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Dielo M. Foucaulta, ktoré sa definitívne uzavrelo jeho predčasnou smrťou 25. júna 1984, 
naďalej fascinuje svojou nezaraditeľnosťou a originálnou invenciou. Foucaultovské témy 
a prístupy k problémom, ktoré pútali jeho pozornosť, sa vymykajú tradičným klišéovitým 
a tradovaným postupom. Problematizácia vžitých modelov a systémov myslenia, odha-
ľovanie historických limitov systémov myslenia a ich kontaminovanosť mocenskými 
vzťahmi bez evidentného posolstva či metodologických postulátov, to všetko odsúva 
Foucaultovo dielo na okraj hlavného prúdu politickej filozofie. Jednotlivé témy a prob-
lémy, samy osebe z pohľadu klasických modelov dostatočne bizarné, ktorým sa 
M. Foucault venoval, a jeho inovatívny prístup vzbudzujú nekritické nadšenie aj vášnivé 
odmietanie: nepochybne samotný autor, ktorý svoju predchádzajúcu tvorbu vždy 
reinterpretoval optikou svojich aktuálnych bádaní, situáciu interpretom nijako neuľahčuje. 
Aj známe pojmy a termíny, akými sú genealógia, archeológia, epistéma, ruptúra, rezisten-
cia a i., majú odlišné konotácie a aj denotát. Preto nás nesmie zaskočiť, že na interpretač-
nej stupnici sa stretávame s jeho zaradením pod hlavičkou „epistemologický nihilista“ 
(napr. B. Allen), ale aj s pokusmi priradiť ho k racionalistickj tradícii (napr. G. Gutting). 
Vďaka prekladateľskému úsiliu M. Marcelliho a M. Marcelliovej a prekladom z dielne 
českých kolegov (P. Horák a i.) má domáci čitateľ možnosť zoznámiť sa s kľúčovými 
prácami a overiť si nesamozrejmosť a problematizovanie tradičných myšlienkových 
konceptov na konkrétnych témach, ktoré priťahovali Foucaultovu pozornosť (sexualita, 
šialenstvo, klinika, väzenie, podoby disciplinárnej moci, historický a politický diskurz, 
vzťah medzi ekonomickou a politickou mocou, jazyk, subjektivita a podmienky jej 
utvárania, techniky moci a panstva). Kurz prednášok z akademického roku 1975-1976, 
ktorý Foucault predniesol na Collège de France, kde pôsobil od januára 1971 až do svojej 
smrti, prináša cenné poznatky o tejto etape jeho myslenia. Jedenásť prednášok edične 
spracovali Allessandro Fontana a Mauro Bertani, ktorí v kapitolke s názvom Situace, za 
níž byl kurz přednesen objasňujú postavenie prednášok medzi Foucaultovými prácami 
(Dozerať a trestať a Vôľa vedieť), intelektuálnu atmosféru a sociálno-politický kontext ich 
vzniku. V tematickej kompozícii a obsahovej architektonike kurzu editori vidia akúsi 
pauzu, zastavenie, bod obratu, kedy Foucault bilancoval a sumarizoval minulé výskumy 
a premýšľal o stratégii budúcich bádaní. V úvodných prednáškach Foucault načrtáva 
trestajúcu a disciplinujúcu moc, jej genealógiu, mechanizmy inštitúcií, ktoré sa prejavujú 
ako dozerajúca, kontrolujúca a trestajúca moc, väznicu ako inštitúciu stráženia a kontroly 
indivíduí a na konci kurzu sa venuje tzv. biomoci, ktorá sa zameriava na kontrolu života 
vo všeobecnosti, na živé bytosti, populáciu. Povaha a prepojenosť týchto dvoch foriem 
moci, ich osobitosť ruka v ruke s konceptom vojny ako analytického nástroja mocenských 
vzťahov spolu s genealógiou historicko-politického diskurzu o boji rás sú nosnými témami 
jednotlivých prednášok. Editori vo svojej editorskej poznámke osvetľujú niektoré sporné 
body, lebo samotný Foucault skôr preferoval problematizáciu pred polemikou, aby 
objasnili zrod problematiky moci u Foucaulta, spojenie medzi technológiou moci 
liberálnych spoločností a totalitných spoločností, ako aj pomer k Marxovi a Nietzschemu 
a akcent na výrobné vzťahy, sexualitu a otázku rezistencie. Analýza stratégie, procesov 

panstva, vojny, dobytia, nadvlády na pozadí historicko-politického diskurzu rasového 
zápasu anglických levellerov a diggerov, na ktoré nadväzuje rozprávanie o nadvláde Nor-
manov nad Sasmi po bitke pri Hastingse a Frankov nad Galorimanmi, zaberá podstatnú 
časť kurzu. Foucault konkrétny historicko-politický diskurz kladie proti fikcii prirodze-
ného práva a univerzalite zákona. V kurze sa odsúva bokom filozofia práva a politická 
doktrína, nanovo sa definuje osvietenstvo, keď dochádza skôr k potlačeniu a marginalizá-
cii jedných znalostí v prospech iných prostredníctvom centralizácie, normalizácie a hierar-
chizácie. Prednáškový kurz predstavuje svojskú podobu historicizmu, ktorá vypovedá 
o histórii bitky vychádzajúcej z boja rás v opozícií voči prirodzeným právnym 
koncepciám. Prednášky predstavujú náročnú lektúru, lebo pramene, z ktorých Foucault 
vychádzal, sa vymykajú z klasických štandardných výkladových schém. Z tohto dôvodu je 
asi najlepšou čitateľskou stratégiou začať kapitolou Résumé přednášek (s. 240-243), 
v ktorej Foucault sumarizoval hlavné idey, pojmy a intenciu kurzu. Opustenie právneho 
modelu suverenity a idey prirodzeného práva, ktoré sa snaží objasniť vznik štátu a politic-
kého poriadku prostredníctvom zákona ako prejavu moci, je rámcom, ktorý určuje 
Foucaultove uvažovanie v jednotlivých prednáškach. Tento aspekt ho vedie k tomu, aby 
prehodnotil moc, jej podmienky, formy prejavu a uplatnenia, jej techniky na základe 
silových vzťahov a aby použil model vojny ako primárneho stavu, z ktorého sa odvíjajú 
všetky formy spoločenskej nadvlády a hierarchizácie. Prevrátenie okrídleného Clausewit-
zovho aforizmu (politika je pokračovanie vojny inými prostriedkami) vyúsťuje do skúma-
nia, ako sa pojmy stratégie, taktiky a antagonistické zápasy stali bezprostredne alebo 
sprostredkovane ohniskom politických inštitúcií, hybnou pružinou štátu a jadrom raciona-
lity vládnutia. Pod povrchom zdanlivo pokojných pomerov, pod usporiadanosťou inštitúcií 
a nevinnými technikami ovládania, ktoré nemajú násilný brutálny charakter, je utajená 
vojna, antagonizmy a bibolárne vzťahy: „šifrou mieru“ je vojna. „Ovšem otázka, kterou by 
bylo třeba položit nejdříve, zní, jak a od kdy se objevila představa, že je to právě válka, 
která v mocenských vztazích způsobuje, že mír je produkován neustálým bojem a že 
občanský řád je v podstatě bitevním řadem?“ (s. 240) Foucaulta zaujíma genealógia 
diskurzu, ktorý sa venuje vzťahu spoločnosti a vojny, ten bod obratu, keď sa vynára tento 
diskurz oponujúci klasickému filozoficko-politickému diskurzu velebiacemu hypotetický 
prirodzený stav ako východisko genézy politického poriadku. Podľa Foucaulta historicko 
− politický diskurz sa zrodil po skončení náboženských vojen v 17. storočí v Anglicku 
a na počiatku politických zápasov (napr. E. Coke, J. Selden, J. Lilburne) vo Francúzsku 
(H. de Boulanvilliers, L. G. du Baut-Nançay). S podobnou analýzou sa stretávame vo 
Francúzsku, kde si aristokracia nárokuje menom víťaza právo nad porazeným aj nad 
kráľom, ktorý vládne len s jej súhlasom a jeho moc je obmedzená. Takto francúzske 
dejiny na rozdiel od dejín anglických budú dejinami uzurpácie a zrady, kým v Anglicku sú 
podľa tohto modelu príbehom ustavičného stretu víťazov a porazených. V tejto súvislosti 
Foucault zbavuje Hobbesa − klasika politickej filozofie − prvenstva v otázke vojny ako 
analytického inštrumentu na dešifrovanie dejín a genézy štátu, lebo tvrdí, že Hobbes 
genézu politického poriadku nezaložil na vojne, ale len na hre zastúpenia. V tejto hre 
jedinci kalkulujú a odhadujú vôľu iných k boju, zisky a straty, ale štát nevzniká reálnou 
vojnou, skutočnou historickou udalosťou, ale len prostredníctvom kalkulu, ako sa jej 
vyhnúť. Foucault je protagonistom nového historicizmu, historicizmu, v ktorom je 
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princípom dejinnej analýzy bipolarita a vojna rás. V prednáškach sa rozoberá a načrtáva 
vývoj tohto výkladového modelu, ktorý oponuje tradičným hodnotám a z ktorého sa v 19. 
storočí sformovali dve podoby analýzy dejín: jeden vychádzal z triedneho boja a druhý 
preferuje biologický zápas rás. Obidva prístupy vďačia za mnohé dielu Augustína 
a Amédéa Thierrových.  
 V historickom diskurze sa dostalo zvláštnej pozornosti biomoci, ktorá stelesňuje aj 
ohrozenie spoločnosti vnútorným nepriateľom, nech už ho reprezentuje potomok dávneho 
dobyvateľa alebo etnicko-rasovo cudzorodý element. Foucault ako archeológ ukazuje, ako 
sa rodí pocit nebezpečenstva, ohrozenia v novodobom historickom diskurze, ako sa vynára 
čosi v podobe eventuálnej hrozby pre „zdravú“ spoločnosť, pričom toto niečo musí byť 
podriadené kontrole lekárskej, väzenskej, policajnej a pod., aby toto ohrozenie spoločnosť 
zvládla.  
 Hoci pramene a faktografia, z ktorých sa napája Foucaultove uvažovanie a imaginácia, 
vzbudzujú mnohé otázniky hlavne metodologickej a metodickej povahy, jeho nesub-
stancionálne chápanie moci, a najmä analýza špecifickej racionality mocenských vzťahov, 
inštitucionálnych a legitímnych podôb vládnutia, ktoré vo svojich hlbinách ukrývajú 
násilie, krvavé zápasy, minulosť reálnych bojov a bitiek, zrady a porážky ponúka novú 
perspektívu, ako hodnotiť politicko-historický diskurz. Tento diskurz je jednak vecne 
kritickým, jednak intenzívne mýtickým. (s. 242) Pozoruhodnou črtou Foucaultovho 
uvažovania je aj schopnosť prostredníctvom analýzy minulosti vypovedať o problémoch 
súčasnosti. Z tohto aspektu je prednáškový kurz zo 70. rokov aktuálny aj dnes, keď sa 
výzvy globalizovaného sveta nedajú vtesnať do zaužívaných explanačných rámcov 
a krvavé konflikty usvedčujú kontraktualistické koncepcie prinajmenšom z povrchnosti 
prílišnej abstrakcie. V tom smere je Foucaultov kurz inšpiratívny a provokujúci. Knihu 
prednášok doplnenú skvelým a stručným doslovom na slovo vzatého znalca P. Horáka, 
menným a vecným registrom, ktoré poslúžia ako kompas na orientáciu v labyrinte 
foucaultovských tém a otázok možno odporúčať historikom, politológom, sociológom 
a filozofom, jednoducho všetkým, ktorí pochopili, že moc je aj prostriedkom, ako 
dosiahnuť zmeny v mentalite ľudí. 
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