovu se ale 

budeme muset vrátit na začátek – k politické ekonomii a jejím dvěma nejvýznamnějším 

představitelům Adamu Smithovi a Davidu Richardovi. Jen předesíláme, že se při interpretaci 

Marxových teorií budeme nadále opírat o jeho pozdní texty a budeme tedy uznávat zlom, 

který podle Louise Althussera nastává mezi jeho raným a pozdním dílem. 

                                                 
293  Ibid., s. 373-374. 



 155 

Podle Marxe spočíval „obrovský pokrok“ Adama Smithe v tom, že „odvrhl 

jakoukoliv určitost činnosti, která tvoří bohatství – a postavil na toto místo práci jako 

takovou, ani manufakturní, ani obchodní, ani zemědělskou, ale tu i onu“.294 Smith tedy 

provedl obrat (mnohými proklínaný), jímž se započíná nová kapitola v ekonomickém 

myšlení. Zdrojem bohatství, či přesněji řečeno – zdrojem směnné hodnoty, protože jen ta 

zajišťuje růst bohatství, tedy není půda a její obdělávání (fyziokraté) ani obchod 

(merkantilisté, utilitaristé), ale nespecifikovaná, obecná práce. Jen ona je onou „první 

cenou“ placenou za všechny věci.295 Ani David Ricardo (i přes určité korekce) se od této 

výchozí premisy nijak zvlášť neodchýlí.296 Zdánlivě malá, leč z hlediska Althusserova 

způsobu čtení, zásadní roztržka mezi těmito dvěma klasiky a Marxem však vězí právě 

v pojmové specifikaci tohoto charakteru obecné práce. Smith i Ricardo se sice drží na 

pozoru před každou prací určitého charakteru, jež by měla hrát úlohu obecného měřítka 

hodnot, nicméně ani jeden z nich nedokáže určit teoretický rámec tohoto „pojmu“ práce. 

Jejich váhavost se odráží i ve zdůrazňování obtíží při stanovování poměru mezi různými 

množství práce, který určuje konečnou směnnou hodnotu daného produktu. Právě proto u 

obou dvou nutně vystupuje rekurs k prvotnímu stavu člověka, k antropologickému počátku, 

kde člověk existuje sám, kde pracuje a tvoří pouze pro svou potřebu, kde si ještě vystačí 

takřka s holýma rukama. Pouze zde, v tomto mytickém počátku, je možné přesně ocenit 

holou práci člověka – jediný zdroj veškeré lidské hodnoty. „V oné pradávné a nerozvité 

společnosti, kdy ještě lidé nezačali hromadit kapitál a přivlastňovat si půdu, je snad jedinou 

okolností, jež může vnést do jejich vzájemného směňování jakýsi řád, poměr mezi různými 

                                                 
294  Marx K., „Úvod ke kritice politické ekonomie“, in: idem, Ke kritice politické ekonomie, Praha 1953, s. 

173. 
295  Smith A., Bohatství národů, Praha 2001, s. 29. 
296  Hranice, která v tomto bodě dělí Smithe a Richarda spočívá v tom, že Smith považoval samotnou práci za 

neměnnou hodnotu, která plní funkci skutečného měřítka, „podle něhož se dá vždy a všude oceňovat a 
srovnávat hodnota všeho zboží (Bohatství národů, s. 31-32), pak pro Ricarda bude pravidlem pro směnu 
„poměr mezi množstvím práce potřebných k získání různých předmětů“ (Ricardo R., Zásady politické 
ekonomie a zdaňování, Praha 1934, s. 7). Ricardo zde ovšem spíše poukazuje na jednu z mnoha 
z dvojznačností, které umožňují Smithovy výklady. 
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množstvími práce nutným k získání toho nebo onoho předmětu“.297 Pro Smithe tuto původní 

transparenci mezi prací a hodnotou ztěžuje jednak obtížnost při stanovování poměru 

množství práce mezi různými produkty, protože čas je zde pouze jedním, jakkoliv 

základním, faktorem, jednak určitá „nepřirozenost“ či „nezřejmost“ pojmu „množství 

práce“, spočívající v jeho příliš abstraktním charakteru, a jednak postupná akumulace 

kapitálu v rukou určité třídy, která tento kapitál využívá pro nákup pracovní síly.298 Na 

druhou stranu Ricardo zdůrazňuje spíše rozdíl ve stupni trvanlivosti oběžného (pracovní síla 

a prostředky nutné k její reprodukci) a stálého (budovy, stroje, nářadí) kapitálu a rozmanitost 

poměrů, ve kterých mohou být oba druhy kapitálu kombinovány.299 „Kdyby lidé nepoužívali 

při výrobě žádného strojního zařízení, nýbrž pouze práce, a kdyby to všem trvalo stejně 

dlouho, než by své zboží uvedli na trh, byla by směnná hodnota jejich zboží přesně v poměru 

k množství použité práce.“300 Není pochyb o tom, že tento stav je možný pouze v oněch 

původních podmínkách, snad ještě před dějinami, kde člověku náleží veškerá hodnota, 

kterou svou prací vyprodukoval a kde produkt jeho vlastních rukou a jeho vlastní spotřeba 

se beze zbytku  překrývají.  

Právě na tento neuralgický bod, skrytý teoretický základ všech velkých teoretických 

výdobytků klasické politické ekonomie, zaměřuje Marx svou slavnou kritiku „robinsonád“. 

Stojí za to ji ocitovat v plné šíři: „ Jednotlivý a osamělý lovec a rybář, jimiž začínají Smith a 

Ricardo, patří k výmyslům XVIII. století, jimž chybí fantazie. Jsou to robinsonády, které 

naprosto nevyjadřují, jak se domnívají kulturní historikové, pouze reakci na přílišnou 

zjemnělost a návrat ke špatně pochopenému životu v přírodě. […] To je zdání a jen estetické 

zdání malých a velkých robinsonád. Je to spíše anticipace „buržoazní společnosti“, která se 

připravovala od XVI. století a v XVIII. století udělala obrovské kroky na cestě ke své 

zralosti. […] Prorokům XVIII. století, na jejichž ramenou ještě úplně stojí Smith a Ricardo, 

                                                 
297  Smith A., Bohatství národů, op. cit., s. 44. 
298  Ibid., s. 30, 44-45. 
299  Marx K., Zásady politické ekonomie, op. cit., s. 17. 
300  Ibid., s. 19. 
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se jeví toto individuum XVIII. století […] jako ideál, jehož existence patří do minulosti. Ne 

jako výsledek dějin, nýbrž jako jejich výchozí bod.“301 Marxova koncepce ovšem na první 

pohled vykazuje takřka opačné rysy. Zpětný pohled proti proudu dějin nám ukazuje 

individuum jako stále více nesamostatnější, stále více svázanější v rodových a kmenových 

poutech. Ideologie „osamoceného výrobce“ proto vzniká až v rozvinuté buržoazní 

společnosti, kde se „různé formy společenské spojitosti jeví jako pouhý prostředek k jeho 

soukromým účelům, jako vnější nutnost“.302 Marxův člověk je vždy již „zoon politikon“, 

jenž se může stát osamoceným pouze v rámci konkrétní společnosti. Výroba osamoceného 

jednotlivce se pak stává stejným nesmyslem „jako vývoj řeči bez spolu žijících a spolu 

mluvících individuí“.303 Proto i výrobu je třeba chápat jako výrobu na určitém stupni 

společenského vývoje.  

Tato „konkrétní vázanost“ výroby na konkrétní stupeň společenské vývoje, však 

Marxe nijak nenutí vzdát se abstrakcí. Bez určitých „rozumných abstrakcí“ by Marxův 

podnik kritiky politické ekonomie pravděpodobně ztratil svůj vědecký význam. „Výroba 

vůbec“ stejně jako „práce vůbec“ je užitečným nástrojem pro analýzu různých výrobních 

způsobů, pokud vskutku vyzdvihuje to, co je všem výrobním způsobům společné. Ovšem 

chyba politické ekonomie spočívá v tom, že opomíjí zásadní rozdíly, které určují specifický 

charakter a vývoj jednotlivých výrobních způsobů. Z abstraktní výroby a práce se stávají 

„jednoduchá určení, která se rozvláčně vykládají plochými tautologiemi“.304 Abstraktní 

práce se idealizuje a chápe se jako lidská podstata platná pro všechny společenské formy, 

ačkoliv platí pouze pro moderní společnost. „Lhostejnost vůči určité práci“ se ale může 

projevit teprve tehdy, když se individuum přestane vázat na konkrétní formu práce, stane se 

„svobodnou“ pracovní silou zbavenou jak pout tradičních společností, tak vztahu 

                                                 
301  Marx K., „Úvod ke kritice politické ekonomie“, in: op. cit., s. 155. Ne náhodou jsou tyto pasáže stěžejním 

textem, na nichž Althusser staví svou interpretaci Marxe jako přelomového myslitele, jako kritika ne-
vědeckosti a antropologické svázanosti klasické politické ekonomie, viz Althusser, Lire le Capital, op. cit., 
s. 372-374 et passim. 

302  Marx K., „Úvod ke kritice“, in: op. cit., s. 156. 
303  Ibid. 
304  Ibid., s. 158. 
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k výrobním prostředkům a může tuto svou pracovní sílu „svobodně“ prodávat na trhu práce. 

Rovněž kapitál, či lépe řečeno jeho akumulace, nabývá pro klasickou politickou ekonomii 

charakteru přirozeného procesu; „při této příležitosti jsou pak zcela nepozorovaně 

podkládány buržoazní poměry jako nezvratné přírodní zákony společnosti in abstracto“.305 

Ovšem pozoruhodné je to, že nadčasový, přirozený charakter procesu akumulace kapitálu a 

podstaty veškeré hodnoty – práce a s ní eo ipso i výroby - již není připisován redistribuci 

statků vytvořených touto prací a touto výrobou. Výroba je explikována jako věčná pravda, 

zatímco dějiny jsou delegovány do oblasti spotřeby. Marx ovšem navrhuje jiný model – 

model „organického celku“306, který se skládá z jednotlivých momentů – výroby, 

rozdělování, směny a spotřeby, které na sebe navzájem působí. Určující úlohu v hlavní 

instanci si však vždy zachovává výroba, přičemž charakter všech momentů je jejich určitost. 

„Určitá výroba určuje tedy určitou spotřebu, rozdělování, směnu, určité vzájemné vztahy 

těchto různých momentů“.307 Důležitou inovací je, že i dominantní moment tohoto celku – 

výroba podléhá determinacím zbylých momentů (např. pokud se rozšiřuje trh, tj. sféra 

směny, roste zpětně i výroba, změna v rozdělování způsobuje i změny ve výrobě etc…). 

Přesto zde zbývá několik otázek konvergujících do kruciálního bodu, který zakládá konečný 

úspěch celého marxistického podniku: jaký teoretický charakter má ona výroba, jež 

v poslední instanci určuje podobu celého organického celku? Jakým způsobem je teoreticky 

legitimizován její primát? Nepotřebuje vposledku i ona založení v nějaké formě 

antropologie, která ještě vládla raným Marxovým spisům – především „Ekonomicko-

filosofickým rukopisům“ a „Německé ideologii“?308 

                                                 
305  Ibid. 
306  Pojem je vskutku již Marxův, stane se později předobrazem Lukácsově organické totalitě, viz Lukács G., 

Geschichte und Klassenbewusstsein, Darmstadt, 1987. 
307  Marx K., Úvod ke kritice, in: op. cit., s. 169. 
308  Marx si, přinejmenším implicitně, tyto otázky rovněž pokládá. Jeho odpovědi jsou však, alespoň v rámci 

námi komentovaného textu, poněkud neuspokojivé nebo naprosto kryptické: „[…] výroba má skutečně své 
podmínky a předpoklady, které tvoří její momenty. Ty se mohou z prvopočátku zdát samorostlé. V procesu 
výroby samém se přeměňují ze samorostlých v dějinné, a jestliže se pro některé období jeví jako přirozený 
předpoklad výroby, byly pro jiné jejím dějinným výsledkem“. Ještě záhadnější se bez dalšího zdá v tomto 
kontextu toto tvrzení: „Výroba převažuje jak sebe samu v protikladném určení výroby, tak všechny ostatní 
momenty. Od ní začíná proces vždy znovu. To, že směna a spotřeba nemohou převažovat, je jasné samo 
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Pro Althussera výše nastíněné schéma nicméně představuje zcela novou, vědeckou 

koncepci materialisticky chápaných dějin a ekonomicko-společenských formací. Výše jsme 

se seznámili (viz I. část) s jeho kritikou antropologického předpokladu politické ekonomie – 

lidskou spotřebou, kterou Althusser učinil funkcionálně a historicky závislou na konkrétních 

výrobních formacích. Pokusíme se nyní alespoň rámcově nastínit úplné schéma 

Althusserova pojetí společnosti, abychom dospěli alespoň v hrubých rysech k předpokladům 

pro novou teorii dějin, kterou Marx podle Althussera přinejmenším implicitně vytváří a 

abychom ukázali, jakým způsobem Marx v Althusserově podání deantropologizuje pojem 

práce.  

Althusser společnost chápe jako strukturovaný celek, jenž se dělí na dvě základní 

úrovně – základnu a nadstavbu. Úroveň základny obsazuje ekonomická struktura, nadstavbu 

pak struktura politická, ideologická a právní. Platí, že i přes všechny historické proměny, 

každý takovýto celek obsahuje vždy tyto úrovně s jejich strukturami a prvky. Zaměříme-li se 

na základnu, pak ta bude rozčleněna do jednotlivých momentů – výroby, distribuce, 

spotřeby a směny, kde determinující postavení má samozřejmě výroba (zde Althusser 

poměrně věrně následuje Marxe). Moment výroby se dále rozčleňuje na pracovní proces, 

jehož obsahem je transformace, kterou člověk vnucuje přírodnímu materiálu, aby z něho 

získal užitnou hodnotu, a společenské výrobní vztahy, v jejichž určujícím rámci je tento 

proces vykonáván. Pracovní proces zahrnuje další tři prvky – práci ve vlastním slova smyslu 

- konkrétní lidskou aktivitu; předmět, na nějž se orientuje tato aktivita; a pracovní 

prostředek-nástroj, jímž je tato aktivita vykonávána. Tento proces tedy probíhá tak, že lidská 

aktivita přeměňuje předmět prostřednictvím nástroje v nějaký užitečný výrobek (produit 

utile). Jeden ze dvou základních charakterů tohoto pracovního procesu spočívá 

v materiálních podmínkách tohoto procesu, „které se redukují na existenci přírody jako 

takové ať už je surová či již modifikovaná lidskou prací“.309 Zdůrazněním materiálních 

                                                                                                                                                      
sebou (sic!).“ (zvýraznil – J.R.), Ibid., s. 169. 

309  Althusser L., Lire le Capital,  op. cit., s. 380. 
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podmínek pracovního procesu mají především vyjít najevo ony čistě materiální komponenty 

ovládající tento proces: fyzikální zákony přírody a technologie. „Toto určení pracovního 

procesu prostřednictvím materiálních podmínek zapovídá na své úrovni veškerou 

„humanistickou“ koncepci lidské práce jako čistého vytváření (comme pure creation)“.310 

Práce proto nemůže být zdrojem veškeré hodnoty, jak tomu chtěl Smith a Ricardo. 

Představuje pouze výdej pracovní síly, která transformuje přírodní předmět v užitnou 

hodnotu a nic víc. Naopak veškerá „filosofie práce“, pro níž je lidská práce podstatou 

člověka, prohlašuje práci za tvůrce jakékoliv hodnoty – užitné i směnné. Odtud je 

pochopitelný i onen „idealismus“, který chápe práci jako subjekt veškeré akumulace 

kapitálu. Z tohoto důvodu se mu i každá akumulace kapitálu musí jevit jako nepřetržitý, 

přirozený proces vycházející z původní esence člověka, jímž je práce ve své neposkvrněné 

tvůrčí síle. Materiální podmínky práce redukuje politická ekonomie stále znovu na již 

vykonanou, předchozí práci (travail passé) a hrozící nekonečný regres zastavuje 

nevědeckým a zcela arbitrárním postulátem osamoceného výrobce – mýtickou figurou 

Robinsona na opuštěném ostrově, kde panuje naprostá transparence mezi množstvím práce a 

hodnotou vyrobeného statku. Právě zde můžeme pozorovat, do jaké míry Althusser 

navazoval na tradici francouzské epistemologie. Její nejpřednější představitel Gaston 

Bachelard kdysi charakterizoval epistemologickou překážku jako vnitřní blok vědeckého 

poznání, který mu brání v dynamické konceptualizaci vědecké zkušenosti.311 Jednou 

takovou překážkou je podle Bachelarda i primitivní pojem, tedy výsledek příliš rychlé 

generalizace jednotlivého případu. Není pochyb o tom, že Althusser se jeho úvahami o 

„vědeckém duchu“ inspiroval a analogicky použil Bachelardovu kritiku primitivních pojmů 

pro kritiku politické ekonomie a její robinsonády.312 Při vlastním čtení Marxe postupoval 

přesně v intencích Bachelardovy praxe vědy – tedy jak výše zmíněnou kritikou, tak i snahou 

                                                 
310  Ibid. 
311  Bachelard G., La Formation de l´esprit scientifique, (Contribution à une psychanalyse de la 
connaissance objective), Paris 1972, s. 13-21. 
312  Jednou z možných instancí takovéhoto primitivního pojmu může být to, co v našem článku nazýváme jako 

figura, tedy redukce abstraktního pojmu na činnost či stav jednotlivé věci.  
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o konstrukci vědeckého pojmu. Vůbec se domníváme, že Althusserovo pojetí vědy a 

vědeckosti je od základu bachelardovské.313 

Pokud Althusserova „symptomová četba“ Marxe ukazuje, jak se politická ekonomie 

míjí se svým vlastním objektem – nadhodnotou a neustále ji zaměňuje za její viditelné, 

empirické (tedy měřitelné) projevy (zisk, renta, úrok), pak prostřednictvím stejného způsobu 

četby lze interpretovat i onu „robinsonádu“ jako symptom klasické politické ekonomie. 

Figura „osamoceného výrobce“ nenabývá v soustavě klasické politické ekonomie funkci 

pojmu, přinejmenším ne v tom smyslu, který Smith nebo Ricardo propůjčují jiným pojmům 

jako jsou např. „užitná a směnná hodnota“, „kapitál“ či „dělba práce“. Funkce této figury je 

na první pohled lehce přehlédnutelná, protože sice sehrává určitou roli při vysvětlování 

vztahu mezi množstvím práce a hodnotou zboží, ale ve skutečnosti se jedná o nevědomou 

ideologickou projekci, která je zpětně promítnuta do mýtického dávnověku, v němž chce 

politická ekonomie najít původní stav člověka. Nevědomky ale hledá pouze ospravedlnění 

pro buržoazní koncepci „svobodného“, izolovaného individua zproštěného všech pout 

společenské podmíněnosti a závislosti. Marx chce ukázat, že tato idealizace (nikoliv již 

abstrakce), je možná pouze za podmínek historicky určitého výrobního způsobu – 

kapitalistického výrobního způsobu a s ním spojených společenských výrobních vztahů. 

Schéma je tedy jakoby převráceno: není to nezávislý, pracující člověk jako vysvětlující 

princip společenských a výrobních vztahů, ale jsou to naopak tyto společenské a výrobní 

vztahy, které vysvětlují vznik ideologie nezávislého, pracujícího člověka, jež je na těchto 

vztazích vždy již závislá. Althusserův přínos spočívá v tom, že tuto ideologickou kritiku 

doplnil kritikou epistemologickou: politická ekonomie podle něj nedokázala překročit 

hranice empirismu a neodhodlala se k zásadnímu teoretickému kroku, jenž by ji poskytnul 
                                                 
313  Na doklad jen jeden citát z Bachelardova „Formování vědeckého ducha“, který zcela jasným způsobem 

ukazuje pramen Althusserovy inspirace jeho útoku proti nevědeckosti (nebo v bachelardovské terminologii 
„předvědeckosti“) politické ekonomie: „Pro vědeckého ducha je veškeré poznání odpovědí na otázku. 
Pokud neexistuje otázka, nemůže existovat vědecké poznání. Nic nepřichází samo od sebe. Nic není 
dáno. Vše je konstrukcí“ („ Pour un esprit scientifique, tout connaissance est une réponse à une question. 
S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est 
donné. Tout est construit.“), Bachelard G., La Formation de l´esprit scientifique, op. cit., s. 14. (Zvýraznil 
J.R.)  
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status vědy – konstrukci vlastního objektu. Zacházela pouze s „věcmi“ a nikoliv se 

strukturními vztahy, které existenci těchto empiricky uchopitelných „věcí“ umožňují.  

Často se uvádí, že Marxova originalita spočívala především v sociologické dimenzi 

jeho analýz. Pro moderní ekonomickou vědu (snad kromě postkeynesiánců) představoval 

pouze věrného Ricardova následníka, který zdědil po klasicích veškerou pojmovou výbavu a 

v ní i ideové základy 19. století. Althusser se nám ovšem prostřednictvím své symptomové 

četby pokouší ukázat, jak Marx uniká této myšlenkové kleci a přestože často nenachází nová 

slova, mění obsahy starých pojmů a transformuje epistemologické pole, v němž se tyto 

pojmy nacházejí. Klasická politická ekonomie nakonec byla nevědecká nikoli proto, že by 

se naprosto minula se svým vlastním objektem – nadhodnotou, jejíž důležitost sama 

rozpoznala, ale proto že tento objekt nedokázala adekvátně pojmově uchopit, tedy řečeno s 

Althusserem – nedokázala ho adekvátně zkonstruovat. Stala se obětí vlastní empiricko-

pozitivistické koncepce poznání redukující ekonomické jevy na pouhá fakta. 

 

3. Závěry 

  

Výše jsme viděli, že jsou to právě „materiální podmínky práce“, které odlišují 

Marxův materialismus práce od idealismu práce politické ekonomie. Ve druhé části našeho 

textu jsme skončili výklad uprostřed Althusserovy analýzy společnosti, která se na 

nejrudimentárnější úrovni dělí na základnu a nadstavbu. Určili jsme elementární prvky 

základny – výrobu, distribuci, spotřebu a směnu. Detailně jsme se zastavili u výroby a 

především u pojmu práce resp. pracovního procesu, jehož analýza nám měla přesněji ukázat, 

čím se liší Marx od svých předchůdců. Na následujících řádcích bychom chtěli vyvodit 

několik málo dodatečných závěrů z analýzy pracovního procesu. 

Tato analýza nám totiž otevírá další možnost rozdílu mezi politickou ekonomií a 

teoretickým podnikem pozdního Marxe. Je-li Althusserova interpretace správná, pak 
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prvotnost výroby nemůže být vůbec chápána jako časová předchůdnost. Taková ovšem byla 

koncepce Smithe i Ricarda. Pro ně výroba vždy předchází konkrétní společenské uspořádání 

a tím pádem i distribuci vytvořených statků mezi jednotlivé třídy. Pro Marxe pojí výrobu s 

odpovídajícími politicko-právními a ideologickými strukturami od počátku neodlučitelný 

svazek. Jakkoliv je vztah mezi nimi velmi komplexní, způsobující různé distorze, smyčky a 

řezy v historickém čase, odlišit je lze pouze formálně v rámci vědecké analýzy. Výroba i 

distribuce jsou zde myšleny naráz a vzájemně se předpokládají. Především jsou ale chápány 

jako struktury, které determinují funkci a postavení, které zaujímají jednotliví činitelé 

výroby. Výroba a s ní i veškeré ekonomické vztahy tvoří ovšem pouze jednu (jakkoliv v 

poslední instanci determinující) ze struktur v rámci společenské totality (la totalité sociale). 

Nyní již můžeme alespoň rámcově shrnout Althusserovu interpretaci Marxe. 

Marxova „teoretická revoluce“ s ohledem na politickou ekonomii spočívá především ve 

dvou krocích. Na rovině epistemologické je to opuštění určitého empirismu, resp. 

pozitivismu, který chápe ekonomické jevy jako pouhé měřitelné danosti, ve prospěch 

vědecké konstrukce vlastního předmětu bádání, který bude definován prostřednictvím pojmů 

vztahu, struktury a funkce. Na rovině ideologické je to pak kritika antropologické koncepce 

dějin (kritika robinsonád) ve prospěch prvotnosti společenských vztahů oproti 

osamocenému, racionálně jednajícímu individuu. Není pochyb o tom, že pro Althussera se 

jak antropologie tak empirismus navzájem předpokládají a kritika jednoho musí implikovat 

kritiku druhého.   

 

4. Dějiny a konečnost – Marx ve Slovech a Věcech 

  

 Michel Foucault vydal svoje Slova a věci v roce 1966, tedy rok po Althusserově 

„Číst Kapitál“. Mají-li tyto knihy něco společného, pak je to zvláště analýza a kritika 

antropologického způsobu myšlení. Jak jsme viděli výše, Althusser ji směřuje 
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prostřednictvím Marxe na skryté základy politické ekonomie – robinsonády a idealismus 

práce. Foucault  naproti tomu zkoumá toto myšlení v širším kontextu myšlení 19. století. 

Překvapující však není ani tak odlišná perspektiva zkoumání ale především hodnocení 

Marxova teoretického podniku v rámci dějin myšlení. Zatímco pro Althussera představuje 

Marx klíčovou figuru při překonávání hranic myšlení 19. století, Foucault Marxovi věnuje 

ve své knize sotva 3 strany, aniž by pro něj německý filosof představoval něco více než jen 

prosté a úplné potvrzení „ducha“ své doby. Srovnání, jemuž Slova a věci rozhodně mnoho 

materiálu neposkytují, však překáží i další okolnost: jestliže je Číst Kapitál v podstatě pouze 

o jednom mysliteli a jedné knize, pak Slova a věci strictu senso o žádném mysliteli a žádné 

knize. Na druhou stranu onen zmíněný kontrast v obou pozicích alespoň částečně 

legitimizuje naši snahu o komparaci. Co se děje s Marxem ve Slovech a věcech a jakou 

košili mu chce Foucault navléknout, se pokusíme předestřít na následujících řádcích. 

 Struktura Slov a věcí je všeobecně dobře známa. Spočívá v popisu dvou (či tří) 

velkých diskontinuitních dějinných útvarů – epistém, či jinak řečeno hlubinných vrstev 

historických apriori, která činí možnými jasně vymezené typy vědění. Jde o epistému 

renesanční (zhruba do začátku 17. st), klasickou (17 a 18. století) a moderní (19. století). 

Každé z nich připadá i specifická metoda nebo spíše přístup k vědění: hermeneutika 

podobnosti, analýza reprezentace a historizující antropologie. Proměny těchto epistémé jsou 

postupně exemplifikovány na 3 „vědách“ - obecná gramatika/lingvistika, přírodní 

historie/biologie a analýza bohatství/politická ekonomie. Nás samozřejmě zajímá pouze 

poslední z dvojic.  

 Ponecháme-li stranou renesanční epistémé, kde se „ekonomický“ diskurs víceméně 

omezuje na problém ceny a substance peněz, pak „vědění o nabývání, spotřebě a distribuci 

statků“ získává svou ucelenější a samostatnější formu až s příchodem merkantilismu ve 

druhé polovině 17. století. Zásadnější ovšem pro Foucaulta je, že problém bohatství se nyní 

klade radikálně novým způsobem. Peníze se stávají penězi nikoliv proto, že by samy byly 
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cenné (vztah podobnosti), ale proto, že jsou znaky, v nichž se reprezentuje bohatství. „Věci 

získávají hodnotu ve svých vzájemných vztazích; kov pouze umožní tuto hodnotu 

reprezentovat, jako jméno reprezentuje obraz nebo ideu, ale nevytváří je“.314 Pro klasické 

myšlení tedy „mít hodnotu“ znamená „být nahraditelný za nějakou věc v procesu směny“. 

 Odtud dva odlišné přístupy k této problematice, které se sice na první pohled 

navzájem popírají, nicméně z perspektivy archeologické analýzy obývají stejnou úroveň. 

Podle Fyziokratů musí zdroj hodnoty spočívat v přebytku. Každá hodnota se pak vytváří 

prostřednictvím směny těchto přebytků, jež se primárně realizuje v obchodě. Obchod sám 

ale nemůže být jejím zdrojem, protože v něm vždy probíhá pouze ekvivalentní směna: 

směňují se pouze věci se stejnou hodnotou. Zisk z obchodu stačí pouze na to, aby pokryl 

nezbytné náklady. I v průmyslu zákon konkurence sráží mzdy a zisky na úroveň, která sotva 

postačí na obživu dělníka a majitele. Jedinou produktivní oblastí ekonomie pak může 

představovat pouze zemědělství a to nikoliv proto, že by zdrojem této produktivity byla 

samotná zemědělská práce, neboť i ta podléhá v posledku zákonu ekvivalence, tj. výše její 

mzdy se rovná přímo výši výsledku jejího úsilí - toto „privilegium“ zemědělství na každý 

pád nemůže být ekonomického ale „fyzického“ rázu. Směna mezi prací a přírodou, jež se 

uskutečňuje pouze zde, má totiž výjimečný charakter, protože, jak trefně podotýká Foucault, 

příroda je „výrobcem, který nepotřebuje žádnou mzdu“. Jen příroda se stává 

nevyčerpatelným zdrojem veškeré hodnoty. 

 Utilitaristé postupují opačným způsobem. Východisko pro teorii hodnoty představuje 

pro oba směry myšlení nepochybně směna. Fyziokraté našli její podmínku možnosti v 

objektivitě přebytku (tedy u věci samé), který nám poskytuje štědrá příroda. Utilitaristé 

hledají tuto podmínku přesně na opačné straně směnného řetězce – v subjektivním soudu,  

jímž hodnotíme věci jako užitečné pro nás. Právě proto zosobňuje obchod prominentního 

tvůrce hodnoty. V něm věci zcela bezcenné pro jednu stranu získávají neočekávaně vysokou 

                                                 
314  MC, s. 189. 
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hodnotu pro stranu druhou. Obchod přestává být místem, kde se odhaduje pouze společný 

jmenovatel hodnot výrobků. Jeho důležitost jakožto tvůrce hodnoty totiž spočívá v tom, že v 

něm každá ze směnných stran získá více hodnoty než měla. Nicméně tento obchodní 

mechanismus implikuje i opačný pohyb a tím pádem i symetrii. Směna sice zvyšuje hodnotu 

požadovaných statků, zároveň však snižuje cenu jiných. „Všechny positivní prvky, které 

konstituují hodnotu, spočívají na určitém stavu lidských potřeb, tedy na konečném 

charakteru plodnosti přírody“.315 

 Foucault chce tedy říci, že předpoklady obou rivalizujících koncepcí jsou stejné: 

„veškeré bohatství se rodí ze země; hodnota věcí je svázána se směnou; peníze platí jako 

reprezentace obíhajících bohatství“.316 Každá z nich ale přistupuje k této sérii opačně a „co 

hraje pro jednoho roli positivní, stává se pro druhého rolí negativní.“317 Pro jedny je příroda   

nevyčerpatelnou zásobárnou přebytků, pro druhé zase omezenou sumou všech lidských 

potřeb. Pro jedny je podmínkou směny objektivita přírody, pro druhé naopak subjektivita 

člověka. Pro nás je ale rozhodující funkce práce v obou systémech. Pro fyziokraty žádná 

z forem lidské práce nemůže být strictu senso produktivní – její výnosy pokryjí pouze 

celkové náklady. Proto zde musí existovat instance, která „pracuje“ zadarmo – příroda. I 

utilitaristé podřizují práci jedinému tvůrci hodnoty – směně a její podmínce – stavu lidských 

potřeb. Jedinou možnou cestu, jak zaplatit práci, představuje zvyšování míry hodnoty 

prostřednictvím transformací věcí tak, aby zmnožovaly uspokojování potřeb. Práce ani 

v jednom případě nehraje rozhodující úlohu. Není objektem vědy ani neplní zakládající 

funkci.  

 Analýza bohatství, ať již ve své fyziokratické nebo utilitaristické alternativě, položila 

radikálním způsobem otázku po původu ekonomické hodnoty. Na každý pád ji ale 

zodpovídala za pomoci vztahu, který váže artikulaci (tedy soud o potřebě a užitečnosti věcí) 

a atribuci (přidělení hodnoty věcem). Utilitaristé založili tuto atribuci hodnoty na soudu o 

                                                 
315  Ibid., s. 213. 
316  Ibid., s 212-213. 
317  Ibid., s. 213. 
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užitku věci artikulovaném ve směně. Fyziokraté naopak vyžadují existenci zdroje hodnoty 

jakožto předpokladu, která se procesem směny přisuzuje ostatním odvětvím.318 Pro oba 

tábory platí dva body: 

 

6)  Hodnoty věcí se artikulují ve směnách, kde jsou reprezentovány cenou (tedy 

penězi). Zatímco pro fyziokraty funguje směna jako amortizér hodnoty – suma hodnot 

směňovaných statků se vždy rovná nule; pro utilitaristy naopak funguje coby 

multiplikátor hodnoty – jejím prostřednictvím aktéři získávají větší hodnotu než před 

tím. 

7)  Směna sama o sobě není původcem hodnoty; vyžaduje totiž předběžnou podmínku: 

u fyziokratů jí představuje nevyčerpatelná plodivá síla přírody, u fyziokratů naopak 

existence zároveň přebytku i nedostatku u samotného člověka, která generuje jeho 

potřebu. Nevyčerpatelná příroda a lidská potřeba jsou tedy podmínkami směny, v níž se 

hodnoty teprve ukazují jako hodnoty a jsou mezi sebou navzájem reprezentovatelné a 

transparentní. Na druhou stranu obě tyto podmínky či počáteční stavy mohou přejít beze 

zbytku do representace. Mezi reprezentací věcí ve směně a její podmínkou lze vést ničím 

nepřerušovanou linii. Virtuální přebytky na straně přírody mohou být bez větších 

nesnází aktualizovány zemědělskou prací a rovněž nedostatky na straně potřeb mohou 

být ihned saturovány prostřednictvím směny. Jak přebytky v prvním případě tak potřeby 

ve druhém jsou vždy potenciálně reprezentovatelné. 

 

 S příchodem moderní epistémé se začíná celý řád reprezentace rozkládat. Vztah mezi 

označujícím znakem a označovanou ideou, která tvořila podmínku možnosti vědění klasické 

doby, přestává být průhledný. Jako organizační princip jednotlivých jsoucen vniká dovnitř  

taxonomií reprezentace samotná Historie. Vědění je poprvé v dějinách podmíněno a 
                                                 
318  „'Utilitaristé' zakládají na artikulaci výměn atribuci určité hodnoty věcem; fyziokraté vysvětlují existencí 

bohatství postupné rozčleňování hodnot. Teorie hodnoty však u jedněch i druhých spájí – podobně jako 
teorie struktury v přírodní historii – moment, který přisuzuje s momentem, který artikuluje.“; MC, s. 214. 
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vymezeno figurou člověka jakožto smrtelné bytosti. Na úrovni myšlení zaznamenává 

Foucault dva mezníky: na jedné straně všem dobře známý zrod transcendentální filosofie, 

která podrobuje klasickou metafyziku kritickému přezkoumání jejích hranic, a nechává na 

scénu vstoupit transcendentální subjektivitu. V ní nacházejí základ všechny syntézy 

reprezentací. Na druhé straně bude analýza řádu reprezentací empirických jsoucen vedena 

nikoliv z perspektivy transcendentální subjektivity, ale z hlediska transcendentálního pole, 

jež náleží řádu těchto jsoucen samotných. Právě tato druhá forma analýzy „objeví“ základ 

jednot  reprezentací těchto jsoucen v instancích, které ale samy reprezentovatelné nemohou 

být. Objev schopnost řeči, moci života a síly práce odpovídá zrodu tří nových věd – 

lingvistiky, biologie a politické ekonomie. 

 Z hlediska politické ekonomie není Adam Smith podle Foucaulta ještě zcela 

postavou moderní doby. Jeho analýzy se nijak zásadně neliší od „ekonomů“ klasické doby. 

Přesto do nich vnáší nový prvek. Vztah směny a spotřeby přestávají být navzájem plně 

reprezentovatelné, protože bohatství přestávají reprezentovat potřeby ale práci. Nikoliv však 

práci konkrétní, ale práci jakožto universální jednotku míry redukovanou na čas a námahu, 

tj. veličiny, jež jsou společné všem  druhům práce. Rozhodující krok směrem k moderní 

politické filosofie se podle Foucaulta uskutečňuje až s příchodem Davida Ricarda . Pokud je 

pro Smithe práce neměnným měřítkem všech hodnot věcí, Ricardo rozbíjí jednotu pojmu 

práce a rozlišuje mezi silou, námahou a časem dělníka, která se kupuje a prodává, a právě 

prací jakožto zdrojem hodnoty věcí. Od této chvíle má každá hodnota svůj původ v práci, je 

prvotnější a radikálnější než jakákoliv reprezentace a není ji možno určit výměnou. Směna 

přestává být nepřekročitelnou limitou analýzy bohatství, protože předpokládá právě práci. 

Teorie výroby, v níž se odehrává pracovní proces, musí předcházet před teorií směny. Odtud 

Foucault vyvozuje tři důsledky. 

 

2. Práce se vymyká reprezentaci a předpokládá jiný typ kausality: množství práce bude 
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záviset na formách výroby a jí ovlivňujících faktorech (dělbě práce, stupeň technické 

úrovně, koncentraci kapitálu).  Zároveň veškeré náklady budou chápány jako výsledek 

práce již vykonané, což vnáší do ekonomické analýzy faktor akumulace a s tím i 

homogenní historický čas. 

3. V klasické analýze se definuje vzácnost s ohledem na potřebu, kterou je možno 

uspokojit v posledku proto, že zde existuje buď nevyčerpatelné bohatství přírody nebo 

rovnovážná cirkulace potřeb. Ricardo naopak vychází z opačného předpokladu: lidé 

vytvářejí hodnoty vlastní prací až ve chvíli, kdy poznávají, že je jich více, než jim země 

dokáže poskytnout k obživě. Tento postoj implikuje jistou antropologii: lidský druh je 

sám o sobě expanzivního charakteru a rozšiřuje se do té míry, kterou mu dovolují vnější 

podmínky. Homo oeconomicus politické ekonomie není člověk, který si (jak tomu bylo 

v klasické době) představuje potřeby a předměty, které jej dokáží uspokojit; je to člověk, 

který přežívá a tráví svůj život v úniku před hrozbou smrti; je to konečná bytost.319 

4. Poslední důsledek je úzce svázán s druhým - pozemková renta, která byla doposud 

chápána jako výraz bohatství země, je nyní chápána jako výraz její skouposti. Příčina 

spočívá v rostoucím počtu obyvatel: půda vhodná k obdělávání se bude neustále 

zmenšovat, porostou náklady, zisky a reálné mzdy se budou snižovat, což vše povede 

k zastavení expanze a stagnaci obyvatelstva – Historie se znehybní. 

 

 Historie je tedy svázána úzkým poutem s antropologií konečnosti. Výsledkem této 

aliance je časový bod – událost, v níž člověk setkává s limitou, která není ničím jiným než 

jím samým – jeho omezenou schopností pracovat, tvořit a expandovat. Ricardovo 

pesimistické řešení přesně kopíruje výše načrtnutý pohyb vyčerpání přírodních zdrojů. 

Konečným stavem je stabilizace počtu obyvatelstva a přizpůsobení práce daným potřebám. 

„Od této chvíle se konečnost a výroba budou překrývat v jediné figuře“.320 Právě v tom tkví 

                                                 
319  MC, s. 269. „Lidská konečnost bude určená naráz a navždy, t. j. na neurčitý čas.“ 
320  MC, s. 273. 
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podle Foucaulta pozitivní úloha Ricardovy Historie – přivádí člověka k jeho vlastní pravdě.  

 Druhé, revoluční řešení je spojeno s Marxovým jménem. Nacházíme zde stejnou 

symetrii jako u analýzy bohatství klasického věku. Stejně jako mezi fyziokraty a utilitaristy, 

kde jediný zásadní rozdíl spočívá v opačném gardu, v němž obě skupiny přistupují k teorii 

hodnoty, tak i rozdíl mezi Ricardem a Marxem spočívá v přesně kontrárním hodnocení 

Dějin. Pozitivní a „kompenzační“ rys tohoto mechanismu je u Marxe nahrazován 

negativním a odcizujícím. Foucaultova expozice začíná právě akcentem na toto gesto: 

„historie stupňuje tlak potřeb, zvětšuje nedostatek, nutí lidí pracovat a stále více vyrábět, 

přičemž nedostávají více, než je nevyhnutelné na přežití, a někdy ani to.“321 Teprve pak 

následuje na první pohled nutný důsledek předchozího: akumulace ve formě kapitálu, který 

je získáván usurpací části hodnoty, kterou pracující vytvoří nad hodnotu své vlastní pracovní 

síly. Tento proces by ale v sobě neobsahoval ještě nic dějinného, protože jde stále jen o 

pouhý rovnovážný, statický mechanismus. O Historii se dá mluvit až ve chvíli, kdy do hry 

vstupuje stupňování této usurpace nadhodnoty, tedy vykořisťování. Teprve nyní mluví 

Foucault o třídě lidí, která se ocitá na „hranici života a smrti“. Zvyšující tlak na snižování 

mezd a růst výroby, nutí znevýhodněnou třídu prodávat svou práci za stále nižší cenu a tím i 

živořit na hranici existenčního minima. Vykořisťovaná třída si postupně uvědomuje, že tváří 

tvář smrti, tedy v bodě, kam ho vmanipulovala samotná Historie, „rozpoznává výsledek 

historie a odcizení od konečnosti, která tuto formu nemá“.322 Zvrat je možný až vědomým 

uchopením této skutečnosti a následnou revolucí, která osvobodí lidskou práci a tím i 

člověka samého. Historie a antropologie konečnosti zde opět konvergují do společného 

bodu. Marxovo schéma by mělo být inverzní oproti Ricardovu. V prvním případě konec 

dějin ústí v revoluční událost, v němž  lidská konečnost projeví svůj pozitivní charakter, 

protože „teprve pak přijde čas, který bude mít jinou formu, jiné zákony a jiný způsob 

                                                 
321  Ibid. 
322  MC, s. 272. 
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plynutí“.323 Ve druhém pak nedostatek přírody a expanzivní síla člověk způsobí konečnou 

stagnaci. Pak už nás rozhodně nepřekvapí Foucaultův závěrečný soud o Marxovi a potažmo 

i o marxismu samotném: „Do hlubinné úrovně západního vědění marxismus nevnáší žádný 

skutečný zlom; bez těžkostí se jako úplně pokojná, pohodlná a vpravdě v jednom (svém) 

období upokojující figura umisťuje dovnitř epistemologického uspořádání, které ji příznivě 

přijalo.[…] Marxismus je v myšlení 19. století jako ryba ve vodě: kdekoliv jinde nemůže 

dýchat.” 324 

 

5. „Kouzlo“ lidské práce 

  

Má-li pravdu Foucault v hodnocení Ricardovy teorie, pak jeho vcelku paušální 

zhodnocení Marxova postavení v dějinách epistémé v sobě obsahuje určité trhliny. Jeho 

pozici lze v určité míře obhajovat na základě Marxových “Ekonomicko-filosofických 

rukopisů”. Právě zde, zdá se, Marx potvrzuje epistémé moderní doby. “Odcizená práce” 

mluví pouze o dělníkovi a procesu zvnějšňování práce, aniž by byl evokován jakýkoliv 

rozdíl mezi jednotlivými epochami výrobních způsobů. Pojmy jako “práce”, “dělník” a 

“odcizení” jsou chápány s mnohem obecnější platností než jedno konkrétní dějinné období. 

Výsledek práce – výrobek – se v průběhu Dějin stále více odcizuje bezprostřednímu výrobci 

až do bodu, kdy se revoluční vyústění stává nezbytností. Teprve komunismus jakožto 

„pozitivní zrušení soukromého vlastnictví jako lidského sebeodcizení“ překoná roztržku 

mezi přírodou a člověkem, „mezi existencí a podstatou, mezi zpředmětněním a 

sebepotvrzením, mezi svobodou a nutností, mezi individuem a rodem“.325 Komunismus je 

„dokonaným naturalismem a dokonaným humanismem“, protože člověka přivádí k jeho 

vlastní podstatě. Teprve v něm si člověk uvědomuje svou pravdu jako společenské bytosti 

                                                 
323  Ibid. 
324  Ibid. 
325  Marx K., Ekonomicko-filosofické rukopisy z roku 1844, Praha 1961, s. 92. 
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v jednotě s přírodou.326  

 Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že práce zde nepředstavuje podstatu 

člověka ani není jediným zdrojem bohatství, jak tomu bylo podle Marxe v klasické politické 

ekonomii. Podstatou člověka podle Rukopisů je harmonický vztah mezi lidskou činností a 

jejím produktem, jehož lze docílit jen zrušením protikladů (člověk-příroda, smysly-rozum, 

jednotlivec-společenství), které ustavilo soukromé vlastnictví a dělba práce. Foucault si je 

velmi dobře vědom toho, že Marx v posledku odmítá připsat člověku práci jako jeho 

podstatu. Nicméně i při vší vstřícnosti k jeho „archeologickému“ čtení Marxe by nešlo ani 

v Rukopisech označit práci za onu „velkou skrytou sílu“, která by umožňovala pozitivní 

poznání ekonomických zákonitostí a jevů. Foucault sice mluví ve svém komentáři k 

Marxovi o roli práce, vždy ale pouze v negativních konotacích.327 Ovšem suverenita s jakou 

zařazuje Marxe do epistémé 19. století, tedy konkrétně do tradice politické ekonomie, kterou 

sám Foucault definuje především objevem práce jako transcendentální, ne-zcela 

reprezentovatelné síly, nás přinejmenším varuje před příliš rychlým přitakáním tomuto 

soudu. Právě proti tomuto názoru se totiž odmítavě staví již rané Marxovy texty. Práce jako 

činnost produkování nemůže být podstatou člověka, protože pak by nám chybělo jakékoliv 

kritérium, jenž by ho odlišovalo od zvířete. Jak zvíře tak i člověk podle Marxe produkují, 

zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že člověk produkuje vědomě a dokáže si vůči produktu své 

práci získat odstup, tedy svobodu. Odcizená práce tento vztah převrací a snižuje člověka na 

úroveň zvířete, protože z práce činí pouze prostředek pro jeho reprodukci a nikoliv jeho 

vlastní činnost.328 

 Naopak po roce 1848 můžeme u Marxe opravdu sledovat výraznou změnu slovníku i 

způsobu myšlení, kterou rozhodně nelze odbýt posunem ke konkrétním historicko-

ekonomickým analýzám. Pojmy získávají mnohem vymezenější a techničtější charakter, 

                                                 
326  Ovšem konec stati „Soukromé vlastnictví a komunismus“ nás stále varuje před tímto urychleným závěrem: 

„Komunismus je nutná forma a energický princip nejbližší budoucnosti, ale komunismus jako takový není 
cílem lidského vývoje, - je to forma lidské společnosti“. Ibid., s. 104. 

327  MC, s. 271. 
328  Marx K., Rukopisy, op. cit., s. 68-69. 
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důraz je kladen na jejich svázanost s jednotlivými historickými formacemi, rozlišuje se mezi 

„vědeckými abstrakcemi“ (nejobecnější určení v počáteční fázi analýzy) a „idealizacemi“ 

(ideologické projekce pojmů jedné historické formace do druhé či do všech). Svůj 

nejhmatatelnější výraz nabývá tato proměna nepochybně ve slavné pasáži „Kritiky 

gothajského programu“. Marx v ní kritizuje „gothajskou“ definici práce jako „zdroje 

veškerého bohatství“, protože je nejen ve své obecnosti chybná (příroda je sama tímto 

zdrojem nepochybně také) ale rovněž explikací podmínek, za nichž může mít tato věta 

vůbec nějaký smysl, poukazuje na její buržoazně ideologickou funkci.329 Takovéto chápání 

práce je totiž možné pouze za předpokladu vlastnického charakteru vztahu člověka vůči 

přírodě (buržoazní ideologie).   

 Podobným způsobem se s koncepcí práce politické ekonomie rozchází Kapitál. Na 

první pohled jakoby vše dosvědčovalo Foucaultova slova o politické ekonomii vůbec: hlavní 

roli hrají nové objekty (kapitál), analýza různých forem výroby a rovněž nová úloha práce. 

Foucault ovšem ignoruje jedno základní rozlišení. Nepochybně platí pro Ricarda i pro 

Smithe, že celkový systém ekvivalencí a vzájemná schopnost reprezentace není s to určit 

hodnotu zboží a proto je nutné zavést pojem práce jako univerzálního zdroje veškeré 

hodnoty. Nikoliv však pro Marxe. Práce pro něj vystupuje vždy ve dvou funkcích. Jednou 

jako tvůrce užitné hodnoty – v tomto ohledu jde o konkrétní, smyslovou práci; podruhé jako 

vysvětlující podmínka možnosti směny, kde máme co dočinění se zcela novým pojmem – s 

prací abstraktní. V objevu právě tohoto jejího charakteru spočívá jeden z největších , avšak 

snadno přehlédnutelných, teoretických počinů Kapitálu. I Smith dobře ví, že směna musí 

předpokládat nějaký společný ekvivalent, který nelze redukovat na žádný konkrétní, 

smyslový předmět (různé formy měn), a že tímto ekvivalentem nemůže být nic jiného než 

lidská práce. Nedokáže ovšem s plnou pojmovou přesností odlišit konkrétní lidskou práci od 

abstraktní. Jak sám podotýká Marx: „plete si určování hodnoty množstvím práce, vynaložené 

                                                 
329  Analýza pojmů má tedy vždy dvě roviny: a) formální a objektivní platnost; b) ideologická funkce. 
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na výrobu zboží, s určováním hodnot zboží hodnotou práce samé“.330 Již víme, že takřka 

shodnou výtku adresoval Smithovi Ricardo.331 Sám však nedošel dále než k určení hodnoty 

věcí jako „poměru množství práce vynaloženému na jejich výrobu“ 332 Politickou ekonomii 

vůbec zajímá směnná hodnota pouze z její kvantitativní stránky, „ale nenapadá ji, že pouze 

kvantitativní rozdílnost jejich prací předpokládá jejich kvalitativní jednotu nebo rovnost, 

tedy jejich převedení na abstraktně lidskou práci.“333 Měřítkem této hodnoty jakožto 

abstraktní práce nebude, jak je tomu u Ricarda, poměr množství práce, ale „společensky 

nutná pracovní doba“, tj. „pracovní doba, která je zapotřebí k zhotovení nějaké užitné 

hodnoty za daných společensky normálních výrobních podmínek a při společensky 

průměrném stupni dovednosti a intensity práce.“. Proto i každá individuální pracovní síla 

zde platí jako společenský průměr všech prací, každé jednotlivé zboží pouze jako „průměrný 

exemplář svého druhu“.334 Práce coby zdroj hodnoty je u Marxe vždy neoddělitelně svázána 

se společenskými podmínkami (tj. výrobními vztahy) a nikoliv jednoduše s úsilím individua. 

Jinak řečeno, političtí ekonomové se zaměřili pouze na kvantitativní aspekt hodnoty a minuli 

se s její formou.335 

 Na první pohled vskutku malý terminologický doplněk může hrát ovšem závažnou 

teoretickou roli. Teprve adekvátní pojmové uchopení této „gespenstige Gegenständlichkeit“ 

hodnotové formy zboží umožní Marxovi identifikovat i její historicko-společenský původ 

(buržoazní společnost svobodných individuí a kapitalistický výrobní způsob) a především 

odkrýt příčinu její teoretické „neviditelnosti“ (ideologická zakotvenost politické ekonomie). 

O těchto aspektech Marxovy teorie se ale u Foucaulta nic nedozvíme.336 Není rozhodně 

                                                 
330  Marx K., Kapitál I., Praha 1954, s. 63n. 
331  Viz pozn. 3. 
332  Ricardo D., Zásady politické ekonomie a zdaňování, op. cit, s. 213 (detailnější definice s. 7). 
333  Marx K., Kapitál I., op. cit., s. 97n.  
334  Tamtéž, s. 55-56. 
335  „Politická ekonomie sice už rozebrala – i když nedostatečně – hodnotu a velikost hodnoty a odhalila obsah 

skrytý v těchto formách. Ale nikdy si nepoložila otázku: proč tento obsah přijímá takovou formu, jinými 
slovy, proč se práce zračí v hodnotě a trvání práce, jako její míra, ve velikosti hodnoty produktu práce?“, 
Ibid., s. 97-98.  

336  Foucault nejen odmítá jakoukoliv radikální novost Marxovi ekonomické teorie oproti Ricardově, ale navíc, 
zdá se, chce razantně odloučit Marxovy ekonomické analýzy od jeho teorie společnosti, což se nám jeví 
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pochyb o tom, že Marx vyrůstal ideově v určitém ovzduší, v jehož rámci byl donucen 

pracovat a které mu často ztěžovalo oprostit své teorie od slovníku myšlení 19. století. 

Rovněž není pochyb o tom, že Marx je svým způsobem dědicem politické ekonomie. Ovšem 

žádná z těchto „doxologických“ kontaminací nám nesmí zatemnit systematickou analýzu 

pojmových konfigurací a terminologických nuancí, jež nám dovolují vyznačit (Foucaultovi 

tak drahé) zlomy v dějinách myšlení.337  

 V tomto kontextu nemusí být příliš jasné, proč je takřka spásonosná role (možnost 

opustit myšlení antropologie a konečnosti) připisována Nietzschemu, když jeho biologismus 

a psychologismus (ostatně Foucaultem přiznaný) bývají všeobecně chápány jako vývěsní 

štíty moderní epistémé. Proč by právě Nietzsche nemohl být onou prominentní osobou, která 

v sobě spojuje oba typy „moderních“ analýz lidského poznání, které Foucault nálepkuje jako 

transcendentální estetiku (přírodní stránka lidského poznání) i transcendentální dialektiku 

(společenské, ekonomické a historické podmínky poznání)? Nepochybně proto, že jeho 

knihy obsahují ještě cosi „navíc“, co prostřednictvím hry se zavedenými pojmy, nenadálými 

zvraty a rozpory prolamuje etablované myšlení a umožňuje zahlédnout příchod nové 

myšlenkové soustavy. Na jiné úrovni nám ovšem to samé slibuje Althusser u Marxe. Máme 

tu tedy proti sobě a zároveň vedle sebe dva typy analýz. Althusserova symptomová četba se 

věnuje spíše minucióznímu čtení konkrétních pasáží jednoho autora a nechává zvýraznit 
                                                                                                                                                      

jako násilné a v posledku neudržitelné: „Ať už je důležitost změn, které v nesl Marx do Ricardových analýz 
jakákoliv, nemyslím si, že tyto ekonomické analýzy unikají epistemologickému poli, které ustavil Ricardo. 
Naopak můžeme předpokládat, že Marx zavedl do historického a politického vědomí lidí radikální řez a že 
marxistická teorie společnosti ustavila zcela nové epistemologické pole“. „Sur les facons d´écrire 
l´histoire“, in: DE I., s. 615. (Zvýraznil J.R.).   

337  Je nepochybně velmi pravděpodobné, že Foucaultovo jednoznačné zařazení Marxe do myšlení 19. století 
mělo působit jako provokace oproti Sartrovi, která se nepochybně vydařila (k tomu Sabot P., Lire Les mots 
et les choses, Paris 2008, s. 86 n. 1, Eribon D., Michel Foucault 1926-1984, Praha 2002, s. 181-182). To by 
bylo ovšem kontextuální či doxologické vysvětlení, které by (i přes svou plausibilitu) diskreditovalo 
Foucaultův text (K odlišení pojmů doxologie a archeologie viz MC, s. 215.). Sám Foucault ovšem 
v následujících rozhovorech výrazně zpřesňuje to, co má na mysli, když pojednává o Marxovi a marxismu: 
„Když jsem mluvil o marxismu v této knize [tj. ve Slovech a věcech], měl jsem říci, i s vědomím jak je toto 
téma přeceňováno, že se jednalo o marxismus v té podobě, v jaké fungoval v Evropě nanejvýš až do začátku 
XX. století. Měl jsem rovněž upřesnit – a uznávám, že jsem v tomto bodě neuspěl – že se jednalo o určitý typ 
marxismu, který se nachází u některých Marxových komentátorů jako byl Engels. […] Chci poukázat na 
jeden typ marxistické filosofie, který je podle mého názoru ideologickým souputníkem Marxových 
historických a sociálních analýz a rovněž i jeho revoluční praxe a který netvoří středobod marxismu 
chápaného jakožto analýza kapitalistické společnosti a schéma revolučního jednání v této společnosti. 
Pokud je to poslední jádrem marxismu, pak jsem nemluvil o marxismu ale o určitém druhu marxistického 
humanismu. in: Entretien avec Michel Foucault, DE I., op. cit., s. 1038. 
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určité momenty, které sice mohou být na první pohled snadno opominutelné – Marxova 

konstrukce vědeckého pojmu „nadhodnoty“ a „abstraktní lidské práce“ na jedné straně; 

kritika ideologické figury robinsonády na straně druhé – přitom ale hrají překvapivě 

zlomovou úlohu. Foucault svou archeologii vědění vede naopak k popisu větších celků – 

epistémé, která jsou s to absorbovat na první pohled dva naprosto protikladné myšlenkové 

směry. Přesto nám vstřícnější pohled může ukázat, jak se oba přístupy mohou velmi dobře 

doplňovat. Althusser potřebuje pro zdůraznění epistemologické výjimečnosti Marxe 

kontrastní pozadí antropologického myšlení 19. století, Foucault naopak skrze identifikaci 

určitých symptomatických posunů může načrtnout zlomy mezi jednotlivými epistémami. 

Nakonec i Foucaultova pozdější vyjádření ohledně Marxovy úlohy v dějinách idejí budou 

více konvenovat Althusserovým analýzám a budou potvrzovat zásadní (v našem kontextu 

dějinně-ideovou) roztržku uvnitř (francouzského) marxismu na jeho humanisticko-

existencialistickou a strukturalisticko-epistemologickou větev. Foucaultova vlastní slova zde 

onu rostoucí afinitu k posledně jmenované větvi jen dosvědčují, jakkoliv v sobě nechávají 

vyvstat i nezanedbatelné rozdíly mezi oběma koncepcemi: 

 „Podle mého názoru Marx postupoval podobně jako mnoho zakladatelů vědy nebo 

nových typů diskursů: použil pojem existující v rámci již konstituovaného diskursu. 

Vycházeje z tohoto pojmu vytvořil pak pravidla pro tento diskurs a z tohoto pojmu učinil 

základ úplně jiného typu analýzy a diskursu. Vyjmul pojem nadhodnoty přímo 

z Richardových analýz, kde byl takřka všudypřítomný –  v tomto smyslu je Marx ricardián – 

a postavil na něm historickou a sociální analýzu, která mu dovolila definovat základy, nebo 

přinejmenším obecnější formy dějin západní společnosti a industriálních společností 19. 

století. To mu rovněž dovolilo položit základy revolučního hnutí, které je dodnes živé.“338 

 Shody jsou zde vidět stejně dobře jako rozdíly. Foucault velmi dobře vidí zásadní 

posuny, které provádí Marx s ricardiánskou politickou ekonomií a všímá si na rozdíl od 

                                                 
338  „Entretien avec Michel Foucault“, In: DE I., op. cit., s. 1035. 
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„Slov a věcí“ funkce a proměn pojmu nadhodnoty. V tomto ohledu se tedy při 

charakteristice Marxova teoretického výkonu od Althusserova stanoviska neliší. Nicméně 

pojem nadhodnoty, ať už v jakékoliv podobě, podle něj stále svazuje Marxe s klasickou 

politickou ekonomií 19. století, což je v úplném protikladu k Althusserově diagnóze.339  

 Chceme zde na závěr zvláště zdůraznit onu možnost vstřícnějšího čtení, kterou by 

bylo potřeba ještě zformulovat, protože i přes určité styčné body existují mezi oběma 

způsoby čtení nepřehlédnutelné rozdíly, jak nám mj. ukázal i výše zmíněný citát. Althusser 

byl nepochybně v základu svého projektu inspirován (a to více než kýmkoliv jiným) 

Bachelardovou epistemologií a jeho koncepcí epistemologické překážky, která brání 

vědeckému duchu v racionalizaci a tím i zvědečtění jeho vlastní teorie. Právě v tomto bodě 

se ovšem zásadně liší od Foucaultovy archeologie, která je přímo založena na nemožnosti 

takovéto racionalizace a takovéhoto zvědečtění. Archeologii můžeme chápat jako poukaz na 

limity a nebo spíše odvrácenou stranu bachelardovsko-althusserovské epistemologie. 

Terčem této epistemologie je nepochybně kumulativní i evolucionistické pojetí dějin vědy, 

jejímž důsledkem je podle našeho soudu nakonec jejich jednota. Má-li ovšem tento projekt 

uspět ve své radikalitě, těžko lze koncepci epistemologické překážky bez dalšího udržet. 

Překážku (v Althusserově případě tuto roli hraje empirismus politické ekonomie) může 

vědecký duch překonat nebo nikoliv, jednota ducha v průběhu dějin však zůstane 

zachována. A je to právě tato jednota, jež je prvotním terčem archeologické kritiky. Odtud 

plyne i nutnost nahradit bachelardovské pojmy epistemologické překážky a 

epistemologického zlomu mnohem radikálnější koncepcí epistemické diskontinuity. 

 V tomto bodě se tedy Foucaultův a Althusserův pohled liší nejen umístěním 

epistemického (resp. epistemologického) zlomu, ale rovněž chápáním tohoto zlomu 

samotného. Althusser ho chápe v analogickém smyslu k bachelardovskému pojetí. To se 

                                                 
339  O tom svědčí následující citát: „Věřím, že ricardiánská ekonomie může být kritizována na základě Marxe 

samého, v každém případě na úrovni politické ekonomie tak, jak fungovala do konce 19. století: na této 
úrovni mohou být Ricardovy analýzy převzaty a revidovány a pojem nadhodnoty v nich nemusí být nutně 
nedotknutelný.“, Ibid. 
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stále pohybuje na úrovni vědy a vědeckého pokroku, který se manifestuje překonáváním 

epistemologických překážek, snahou o odtržení od „prvotní“ či bezprostřední zkušenosti a 

neustálou racionalizací a dialektizací vědeckého pozorování.340 Pokrok se tu explicitně klade 

jako vlastnost vědeckého ducha, potažmo jako jednotící tmel celé filosofie vědy.341 Foucault 

chápe své diskontinuity mnohem radikálnějším způsobem – bez odkazu na aktivitu 

vědeckého ducha a pokrok a rozhodnou snahou o diskreditaci jakéhokoliv náznaku možné 

jednoty mezi jednotlivými epistémami. A především – Foucaultova archeologie  zcela 

ignoruje jakékoliv rozlišování mezi běžným, empirickým poznáním (connaissance 

commune) a poznáním vědeckým, racionálním. Z tohoto pohledu je Foucaultův pojem 

zlomu velmi vzdálen althusserovsko-bachelardovské koncepci. To nás přivádí k dalšímu 

nikoliv nepodstatnému rozdílu, jenž spočívá i v odlišném pozadí analýz. Althusser se (stejně 

jako Bachelard) koncentruje na vědu a na rozdíl mezi vědeckým a předvědeckým. Pro oba 

dva hraje zásadní roli racionalistický charakter vědy kladoucí důraz na předzkušenostní 

konstrukci vlastního předmětu oproti bezprostřednímu uchopování pomocí intuice, jež 

vládne předvědeckému duchu. Foucault ovšem míří „hlouběji“ až na onu archeologickou 

úroveň, na níž již nemáme co dočinění s vědou ale věděním, které není definováno svým 

původem (ať empirickým nebo racionalistickým), ale vztahy mezi „slovy“ a „věcmi“. Právě 

tento pojem vědění u Foucaulta předchází a umožňuje jakékoliv další rozlišování na 

empirické/racionalistické, intuitivní/pojmové, bezprostřední/zkonstruované. Zlom či 

přechod mezi jednotlivými epistemickými formacemi pak není vysvětlován žádnou 

racionální aktivitou vědeckého ducha jednoduše proto, že na této archeologické, zcela 

asubjektivní úrovni takové vysvětlení již nelze (alespoň podle Foucaulta) podat.   

  

 

 

                                                 
340  Bachelard G., La formation, kap. I., op. cit., s. 13-22.  
341  Bachelard G., La philosophie du non, Paris 2005 (1. vyd. 1940) s. 50. 
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