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Povzetek
Kritični projekt Michela Foucaulta
Problem, ki je analiziran v diplomskem delu, se tiče kritičnega projekta Michela Foucaulta, kakor
ga zastavi v svojih poznejših spisih Kaj je razsvetljenstvo? in Kaj je kritika? Foucaultov splošen
filozofski zastavek se vrti okoli vprašanja zgodovinsko specifičnih povezav vednosti in oblasti, a
vse te raziskave potekajo skozi prizmo Foucaultovega umeščanja na polju humanističnih znanosti in
filozofije. Po eni strani njegovo delo poteka v tesnem razmerju z nekaterimi specifičnimi polji
(psihologija, psihiatrija, lingvistika, ekonomija, biologija, sociologija itd.) in boji, ki na njih
potekajo, po drugi pa vztraja v razmerju z določenimi figurami moderne vednosti. Ena izmed
glavnih sta razsvetljenstvo in Immanuel Kant. V nalogi bomo preko branja Foucaultovih besedil o
razsvetljenstvu in kritiki raziskali, kaj to dvoje zanj predstavlja, kako do svojega pojmovanja kritike
pride preko spreobračanja Kanta, kakšne so posledice tega spreobračanja in kaj to pomeni za
razmislek o filozofiji kot praksi.

Ključne besede
Kritika, razsvetljenstvo, Kant, tla, teren, pragmatika, fikcija, revolucija, publika

ABSTRACT

The Critical Project of Michel Foucault
The problem analyzed in this thesis focuses on the critical project by Michel Foucault as set out in
his later essays What is Enlightenment? and What is Critique? Foucault’s general philosophical
disposition is based on the question of historically specific connections of knowledge and power but
all of these researches are carried out through the prism of Foucault’s positioning in the field of
humanities and philosophy. On the one hand, his work goes hand in hand with certain specific areas
(psychology, psychiatry, linguistics, economy, biology, sociology etc.) and fights happening in
them, while on the other, it insists in the relationship with certain figures of modern knowledge, two
of the most important ones being Enlightenment and Immanuel Kant. In the thesis, the reading of
Foucault’s texts on enlightenment and critique will try to explore what the latter two mean to him,
how he formulates his understanding of critique by subverting Kant, what are the consequences of
this subversion, and what does this mean for the thinking of philosophy as a practise.
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Zahvala
Prva zahvala, ki ni prva zgolj v numeričnem smislu, ampak tudi po njeni vrednosti, gre mentorici
dr. Evi D. Bahovec. Ne le za konkretno sodelovanje in mentorstvo pri pripravi diplomskega dela,
ampak predvsem za dolgoletno in nenehno intelektualno in filozofsko spodbudo in podporo. To se
najprej nanaša na njena predavanja, ki jih spremljam od svojega drugega leta študija do danes in ki
so bila zame en od glavnih razlogov, da sem sploh vztrajal pri študiju in predvsem v sami filozofiji.
Poleg tega pa se nanaša tudi na njeno sodelovanje in podporo pri vseh teoretsko-praktičnih
dejavnostih, ki smo jih z mnogimi drugimi izvajali v vseh teh letih.
Zahvala gre tudi mentorju dr. Stojanu Pelku za njegovo pomoč in mentorstvo pri pripravi naloge,
predvsem pa za njegovo pripravljenost in sodelovanje v zadnjih dveh tednih pred oddajo, ko je bila
intenzivnost dela na najvišjem nivoju in ko je bil vedno neposredno na voljo za branje in
komentiranje napisanega.
Za materialno podporo tekom študija in zaupanje v moje delo, kljub precejšnjemu podaljševanju
študija, se imam zahvaliti staršem.
Poleg tega gre zahvala množici ljudi v moji bližini, prijateljicam in prijateljem. Od vseh teh gre
zahvala še posebej naslednjim. Sonji Benčina za prevode in lekturo v zadnjih trenutkih, in pa za
njene vmesne komentarje napisanega, naprimer povezavo med Umo Thurman in Kantovim čistim
umom, ki so me spravljali v smeh, ko je bil smeh v kontekstu pritiska rokov zadnji od možnih
afektov. Petri Meterc prav tako za prevode in pa za neomajno vero v mojo sposobnost diplomiranja.
Zali Sajko za sopotništvo na samem začetku dela leto nazaj, ko sva oba pričenjala na svojih
nalogah, pri čemer sta nadaljnji usodi ves čas tekli vzporedno in se tu in tam v pogovorih in
druženjih srečevali ter vplivali druga na drugo. Evi Zibler za njeno moralno avtoriteto, zdravo in
energijsko knjižnično-diplomsko dieto (pri čemer moram posebej omeniti njeno 'ajdovo
vseskupko'), predvsem pa za medsebojno spodbudo k delu, ko se je na drugi strani knjižničnih
zidov dogajalo toliko in tako intenzivno, da sva oba z mislimi komaj ostajala na eni strani pri
avtobusu številka 5 in na drugi pri Michelu Foucaultu. Kaji Kraner kot moji glavni intelektualni
sogovornici, pri čemer je to intelektualnost treba razumeti v mnogo širšem smislu kot običajno –
pravzaprav so najini pogovori in njen pristop k teoriji en večjih virov idej okoli pragmatike, ki jih
delno razvijam v nalogi. Zahvala gre tudi Rastku Pečarju, cimru in soborcu, s katerim intenzivno
sodelujeva v bojih, v katerih ni mogoče razlikovati teorije in prakse, terena in teksta, kritike in
kreativnosti. Poleg tega pa je v zadnjih tednih mojega pisanja prevzel celotno domače gospodinjstvo
in z veseljem kuhal, na trenutke sicer nekoliko pl'hke, rižote in pašte s papriko.
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Navsezadnje gre zahvala vsem soborkam in soborcem, ki so me spremljali v preteklih letih in med
katerimi se je oblikovala moja praktično-filozofska drža. Najti jih je mogoče nekje med RŠ-om,
Tribuno in Tovarno Rog.
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Uvod

»Z globokimi problemi namreč ravnam tako kakor s hladno kopeljo – hitro vanjo in hitro iz nje. Da s
tem ni mogoče v globino, ne zadosti globoko navzdol, je prazna vera tistih, ki se bojijo vode,
sovražnikov mrzle vode; govorijo brez izkušnje. Joj! Hud hlad prihaja! – In mimogrede rečeno: Ali je
res stvar že samo s tem nerazumljena in je ne prepoznajo, če je samo bežno dotaknjena, pogledana
osvetljena?«

Nietzsche, Vesela znanost

Obravnava nekega avtorja samega, brez da bi pričeli z neko določeno temo, pri kateri bi nam
njegovo delo služilo kot opora in referenca in ki bi nam ponudila določeno perspektivo in odprla
vrata v njegovo delo, je dokaj problematična. Najprej seveda zato, ker naše izhodišče temelji na
ideji, da obstaja neka celota označena z nekim osebnim imenom, ki nas čaka, da jo odkrijemo,
raziščemo, vzpostavimo notranja razmerja in definiramo. To je navsezadnje problem avtorstva, ki
ga je kot en izmed prvih odprl prav Foucault. Po drugi strani pa takšno izhodišče ni problematično
le na konceptualni ravni, ampak se zelo hitro izkaže za problematično tudi v samem procesu dela,
ko se nam zaradi količine obravnavanega materiala in notranjih neskladij sproti drobijo tla pod
nogami. Ta problem rojeva to nalogo.
Prvi namen te naloge je orientacija znotraj Foucaultovega dela. A vse preteklo rokovanje z njim je
vendarle pustilo nek pečat, neko intiutivno smer, ki že vnaprej vodi raziskavo. To silo intuicije je
potrebno preoblikovati v funkcionalen tehničen mehanizem.
Ta mehanizem imamo namen v nalogi graditi z določene perspektive znotraj Foucaultove œuvre. To
je perspektiva kritike, ki jo Foucault razvije v svojih poznejših besedilih Kaj je kritika? in Kaj je
razsvetljenstvo? Tako bo glavni del naloge natančnejša obravnava teh dveh besedil, njunih
sorodnosti in razlik, ter konsekvenc, ki jih je na podlagi tega mogoče potegniti.
Poleg tega ima naloga še dve sidrišči. Prvo je neka osnovna zagata moderne filozofije, katere vpliv
je še danes prevladujoč, namreč zagata, ki jo ta filozofija ima z delovanjem na eni in vsakdanjostjo
na drugi strani. Zdi se namreč, da se filozofija ne znajde najboljše v praktičnem svetu, da se ji ne
uspe zares orientirati in da vsako vprašanje ali problem delovanja vedno znova potiska na področje
političnega, kjer je v končni fazi največje dejanje nič drugega kot revolucija.
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Drugo sidrišče pa je Immanuel Kant, oziroma natančneje, njegovo besedilo Kaj je razsvetljenstvo?,
ki ga Foucault vzame kot enega od dveh virov, na podlagi katerih utemeljuje svojo kritično držo. V
veliki meri bo naloga torej raziskava in predstavitev Foucaultove interpretacije tega besedila in s
tem posredno njegovega odnosa do Kanta.
Omenjena vodilna intuicija pa ima še en učinek, tokrat na metodološki ravni. V nalogi namreč ne bo
šlo za to, da bi jasno in glede na običajne interpretacije prestavili Foucaultovo delo kot nekaj, kar je
mogoče sistematično razprostreti in povzeti glavne teme in stališča. Prej se bomo držali zgornjega
Nietzschejevega navodila in z bistvenimi stvarmi ravnali kot s hladno kadjo vode. Ne bomo se torej
premikali po glavnih Foucaultovih pojmih in izrisovali njihovih razmerij, temveč se bomo prej
gibali tik pod površjem, med semi-pojmi in pogostimi besedami, glavnim pojmom pa bomo pustili,
da ves čas figurirajo v ozadju. Tako nas ne bo zanimalo, kaj Foucault pravi, kaj trdi oziroma v kaj
nas prepričuje. Zanimalo nas bo enostavno to, kaj dela. Obenem pa bomo v svojem ravnanju
poskušali biti kar se da podobni Foucaultovemu ali pa vsaj podobni podobi, ki nam jo riše naša
intuicija.
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Problem umeščanja: katera tla?
»Edini pomemben problem je to, kaj se zgodi na tleh.« Ta stavek je Foucault izrekel na okrogli mizi
leta 1978, in sicer v kontekstu odgovora na vprašanje o anestetičnem učinku njegovih analiz,
konkretneje o tem, da je izdaja njegove knjige Nadzorovanje in kaznovanje imela »sterilizirajoč«
oziroma anestetični učinek na socialne delavce v zaporih, ki naj bi se pod udarom te kritike znašli v
poziciji, v kateri jim je bila onemogočena kakršnakoli možnost iniciative in delovanja.1 Foucaultov
odgovor služi kot dobro izhodišče za poskus orisa prostora, v katerega je bil umeščen, ali bolje
rečeno z množino le-teh, saj ne gre le za en sam in homogen prostor, temveč je s svojim delom
posegel na različna področja tako tega, kar je imenoval »humanistične znanosti«, kot tudi drugam,
na druga področja oziroma nivoje vednosti, ki jih ne moremo zvesti na humanistične znanosti. O
nemožnosti homogenizacije prostora njegovega delovanja priča tudi Foucaultovo vztrajno
izmikanje samodefiniciji, pri katerem je vztrajal celo življenje in ki konkretno pomeni, da se je ali
vedno znova izmikal vprašanjem, ki so to od njega zahtevala, ali pa da je vedno znova navrgel neko
drugo oznako – in navrgel jih je kar nekaj: zgodovinar, bralec, arheolog, filolog … –, od katerih je
vsako v nekem drugem kontekstu tudi neposredno zanikal. Na podlagi te ambivalence se postavlja
vprašanje, ali mu sploh lahko tako enoznačno pripišemo določene umestitve in ali ne gre prej za
neko gibanje, ki mu ne moremo pripisati mesta? Spomnimo se uvoda v Arheologijo vednosti, kjer
se eksplicitno upre identifikaciji tega, kdo je in s katerega mesta govori: »Tako kot nedvomno jaz
sam, jih mnogo piše za to, da ne bi imeli več obraza. Ne sprašujte me, kdo sem, in mi ne recite, naj
ostanem isti: to je tako imenovana morala policijske države; vlada nad našimi dokumenti. Naj nas
pusti svobodne, kadar gre za to, da pišemo.« (AV; 22) V tem se morda skriva nekaj bolj
odločujočega kot je videti sprva – ne le za projekt arheologije, kar so kasneje prepričljivo pokazali
nekateri kritiki, 2 ampak za Foucaultov projekt v »celoti«. Moj osnoven namen tako ni popis
različnih polj vednosti, na katera je učinkovalo njegovo delo, ki bi bil videti kot seznam
nepovezanih intelektualnih ekskurzij, ampak me navkljub tej heterogenosti zanima določen »princip
enotnosti«3 Foucaultove prakse, za katerega mislim, da ga ne gre definirati kategorialno, ampak prej

1

Questions of Method, v: The Essential Foucault, ur. P. Rabinow, N. Rose, The New Press, 2003, str. 255. Prevodi
citatov iz angleščine so delo Sonje Benčina, Petre Meterc in avtorja. Vsi so pregledani in po potrebi revidirani.
2

Glej P. Rabinow in H. L. Dreyfus, Between Structuralism and Hermenutics.

3

Tudi ta »princip enotnosti«, ki bo potekal po problemski liniji, nima namena biti dokončen in univerzalen princip,
ampak že vnaprej zavzema določeno perspektivo, ki jo je v razmerju do lastnega dela na nekaterih mestih odprl in
zavzel Foucault sam, namreč perspektivo kritične tradicije v filozofiji.
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problemsko, namreč zakaj in kako se je potapljal v podrobne zgodovinske, arheološke in
genealoške analize zelo specifičnih vednosti in praks.
A zakaj začenjam prav s citiranim stavkom? Z njim nam je najprej dano prvo prostorsko določilo,
ki bolj kot da bi definiralo nek določen prostor, napeljuje na prostorsko relacijo, na usmeritev ali
Foucaultovo orientacijo: kar je zanj pomembno, celo najpomembnejše, je to, kar se zgodi na tleh.
Ne v neki verziji abstraktnega prostora, ne v določeni ali nedoločeni globini (stvari, teksta, zavesti
ali nezavednega itd.), niti v metafizičnih ali transcendentnih višavah, ampak – na tleh. To v
nasprotju z naštetimi prostorskimi določitvami najprej implicira časovno in prostorsko kategorijo
nekega »tu in zdaj«, njegovo neposredno okolico, »ulični« nivo, kjer je v množici raznolikih praks,
njihovih srečanj in bojev producirana navadna, nespektakularna in bolj ali manj siva4 vsakdanjost, v
veliki meri zapisana banalnosti. Poleg tega tla implicirajo tudi površino, na kateri se tvorijo relacije
in vrstijo dogodki ter kjer so vsa gibanja horizontalna in ne predvidevajo globinskega poenotenja v
bistvu, ki bi napotilo na originalnost izgubljenega in venomer vračajočega se izvora, niti višinskega
poenotenja v nekem transcendentnem elementu. Na teh oblikah poenotenja temeljijo univerzalije, ki
so pogoji možnosti konsistence klasične, obče, totalne in teleološke zgodovine, proti kateri se
Foucault bori v vsem svojem delu. A ko se odpovemo univerzalijam, ne razpadejo le največje
enotnosti – totalnost Zgodovine kot enotnega procesa napredka in njegovi derivati, kot sta Država
ali Subjekt –, ampak je pod vprašaj postavljena enotnost kot taka, saj ne more biti več utemeljena
zgolj »pojmovno« in izven zgodovine ter njenih naključij, ampak jo je potrebno utemeljevati vedno
znova na posamičnih primerih, pri čemer vnaprej ni dan noben zunanji in obči kriterij presoje, ki bi
garantiral, da smo upravičeno določili neko realno zgodovinsko enoto. Ko vnaprejšnji princip
enotenja odpade, nastopi problem tega, ali je kakršnokoli enotenje sploh mogoče, oziroma kaj je
tisto, kar ga legitimira: na kateri podlagi (na katerih tleh) je mogoče vzpostaviti določene enotnosti?
Vidimo lahko, da se bo tudi tu ponovil problem heterogenosti, iz katerega bo sledilo vprašanje,
katere enotnosti so zvezane s katerimi tlemi.
Citirani stavek pa ponuja še eno določilo, ki je povezano s prvim. Ne gre namreč zgolj za tla sama,
za to, da bi jih definirali, da bi ugotovili njihovo »geološko« sestavo, ampak gre za to, kaj se na tleh

4

Prvi stavek Foucaultovega besedila Nietzsche, genealogija, zgodovina se glasi: »Genealogija je siva.« Njena sivina se
nanaša na njeno metodološko nespektakularnost v primerjavi s »klasičnim« zgodovinskim postopkom, ki zgodovino
tvori iz zaporedja velikih dogodkov, v katerem odkriva notranjo logiko, teologijo s svojim skritim izvorom in obljubo
prihodnje dovršitve. Genealogija pa se v nasprotju s tem posveča pozabljenim in zakopanim, komajda berljivim
dokumentom; je zadržana, natančna in potrpežljiva. Metodološka sivina genealogije torej ni zgolj arbitrarna lastnost
genealoškega postopka, ampak je zvezana z objektom, ki ga obravnava. Ti sivi dokumenti pričajo o prav tako sivi
preteklosti, in četudi gre tu za preteklost, je na drug konec Foucaultovih analiz, za začetek preko izhodiščnega stavka in
v nadaljevanju preko njegovega samoumeščanja v kritično filozofsko tradicijo, mogoče postaviti sivo sedanjost.
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zgodi. Niti ne bi bilo dovolj reči, da Foucaulta zanima, kaj se na tleh dogaja samo po sebi in v
odvisnosti od različnih procesov, neodvisnih od pišočega opazovalca, ampak je to »kaj se zgodi«,
če sledimo njegovemu odgovoru na vprašanje o anestetizaciji, neposredno vezano na njegovo delo,
torej na učinke, ki jih ima njegovo opazovanje in pisanje na tla. Učinki se tu neposredno
zoperstavljajo privilegirani znanstveni5 in filozofski kategoriji resnice. Malo kasneje, v odgovoru na
isto vprašanje o anestetičnih učinkih njegovega dela, Foucault pravi:
»Problem je, vidite, za subjekta, ki deluje – subjekt akcije, preko katerega je realno transformirano.
Če bodo transformirani zapori in kaznovalni mehanizmi, to ne bo zato, ker bi nek načrt reforme našel
svojo pot v glave socialnih delavcev [socialni delavci kot nosilci specifične vednosti, ki se umešča
med humanistične znanosti in določa kriterije preverljivosti, resnice in neresnice; op. I. B.]; ampak
bo zato, ker bodo tisti, ki so investirani v to realnost, prišli v trčenje med seboj in sami s seboj,
naleteli na slepe ulice, probleme in nemožnosti, preko konfliktov in konfrotacij – ko bo kritika
odigrana v realnosti, ne pa ko bodo reformisti uresničili svoje ideje.« (Foucault 2003a; 256-257,
poudarek avtorja)

Orientacija je jasna: cilj je transformacija realnega – nekega konkretnega in specifičnega realnega,
v tem primeru zapora in kaznovalnih mehanizmov; to ne bo doseženo s strokovno reformo na tem
področju – z razvojem dotične vednosti, odprtjem neke nove teme ali dodatne perspektive,
uveljavitvijo nove resnice; akterji transformacije oziroma subjekti akcije/delovanja bodo tisti, ki so
neposredno vpleteni v to realnost – ti, katerih vsakdanjost tvorijo kaznovalni mehanizmi, njihova
tla; do transformacije bo prišlo preko problema, konflikta, nemožnosti in soočenja – med ljudmi in
znotraj posameznikov. S tem smo pridobili nove besede, ki še dodatno orientirajo:
»transformacija«, »realno«, »subjekt akcije/delovanja«, »konflikt«. 6 Tem moramo dodati še kritiko,
ki dobi drugačno vlogo, kot jo igra ponavadi, ko imamo v mislih literarni žanr, in mora biti
odigrana v realnem. Vsaka izmed naštetih besed odpira svojo lastno problematiko, ki jo bom
nakazal v nadaljevanju, a če jih razumemo kot nekakšen pojmovni »snop«, lahko postavimo tezo,
da Foucaultova orientacija k tlom in učinkom, ki jih njegovo delo ima na ta tla, pomeni neko obliko
pragmatike.

5

V kakšni meri je »resnica« znanstvena kategorija, ni enoznačno. Če sledimo grobi delitvi znanosti iz Besed in reči na
strogo formalizirane, naravoslovne in humanistične, lahko rečemo, da v vsaki od teh vej resnica igra drugačno vlogo. Še
več, zdi se celo, da gre za gradacijo, pri kateri imajo na eni strani strogo formalizirane znanosti najmanj dejanske koristi
od pojma resnice, medtem ko na drugi humanistične znanosti ta pojem nujno potrebujejo.
6

Čeprav ima vsak od štirih – problem, konflikt, nemožnost, soočenje – svojo specifiko, je na tem mestu zadovoljivo, če
vse združim pod pojem konflikta.
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Naštete besede oziroma besedne zveze pri Foucaultu nimajo statusa pojmov, vendar jih je mogoče v
njegovem pojmovnem okolju jasno umestiti – z Deleuzom bi lahko rekli, da je njihov status
postajanje-pojem (so v relacijah do pojmov, so njihovi gradniki in v foucaultovskem univerzumu
jim je mogoče dokaj natančno določiti pomen in smisel). To je mogoče ne zato, ker bi jih sam
Foucault jasno umestil ali definiral, ampak zato, ker je o tem mogoče sklepati na podlagi njihove
rabe v Foucaultovem podjetju. Poglejmo si torej naštete besede:
a. Transformacija. V konfliktnem in problemskem odnosu do pojma revolucije, ki implicira
totalen družbeni rez in spremembo ter je osrednja tema moderne filozofije, ko gre za
vprašanje delovanja, ki je implicitno ali eksplicitno najpogosteje mišljeno kot politično
delovanje. Nasproti revoluciji transformacija implicira lokalne/lokalizirane reze, katerih
prva posledica ni totalna družbena sprememba. Takšno pojmovanje ne izvira iz pozicije
(postopnega) reformizma proti zaletavosti revolucije, ampak iz odsotnosti totalnega pojma
družbe in drugačnega razumevanja narave »družbene vezi«, ki jo v največji meri zaznamuje
Foucaultov pojem oblasti. Transformacija je tudi v zvezi s pojmom odpora, na podlagi
katerega lahko do nje sploh pride, pri čemer odpora ne gre misliti kot eksternega oblasti, kar
zgoščeno pravi Foucault v Volji do znanja, namreč »da je tam, kjer je oblast, tudi odpor in
da ta odpor vendar, ali bolje rečeno prav s tem, nikoli ne stoji nekje zunaj glede na oblast.«
(ZS; 92) Obenem transformacija tako kot revolucija 7 odpira vprašanje aktivnosti in
pasivnosti, namreč tega, kakšno vlogo, pasivno ali aktivno, imajo »subjekti delovanja« v
transformativnem ali revolucionarnem procesu.
b. Realno. Nima nič z Lacanovim Realnim, Foucaultova raba je povsem pragmatična, s
čimer nakazuje konfliktnost do tradicionalne (platonistične) filozofske teme ontoloških načel
oziroma ontološkega statusa realnosti, pri kateri glavno vlogo igra pojmovni par resnice in
(lažnega) videza. Resnica je v tem razmerju vedno postavljena nekam višje (kakor Platonove
ideje) ali nekam globlje (kakor katerakoli filozofija, ki odkriva neko Bistvo pod videzom
stvari), lažni videz pa je pripisan tlom – vsakdanjosti in vsakdanjim stvarem. Realnost je tu
vezana na materialnost oziroma materialne prakse, ki jo vsakodnevno konstituirajo (in
konstituirajo vsakdanjost kot realno). Realno, kakor ga uporablja Foucault, je tako
pragmatična afirmacija tal in vsakdanjosti.
c.

Subjekt

akcije/delovanja.

Se

razdeli

na

dvoje:

akcija/delovanje

in

subjekt.

Akcijo/delovanje umeščam ob vprašanje revolucije kot osrednje vprašanje v kontekstu
7

To temo Foucault omenja v drugem predavanju iz svojega cikla Vladati sebi in drugim (1982/3), kjer jo obravnava v
kontekstu Kantovega besedila Kaj je razsvetljenstvo? To besedilo bomo obravnavali v osrednjem poglavju.
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moderne filozofije, ki se tiče delovanja. Obenem bom problematiko delovanja v tem istem
kontekstu v nadaljevanju poskusil orisati s pomočjo zgodovinarja filozofije Pierra Hadota in
njegove ločitve filozofije in filozofskega diskurza ter razlike med antično in moderno
filozofijo, ki jo Hadot utemeljuje z moderno zvedbo filozofije na diskurz. Subjekt – beseda,
ki ima problematičen značaj znotraj Foucaultovega dela in je v središču sporov različnih
interpretacij. Gotovo je, da se raba besede spreminja, in dokaj gotovo to, da Foucault nima
specifične teorije subjekta kot tudi ne določenega pojma subjekta. Njegov arheološki projekt
je izrecno usmerjen proti transcendentnemu in psihološkemu pojmovanju subjekta, ki ga
postavlja ob bok »dvoličnima figurama« antropologije in humanizma ter vse tri skupaj
razume kot stalno temo od 19. stoletja dalje, katere naloga je ustoličenje suverenosti vseh
treh.8 (AV; 16) Subjekt je tako le »izjavljalna modalnost« nekega diskurza, definiran je kot
mesto/pozicija/položaj »v razmerju do različnih področij ali skupin objektov« (AV; 57):
mesto v različnih perceptivnih situacijah ali neka pozicija v mreži informacij. (AV; 58) Ta
subjekt ni poenoten, ampak disperzen v obliki raznolikih pozicij, statusov in položajev, ki
jih je mogoče zavzeti v nekem diskurzu. (AV; 60) Foucault ga imenuje tudi subjekt izjave
oziroma izjavljalni subjekt, saj je mogoče o njegovi naravi sklepati že na podlagi posamezne
izjave. Obstoj izjave je vzročno seveda pogojen z nekim individuumom, ki je njen avtor
oziroma je avtor neke formulacije, vendar ta nikakor ni istoveten s subjektom izjave, ampak
lahko en indivuduum v različnih izjavljalnih situacijah zavzema različne pozicije subjekta,
kakor lahko eno samo pozicijo subjekta zavzema več različnih individuumov.9 Pri tem kot
opombo dodajam, da nikakor ni zanemarljivo, da mora Foucault za utemeljitev disperzije
subjekta nasproti temu postaviti neke druge enotnosti drugačnega tipa: najprej enotnost
izjave in nato preko sistema disperzije oziroma regularnosti izjav enotnost diskurza ter
navsezadnje episteme. V nadaljevanju je Foucault v Nadzorovanju in kaznovanju raziskoval
disciplinarne mehanizme kot procese subjektivacije, pri čemer je poudarek prav na tej
»procesnosti« mehanizmov, torej sami subjektivaciji in ne na nekem subjektu, ki naj bi bil
njihov končni produkt. V tem kontekstu je beseda subjekt razumljena v dvojnem pomenu, ki
je bolj ekspliciten v francoskem izrazu sujet in konotira hkrati to, da nekdo postane subjekt

8

Temu dodaja še kontinuirano zgodovino, ki »je nepogrešljivi korelat za utemeljitveno funkcijo subjekta« (AV; 16) in
je glavna tarča napada arheološkega projekta.
9

»Subjekta izjave torej ne smemo dojemati kot istovetnega z avtorjem formulacije. Niti substancialno niti
funkcionalno. Dejansko subjekt ni vzrok, izvor ali izhodišče tega fenomena, ki je zapisana ali oralna artikulacija stavka;
nič bolj ni ta pomenljiva namera, ki s tihim anticipiranjem besed le-te razporeja kot vidno telo svoje intuicije; ni
konstantno, negibno in samoidentično žarišče serije operacij, ki bi jih izjave eno za drugo izražale na površini diskurza.
Je določeno in prazno mesto, ki ga lahko dejansko zapolnjujejo različni individui; (…).« (AV; 103)
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(samozavedanja), kot to, da je podvržen, odvisen. Navsezadnje je Foucault analiziral biooblast oziroma biopolitične mehanizme, ki producirajo določene oblike odnosa do sebe,
čemur je po ne povsem pojasnjeni opustitvi prvotnega načrta za serijo šestih knjig pod
naslovom Zgodovina seksualnosti posvetil ves svoj teoretski napor in ta odnos raziskoval
preko branja antičnih avtorjev ter obenem rehabilitiral idejo »subjekta« do te mere, da v
besedilu The Subject and Power iz leta 1982 zatrdi, da se v vsem svojem delu ni ukvarjal z
ničemer drugim kot prav s subjektom.10 Ko obe besedi – delovanje in subjekt – postavimo v
zvezo, se poleg omenjenih težav pojavi še že omenjeni problem aktivnosti in pasivnosti, ki
je podvojen v dvojni konotaciji besede »subjekt«: je subjekt avtonomen princip in vzrok
delovanja ali je, nasprotno, njemu podvržen? In Revolucija? Prav na to mesto se umeščajo
vprašanja kritike in razsvetljenstva.
d. Konflikt. Na prvi pogled je raba besede »konflikt« konfliktno naravnana proti idejam
poenotenja, občim pojmom in vsem oblikam univerzalij, kar nedvomno tudi velja. Vendar s
tem diskurzivno-konotativno bojišče še ni izčrpano. Osrednji konflikt je namreč med
»konfliktom« in »kontradikcijo«. Kontradikcija je logična forma in motor dialektičnega
mišljenja, ki ima svoja predhodnika v Heglu in Marxu in je obvladovala francosko
intelektualno sceno še vsaj do šestdesetih let 20. stoletja. Kot taka deluje na pojmovni ravni
in služi kot načelo mišljenja, kot povsem spekulativni postopek, lahko bi rekli celo zakon, ki
naj bi prav preko odnosa subjekta do sveta obvladoval tudi postajanje sveta oziroma
zgodovino. Pri tem je pomembno prvič to, da gre za logično obliko, torej prazno formo, ki je
predhodna vsebinam, s katerimi se jo naknadno napolni in ki so vzete iz sveta; in drugič to,
da je, ne glede na to, s čim se logične kategorije napolni, usoda »realnih« vsebin s tem
prepuščena zakonu dialektike in načelu kontradikcije. Realnost torej vnaprej izgubi »pravico

10

»Najprej bi rad povedal, kaj je bil cilj mojega dela tekom zadnjih let. To ni bila analiza fenomena oblasti, niti
elaboracija temeljev takšne analize. Moj cilj, nasprotno, je bil narediti zgodovino različnih načinov, s katerimi so v naši
kulturi človeška bitja proizvedena kot subjekti. Moje delo se je posvečalo trem oblikam objektifikacije, ki spremenijo
človeška bitja v subjekte. (...) Torej, ne oblast, ampak subjekt je generalna tema moje raziskave. (The Subject and
Power, v: The Essential Foucault, ed. P. Rabinow, N. Rose, str. 126-7) Prav na tovrstnih Foucaultovih izjavah proti
koncu njegovega življenja mnogi interpreti utemeljujejo Foucaultovo dokončno zvestobo klasični filozofski temi
subjekta, medtem ko bolj površnim bralcem nudijo referenčno mesto za to, da sami pri njem raziskujejo to temo, kot da
bi bil to njegov osrednji pojem, ter da, gledano diskurzivno, v končni fazi prevečkrat uporabijo besedo »subjekt« v
povezavi z njim. Status besede »subjekt« ni tema te naloge, vendar njena osnovna linija nosi implikacijo tudi za to.
Postavljam se namreč na mesto v Foucaultovem opusu, ki je definirano z razmisleki o kritiki in razsvetljenstvu in ki je
sočasno z njegovo domnevno rehabilitacijo subjekta, ter se s tega mesta obračam k njegovemu časovno predhodnemu
projektu arheologije, ena izmed osrednjih tarč katerega je bil prav klasično (transcendentalno ali psihološko) pojmovan
in poenoten subjekt, ki je v arheologiji spodkopan z disperzijo. Tako je jasno, da zagovarjam neko obliko sorodnosti
med pozicijo kritike/razsvetljenstva in arheologijo, oziroma da ne sprejemam nasprotja med njima (nasprotja, ki bi se na
en način manifestiralo tudi v razmerju do pojma subjekta). To bo sicer le zelo grobo nakazano.
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glasovanja«. Konflikt se za razliko od kontradikcije odigra v realnosti: prvič, ne predvideva
vnaprejšnje logične forme, ampak predvideva boje (na tleh!); in drugič, ti boji nimajo
enotnega zakona, po katerem bi se odvijali, ampak potekajo v zunanjosti naključja: »Sile, ki
nastopajo v zgodovini, niso podrejene enemu cilju ali eni mehaniki, ampak naključju boja.«
(NGZ; 100) Vsaka oblika logičnega zajetja nekega realnega procesa je vedno naknadna in
poleg tega11 površna: poneverja »dejansko zgodovino«12 in nasilno poenoti kompleksnost in
heterogenost procesov, dogodkov, problemov, konfrotacij. Četudi je zgodovina naknadno in
v elementu občosti videti, kot da sledi logiki dialektike, to ni značaj postajanja sveta, ampak
dejstva njegovega zajetja s pojmi in metodami klasične zgodovine. Konflikt je torej beseda
oziroma pojem, ki je povezan s pragmatičnim pojmovanjem realnosti, natančneje, v
povezavi z njim ponovno nakazuje na značaj tal – tla kot bojno polje.
S tem sem orisal obrise zgolj dela kompleksne konstelacije Foucaultovega podviga in to sem z
razlogom storil preko opisanih »semi-pojmov«, četudi je njihov nabor zavezan naključju izbora
citata. Kakor sem omenil že v uvodu, ne poskušam slediti Foucaultovim glavnim pojmom in med
njimi oblikovati tipa koherence ali nekoherence, logične povezave ali kontradikcije, kontinuitet ali
diskontinuitet, na podlagi katerih bi bilo mogoče enotno zajeti neko delo in Foucaulta kot njegovega
avtorja, torej ga sistematizirati, jasno določiti enote, vzpostaviti razmerja in ločiti na obdobja, tri,
štiri, osem, kolikor koli že. Ne; sem na sledi neki problematiki, tistemu, kar se preko Foucaultovega
dela potencialno odpira in kar pogleduje izpod robov rečenega in zapisanega. A iskanje
problematike ni ponovno rojstvo enotenja avtorja v drugi preobleki. Že res, da smo v iskanju
motivacije nekega dela, a ta motivacija ni motivacija Foucaulta kot neke privatne osebe, niti ni
motivacija, ki bi polnosti zajela vse njegovo delo. Je toliko Foucaultova kot moja. Ali bolje rečeno,
je toliko na strani dela, ki nosi ime »Foucault«, kolikor na strani mene kot bralca (uporabnika?) teh
knjig in besedil. Vendar to tudi na tej strani ni oblika neke osebne kaprice (»biti foucaultovec« ali
»poznati Foucaulta v nulo«), ampak je prej neosebna – Deleuze bi rekel predosebna – sila, ki žene
takšen podvig. To pot začrtuje ravno dejstvo, da smo v iskanju problematike. Na koncu nas ne čaka
odgovor na to, kaj je Foucault, na koncu nas pravzaprav ne čaka nič enotnega in jasnega. Prej gre za
poskus orientacije preko orisa neke konstalacije problemov, ki pa niso sami po sebi Foucaultovi,
ampak so povsem aktualni, so naši, in Foucault nam tu služi le v pomoč pri izrisovanju njihovega
polja in razmerij. S tem v mislih lahko dodam, da poskušam s pričujočo obravnavo problematike, ki
je hkrati njena obravnava preko Foucaulta in obravnava Foucaulta samega, slediti Foucaultovemu

11

Saj naknadnost velja tudi za dialektiko, vsaj tako trdijo njeni zagovorniki.

12

Temo »dejanske zgodovine« Foucault razvije v navezavi na Nietzscheja v Nietzsche, genealogija, zgodovina.
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pristopu, vsaj kakor ga razumem in kakor ga tudi opisujem. Rečeno drugače, pričujoče postopanje
ali diskurzivna praksa poskuša biti podobna Foucaultovi in prav v tej podobnosti se mora razkriti
dotična problematika, ki nam je lastna in nas druži s tem plešastim Francozom. Če je on odprl
problematiko, zaradi katere filozofi in drugi še danes ne morejo spati, potem tudi to pisanje ne sme
ponuditi pomiritve in dokončne subsumpcije njegovega dela »pod pojem« ali, kakor bomo videli v
nadaljevanju, pod določeno Besedo, ki se ne izkaže za nič drugega kot zgolj in samo za lingvistično
kategorijo v jezikovnem sistemu, ki ga obvladuje kategorija glagola biti.13
Če se vrnem k zgornjim besedam in njihovi umestitvi, vidimo, da je vsaka od njih naravnana
konfliktno do nekih drugih besed ali pojmov. Nobena od njih se ne umešča na določeno mesto
zgolj, ker bi sama nosila nek pozitiven pomen, ki bi imel vnaprej zagotovljeno mesto med drugimi
pomeni, ampak se umešča konfliktno – proti neki drugi besedi – in svoj pomen zares dobi šele v
tem konfliktu. Ta konfliktnost tako na eni strani pomeni, da ne gre za besede in pojme, ki bi nujno
implicirali določeno substancialno naravo svojih referentov, in v tem oziru lahko govorimo o
Foucaultovem nominalizmu. Tudi našem primeru »tla« ni beseda, ki bi svojega referenta našla v
nekem jasno definiranem in empirično danem objektu, ampak jih je treba misliti v razmerjih. Tla
tako niso nekaj, kar bi bilo na primer sociološko preverljivo in definirano po liniji socialnega
statusa, kulturnega ali intelektualnega kapitala, ali česa drugega, kar ponavadi označuje
zdravorazumska predstava nizkega in kar dobi svoj odmev v popularnem terminu »socialno dno«.
Obenem pa pojem tal ni povsem nepovezan s to predstavo, v njej delno najde svojo vsebino, vendar
se ga nanjo ne da zvesti. Ko pravim, da beseda nujno implicira neke določene substance in da svojo
pozitivno vsebino deloma vseeno najde v splošni predstavi tal, želim poudariti, da obenem ne
moremo povsem odmisliti neke substance, le da ta substanca ni več jasno določen objekt v
empiričnem smislu, temveč jo konstituirajo realne materialne prakse, ki proizvajajo takšne učinke,
da je na podlagi njih mogoče razločiti med takšnimi praksami, ki se umeščajo na tla, in takšnimi, ki
delujejo »višinsko« ali »globinsko«. To nosi dve posledici. Prvič, če so tla konfliktno naravnana
beseda, ki jo je v grobem mogoče locirati v razmerju in proti na eni strani višini in na drugi strani
globini, potem lahko to razmerje najdemo tudi v tistih praksah, ki bi bile sociološko gledano
umeščene na višji družbeni nivo, kamor v tem pogledu nedvomno spada celota intelektualnih
dejavnosti. In drugič, ko smo to razmerje osvobodili teže sociološke empirije in ga razumemo kot
hkrati konceptualnega in realnega, se nam odpre dejanska možnost za konceptualizacijo mnogih
med seboj različnih in ne nujno povezanih, a realnih tal. Odpre se vprašanje: Katera tla? In skupaj s
tem: Kateri učinki, glede na kaj, kje in na koga?

13

Kam ciljamo s tem, bo razjasnjeno v nadaljevanju.

16

Ob ta vprašanja lahko dodamo še eno linijo razmisleka, ki tukaj figurira kot opomba, a se bo kmalu
izkazala za osrednjo. Ali se ob vsem govoru o tleh na eni in višini ter globini na drugi strani, v tem
»odnosu do tal« ne skriva neka past? Ali ni tako, da že sam ta odnos predvideva neko razdaljo med
tlemi in tistim, ki je v odnosu do tal? Ločenost med mestom pogleda in tlemi je »strukturna
nujnost« odnosa, saj ta nujno implicira neko obliko eksternosti med členoma v odnosu. V tem
primeru odnos predvideva izvzetost na strani »subjekta«, tako da imamo na eni strani tla, na drugi
pa mesto, s katerega so le-ta opazovana. Prav ta razdalja, ta nujna izvzetost je naš problem, ne zato,
ker bi morala biti po neki naivni zahtevi imanence odpravljena, ampak ker je prav ta razdalja tisto
specifično, kar se odpira kot problem pri Foucaultu in pri moderni filozofiji.
Če smo še malo bolj natančni, je potrebno ločevati med dvojim. Eno je »orientacija k tlom«, ki je
konceptualna izbira, torej tisto, kar vodi pojmovne izbire nekega filozofa, namreč to, da uporablja
besede in pojme, ki veljajo za »talne«, da se na pojmovni ravni bori proti idejam transcendence ali
bistva, da vztraja na rabi »nizkih« pojmov. To zaobjema konfliktno funkcijo pojma tal ali pa
konfliktno funkcijo pojma transformacije proti »visokemu« pojmu Revolucije. To je eno. A
»nizkosti« ali »višine« ne gre pripisati besedam samim: »transfomacija« ne označuje nizkega pojma
v vseh konstelacijah, »revolucija« pa ne visokega. Načelo organizacije takšnega vrednotenja ni
imanentno uporabljenim besedam, ampak je lastno realnim tlem, na katerih se odvijajo boji in kjer
se nahajajo akterji teh bojev, pri čemer ta tla konstituirajo sile, procesi in razmerja, ki niso
pojmovne narave in niso nikoli v polnosti zajeta v pojmih. In prav to je drugo razumevanje odnosa
do tal, ki je kompleksnejše od prvega: realna tla, na katerih se nahajamo in na katerih se moramo
orientirati. Prva razlika do višinskega in globinskega je torej ta, ko filozof to razliko pojmuje, ko se
pojmovno umešča na tla in ko uporablja »nizke« pojme na konflikten način (pojmoven odnos do
tal). A to še ni dovolj, da bi ga resnično lahko šteli za »pritlehnega« filozofa. Druga razlika, nujni
pogoj talnega postopanja oziroma prakse, je to, da filozof ne le pojmuje tla, ampak da vzame v
obzir nepojmovno naravo tal, se v njej nenehno orientira in, kolikor je le mogoče, deluje v skladu z
njo. To pomeni, da niso več tla tista, ki morajo biti pojmovana, ampak da tla organizirajo
pojmovanje: primarni orientir niso več relacije med besedami, ampak konflikti, zavezništva in boji,
ki se odvijajo v neposredni okolici filozofa. Tla s tem dobijo konotacijo bojnega polja ali
Kantovega Kampfplatz, ki ga omenja v uvodu v Kritiki čistega uma.14 Poleg tega to razlikovanje
nosi še eno posledico. Vprašanje »Katera tla?« v smislu, kakor je bilo postavljeno zgoraj, torej da
»imamo različna tla, ki jih lahko konceptualiziramo itd.«, ta svoj smisel obdrži le v kontekstu prve

14

Kant filozofsko polje kot Kampfplatz omenja kot problematično stanje, ki ga je potrebno prekiniti, čemur je tudi
namenjen njegov kritičen projekt. To je ena od bistvenih potez njegovega filozofskega podviga, ki jo bo Foucault v
svojem projektu, kot bomo videli, spreobrnil in bojni značaj filozofske prakse vzel kot pozitivni značaj.
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razlike, pojmovnega odnosa do tal namreč, saj slednji omogoča konceptualizacijo nekih določenih,
specifičnih tal, njihovo zamejitev in pojmovno določitev. V Arheologiji vednosti v podpoglavju
Formacija objektov Foucault tako pojasnjuje, da moramo za analizo diskurzivnih objektov med
drugim opisati »prve površine njihovega nastopa« in v primeru psihopatologije 19. stoletja navede
družino, bližnjo družbeno skupino, delovno okolje in religiozno skupnost kot osnovne površine
nastopa objektov tega diskurza. (AV, 45) To lahko razumemo kot konceptualizacijo specifičnih tal
– tistih, na katerih so se pojavljale psihopatološke deviacije, ki so konstituirale to, kar bo Foucault
kasneje imenoval normalizacijska oblast. Ko pa se od pojmovanja specifičnih tal premaknemo k
orientaciji na nepojmovnih tleh, vprašanje »Katera tla?« izgubi omenjeni smisel, saj se ne moremo
dvigniti nad realna tla, na katerih se realno nahajamo, jih v polnosti konceptualizirati, ločiti in med
njimi izbirati. Naslovnemu vprašanju lahko torej dodamo nov smisel: ne več »katera izmed mnogih
tal«, ampak kaj izmed dvojega: pojmovni odnos ali realna tla? Foucaultu lahko nedvomno in jasno
pripišemo prvo, naš namen pa je sledenje njegovi filozofski praksi kot zavezani tlom.

Filozofska praksa med antiko in moderno
Delo Michela Foucaulta je mogoče umestiti na različna polja in nivoje: konkretni boji na
posameznih področjih, kot so psihologija in psihiatrija, klinične in kaznovalne prakse, ki jih je
mogoče razbirati v turbulencah, ki so jih povzročala njegova posamezna dela na teh določenih
področjih; kritika humanističnih znanosti, ki zajema v prvi vrsti psihologijo, sociologijo, pa tudi
filozofijo ter zgodovino,15 in ki jo je izvedel svojem delu Besede in reči; ter navsezadnje filozofija,
do katere se skozi njegovo delo ves čas kaže ambivalenten, a vztrajen in z naše tukajšnje
perspektive primaren odnos. V vseh njegovih premenah, zanikanjih in premestitvah, v vsej
konfliktnosti, filozofski avtorji, dela in koncepti ostajajo ena izmed osrednjih, če ne kar osrednja
referenca. Pod slovarskim geslom »Michel Foucault«, ki ga je v zgodnjih osemdesetih pod
vzdevkom Maurice Florence za filozofski slovar napisal Foucault sam, umesti samega sebe v
kritično filozofsko tradicijo Kanta in svoj projekt poimenuje kritična zgodovina misli.16 Popolnoma
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V tem naboru imata filozofija in zgodovina sicer poseben status. Slednje ne moremo enostavno šteti med novonastale
humanistične vede v 19. stoletju, saj po eni strani prežema vsako poro misli v tej episteme, po drugi pa ima sama
zgodovina precej daljšo zgodovino kakor sociologija ali psihologija. Pravzaprav je poleg filozofije prav zgodovina
glavno področje njegove intervencije.
16

Maurice Florence, Foucault, v: The Essential Foucault, ur. P. Rabinow, N. Rose, The New Press, 2003, str. 1
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nedvoumno asociacijo s filozofijo zatrdi tudi v intervjuju iz leta 1978, naslovljenem Vprašanja o
geografiji:
»Res je, da je bila Zahodna filozofija, vsaj od Descartesa, vedno vpletena v problem vednosti. To ni
nekaj, čemur bi lahko pobegnili. Če bi nekdo želel biti filozof in si ne bi zastavil vprašanja, 'Kaj je
vednost?', ali, 'Kaj je resnica?', kako bi sploh lahko rekli, da je filozof? In kljub temu, da bi si
mogoče želel reči, da nisem filozof, če je moja skrb namenjena resnici, potem sem še vedno filozof.«
(Foucault 1980a; 66)

Foucault je vendarle filozof. A to ni le neka splošna oznaka, ampak ima pogoj: filozofija nujno
implicira ukvarjanje s problemom vednosti oziroma resnice. Tudi ta pogoj ni obči, ampak je omejen
na »filozofijo Zahoda, vsaj od Descartesa dalje«. V tem istem intervjuju sogovorniki, ki so po
strokovni plati geografi, Foucaulta soočijo z dejstvom, da po eni strani pogosto uporablja
geografske pojme (npr. pozicija, teritorij, polje, horizont, regija itd.), a po drugi svojih analiz za
razliko od njegove zgodovinske natančnosti nikoli ne umesti geografsko natančno. To dejstvo priča
o določeni prostorski nejasnosti in površni umeščenosti nekaterih glavnih Foucaultovih analiz.17 Na
tem mestu je dovolj, če na tej podlagi vidimo, da ko Foucault reče »Zahodna filozofija od
Descartesa dalje«, grobo cilja na to, kar sicer ponavadi imenujemo »moderna filozofija«. Za
moderno filozofijo torej velja, da je nujno organizirana okoli vprašanja vednosti in resnice, vednost
pa je za Foucaulta organizirana v obliki diskurzov. Do tega kasneje še pridemo, zaenkrat pa si na
primeru besedila Kategorije misli in kategorije jezika Emila Benvenista poglejmo konstelacijo
filozofija–misel–jezik znotraj moderne filozofije.

Primer: Benveniste

V svojem besedilu Kategorije misli in kategorije jezika18 iz leta 1958 Benveniste obravnava
problem, izražen v razširjenem prepričanju o različnosti mišljenja in govorjenja, ki vsaki od
obeh aktivnosti pripisuje njej lastno avtonomno področje delovanja, pri čemer se ti dve
povezujeta le za potrebe komunikacije, a ostajata ločeni in neodvisni druga od druge. V tej

17

Nejasnost v prostorskem smislu je treba vzeti bolj resno kot zgolj neko obrobno nenatančnost – po eni strani priča o
nekakšnem privilegiranju časa, ki je glede na Foucaultovo arheološko analizo lastna humanističnim znanostim.
18

Emile Benveniste, Problemi splošne lingvistike, Ljubljana: ŠKUC, 2010
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poenostavljeni podobi je misel odvisna od intencionalnosti oziroma psihične strukture, 19
jezik pa je nevtralno sredstvo izraza, preko katerega sleherna misel dobi svojo obliko.
Benveniste takoj opozori, da ne moremo govoriti o nevtralnosti jezika kot sredstva, saj misel
pred svojim jezikovnim izrazom nima nobene jasne oblike in je zato slednji pogoj za njeno
realizacijo. Tako ne moremo govoriti o jeziku kot obliki, ki bi vsebovala misel, saj si te
vsebine brez jezika sploh ne moremo zamisliti. Vendar, ali lahko potemtakem misli sploh
priznamo njen neodvisen obstoj oziroma ali ji lahko pripišemo značilnosti, neodvisne od
jezika? Glede na to, da lahko jezik kot tak opišemo, pravi Benveniste, potem bi moralo to
biti mogoče tudi za misel, v kolikor obstaja neodvisno od jezika. Tega problema se loti preko
»kategorij«: raziskati je treba kategorije misli, ki bi za razliko od kategorij jezika morale
biti spremenljive in bi morale težiti k univerzalnosti. Za to nalogo se mu kot »ready-made«
ponuja Aristotelovih deset kategorij od substance do trpnosti, ki opisujejo vse mogoče
predikate, ki jih lahko pripišemo bivajočemu. Benveniste navede teh deset kategorij in
izpostavi, da »so te distinkcije predvsem kategorije jezika in da Aristotel, ko razmišlja na
absoluten način, pravzaprav razkriva nekatere temeljne kategorije jezika, v katerem
razmišlja.« (Benveniste 2010; 76) V nadaljevanju za vsako kategorijo posebej pokaže, da je
popolnoma ekvivalentna določeni kategoriji grškega jezika, v katerem je Aristotel
razmišljal. »Substanca« tako postane samostalnik, »glede na kaj« primerjalni pridevnik,
»kje, kdaj« krajevni in časovni prislov itd. Zato Benveniste glede izhodiščnega problema
zaključi:
»Kolikor so Aristotelove kategorije veljavne za misel, niso nič drugega kot transpozicija kategorij
jezika. Tisto, kar lahko rečemo, organizira tisto, kar lahko mislimo. Jezik oskrbi osnovno
konfiguracijo lastnosti, ki jih razum prepozna kot pripadajoče stvarem. Ta tabela predikatov nas
torej predvsem informira o strukturi razredov predikatov nekega posameznega jezika.« (Benveniste
2010; 81)

Če smo pozorni, vidimo, da pri tej Benvenistovi analizi na delu več predpostavk, ki
nastopajo v obliki izenačitev določenih predstav. Sledimo jim postopoma. Aristotelove
kategorije so za Benvenista primer mišljenja. Ne le katerikoli primer, ampak primer, ki
lahko v obravnavani problematiki razmerja mišljenja in jezika zastopa mišljenje kot tako. Ta
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Takšna podoba misli kot svoj vir torej nujno rabi intencionalnost oziroma psihično strukturo, kar pravzaprav ni nič
drugega kot to, kar se v filozofiji največkrat skriva za besedo »subjekt«, ki je pojmovana na stotine različnih načinov, a
najpogosteje v ozadju tega pojmovanje figurira človeška psiha in empirično dejstvo samozavedanja ter na tem
utemeljene človekove oziroma posameznikove svobode in avtonomije, ki se jo s pojmom subjekta rešuje pred
propadom. Filozofije tako ne moremo tako enostavno razbremeniti odgovornosti za to poenostavljeno podobo, upal bi si
celo trditi, da slednja figurira v samem osrčju moderne filozofije.
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primer je na voljo kot zapis20 oziroma kot dokument, ki je umeščen v zahodno filozofsko
tradicijo oziroma zgodovino filozofije, kakor se jo poučuje na univerzah na Zahodu. 21 To
pomeni, da Benveniste, prvič, v razmerju do mišljenja postavlja filozofijo kot privilegirano
glede na druge človeške aktivnosti: filozofija kot tista, katere osnovna dejavnost je mišljenje,
oziroma mišljenje kot tisto, kar je najbolj lastno filozofiji. In drugič, pripoznava prav to
tradicijo filozofije, v kateri veljajo Aristotelove Kategorije (kot tekst) za primer mišljenja kot
takega. Eksplicitna serija izenačitev oziroma legitimnih predstavništev, ki jo vzpostavi
besedilo, gre tako: mišljenje → kategorije mišljenja → Aristotelove kategorije. Implicitna
serija 22 pa tako: mišljenje – (kategorije mišljenja) – zgodovina filozofije – filozofija.
Prehode med stopnjami enačitve v eksplicitni seriji označujem z enosmernimi puščicami, ker
serija sledi linearnosti Benvenistovega besedila; predvsem pa tudi zato, da jasneje
izpostavim razliko do implicitne serije, kjer z uporabo pomišljajev poudarjam enotnost
njenih členov, ki ni zgolj implicirana v tem specifičnem besedilu, ampak sega daleč onkraj
njega, potencialno celo do tja, da lahko rečemo, da je ta enotnost tista, ki vsebuje to
besedilo in njenega pisca, in ne obratno.23
Če si implicitno serijo pogledamo bolj natančno in jo razbijemo na njene posamezne dele,
dobimo naslednje člene:
1. Kategorije mišljenja so legitimni predstavnik mišljenja;
2. Zgodovina filozofije je legitimni predstavnik filozofije;
3. Filozofija ima privilegirano asociacijo z mišljenjem;
in glede na te tri:
4. Mišljenje je najti v zgodovini filozofije.
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Zapis neke filozofije, ki je postal ta filozofija sama, kot bom poskušal pokazati v nadaljevanju ob pomoči Pierra
Hadota.
21

Spomnimo se Foucaultove geografske designacije »filozofija na Zahodu«, ki smo jo preformulirali v moderno
filozofijo. Zanjo je seveda bistven pojav moderne univerze, kjer se poučuje filozofski kanon.
22

Da lahko govorimo o implicitni seriji, se naslanjam tudi na naslednji dejstvi: to, da je izbral primer, ki sodi v
določeno prakso (filozofijo), ki je bila Benvenistu nedvomno zelo dobro znana; in to, da je bil članek objavljen v reviji
Les Etudes philosophiques.
23

S to »enotnostjo« ciljam na možnost obstoja moderne filozofske »paradigme«, ki bi enačila omenjene člene, se
raztezala v zgodovino in na nek način vključevala tudi obravnavano besedilo in našega lingvista.
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5. Filozofijo tvorijo kategorije oziroma filozofija postopa na način tvorjenja kategorij.
Pobližje poglejmo, kako v besedilu nastopi ta privilegiran ali pa že kar »paradigmatski«
primer. Potem ko zastavi izhodiščen problem, Benveniste pravi, da ga ne moremo
obravnavati zgolj v splošnih terminih, ampak da moramo stopiti v »konkretnost zgodovinske
situacije«, torej raziskati razmerje med kategorijami misli in kategorijami določenega
jezika, in nadaljuje:
»In srečo imamo, da razpolagamo s podatki, ki so tako rekoč pripravljeni za naš pregled,
obdelani in predstavljeni na objektiven način in vključeni v znano celoto: to so Aristotelove
kategorije.« (Benveniste 2010; 75, moji poudarki)
O kateri celoti je govora in kako to, da je tako znana? Od kod objektivnost podatkov, ki so
na voljo? Od kod njihova že vnaprejšnja pripravljenost za pregled? In kakšne vrste je ta
neverjetna sreča, da je Benveniste naletel na ravno te podatke? Če povzamem z enim samim
vprašanjem: od kje izvira vnaprejšnja danost oziroma vnaprejšnje prepričanje o primernosti
Aristotelovih kategorij za obravnavo v okviru zastavljenega problema?
Očitnost in lahkost, s katerima se Aristotelove kategorije Benvenistu ponujajo kot primer,
pričata prej kot o objektivni naravi tega izbora, o nekem zelo stabilnem sistemu, ki
omogoča, da to sklepanje teče tako gladko. 24 Opisati ta sistem je zahtevna naloga, zato
lahko na tem mestu zgolj negativno nakažem težavo. Poobčenje filozofije, ki temelji na
izpostavljenih implicitnih predpostavkah, je mogoče zgolj znotraj določene tradicije, ki si na
ta način zagotavlja prevlado nad filozofskim mišljenjem oziroma prakso. Ta tradicija25 je to,
kar v splošnem imenujemo moderna filozofija, in deluje tako, da si z lastne in parcialne
perspektive prisvoji največji del heterogene preteklosti, »dejansko zgodovino«, na način
vzpostavitve specifičnega področja, namreč zgodovine filozofije, ki zavojuje področja
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Na koncu svojega besedila Za etiko neudobja iz leta 1979 Foucault pravi, da se nikoli ne smemo počutiti udobno s
svojimi gotovostmi, ampak da moramo jasno čutiti, da »je vse, kar zaznavamo, neposredno očitno le takrat, ko je
obkroženo z običajnim, a slabo poznanim horizontom, da je vsaka gotovost sigurna le zaradi podpore s strani
neraziskanih tal. Najbolj krhek trenutek ima korenine.« (For an Ethics of Discomfort, v: The politics of Truth, ed. S.
Lotringer, L. Hochroth, New York: Semiotext(e), 1997, str. 197, poudarek avtorja)
25

Na tem mestu bi bilo mogoče bolje uporabiti kakšno drugo besedo kot tradicija, saj ta preveč konotira na
zgodovinsko trajanje in ukoreninjenost, medtem ko gre prej za produktiven in aktualen sistem, ki proizvaja podobo
svoje lastne tradicionalnosti in ukoreninjenosti. Zato bi bilo treba proti tej obteženi podobi na podlagi njegove
aktualnosti pokazati na točke njegove krhkosti. A to daleč presega moj namen in zmožnosti v tej nalogi. Namesto
besede tradicija se v mislih poigravam z besedo »paradigma«, a bi ta oznaka za sabo potegnila preveč konceptualnih
posledic, saj je dokaj trdno usidrana v konceptualnem okolišu filozofije znanosti in francoske epistemologije. Zato
zaenkrat puščam besedo »tradicija«.
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preteklosti, ki so se imenovala philosophia, so uporabljala določene pojme, ki jih uporablja
tudi moderna filozofija, ali pa z njo delijo kakšno drugo podobnost. To ne implicira stališča,
ki bi moralno obsojalo »nasilje« moderne filozofije, ampak zgolj poudarja, da bi bila
genealogija moderne filozofije nekaj povsem drugega, kot je njena zgodovina. Iz tega
razloga tudi ne obsoja celote tega, za kar se moderna filozofija predstavlja, ampak mora v
njej iskati razpoke in prelome, mesta nelegitimnih izenačitev in kontinuitet, slaba
zavezništva in navidezne spore, kar počne tako na podlagi njenih notranjih bojev, kakor na
podlagi njene zgodovine, še posebej pa, in to moram poudariti, na podlagi raziskav, ki
primarno ne spadajo na njeno polje, a se njihove konsekvence neposredno tičejo njenega
statusa. V to kategorijo spada Benvenistovo besedilo in njegova kvaliteta ni le ta, da lahko
na njegovi podlagi vidimo podobo filozofije, kakor se kaže lingvistu (ki je kot en glavnih
strukturalnih lingvistov tistega časa nedvomno relativno dobro seznanjen s filozofijo),
ampak da iz te »zunanjosti« dejansko vpliva na »notranjost«.
Iz tega razloga kljub temu, da kot pogoj Benvenistove argumentacijske niti odkrivamo nek
zgodovinsko pogojen sistem filozofskega mišljenja, na njegovi podlagi ne moremo
zanemariti sporočilne vrednosti besedila. Ne moremo zanemariti tega, da je njegova zvedba
Aristotelovih kategorij na starogrški jezik nezanemarljiv udarec samovšečnosti moderne
filozofije, ki si te kategorije v veliki meri jemlje prav v smislu, kakor ga opisuje Benveniste.
V oči tako pade še en poudarek iz besedila. To je poseben status glagolske kategorije
oziroma specifično glagola »biti« v grškem jeziku, ki tako rekoč preveva vse ostale
kategorije in celoto jezika. Vse ostale kategorije ga namreč predpostavljajo, je jezikovni
temelj, okoli katerega so organizirane. To ne bi vzbujalo pozornosti, če bi bila to
univerzalna lastnost jezikov, vendar je to specifika grškega jezika, kar Benveniste
prepričljivo pokaže na več primerih jezikov, v katerih ne le, da glagol »biti« ni osrednja
kategorija, ampak pravzaprav sploh ne obstaja oziroma nima besedne ustreznice, ampak
podobno funkcijo igra kopica drugih besed, besednih zvez in sintaktičnih mehanizmov. A
Benveniste poudari, da na podlagi teh nikakor ne moremo utemeljiti nekakšnega »skritega
obstoja« tega glagola v ozadju besed, ampak da v teh jezikih preprosto ne obstaja neka
enotna funkcija, ki bi ustrezala njegovi funkciji v grškem.
V kolikor je kategorije misli mogoče zvesti na kategorije jezika, ima to seveda daljnosežne
posledice za misel dotične kulture. In na podlagi tega ni presenetljivo, da je prav »bit« en od
osnovnih pojmov zahodne filozofije:
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»Jezik seveda ni usmerjal metafizične definicije 'biti', vsak mislec ima svojo, omogočil pa je, da je
'biti' postal pojem, ki ga je bilo mogoče objektivirati, pojem, ki ga je filozofska refleksija lahko
uporabljala, analizirala in umeščala kot katerikoli drug pojem.« (Benveniste 2010; 82)

S tem primerom smo najprej videli, katere so osrednje implicitne predpostavke ideje filozofije,
kakršna je na delu v njeni moderni izkušnji, potem pa tudi jezikovno podstat kategorij, ki ji v tej
splošni podobi pripadajo, in znotraj tega še poseben status glagola »biti«. V kolikor ima ta glagol
centralen status za grški jezik in na njem iz tega razloga temelji filozofska kategorija »biti«, in v
kolikor ima poseben status tudi v evropskih jezikih, v katerih se je odvila moderna filozofija, torej
predvsem v nemščini, francoščini in angleščini, potem vprašanje ni le relevanca kategorije »biti« za
moderno filozofijo, ampak tudi oblika rabe tega glagola v njej. Lingvistična raba glagola je sicer res
v polnosti določena z jezikovnimi pravili določenega jezika, ampak kljub temu je mogoče
analizirati filozofsko rabo nekega glagola,26 ne da bi s tem kakorkoli evocirali filozofsko kategorijo
»biti« – četudi ima tip rabe potencialne konsekvence za to kategorijo. Ta premik od kategorije k
rabi je simetričen premiku od pojmovnega odnosa do tal k realnim tlem, ter premikom, ki nas še
čakajo: od filozofskega diskurza k filozofski praksi, od diskurza h govorici in od nominalizma k
pragmatiki.
Benveniste je kot primer uporabil Aristotelove kategorije in rekli smo, da je njihova voljnost in
primernost za zastopstvo mišljenja in filozofije vsaj sumljiva. Omenil sem tudi »vojno« naravnanost
moderne filozofije, ki si prisvaja teritorije preteklosti, jih kolonizira in okliče za svojo zgodovino.
Poglejmo si torej, kako je z modernim osvajanjem antike: kateri deli realno-zgodovinskih antičnih
teritorijev morajo biti zatrti, izpuščeni, prekriti, reinterpretirani in drugače zlorabljeni, da lahko
moderna filozofija utemelji svojo zgodovino, svoj razvoj in v končni fazi samo sebe. Pri tem si
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Ta trditev, namreč da obstaja filozofska raba nekega glagola, predvideva manipulacijo povsem jezikovnega elementa
s strani filozofije, kar je na prvi pogled v neposrednem nasprotju z Benvenistovim stališčem. In najverjetneje se
Benveniste sam resnično nikakor ne bi strinjal s to trditvijo. A najprej je treba poudariti, da Benveniste ne zagovarja
tega, da je filozofijo ali mišljenje mogoče zvesti na jezik, ampak da je na jezik mogoče zvesti kategorije mišljenja,
specifično Aristotelove. Filozofiji tako ne odvzame nekega specifično njej lastnega področja, le da v zadnjem citatu za
to področje proglasi »metafizične definicije biti«. Metafizika nas bo kasneje zanimala v navezavi na transcendenco in
Foucaultovo branje ter spreobrnitev Kantovega kritičnega projekta, pri čemer bo posebna pozornost namenjena
posledicam te spreobrnitve za metafiziko in transcendenco, proti katerim se Kant bori s svojim projektom. Druga stvar,
ki jo gre upoštevati glede Benvenistovega stališča, je njegova profesionalna formacija oziroma strokovno področje, ki je
strukturalna lingvistika, kar pomeni, da je zanj primarno lingvistično dejstvo, da je jezik mogoče opisati kot formalen
sistem ali strukturo, ki deluje po določenih zakonih. A da bi bilo mogoče podati opis jezika kot sistema, ga je potrebno
vzeti v njegovi sinhroni razsežnosti in zanemariti diahrono perspektivo in njegov genetičnen značaj – pogoj možnosti
strukturalne analize jezika je njegova stroga razločitev od govorice, kar je navsezadnje inavguralna gesta utemeljitve
strukturalne lingvistike na prvih straneh Predavanj iz splošnega jezikoslovja Ferdinanda de Saussura. Govorica je druga
beseda za (vsakdanjo) rabo jezika, ki je torej izločena iz strukturalne analize. In prav govorica in genetičen značaj
jezika, torej njegova realna in materialna raba, je področje, kamor se lahko vpišeta filozofija in mišljenje kot praksi, ki
imata to moč, da povratno vplivata na sam jezik.
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bomo pomagali s Pierrom Hadotom – še enim strokovnjakom, ki ga kot zgodovinarja antične
filozofije ne moremo polnopravno umestiti v polje filozofije.

Antična filozofija kot način življenja

Arnold I. Davidson, urednik zbornika Foucault in njegovi sogovorniki, 27 v uvodnih opombah k
besedilu Pierra Hadota, naslovljenem Oblike življenja in oblike diskurza v antični filozofiji, 28 to
besedilo, ki je bilo Hadotovo nastopno predavanje za profesorsko mesto na College de France,
umesti v kontekst njegovega večjega dela Duhovne vaje in antična filozofija ter oriše pomembnost
Hadotovega pisanja za pozna dela Michela Foucaulta.
Osnovna razlika, ki jo v tem delu vzpostavi Hadot in je ključnega pomena tudi za nas, je antična
razlika med filozofskim diskurzom in filozofijo samo (tj. filozofijo kot načinom življenja), ki se je z
redukcijo filozofije na diskurz v srednjem veku zgodovinsko zabrisala, ta zabris pa je poučevanje
filozofije na moderni univerzi kasneje le še okrepilo (Davidson 1997; 199). Bistven del antične
filozofije in filozofskega življenja so namreč bile duhovne vaje, katerih namen je v posameznih
antičnih filozofskih šolah bil filozofu na poti k modrosti zagotoviti spokojnost duše (ataraxia),
samozadostnost (autarkeia) in kozmično zavest. Vse troje je predstavljalo cilj vaj, ki so imele
terapevtsko funkcijo samotransformacije sebstva v filozofskem načinu življenja. Duhovne vaje so
bile tehnike odnosa do sebe, ki so jih na dnevni bazi prakticirali filozofi: »(…) vsak od teh treh
ciljev je del filozofskega načina življenja; niso zgolj objekti filozofske spekulacije in teorije, ampak
morajo biti izkazani neposredno v načinu bivanja« (Davidson 1997; 198). V modernosti pa – in to
je očitno, pravi Davidson – je filozofski diskurz prehitel filozofijo kot način življenja. Hadot to
razliko

opiše z besedami: »Antična filozofija človeku predloži umetnost bivanja; moderna

filozofija pa se, nasprotno, predstavi predvsem kot konstrukcija tehničnega jezika rezervirana za
specialiste« (Davidson 1997; 199).
Poglejmo si antično stran te grobo začrtane razlike, kakor jo analizira Hadot v besedilu Oblike
življenja in oblike diskurza v antični filozofiji. V prvem delu oriše širino problema posredovanja
neke tako oddaljene in tako široke tradicije, kot je antična, ki pa ne glede na to v moderni misli
27
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figurira kot njen temelj. Ob natančnih zgodovinskih študijah raziskovalec naleti na ogromne
prepreke, povezane z jezikovnimi in prevodnimi netočnostmi oziroma pomenskimi preobrati ter z
odsotnostjo velikega dela dokumentov, ki so bili nekje izgubljeni. Vse to izpostavi problematičnost
posredovanja antične misli, ne le zaradi manka empiričnega gradiva, ampak tudi in predvsem zaradi
tolikšnih posredovanj, ki, ko jih enkrat odkrijemo, izrišejo prej luknjavo sliko polno diskontinuitet
kot pa kontinuirano podobo velikega napredujočega toka mišljenja od antike do danes, kakršna je
splošna samopodoba moderne. Še posebej je fenomen popolnoma drugačnega umevanja enakega
termina na primeru besede philosophia: »nesporazumi, premiki ali izgube v pomenu,
reinterpretacije, včasih celo do točke napačnega branja, ki se pojavijo, ko soobstajajo tradicija,
prevod in eksegeza« (Hadot 1997; 209).
Prav zato je Hadotov namen v tem besedilu, da odkrije, kaj je filozofija vendarle bila kot nek enoten
fenomen v antiki. Predvsem je treba ta fenomen določiti v njegovi nenavadnosti, preko katere lahko
nato mislimo tudi nenavadnost njegove vztrajnosti v zgodovini zahodne misli. S tem ga je potrebno
tudi ločiti od predstave o splošnosti filozofije v antiki, namreč da je bila celotna antična kultura
popolnoma prežeta z njo. A vse njej na prvi pogled bližnje prakse – literatura, umetnost, znanost itd.
– so od filozofije v antiki povsem ločene. Antično filozofijo v osnovi definira naslednje:
»Tako je, biti filozof implicira prelom s tem, čemur so skeptiki rekli bios, torej vsakdanje življenje,
ko so kritizirali druge filozofe, češ da ne opazujejo navadnega poteka življenja, običajnega načina
gledanja in delovanja, ki je za skeptike sestavljeno iz spoštovanja navad in zakonov, opravljanja
poklica ali služenja kruha, zadovoljevanja telesnih potreb in zaupanja v videz, ki je neobhoden za
delovanje. Res je, da so skeptiki, čeprav so si izbrali podreditev navadnemu poteku življenja, ostali
filozofi, saj so izvajali vajo, ki je terjala nekaj precej čudnega: prekiniti s sodbo in stremeti k cilju,
neprekinjenemu miru in spokojnosti duše, kar je bilo navadnemu poteku življenja skorajda
neznano.« (Hadot 1997; 211)

Glavna značilnost filozofskega življenja je torej prelom z vsakdanjostjo, ki je obenem tudi vir
predstave o »čudnosti« filozofov in njihovih satiričnih upodobitev. Sokrat je tako bil označen kot
atopos ali »neumestljiv«, saj ga je njegove ljubezen do modrosti delala za tujca v svetu. Vsaka
antična šola je tako razvila svoj ideal stanja popolnosti, ki pa bo razumljen kot nekaj skoraj
nedosegljivega. Ideal modrosti je obenem vizija kozmosa v luči razuma ter način biti in bivanja, ki
je v skladu s to podobo.
»Takšnemu človeku se mora vsakodnevno življenje, kakor ga urejajo in živijo drugi ljudje, gotovo
zdeti abnormalno, kakor stanje norosti, nezavesti, nezavedanja realnosti. Kljub temu pa mora to
življenje živeti vsak dan, biti v tem svetu, kjer se počuti tujec in kjer ga tudi drugi dojemajo kot
takega. In prav v tem vsakodnevnem življenju mora poskušati doseči tisti način življenja, ki je
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vsakdanjemu svetu popolnoma tuj. Rezultat je večen konflikt med naporom filozofa, da bi videl
stvari, kakršne so, s stališča univerzalne narave, in med konvencionalnim pogledom na stvari, ki so
podlaga človeški družbi, konflikt med življenjem, kakršnega naj bi se živelo, in med navadami in
običaji vsakodnevnega življenja. Ta konflikt ne more biti nikoli rešen.« (Hadot 1997; 213)

Vsaka izmed filozofskih šol je imela svoj lasten način soočanja z vsakdanjostjo, od popolne
zavrnitve cinikov do platonističnega in stoiškega poskusa vsakdanjega in javnega življenja v
filozofski maniri. A za vse velja, da je »filozofsko življenje trud, da bi živeli in mislili v skladu z
normo modrosti, gibanje, progresija, čeravno brez konca, k temu transcendentnemu stanju.« (Prav
tam) Z namenom napredovanja k temu stanju je vsaka šola prakticirala duhovne vaje oziroma vaje
razuma, ki sta jih v osnovi tvorili samokontrola in meditacija kot oblika izrazite moralne zavesti, ki
vključuje napor volje in vero v možnost samo-izboljšanja. Meditacija ni, kakor v budistični tradiciji,
telesna praksa, ampak povsem racionalna, imaginativna ali intuitivna oblika vaj, ki najprej pomeni
»memorizacijo in asimilacijo temeljnih dogem in življenjskih pravil šole.« (Hadot 1997; 214) Te
vaje so si za svoj objekt vzele naprimer tudi fizikalne dogme tistega časa, zgolj zato, da so v
razmerju do njih vsakdanjost in človeške zadeve izgubile na svoji pomembnosti. Tako moramo tudi
odnos med teorijo in prakso v kontekstu antične filozofije razumeti s perspektive meditativnih vaj:
»Teorija ni nikoli razumljena kot cilj sam po sebi; jasno in namenoma je v službi prakse.« (Hadot
1997; 214) Pri aristoteljancih je, naprimer, na prvem mestu teoretska aktivnost kot način življenja,
ne pa teorija same. Za potrebe teh meditativnih vaj so za začetnike glavne maksime in povzetki
osnovnih dogem šole zbrani in predstavljeni ali v obliki kratkih in udarnih formul ali pa v strogo
sistematični obliki, preko česar je učenec lahko bolj intuitivno zajel bistvo doktrine, zato je bila
sistematična koherenca zapisov podrejena duhovni efektivnosti. »Te dogme in metodološki principi
niso odprti za diskusijo. V tem času je filozofirati pomenilo izbrati šolo, se spreobrniti v njen način
življenja in sprejeti njene dogme.« (Hadot 1997; 215) Vsa teoretska aktivnost in refleksija je torej
potekala znotraj osnovnih dogem in metodoloških pravil šole, ki znotraj posamezne šole niso bila
pod vprašanjem.
Zaradi teh razlogov antična filozofska besedila bralca največkrat pustijo povsem zbeganega. Hadot
spomni na dejstvo, da »bi lahko sestavili celo antologijo pritožb modernih komentatorjev proti
antičnih avtorjem, katerim očitajo njihov slab stil pisanja, kontradikcije, pomanjkanje doslednosti in
koherence.« (Prav tam) Nasproti temu poudari, da »moramo, če želimo razumeti dela starodavnih
filozofov, v obzir vzeti vse konkretne okoliščine, v katerih so pisali, vse omejitve, ki so jih težile:
okvir šole, sama narava philosophie, literarni žanri, retorična pravila, imperativi dogme in
tradicionalni načini sklepanja.« (Hadot 1997; 216)
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Med temi je ena bistvenih značilnosti antične filozofije – ki je specifična prav za filozofijo in ne
nujno druge oblike kulturnih izrazov – njen oralni značaj. Največkrat so bili filozofski teksti že
zapisani po nareku, nato pa v šolah tudi brani na glas. Zato so besedila pogosto prej upoštevala
ritem in zvok besed in stavkov kot določen vokabular in pogosto je bila delna sistematika sicer
asociativnih povezav vpeljana šele naknadno. Poleg tega je filozofska praksa potekala v obliki
poslušanja govora in reakcije nanj, v obliki diskusije, medtem ko je imel zapis funkcijo pripomočka
spomina, ki pa nikoli ni mogel nadomestiti govorjene besede. Mnogo zapisanih del je neposredno
vezano na prakso poučevanja, najsi gre za zapiske učitelja ali učencev. »V vseh teh primerih je
generalno gibanje misli, njen razvoj, ki bi mu lahko rekli njena lastna temporalnost, reguliran s
temporalnostjo govora« (Hadot 1997; 217).
Med drugim so v šolah prakticirali vaje, imenovane »teze«, ki so potekale na način zavzemanja
teoretskih pozicij v obliki vprašanj, na katera so nato odgovarjali in dialektično ali retorično vodili
diskusijo nazaj h generalnim principom šole, ki so ji pripadali. Ti principi bi morali biti zadostni za
razrešitev vsakršnega problema. S takšnim postopkom vračanja h generalnim principom je mišljenje
striktno omejeno z natančno določenimi mejami. Celo različna dela istega avtorja, ki sledijo takšni
metodi, med sabo niso nujno koherentna na vseh točkah, saj so podrobnosti argumenta v vsakem
delu funkcija zastavljenega vprašanja (Prav tam).
Nekoherenco antičnih avtorjev moramo pripisati tudi njihovemu načelu izposoje, citiranja in čistega
plagiarizma predhodnih avtorjev. V antiki pisci namreč niso imeli nikakršnih zadržkov uporabljati
besede drugih za to, da bi izrazili svojo lastno misel, pri čemer je bil kriterij izposoje v veliki meri
tudi vrednost določenih besed in njihovega avtorja znotraj miselne tradicije (Hadot 1997; 219).
Besede drugih so uporabljali zgolj kot vnaprej dane (prefabricirane) elemente, ki nosijo neko
vrednost, a ne nujno pomena, in so zato primerne, da se skoznje poveča vrednost pomena, ki ga želi
posredovati »plagiator«. Diskurzivni elementi kot so ovinki, začetki, ustavljanje in digresije so v
antični filozofiji »formativni elementi« in ne napake ali nepotrebni dodatki, ki bi zameglili
»resnico«, ki naj bi jo tekst posredoval.
To bomo tu razumeli kot obliko pragmatične rabe filozofskega diskurza, ki ne pozna zvestobe
avtorstvu in je v nasprotju z modernim iskanjem globokega pomena ali resnice v tekstu. Sestoji iz
tega, da primat nekega besedila ni njegova koherenca ali »pravilna« raba besed oziroma pojmov,
ampak njegova funkcija v filozofski praksi, filozofskem življenju, torej učinki, ki naj bi jih besedilo
(v oralni obliki) proizvedlo. Ti pa so nedvomno podrejeni osnovnim naukom šole oziroma njeni
dogmatiki. Tako imamo diskurzivno pragmatiko podrejeno dogmatiki šole in dogmatiko šole, ki jo
podpira diskurzivna pragmatika. Ta pragmatika je torej v razmerju do miselne tradicije oziroma do
imaginarnega občega filozofskega diskurza le metodološka in v kolikor zaznamuje naravo
28

horizontalnih odnosov med različnimi časovno ločenimi miselnimi figurami, je primarno
utemeljena v razmerju do filozofskih tal, ki jih tvori vsaka izmed šol s svojo dogmatiko. Filozofski
diskurz antičnih avtorjev namreč ni namenjen obči publiki, ne na ravni neke družbe, ne na ravni
zgodovine – ustvarjen ni z namenom, da bi se vpisal v neko občo zgodovino misli in da bi svoj
želeni pomen jasno posredoval skozi zgodovinske epohe in civilizacije. Prav nasprotno, usmerjen je
k obliki aktualnega življenja, ki mora skozenj postati dobro filozofsko življenje, kakršnokoli že
določena šola predpisuje. Misel je torej eksplicitno omejena z dogmami, ki so vezane na tip
življenja, a prav slednje filozofiranju nudi trdna tla, kamor je umeščen in s katerih se mu odpira
perspektiva na »zunanjost«. To je druga značilnost antične pragmatike: zaradi eksplicitne
umeščenosti in na njeni podlagi je mogoče znotraj filozofskega diskurza oziroma vaj obravnavati
vse, kar prihaja iz zunanjosti, najsi bodo to socialne norme, dieta, vremenski pojavi, znanstvene
dogme ali značilnosti živalskih vrst.29
Postavlja se torej vprašanje dogmatične zaprtosti antične misli. Seveda dogmatika postavlja meje
mišljenju, a hkrati mu ravno s tem zagotovi trdna tla in določeno perspektivo, s katere lahko
obravnava katerekoli pojave že. Dogmatika tako pravzaprav razpira polje znanj oziroma vsebin, ki
jih je mogoče misliti (seveda le na način, ki ne krši dogem). Na drugi strani pa je moderna misel
nastala z uporom dogmi in na njej utemeljeni metafiziki. Z uničenjem dogme se je hkrati in mogoče
ne povsem zavestno tudi ločila od prostora življenja in vsakdanjosti, s katero se je antična misel
soočala neposredno. Prav zato, ker si je moderna misel izpodbila tla pod nogami, je sama sebe
obsodila na večno vračanje nazaj k sebi, k iskanju svojega izvora in tal, na katerih bi si lahko
zagotovila temelje. Iskanju svoje utemeljitve oziroma pogojev možnosti, ki se sedaj ne morejo več
nahajati zunaj nje same, ampak ji morajo biti imanentni, ustreza novo polje, na katerem se misel
lahko giblje in ki prekrije tisto (notranjo) zunanjost, s katero je bila venomer soočena antična misel
v obliki filozofskega življenja, šole in vaj. To ne pomeni, da si je moderna misel zavestno naložila
eksplicitne restrikcije v razmerju do svoje zunanjosti30 – načeloma si je samo sebe zamišljala prej
ravno kot odprtje na podlagi preboja dogmatike –, ampak da se je imanentno omejila in preko
prakse večnega vračanja same k sebi izvezla realen kokon samo-nanašanja. Ne gre za to, da bi ji
bile vsebine in znanja, ki ji niso lastna, prepovedana, ampak da so od njene diskurzivne prakse
neskončno oddaljena ter da je v tem zgodovinskem oddaljevanju izgubila vsa orodja, s katerimi bi
jih lahko vzela za svoje – četudi je ta orodja ves čas gradila, so se ji drobila v rokah, preden je sploh
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Tu »zunanjosti« ni mišljena kot Foucaultov pojem, ampak kot eksternost, kot tisto, kar je v razmerju z notranjostjo.
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prišla blizu čemu drugemu. Moderna misel je v tej svoji podobi 31 obsojena sama nase. Prav to
podobo opisuje Foucault v svojih Besedah in rečeh:
»V tem majhnem in hkrati neizmernem prostoru, ki ga odpre ponovitev pozitivnega v temeljnem, se
bo razvila vsa analitika končnosti, ki je tako zelo povezana z usodo moderne misli: zaporedoma
bomo videli, da transcendentalno ponovi empirično, da cogito ponovi nemišljeno in da vrnitev izvora
ponovi njegov umik; na svoji lastni osnovi se bo vzpostavila neka misel Istega, ki je nezvedljiva na
klasično filozofijo« (Foucault, 2010: 384).

Posamezni pari ponovitev, ki jih navaja Foucault, za nas niso bistvenega pomena, rekli bomo le
naslednje. Analitika končnosti je v kontekstu Besed in reči to, kar nastopi po padcu klasične
metafizike in vključuje podvojitev transcendentalnega – kokon, v katerega se je moderna misel
ujela skozi svojo prakso in ki je rodil transcendentalni subjekt –, s figuro človeka kot popolnoma
empiričnega bitja, ki nastopi kot objekt raziskave modernih znanosti in na empiričnem nivoju
podvaja transcendentalni subjekt. Poleg tega je lastnost moderne misli tudi ponovitev nemišljenega
v mišljenem: ves napor mišljenja, ki ga ne omejuje dogmatika, je vedno znova soočen z
nemišljenim, ki se pojavi ali na robovih mišljenja ali v samem njegovem centru – nemišljeno
postane notranji pogoj, notranja nujnost mišljenja, ki pa je pravzaprav videti kot njen končen
rezultat, do katerega mišljenje šele pride.
S srednjeveškim in dokončno modernim razpadom tega, kar so v antiki pojmovali in prakticirali kot
filozofsko življenje, ter prevlado filozofskega diskurza, slednji izgubi meje, ki mu jih je prej
nalagala šola, kar vsaj na najbolj neposredni ravni torej pomeni neomejeno razširitev polja možnega
spoznanja onkraj dogmatike posamezne šole. S tem razpadom meja in širitvijo svojega polja
mišljenje predvsem izgubi svojo obliko odnosa do sveta, vpetost v vsakdanjost ter s tem svoje
spoznavno-teoretsko sidrišče. Lahko bi rekli, da je moderna misel »out of joint«. Obenem to pomeni
tudi raz-temeljitev ali »de-grounding«, zaradi katerega si moderna misel od tedaj dalje z vsemi
svojimi napori prizadeva povrniti neko obliko tal, ki pa se ji sproti drobijo pod nogami. Vendar je
bolj kot širitev polja spoznanja pomembno gibanje, ki je na nekih točkah z njim tudi v konfliktu:
vzporedno z vzpostavitvijo transcendentalnega polja uma se širi tudi empirično polje delovanja
racia, ki tvori diskurzivno polje humanističnih znanosti in implicira racionalizacijo družbenih
tehnik vladanja. Širitev polja spoznanja torej podvoji širitev tehnik vladanja, rojstvo

31
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Foucaultovega pojmovanja kritične drže v okviru moderne misli poskušamo zarisati neko drugo linijo, ki bi ji zaenkrat
težko rekli podoba, a je vsekakor prisotna v moderni misli – kot »podtalni tok« mogoče?
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transcendentalnega subjekta pa rojstvo na eni strani »znanosti vladanja« in na drugi empiričnega
telesa kot objekta te znanosti.
To je zelo shematski in grob opis tega dvojnega gibanja modernosti, ki ga Foucault raziskuje in
utemeljuje v celotnem svojem delu. Potrebujemo ga zato, da v osnovi vidimo, kam se Foucault
umešča s svojo filozofsko prakso. Zato pa ga še ni treba razumeti kot globalno razlago moderne
misli in sveta. Vzemimo ga kot neko podobo, ki jo je mogoče razbrati iz kopice učinkov, a ni
univerzalna in v polnosti določujoča. V resnici bomo z umeščanjem Foucaultovega kritičnega
projekta v ta kontekst poskusili odpreti prav možnost neke druge podobe, ki pa bo še manj globalna,
bolj delna in skoraj nezaznavna. Premaknimo se torej h kritiki.
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Kritični projekt
V tem poglavju bomo pod drobnogled vzeli to, kar bi lahko poimenovali »Foucaultov kritični
projekt«. Tega se bomo lotili preko dveh oziroma treh besedil, v katerih Foucault obravnava
Kantovo besedilo Kaj je razsvetljenstvo? in vzporedno s tem preko konkretnih primerov opisuje
neko historično-specifično držo, ki naj bi karakterizirala odpor proti tipu oblasti, ki se razvija v
zahodnem svetu od 15. in 16. stoletja dalje. V dveh od teh besedil Foucault eksplicitno umešča sebe
oziroma svoje delo v relaciji do teh dveh osi – Kantovega pojmovanja razsvetljenstva in historičnespecifične drže lastne odporniškim praksam. Dejstvo, da se Foucault v zadnjih letih svojega
življenja – besedila so nastala med 1978 in 1984 – v njih samo-umešča, je treba imeti ves čas pred
očmi, saj lahko s tem obdržimo distanco do težnje poenotenja in logičnega zaokroženja lastnega
dela, ki je v njih prisotna. Tako bo naše branje dvojno: po eni strani se umeščamo točno na to mesto
znotraj Foucaultovega opusa, na mesto kritike, in »verjamemo« rečenemu brez zadržkov32 ter se v
drugih poglavjih s te pozicije obračamo na druge dela tega opusa, specifično na njegovo
arheologijo; po drugi strani pa v tem poglavju beremo ta besedila natančno in jih na koncu
obravnavamo tudi s perspektive njihovih razlik. To se nanaša predvsem na besedili Kaj je kritika?
in Kaj je razsvetljenstvo?,33 ki sta bili napisani v razmiku skoraj šestih let, a sta v grobem videti kot
različici enega in istega besedila. Izhodiščna točka obeh je problem razsvetljenstva, kakor ga je
zastavil Kant, ki pa je nato predelan in reaktualiziran v Foucaultovih terminih tako, da je
eksplicirano to, kar je poimenovano »kritična drža« v prvem in »drža modernosti« v drugem
primeru. Vendar pa lahko tudi na podlagi njunih razlik mislimo problematiko, ki sem ji na sledi v
nalogi.
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To je modalnost branja, ki »pobere po vrhu«: besedila bere kot dokument, kot posrednike informacije, beleži površno
makro-gibanje idej in pojmov.
33

Besedilo, na katerega se nanašam, ni isto kot to, ki je pod tem naslovom prevedeno v slovenskem zborniku Življenje
in prakse svobode. Slednje je prevod odlomka iz Foucaultovega predavanja na College de France na to temo iz leta
1983, ki ga tu ne analiziram, ampak uporabim za pomoč pri branju preostalih dveh besedil. To predavanje oziroma dve
predavanji, ki ju je Foucault imel v zaporedju dveh ur, sta uvodni predavanji v njegov seminar v šolskem letu 1983/4 z
naslovom Gouvernement de soi et des autres. Je tudi predavanje, ki se časovno nahaja med drugima dvema besediloma.
Tekst, ki ga obravnavam pod naslovom Kaj je razsvetljenstvo?, pa je bil pod tem naslovom v angleščini prvič objavljen
v zborniku Foucault Reader (ur. P. Rabinow), izdanem leta 1984, pri čemer gre za prevod takrat še neizdanega rokopisa
v francoščini iz istega leta.
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Dve besedili
Kritika
Besedilo, naknadno uredniško naslovljeno Kaj je kritika?,34 je transkripcija predavanja, ki ga je
Foucault imel 27. maja 1978 pred Francoskim društvom za filozofijo. Takoj na začetku kritiko
umesti kot projekt, ki se nenehno ponovno rojeva »na zunanjih mejah filozofije, v njeni bližini,
nasproti njej, na njen račun, v smeri neke prihodnje filozofije in mogoče namesto/na mestu vse
možne filozofije.« (263) Poleg tega jo je v obliki kritične drže – »določenega načina mišljenja,
govorjenja in delovanja, določenega odnosa do tega, kar obstaja, do tega, kar se ve, do tega, kar se
dela, odnosa do družbe, do kulture in hkrati odnosa do drugih« – mogoče locirati v modernem
Zahodnem svetu od 15. in 16. stoletja dalje. Je nekaj, kar je najti raztreseno vse naokoli, zato je v tej
disperziji težko iskati enotnost, vendar kritika pač ne more biti drugega kot vedno raztresena in
heteronomna, saj nima svojega lastnega področja, ampak vedno nastopa v razmerju do nečesa
drugega od same sebe – je nekakšno sredstvo za neko prihodnost ali resnico, ki je ne bo poznala –,
zato je vedno v podrejenem položaju do nekega pozitivno konstituiranega polja (znanost, filozofija,
politika, literatura, itd.). Foucault kritično držo zato prej kot določeno obliko znanja razume kot
splošno vrlino.
Historična konstitucija kritične drže je potekala vzporedno s konstitucijo modernega tipa vladanja,
katerega osnovni vir Foucault locira v krščanski pastorali, ki je razvila idejo vladanja
posameznikom od rojstva do smrti, v vsakem njihovem dejanju, pri čemer je dosežek te oblasti to,
da posameznik dopusti, da je vladan in s tem voden k svoji odrešitvi. Ta ideja torej predvideva
odnos popolne pokorščine. Če je bila na začetku zamejena na majhne in zaprte samostanske in
spiritualne skupnosti, pa od 15. stoletja naprej ta »umetnost vladanja« s sekularizacijo in
proliferacijo na množico področij (kako vladati otrokom, revnim, družini itd.) doživi razcvet.
Glavno vprašanje je postalo »Kako vladati?« in v odgovor na to je prišlo do množenja vseh
različnih umetnosti vladanja (v politiki, ekonomiji, pedagogiki) ter vseh institucij vladanja. (264)
Ta proces Foucault imenuje »vladnost« in od njegovih začetkov ga je spremljalo vprašanje »kako
ne biti vladan?«, ki pa mu ni oponiralo v absolutnem smislu »kako sploh ne biti vladan, kako ne biti
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Michel Foucault, What is Critique?, v: The Essential Foucault, ur. P. Rabinow, N. Rose, The New Press, 2003, str.
263. V nadaljevanju mesta v besedilu označujem enostavno z številom strani v oklepaju, saj se celo poglavje nanaša le
na to besedilo.
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vladan niti malo«, ampak v obliki: »kako ne biti vladan na ta način, s strani tega in tega, v imenu
teh principov, s takim in takim ciljem v mislih in s sredstvi takšnih postopkov, ne tako, ne za to, ne
s strani njih.« (265) Proces vladnosti hkrati zajema družbo in posameznike in znotraj njega Foucault
locira kritično držo, ki je hkrati partner in nasprotnik umetnosti vladanja, saj jim nasprotuje,
omejuje, jih zaobjema in transformira, iznajdeva načine pobega in njihovega premika. Prva
definicija bi se tako glasila: umetnost ne biti vladan prav toliko.
V nadaljevanju ponudi tri zgodovinska sidrišča, kjer lahko prepoznamo to držo. Prvič, v času, ko je
bilo vladanje duhovna umetnost pod avtoriteto cerkve in po predpisih Svetega pisma, je ta drža
imela obliko odklanjanja, zavračanja in omejevanja te avtoritete preko vračanja k Svetemu pismu in
raziskovanja tega, kakšno resnico dejansko pripovedujejo, kaj je dejansko zapisano, in navsezadnje,
ali je zapisano resnično? Drugo sidrišče je v nesprejemanju zakonov, ki jih predpisuje določen
suveren, ker so na podlagi svoje zastarelosti ali poljubnosti, vezane na suverenovo voljo, temeljno
nelegitimni. To nesprejemanje je nastopilo v obliki zahteve univerzalnih pravic, torej naravnega
zakona, ki ga mora spoštovati vsaka oblika vlade – kritika sestoji iz vprašanja meja pravice do
vladanja. In tretjič, »ne biti vladan« pomeni tudi nesprejemanje resnice zato, ker jo zagovarja
avtoriteta, temveč le če obstajajo tehtni razlogi za to – kritika svoje sidrišče najde v problemu
gotovosti in soočanju z avtoriteto (265-266).
Jedro kritike, pravi Foucault, je tako narejeno iz šopa med seboj povezanih odnosov med oblastjo,
resnico in subjektom: »In v kolikor je vladnost res gibanje, preko katerega so posamezniki v
realnosti socialne prakse podrejeni skozi mehanizme oblasti, ki se vežejo z resnico, potem je kritika
gibanje, s katerim si subjekt samemu sebi da pravico izprašati resnico o njenih učinkih oblasti in
izprašati oblast o njenih diskurzih resnice. Torej: kritika bo umetnost prostovoljne nepokorščine,
reflektirane neobvladljivosti. Kritika v bistvu zagotavlja desubjugacijo subjekta v kontekstu tega,
kar lahko enostavno imenujemo politika resnice.« (266)
Na tem mestu Foucault svojo definicijo kritične drže poveže s Kantovo definicijo Aufklärung v
njegovem tekstu Kaj je razsvetljenstvo?, objavljenem v časopisu Berlinische Monatsschrif leta
1784. V njen Kant Aufklärung definira v navezavi na stanje nedoletnosti, v katerega je ujeto
človeštvo in ki sestoji iz nezmožnosti uporabe lastnega uma brez vodstva drugega. To stanje ni le
posledica neke represivne avtoritete, ampak je posledica korelacije med avtoriteto in pomanjkanjem
odločnosti oziroma poguma ter lenobo. Besedilo, objavljeno v časopisu, je imelo značaj poziva ali
klica, s katerim se je Kant obračal na svoje bralstvo. Pri tem je pomembno mesto izrekanja, dejstvo,
da Kant tukaj kot pisec naziva bralstvo kot publiko in da to poteka znotraj sfere javnosti, saj se bo v
besedilu izkazalo, da je prav javna sfera del odgovora na vprašanje razsvetljenstva. Kant kot tri
primere avtoritet, ki držijo človeštvo v nedoletnosti, navede religijo, zakon in vednost, zato so prav
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to točke, kjer mora posredovati Aufklärung in na nek način doseči izhod iz stanje nedoletnosti
(267).
Aufklärung je torej bolj ali manj to, kar je Foucault opisal kot kritiko, ki zgodovinsko nastopi kot
specifična drža v zahodnem svetu vzporedno s procesom vladnosti. Glede na dejstvo, da je Kantov
vzpostavil izjemno filozofsko podjetje kritike, se pojavi vprašanje: kako Kant razume kritiko? In
kako je njegova Critique umeščena glede na Aufklärung? Zanj je, pravi Foucault, 35 kritika v
razmerju do Aufklärung vezana na vednost – ali vemo, kaj so meje spoznanja? Kritika ne bo
postavila vprašanja, o čem rezoniramo, ampak ali poznamo meje svojega razuma? Od tega sta
namreč odvisni naša svoboda in avtonomija: šele, ko bodo meje možnega spoznanja poznane, bo na
njih mogoče ločiti nelegitimno od legitimne rabe uma in s tem lastno avtonomijo. V pogojih
avtonomije pa ne bo več potrebna zunanja avtoriteta, ki bi od ljudi zahtevala, da ubogajo, ampak bo
njihova podložnost prostovoljna, saj bo utemeljena na njihovi avtonomiji. Foucault s tem nakaže
potencialno opozicijo ali vsaj razmak med Kantovo kritiko in projektom Aufklärung, pri čemer pa
zaenkrat v ospredje postavi primarno odgovornost, ki jo nalaga kritika, namreč spoznati vednost
(268).
Nadaljuje s zgodovinsko linijo, ki kaže, da je 19. (in nato 20.) stoletje odprlo še večjo možnost
sledenju kritičnemu podjetju kot pa projektu Aufklärung, in proizvedlo konkretno zgodovinsko
zaustavitev kritične drže, ki več dolguje Kantovi kritiki kot pogumu razsvetljenstva in ima tri
osnovne poteze: vzpon pozitivistične znanosti; razvoj državnega sistem, ki se upravičuje v imenu
globoke racionalnosti zgodovine in ki kot svoja orodja uporablja procedure racionalizacije
ekonomije in družbe; in tretjič, povezava med znanstvenim pozitivizmom in razvojem državnih
mehanizmom, iz katere nastane znanost države, kar pomeni, da znanost igra vse večjo vlogo v
razvoju produktivnih sil in da državne moči delujejo preko vedno bolj rafiniranih mehanizmov. Na
podlagi takšnega razvoja bo vprašanje o razmerju Aufklärung in Critique legitimno vzbudilo vse
bolj skeptično vprašanje: »Za katere ekscese oblasti, za katero vladnost, ki se ji je vedno bolj
nemogoče izmakniti, četudi je to umsko upravičeno, ni zgodovinsko odgovoren sam um?« (269)
Zaradi zgodovinskih razlogov to vprašanje ni imelo enake prihodnosti v Nemčiji in v Franciji, pravi
Foucault. V Nemčiji se je sum v racionalizacijo in odgovornost uma za ekscese oblasti, utemeljen
na podlagi stare navezanosti univerz na administrativne in državne mehanizme, močno razvil
znotraj nemške levice od levega hegeljanstva do Frankfurtske šole, ki je vedno vztrajala na kritiki
pozitivizma, objektivizma in racionalizacije, ter razmerij med znanstvenim projektom in tehnikami,
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Foucault na tem mestu pred svojo filozofosko publiko poudari, da nima namena zaobjeti celotnega Kantovega
kritičnega projekta v vsej njegovi filozofski rigoroznosti in da je to, kar pravi povsem otročje.
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torej kritiki, katere cilj je bil »pokazati povezave med naivnimi predpostavkami znanosti in
oblikami dominacije značilnimi za sodobno družbo« (269). V Franciji pa je bil doseg
razsvetljenstva mnogo manjši, celo nekoliko obstranskega pomena, in vprašanje razmerja med
racionalizacijo in oblastjo ni bilo, delno tudi zaradi poenotenja Aufklärung in Revolucije, resnično
naslovljeno. Vendar se je kasneje, v 20. stoletju, vrnilo po nekakšni bližnjici preko fenomenogije in
spraševanja o naravi pomena. Vprašanje »Kako je možen pomen na podlagi brezpomenskih
elementov?« je odprlo polje raziskav tvorbe pomena znotraj prisil, ki so značilne za označevalne
mehanizme. Tako je problem med raciem in oblastjo nastopil po obratni poti kot pri Aufklärung:
kako je racionalnost lahko tvorjena na podlagi nečesa, kar je od nje poponoma različno (270)?
Katerokoli pot že vzamemo, obe sta v 20. stoletju naleteli na situacijo totalnega ekscesa oblasti in
razširitve racionalnosti na vsa področja in nivoje družbe.
Po tem orisu Kantovega Aufklärung in zgodovinsko sočasnega gibanja vladnosti ter kritike
oblastnih učinkov racionalizacije Foucault pride k orisu tega, kar zastavitev problema Aufklärung
pomeni v njegovem projektu:
»Najprej to pomeni, da se loteva določene zgodovinske in filozofske prakse, ki nima ničesar
skupnega s filozofijo zgodovine ali zgodovino filozofije. To je določena zgodovinsko-filozofska
praksa, s tem pa mislim, da področje izkustva, na katero se nanaša to filozofsko delo, na noben način
ne izključuje kateregakoli drugega. To ni niti notranja izkustvo, to niso osnovne strukture
znanstvenih vedenj. To ni niti množica zgodovinskih vsebin, razloženih drugod, obravnavanih s
strani zgodovinarjev in prejetih kot že izdelana dejstva. Pravzaprav mora v tej zgodovinskofilozofski praksi vsak sam izdelati svojo zgodovino, fabricirati zgodovino, kakor prek fikcije, glede
na to, kako bi bila prečena z vprašanja odnosa med strukturami racionalnosti, ki artikulirajo resnični
diskurz in mehanizme podreditve, ki so z njim povezane. To je torej vprašanje, ki pomakne
zgodovinske objekte, ki so znani zgodovinarjem, k problemu subjekta in resnice, ki zgodovinarjev
običajno ne zanima.Vidimo tudi, da to vprašanje kliče po filozofskem delu, filozofski misli in
filozofski analizi z empiričnimi vsebinami, ki jih določa.« (271-272, poudarki avtorja)

Tovrstna »fabrikacija« pri zgodovinarjih in filozofih na splošno vzbuja nezaupanje, saj takšna
analiza »ni povsem pravilna« in »filozofija je vendarle nekaj drugega«, kar je posledica »učinka
padanja, vračanja k empiričnosti, ki ni utemeljena niti v notranji izkušnji.« Poudarki, ki bodo
pomembni za nas v nadaljevanju, so na: zgodovinsko-filozofski praksi; področju izkušnje, na katero
se referira takšno filozofsko delo; fikciji in fabrikaciji; ter učinku padanja, ki ga ima tovrstna
praksa.
Analiza tega tipa evocira vprašanje »kaj, torej, sem jaz,« ki pripadam temu človeštvu, v tem
trenutku? Prvi smoter historično-politične prakse je »desubjektivizirati filozofsko vprašanje glede
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zgodovinskih vsebin, osvoboditi zgodovinske vsebine s preučevanjem posledic moči katerih resnica
na njih vpliva in iz katerih naj bi izhajali.« (272) Poleg tega pa je ta praksa v privilegiranem
razmerju z določenim zgodovinskim obdobjem, ki predstavlja formativno fazo moderne družbe in
znotraj katere transformacije odnosov med oblastjo, resnico in subjektom postanejo neposredno
vidne.
Kako je takšno analizo mogoče izvesti? Kaj so njene karakteristike? Foucaultovo izhodišče je to, da
je bilo od Kanta naprej (pa do »danes«, pri čemer omeni Habermasa) in zaradi ločitve, ki jo je
uvedel med Aufklärung in critique, vprašanje razsvetljenstva v osnovi vedno zastavljeno v terminih
znanja (connaissance), namreč kaj so njegove meje in kje so mesta prekoračitve njegovih legitimnih
meja, ki kot taka šele naknadno nosijo njegove povezave z elementi dominacije. Za razliko od
takšne raziskave legitimnosti zgodovinskih oblik znanja Foucault predlaga, da vprašanje Aufklärung
razumemo kot način vstopa v problem oblasti, in postopek, ki vodi v to smer, poimenuje z
nenavadno skovanko kot preiskava »eventalizacije« (événementialisation). Definira jo kot
postopek, v katerem vzamemo skupine empiričnih zgodovinskih elementov, med katerimi je
mogoče identificirati mehanizme prisile, najsi bodo to zakonodajni elementi, pravila, materialne
razmere, avtoritativni fenomeni ali kaj drugega. Znotraj tega je potrebno analizirati tudi vsebine
znanj in njihove učinke oblasti, v kolikor pripadajo nekemu sistemu vednosti. Pri tem ne gre za
vprašanje resničnega ali neresničnega, znanstvenega ali ideološkega, ampak za povezave med
elementi vednosti in elementi prisile. S tem ne označujemo entitet, moči ali transcendentalij, ampak
»izvedemo sistematično redukcijo za področja, na katera se referirajo, nevtralizacijo efektov
legitimnosti in elucidacijo tega, kar jih [elemente vednosti in elemente prisile] dela sprejemljive in
na podlagi česar so navsezadnje tudi sprejeti« (274). Izraza vednost in oblast imata v tem kontekstu
metodološko funkcijo, tvorita analitično mrežo in nista namenjena »identifikaciji generalnih
principov realnosti, ampak določitvi analitičnega področja, tipa elementa, ki je namenjen analizi«
(274). Na vsakem koraku analize je potrebno tem elementom tudi natančno določiti vsebino, pri
čemer ne gre za dve ločeni kategoriji, katerih elementi bi se naknadno spajali, ampak elementi ene
vedno že predpostavljajo elemente druge in obratno, zato je cilj vsakokratne analize opisati
določeno mrežo vednosti-oblasti (275).
Arheološki nivo analize bi tako začel s tem, da je nek sistem mogoče empirično opaziti, torej z
dejstvom, da bil na neki točki sprejet, in od te točke nadaljeval k pogojem njegovega sprejema, kar
sestoji v opisu njegove pozitivnosti. Poleg pogojev sprejema nekega sistema je potrebno z
arheološko analizo pokazati tudi na točke preloma, ki označujejo njegovo pojavitev, saj slednja ni
niti približno očitna in je ne utemeljuje neka predobstoječa pravica ali apriorij. Pokazati je torej
treba tudi na to, kar je nek sistem naredilo težko sprejemljiv: »njegovo arbitrarno naravo v terminih
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vednosti, njegovo nasilje v terminih oblasti« (276). Ob tem v zgodovini ne iščemo reinkarnacij
bistev, ampak specifične sisteme vednosti-oblasti v njihovi čisti zgodovinski singularnosti.
V kolikor historično-filozofski pristop »ne želi nihati niti proti filozofiji ali zgodovini, niti proti
zgodovinski analizi, mora ostati na področju imanence čistih singularnosti. Kaj pa potem? Prelom,
diskontinuiteta, singluarnost, čist opis, nepremična slika, nobenih razlag, brezizhodnost (...).« (276)
Za ta namen se ne sme posluževati običajnih razlagalnih postopkov, ki vzročno vrednost pripisujejo
na podlagi končne avtoritete kot edinstvenega principa delovanja (npr. ekonomija), na podlagi
piramidalne vzročne formacije, ki napotuje na enotni izvor, in na podlagi neizogibnosti, ki se
približuje nujnosti. Prvi pogoj za to je ta, da se opisanih pozitivnosti ne jemlje kot produkte
kavzalnih verig, ampak kot učinke kompleksnejših kavzalnih mrež, ki jih tvori mnoštvo heterogenih
odnosov, različnih oblik nujnosti med povezavami ter interakcij in dejanj. Takšna analiza se
imenuje genealogija: tip analize, ki »poskuša obnoviti pogoje za nastop singularnosti, rojene iz
množice določujočih elementov, katerih ni produkt, ampak prej učinek« (277).
Tega tipa analize ne obvladuje noben »princip zaprtja«. Prvi razlog za to je dejstvo, da je
singularnost učinek razmerij, ki večinoma delujejo med posamezniki in skupinami, torej različnimi
tipi obnašanja, odločitev in izbir, zato ta logika deluje v »kontekstu interakcij s svojimi vedno
variabilnimi robovi ne-sigurnosti« (277). Drugi razlog pa je, da mreža teh odnosov ne tvori le enega
nivoja, ampak ima lahko vsaka interakcija različne učinke na več nivojih: »Zatorej, če govorimo
shematsko, imamo stalno mobilnost, esencialno krhkost oz. raje kompleksno medsebojno delovanje
med tistim, kar iste procese reproducira in tistim, kar jih transformira. Na kratko, tu bi morali
vpeljati celoten formular analiz, ki bi jih lahko imenovali strategija.« (277).
Ti tipi analize – arheologija, genealogija in strategija – niso zaporedne stopnje, ampak sočasne
dimenzije raziskave. Skupaj z »eventalizacijo« morajo opisati neko zgodovinsko singularno
pozitivnost, pokazati pogoje njene pojavitve, in hkrati locirati ovire, ki so morale biti za njen nastop
premagane, ter točke arbitrarnosti znotraj kompleksnega sistema vzorčnosti, s čimer odpirajo polje
možnosti izginotja, spremembe oziroma obrata pozitivnosti, ki se ne prvi pogled zdijo povsem
ukoreninjene, nujne in racionalne.
Takšna analiza se ne sprašuje več o napakah in iluzijah znanja, ki bi vodile k učinkom dominacije,
temveč: »kako lahko neločljivost vednosti in oblasti v kontekstu interakcij in mnogovrstnih strategij
povzroči tako singularnosti, določene glede na njihove pogoje sprejemljivosti, kot tudi polje
možnosti, vrzeli, neodločenosti, preobratov in možnih dislociranj, ki jih delajo krhke, začasne, in ki
te posledice spremeni v dogodke, nič več, nič manj kot dogodke? Kaj lahko storimo, da posledice
omejitev, ki so značilne za te pozitivnosti ne bi bile razpršene ob vrnitvi k legitimni destinaciji
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vednosti in k transcendentalnemu ali semi-transcendentalnemu, ki utrjuje znanje, ter da bi bile
namesto tega preusmerjene ali osvobojene iz določenega polja, ki jih vsebuje, začenši z odločitvijo,
da ne bomo bili vladani?« (278)
Foucault predavanje zaključi z retoričnim vprašanjem: mar ni potem, ko je bilo vprašanje
Aufklärung oziroma kritične drže v nekem gibanju podvrženo kritičnemu projektu, potrebno na
podlagi volje »ne biti vladan« iti v nasprotno smer, torej artikulirati kritiko znotraj projekta
Aufklärung? Na koncu doda, da predavanja ni naslovil (naslov Kaj je kritika? je uredniški), ker če
bi ga, bi ga naslovil – Kaj je Aufklärung?
Izpostavimo zgolj nekaj posameznih momentov tega besedila, ki jih bomo pozneje umestili v
splošno tezo, ki jo poskušamo razviti. Prva stvar, na katero moramo biti pozorni, je mesto, s
katerega oziroma na katerem Foucault govori. Ne ciljam na karkoli abstraktnega, ampak na to, da je
to predavanje pred publiko filozofov. Če se je Kant s svojim odgovorom na vprašanje »Kaj je
razsvetljenstvo?«, objavljenem v časopisu, naslavljal na neko občo javnost, pa se Foucault tukaj
naziva na neko partikularno in dokaj jasno določeno publiko – tisto, ki je formirana znotraj tega, kar
smo grobo orisali v predhodnem poglavju in imenovali moderna filozofija. Ne le, da se Kant na
splošno javnost naslavlja, ampak jo v svojem besedilu obenem kritizira (človeštvu, ki ga sestavljajo
seveda njegovi bralci, očita strahopetnost in lenobo) in neposredno poziva k pogumu, navsezadnje
pa afirmira prav to formo javnega rezoniranja, v kateri nastopajo njegov tekst, on sam kot avtor in
njegovo bralstvo kot publika. Bi bilo preveč reči, da Kantov očitek nedoletnosti in poziv k pogumu
letita na vsakega bralca posebej, a da končna afirmacija razlike javnega in zasebnega ta poziv
pravzaprav zaduši s poenotenjem množice posameznikov, ki empirično tvorijo njegovo bralstvo,
pod pojem publike? Tudi če je to pretirano, mislim, da bi se dalo vsaj še nekoliko bolj razviti,
ampak zaenkrat puščam ob strani.36 In ali ne bi mogli tudi za Foucaultovo predavanje reči, da je
hkrati kritika in poziv, le da v spreobrnjeni obliki: kritika je namenjena filozofiji, poziv – drzni si
analizirati oblastne učinke vednosti! – pa posameznim poslušalcem?37 Obenem ne izvaja totalne in
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Naj še malo dodamo: ali ni nek bazični učinek takšne splošne kritike ta, da se bralec prav zaradi njene splošnosti in
svojega samoobrambnega refleksa iz nje zlahka izvzame in tako pravzaprav dvojno pritrdi piscu, pri čemer sta ti dve
pritrditvi med seboj v konfliktu – najprej tako, da se strinja z napisanim (»Res je, dobro piše tale g. Kant, vsaj še en
(poleg mene), ki ni naiven in misli s svojo glavo v tej hordi nedoletnikov.«), a hkrati s tem udejanji kritizirano stanje,
saj pusti, da Kant misli namesto njega?
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V tem primeru bi bilo samo-prepoznanje v objektu kritike za tiste, na katere je naslovljena, neizbežno (in ti bi v
samoobrambi rekli, kakor pravi Foucault: »že že, a filozofija, kljub vsemu, je nekaj povsem drugega«, oziroma bi mu
očitali, da ni dovolj natančno bral Kanta), tisti, ki pa prav tako gojijo dvom v filozofijo, kakršna nam je lastna, pa bi v
obliki predlaganih postopkov dobili v roke možna analitična orodja, s katerimi lahko svoj dvom realizirajo. Ne afirmira
torej nekega splošnega pojma, ampak, če se lahko tako izrazimo brez aktivistične osladnosti, opolnomoči posameznike,
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obče kritike filozofije, ampak nekega določenega tipa filozofije, saj navsezadnje kritično držo
okarakterizira kot določeno zgodovinsko-filozofsko prakso, s čimer odpira polje tega, kar naj bi ali
bi filozofija lahko bila.
Če se premaknem na vsebinske poudarke, vidimo, da Foucault izvede korelativno spreobrnitev v
razmerju do Kanta, s tem ko kritiko podvrže Aufklärung. Obenem na več točkah predavanja
poudarja razmerje kritike do filozofije, tako se že na začetku predavanja kritika znajde »na zunanjih
mejah filozofije, v njeni bližini, nasproti njej, na njen račun, v smeri neke prihodnje filozofije«,
deluje na način »desubjektivacije filozofskega vprašanja preko zgodovinskih vsebin« in se kot
»filozofsko delo referira na področje izkustva«. S tem dobimo osnovno orientacijo: za prihodnjo
filozofijo, preko zgodovinskih vsebin, ob referenci na področje izkustva.
Preidimo sedaj na pozno besedilo Kaj je razsvetljenstvo?, pri katerem se bomo premikali malo
hitreje, saj je vsebinska podobnost z ravnokar predelanim precejšna in se nima smisla ponavljati,
poleg tega pa nas bolj kot vsebinske podrobnosti zanimajo razlike med besediloma.

Razsvetljenstvo

To kratko besedilo38 je Foucault napisal malo pred svojo smrtjo v času, ko je predaval na ameriški
univerzi Berkeley. V njem se vrača h Kantovemu tekstu, a se tokrat osredotoči na vprašanje
»sedanjosti«, ki ga ta odpira, in ob naslombi na Baudelaira razvije to, kar poimenuje »drža
modernosti«.
Za začetek izpostavi, da je s Kantovim besedilom v zgodovino misli vstopilo vprašanje, na katerega
moderna filozofija ni uspela odgovoriti, a se ga tudi ni uspela znebiti. Foucault tako predlaga
definicijo moderne filozofije kot te, ki poskuša odgovoriti na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo?
(251)

ki se že tako ne identificirajo s filozofijo v polnosti. Še več! Celo ponudi jim orodja za »izhod iz filozofskoracionalistične nedoletnosti«!
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Kaj je razsvetljenstvo?, M. Foucault, v: Vednost – oblast – subjekt, Ljubljana: Krtina, 2008, str. 251. V nadaljevanju
reference na mesta v besedilu označujem enostavno z številom strani v oklepaju, saj se celo poglavje nanaša le na to
besedilo.
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Kantov tekst predstavi nov problem – problem sedanjosti. Filozofska misel je že pred Kantom
reflektirala svojo sedanjost, a je do njega ta refleksija nastopala v treh oblikah: kot refleksija o neki
določeni dobi sveta, ločeni od ostalih; refleksija o znakih, ki napovedujejo nek prihodnji dogodek in
se kažejo v sedanjosti; in refleksija o sedanjosti kot točki prehoda v nek nov svet. Vendar nobena od
teh oblik ne zaobjame vprašanja Aufklärung, ki ga Kant definira v skoraj povsem negativni obliki
kot Ausgang – »izhod« ali »pot ven«. Sedanjosti ne poskuša razumeti v totalnosti časa ali v
razmerju do nekega prihodnjega dosežka, temveč ga zanima razlika, ki jo uvaja sedanjost v
razmerju do preteklosti (253).
Razsvetljensko »pot ven« definira kot izhod iz stanja nedoletnosti, kot »spremembo
predobstoječega razmerja, ki povezuje voljo, avtoriteto in rabo uma« (254). A ta pot ven je
dvoumna: po eni strani je odvijajoč se proces, a po drugi strani jo Kant predstavi kot nalogo in
dolžnost. Človek je za stanje nedoletnosti odgovoren sam in zato je izhod pogojen s spremembo, ki
jo bo uvedel v razmerju do samega sebe. Tako so ljudje »hkrati elementi in dejavniki enega samega
procesa« (254).
Izhod je možen pod dvema pogojema, ki sta obenem duhovna in institucionalna, etična in politična.
Prvi je stroga ločitev sfere podrejenosti in sfere rabe uma. Običajna oblika avtoritarne zahteve
nastopi v obliki »ne misli, ubogaj!«, in formula, ki predstavlja drugačno stanje, se glasi:
»Rezonirajte kolikor želite, a ubogajte!« Rezoniranje tu označuje rabo uma, ki nima nobenega
drugega smotra razen same sebe. To spominja, pravi Foucault, na zahtevo »svobode vesti«, ki je
bila formulirana od 16. stoletja dalje, a Kant tu vpelje novo distinkcijo: med zasebno in javno rabo
uma. Mesto zasebne rabe uma je mesto, ki ga ima človek kot partikularen član družbe, ki mora
izvajata določene funkcije: plačevati davke, izvajati uradniške posle, biti vojak. V teh primerih
mora biti človek povsem podrejen funkciji, ki jo opravlja, in temu primerna mora biti tudi raba uma,
zato na tem mestu ta ne more biti svobodna. Na drugi strani pa je svoboda javne rabe uma
uveljavljena, ko posameznik uporablja um kot umsko bitje med drugimi umskimi bitji, kar pomeni
hkrati občo, svobodno in javno rabo uma (255-256).
Vendar kako je javno rabo uma mogoče zagotoviti? »Razsvetljenstva, kot vidimo, si ne gre
zamišljati enostavno kot splošen proces, ki zadeva vse človeštvo; ne gre si ga zamišljati le kot
obveznost, ki je predpisana individuumom: razsvetljenstvo se sedaj pojavi kot političen problem«
(256). Kako torej zagotoviti javno rabo uma in hkratno podložnost posameznikov? Kant na koncu
svojega besedila pruskemu kralju Frederiku II. predlaga nekakšno pogodbo: podložnost bo najbolje
zagotovljena z svobodno in javno rabo uma pod pogojem, da so politični principi, ki se jim je
potrebno podrediti, v skladu z občim umom.
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Kljub marginalnemu značaju tega kratkega besedila v Kantovemu delu je, pravi Foucault,
pomembno izpostaviti povezave, ki obstajajo med njim in Kantovimi tremi Kritikami. Na mestu
zahteve za javno rabo uma se namreč vpiše potreba po kritiki, saj je njena naloga ta, da določi
pogoje, pod katerimi je raba uma legitimna, in s tem meje tega, kar lahko vemo, kar moramo storiti
in kar smemo upati. Ta določitev je nujna, saj nelegitimne rabe uma botrujejo dogmatizmom in
iluzijam, medtem ko je legitimna raba načelo avtonomije. Kritika je torej »priročnik« uma v
Razsvetljenstvu in slednje je obdobje kritike (257).
Analiza Razsvetljenstva je tako hkrati umeščanje aktualne realnosti v razmerju do celotnega gibanja
in prikaz oziroma poziv odgovornosti vsakega posameznika za celoten proces. Obenem je Kantova
analiza, predlaga Foucault, refleksija lastnega dela in njegovega statusa v aktualnosti. Ta, pravi, je
prvič, da je »neki filozof na ta način tesno in od znotraj povezal pomen svojega dela z védenjem,
refleksijo o zgodovini in posebno analizo edinstvenega trenutka, v katerem piše in zaradi katerega
piše« (257). Novost tega besedila naj bi tako ležala v refleksiji »sedanjosti« kot razliki v zgodovini
in kot motivu za določeno filozofsko nalogo. V tem Foucault prepoznava oris tega, kar poimenuje
drža modernosti.
Modernosti Foucault torej ne želi definirati kot dobo, ampak kot specifično držo, obliko odnosa do
aktualne realnosti, ki obenem označuje odnos pripadanja in se predstavlja kot naloga, pri čemer si
za referenco vzame Baudelaira. Modernost je pri Baudelairu najprej v zavzetju določene drže do
konstantnega gibanja in občutka novosti, ki ga implicira prelom s tradicijo, kakor se modernost
razume ponavadi. V razmerju do tega gibanja ta drža zajema nekaj večnega, kar pa ni onkraj
sedanjega trenutka, ampak znotraj njega. To je moment volje do »heroiziranja« sedanjosti (258).
Ta heroizacija je ironična, saj ne implicira polnega pripoznanja sedanjosti, ampak v njej išče
možnosti njene spremembe. Gre torej za resnico tega, kar je, a hkrati uveljavljanjem svoje svobode
v razmerju do nje. Transformacija tako ne dobi oblike uničenja, ampak v pozornosti do realnega, ki
je soočena s prakso svobode, ki jo hkrati spoštuje in krši (259).
Modernost je tudi odnos do sebe, ne v iskanju svoje skrite resnice, ampak z nalogo transformacije
samega sebe. Za Baudelaira vse to nima mesta v družbi ali politiki, ampak je za to nalogo
rezervirano področje umetnosti. Foucault v tem išče po eni strani tip filozofskega spraševanja, ki je
utemeljen v razsvetljenstvu, po drugi pa povezavo z razsvetljenstvom, ki ni utemeljena v
doktrinalnih elementih, ampak je »nenehno oživljanje neke drže – to je nekega filozofskega êthosa,
ki bi ga lahko opisali kot nenehno kritika naše zgodovinske dobe« (261).
Filozofski etos kritične drže Foucault najprej označi v negativni maniri. Pri njegovi koncepciji
moramo zavrniti »izsiljevanje« glede tega, ali smo »za« ali »proti« Razsvetljenstvu. V prvem
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primeru ostajamo znotraj tradicije racionalizma, v drugem pa Razsvetljenstvo kritiziramo in
poskušamo ubežati njegovim racionalističnim principom. Namesto izbora ene izmed možnosti
Foucault predlaga »analizo nas samih kot bitij, ki so do neke mere zgodovinsko določena z
razsvetljenstvom«, ki implicira serijo natančnih zgodovinskih raziskav, ki ne bodo orientirane k
jedru razsvetljenske racionalnosti, ampak k »aktualnim mejam nujnega«, torej »temu, kar ni ali ni
več neizogibno za konstitucijo nas samih kot avtonomnih subjektov«. (262) Poleg tega se moramo
izogniti zamešanju razsvetljenstva in humanizma, pri čemer je prvo »dogodek ali niz dogodkov in
kompleksnih zgodovinskih procesov«, drugo pa niz tem, ki so se na različnih mestih pojavljale v
evropskih družbah.
V nadaljevanju Foucault poda pozitivne karakteristike tega etosa, ki preko »zgodovinske ontologije
nas samih« izvaja kritiko tega, kar govorimo, mislimo in delamo. Prva od njih je, da ga lahko
razumemo kot mejno držo. Pri kritiki nedvomno gre za vprašanje mej, ampak če je Kantov projekt
imel namen določiti meje, ki jih znanje ne sme prekoračiti, mora biti kritično vprašanje danes
preobrnjeno nazaj v pozitivno: kaj v tem, kar se nam kaže kot univerzalno in nujno, je singularno,
kontingentno, produkt poljubnih prisil? »Na kratko, gre za to, da kritiko, ki poteka v obliki nujnih
omejitev, preoblikujemo v praktično kritiko, ki privzema obliko možnega prestopa« (264). Takšna
kritika ne bo več potekala kot iskanje formalnih struktur z univerzalno veljavo, »ampak prej z
zgodovinskim raziskovanjem dogodkov, ki so nas pripeljali do konstitucije nas samih in do
pripoznavanja samih sebe kot subjektov tega, kar počnemo, mislimo, govorimo. V tem smislu ta
kriticizem ni transcendentalen, njegov namen ni narediti možno neko metafiziko: po svojem smotru
je genealoški, po metodi pa arheološki« (264). Njegova »arheološka metoda« je usmerjena proti
transcendentalni identifikaciji mej vsega mogočega znanja ali vsega mogočega moralnega delovanja
in obravnava diskurzivne primere kot zgodovinske dogodke. In genealoška bo kritika zato, ker ne
bo na podlagi tega, kar smo, sklepala, česa ne moremo vedeti ali storiti, ampak »bo iz kontingence,
ki je iz nas naredila to, kar smo, izluščila možnost, da prenehamo biti, delati in misliti to, kar smo,
delamo in mislimo« (264).
Nadalje mora biti zgodovinsko-kritična drža eksperimentalna, kar pomeni, da se mora poleg
zgodovinskega dela prepustiti »preizkusu realnosti in aktualnosti«, tako da ugotovi, kje je
sprememba možna in kakšna bi morala biti. To je v nasprotju z velikimi in občimi projekti
radikalne družbene spremembe in bolj v skladu s specifičnimi transformacijami, ob čemer Foucault
aludira na spremembe, ki so se v tistem kratkem času dogajale na področjih razmerij med spoloma,
načinu dojemanja bolezni in norosti (seveda s tem aludira tudi na svoje delo) (264-265).
Očitek takšnemu projektu je lahko, da z delnimi in lokalnimi analizami spregledamo bolj obče
strukture, ki smo jim podvrženi. Na to Foucault odgovarja, da je res, da nikoli ne moremo doseči
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zaokroženega in končnega znanja o naših zgodovinskih mejah, zato so naše teoretske in praktične
izkušnje naših meja vedno omejene in določene. Vendar to ne pomeni, da je tovrstno delo v polnosti
prepuščeno neredu in kontingenci, temveč ima svojo splošnost, sistematičnost, homogenost in
zastavek (265).
Pri zastavku gre za »paradoks razmerij med zmožnostjo in oblastjo«: zgodovinsko gledano je 18.
stoletje verovalo v hkratno rast kolektivnih zmožnosti, najsi bodo te ekonomske, tehnološke,
institucionalne ali katere druge, in svobode med posamezniki. In kolikor je videti, da je bila rast
zmožnosti vedno pospremljena z boji za svobodo, sta 19. in 20. stoletje z izjemno širitvijo oblastnih
mehanizmov pokazala, da to razmerje vendarle ni tako enostavno. Zastavek zgodovinsko-kritične
prakse bi torej bil: »kako pretrgati zvezo zmožnosti s poglabljanjem oblastnih odnosov?« (256-266)
Homogenost raziskav je zagotovljena z domeno praks, ki ima dve plati: na eni strani so v interesu
razskave oblike racionalnosti, ki organizirajo načine, kako ljudje stvari počnejo, na drugi pa
svoboda, s katero delujejo v teh praktičnih sistemih.
Sistematičnost definirajo tri osi – os vednosti, os oblasti in os etike –, ki naslavljajo vprašanja:
»Kako smo konstituirani kot subjekti svoje lastne vednosti? Kako smo konstituirani kot subjekti, ki
izvršujejo razmerja oblastni, ali pa se jim podrejajo? Kako smo konstituirani kot moralni subjekti
svojih lastnih dejanj?« (267)
Vse te raziskave so precej specifične, saj so vedno vezane na nek material, neko dobo, telo
določenih praks in diskurzov. Vendar je njihovo generalnost mogoče zaobjeti na podlagi dejstva, da
se pojavljajo vse do našega časa. Ta generalnost pa vseeno ne pomeni, da iščemo njihovo
metazgodovinsko obliko. Njihovo zgodovinsko enkratno formo moramo zajeti v obliki
problematizacije, ki definira objekte, pravila delovanja in oblike odnosa do sebe (267).
Foucault zaključi: »Kritične ontologije nas samih seveda ne gre razumeti kot teorijo, doktrino, niti
ne kot stalni korpus vedenja, ki se akumulira; treba si jo je predstavljati kot držo, êthos, filozofsko
življenje, kjer je kritika tega, kar smo, istočasno tudi zgodovinska analiza meja, ki so nam naložene,
in preizkus možnosti njihove prekoračitve« (268).
Če povzamemo, so osnovni poudarki tega besedila naslednji: vprašanje sedanjosti in »izhoda«, pri
čemer Foucault poudari, da je Kantov tekst refleksija lastnega dela in njegove umeščenosti v
aktualnost; »izhod« ni zgolj dolžnost posameznikov, ampak postane političen problem;
zgodovinsko-kritična praksa je poimenovana »drža modernosti« in interpretirana v navezavi na
Baudelaira, pri čemer v ospredje stopi odnos do sebe in vloga umetnosti (ne umetnosti kot neke
discipline, ampak ta drža kot umetnost); poleg tega je smoter te prakse »iskanja meja nujnega«, kar
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pomeni, da je glede na Kantovo transcendentalno kritiko preoblikovana v »praktično kritiko v obliki
možnega prestopa« ter je okarakterizirana kot mejna drža; Foucault ji pripiše tudi eksperimentalno
naravo, namreč da mora biti podvržena »preizkusu realnosti in aktualnosti«.

Razlike in konsekvence

Besedili Kaj je kritika? in Kaj je razsvetljenstvo?, napisani v razmaku približno petih let, sta si v
osnovi zelo podobni: v obeh Foucault umešča svoje delo (bolj v Kritiki kot Razsvetljenstvu), v obeh
je osrednja referenca Kant in njegov Aufklärung (a v Razsvetljenstvu se poleg Kanta nekoliko
nepričakovano pojavi Baudelaire), obe obravnavata neko držo, ki je enkrat poimenovana »kritična
drža« in drugič »drža modernosti«, in v obeh Foucault natančneje specifizira, kakšen tip raziskav ta
drža implicira. A očitno je tudi, da se besedili v specifičnih točkah in nek bolj splošen način
razlikujeta. Glede slednjega je mogoče reči, da je splošna razlika v osnovnem poudarku: Kritika
izpostavlja intelektualni kontekst in zgodovino kritične drže, problem Kantovega Aufklärung in
njegovega razmerja do Kritik, ter analitične postopke, ki tvorijo historično-filozofsko prakso kritike;
Razsvetljenstvo pa izpostavlja vprašanje aktualnosti pri Kantovemu Aufklärung (ki je tokrat v
soglasju s tremi Kritikami, saj Foucault ne omenja potencialnega trenja), držo modernosti s
sklicevanjem na Baudelaira, zgodovinsko-kritične prakse in njene možnosti raziskave meja v smeri
njihove prekoračitve – predvsem pa izpusti daljše razlage posameznih analitičnih postopkov. Takoj
je vidno, da je prvo besedilo mnogo bolj intelektualno strogo, drugo pa aludira na umetnost, odnos
do sebe in možnosti »poti ven«, kar lahko povzamemo z naslednji prenosi poudarkov: od trenja med
Kantovim Aufklärung in njegovimi Kritikami k vprašanju aktualnosti, ki ga zastavlja Kant; od
zgodovinskih primerov kritične drže ter tradicije kritične teorije k drži modernosti in Baudelairu; od
analitičnih postopkov ter spreobrnitve Kantovega Aufklärung k možnostim prekoračitve meja ter
filozofskemu êthosu. Razliko lahko še bolj natančno določimo, če se osredotočimo na dela besedil,
kjer Foucault razlaga raziskovalne postopke.
Poleg tega, da Kritika analitičnim postopkom nameni precej več pozornosti, našteje in opiše tudi
dva, ki v Razsvetljenstvu sploh nista omenjena: eventalizacija in strategija oziroma strateška
analiza. Kako to, da pozno besedilo ta dva izpušča? Da bi na to odgovorili, moramo ugotoviti, kaj ta
dva postopka sploh sta, predvsem pa spoznati njuno razmerje z drugima dvema, splošno poznanima
Foucaultovima analizama, arheologijo in genealogijo.
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Povzemimo slednja. Prvi je arheološki nivo analize, katerega naloga je, da »predoči pogoje
sprejemljivosti nekega sistema (naj bo to sistem mentalnega zdravja, kaznilniški sistem,
prestopništvo, seksualnost itd.),« a obenem tudi, da »identificira, kaj je tisto, kar je dotičen sistem
naredilo za težko sprejemljiv: njegova arbitrarna narava v terminih vednosti, njegovo nasilje v
terminih oblasti«. Ta tip analize »ne bo poizkušal identificirati univerzalnih struktur celotne
vednosti ali vsega možnega moralnega delovanja, ampak si bo prizadeval obravnavati primere
diskurza, ki artikulirajo, kar mislimo, rečemo in naredimo, kot toliko zgodovinskih dogodkov,« ki
jih bo povrnil kot »čiste singularnosti«. Drug postopek pa je genealogija, ki »poskuša obnoviti
pogoje pojavitve neke singularnosti, rojene iz mnoštva določujočih elementov, glede na katere ni
njihov produkt, ampak učinek«. Pokazati mora kontingentno naravo tega, kar se realizira v
zgodovinskem procesu: »iz form tega, kar smo, ne bo sklepala, kaj smo zmožni storiti in vedeti;
ampak bo izločila iz kontingence, ki je iz nas naredila to, kar smo, možnost, da nismo več, da ne
delamo in ne mislimo več tega, kar smo, delamo in mislimo.«
Kakšno vlogo imata torej eventalizacija in strategija? Istega leta, kot je potekalo predavanje o
kritiki, je Foucault na okrogli mizi z zgodovinarji na vprašanje glede oscilacije med »hiperracionalizmom« in »infra-racionalnostjo« v njegovih analizah razložil, kaj misli z »eventalizacijo«:
»Poskušam delovati v smeri tega, kar bi lahko označili za “eventalizacijo.” Čeprav je “dogodek” zdaj
že dolgo časa kategorija, ki jo zgodovinarji malo cenijo, se sprašujem, če je, v kolikor jo razumemo
na določen način, “eventalizacija” lahko uporaben postopek analize. Kaj mislim s tem terminom?
Prvič, prelom v samoumevnosti. To pomeni, da singularnost naredimo vidno na mestih, kjer obstaja
skušnjava po obračanju k zgodovinski konstanti, takojšnja antropološki značilnosti, ali očitnosti, ki
se uniformno vsiljuje vsemu. Da bi pokazali, da stvari “vendarle niso bile tako nujne”; da ni bilo
samo po sebi umevno, da se je nore ljudi pričelo smatrati kot duševno bolne; ni bilo samoumevno, da
je edina stvar, ki jo je storiti z zločincem to, da se ga zapre; ni bilo samoumevno, da je vzroke za
bolezen potrebno iskati prek individualnih pregledov teles; in tako naprej. Prelom v samoumevnosti,
tistih samoumevnosti, na katerih počivajo naše znanje, naša sprijaznjenost, naše prakse: to je prva
teoretsko-politična funkcija “eventalizacije.”
Drugič, eventalizacija pomeni ponovno odkritje povezav, srečanj, podpor, blokad, iger moči,
strategij, in tako naprej, ki v določenem trenutku utrjujejo tisto, kar posledično velja za
samoumevno, univerzalno in nujno. V tem pogledu, se dotikamo neke vrste množenja ali
pluralizacije vzrokov.« (Foucault, 2003: 249)

Cilj postopka »eventalizacije« je torej preboj samoumevnosti, kar je njegova teoretsko-politična
funkcija. Zakaj »politična« bomo videli takoj, prej se le še ustavimo pri strateški analizi. Foucault jo
v Kritiki uvede na podlagi odsotnosti »principa zaprtja« v genealoški analizi kompleksnih in

46

polivalentnih vzročnih povezav, ki temelji na »nenehni mobilnosti, bistveni krhkosti« razmerij
interakcij, ter jo kot analitični postopek umesti poleg arheologije in genealogije. 39 Nenehna
mobilnost pravzaprav označuje »kompleksno medsebojno vplivanje med tem, kar replicira isti
proces, in tem, kar ga transformira.« Strategija in njena analiza se tako umešča v dimenzijo
negotovosti, tja kjer se dogajajo potencialne transformacije nekega procesa. Ko v Volji do znanja
Foucault govori o odporu, ki nima enega mesta ali središča, ga umesti v strateško polje: »Pač pa so
različni odpori, ki so različnih vrst: možni, nujni, neverjetni, spontani, divji, samotni, dogovorjeni,
klečeplazni, siloviti, nespravljivi, pripravljeni na sporazum, koristoljubni ali žrtveni; po opredelitvi
lahko obstajajo samo v strateškem polju odnosov oblasti.« (Foucault, 2010: 92) Strateškost bi tako
bila analiza strateškega polja, ki je hkrati analiza vseh možnih točk odpora, odločitev in
transformacij.
Razmerja med vsemi štirimi postopki na prvi pogled niso povsem jasna, vendar osnovno
konfiguracijo med njimi, kakor jo gre razbrati iz Kritike, lahko postavimo. Analiza strategije je na
istem nivoju kot arheologija in genealogija, saj Foucault pravi, da so to »tri nujno sočasne dimenzije
iste analize«. In vse kaže, da je ta »ista analiza« prav eventalizacija, da slednja torej zaobjema vse
tri ostale. Pri tem moramo imeti v mislih, da tako »eventalizacija« kot »analiza strategije« nista zelo
znana izraza v povezavi s Foucaultovim delom in nista del njegovih osnovnih konceptov. Pojem
strategije se pojavi v Rojstvu zapora in je še bolj razvit v Volji do vednosti, a tam nastopa kot nekaj,
kar je potrebno analizirati, ne pa v obliki neke specifične analize. Prav tako »eventalizacije« ni
zaslediti pred besedilom o kritiki in okroglo mizo istega leta, četudi je pojem »dogodka« nekaj, kar
se vleče čez vse njegovo delo.
Prva teoretsko-politična funkcija eventalizacije je razbijanje samoumevnosti. Če to primerjamo s
cilji, ki si jih zastavljata arheologija in genealogija, lahko rečemo, da je razbijanje samoumevnosti
na seznamu nedvomno tudi pri njiju, vendar prav gotovo ne na prvem mestu;to je šele sekundarni
učinek teh dveh analiz – do njega prideta preko ovinka zgodovinske analize. Tako sta obe primarno
usmerjeni, vsaka na svoj način, na nek zgodovinski material, ki si ga jemljeta za svoj objekt
raziskave. Eventalizacija pa je primarno usmerjena na razbijanje samoumevnosti. Kaj to pomeni?

39

Ali odsotnost principa zaprtja velja tudi za arheološko analizo? Tu naletimo na problem: če je ta princip utemeljen na
»nenehni mobilnosti« interakcij in posledičnimi »variabilnimi marginami negotovost«, njegovo odsotnost nedvomno
lahko utemeljimo v kontekstu genealogije, ki analizira zgodovinski nastanek stvari v elementu kontingence, torej
analizira dogodke, ki so bili nujni za konstitucijo nečesa, a sami po sebi vendarle popolnoma naključni. Kako pa naj to
odsotnost pripišemo arheologiji, ki odkriva diskurzivne regularnosti, ki utemeljujejo diskurzivno enotnost? Tudi če naj
bi arheologija instance diskurza obravnavala kot singularnosti, še vedno ni jasno, kako naj znotraj teh reguliranih in
hkrati regulacijskih singularnosti utemeljimo polje interakcij in mobilnosti? O strategiji lahko očitno govorimo le v
kontekstu genealogije.
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Samoumevnosti niso lastne zgodovinskemu materialu ali tistim, ki so bili hkrati podvrženi
zgodovinskim procesom in njihovi dejavni akterji, saj v začetnih bojih, v katerih so bile današnje
samoumevnosti konstituirane, slednje nikakor niso mogle biti samoumevne. Samoumevnosti lahko
tako pripišemo le nam samim, naši sedanjosti. Sedaj vidimo, v čem je funkcija eventalizacije
politična: eventalizacija je primarno usmerjena na danes, na aktualnost, na katero želi s svojim
rušenjem samoumevnosti vplivati.
Podobno lahko izpeljemo glede strateške analize, četudi na malo manj strog način. »Strategija« je
nekaj, kar Foucault formulira v okviru svojih genealoških raziskav in je nujni pogoj za obstoj
nekega širšega oblastnega režima, kakršen je na primer panoptični model ali moderna politika
seksualnosti. Oblastni režim mora biti strateško organiziran, v mreži oblastnih razmerij mora
povezovati strateške točke, da si zagotovi »globalne učinke«. A ob tem je treba vedno imeti v mislih
»dvojno pogojevanje« (ZS; 96) strategije z možnimi taktikami v »strateškem ovoju«. Prav pri
taktikah se rojevajo odpori, ki lahko naknadno tvorijo neko drugo strategijo. Strateška analiza bi
torej preiskovala to polje strategij in taktik. Ampak ali ni to že tako in tako naloga genealogije? Če
je strategija nujna za delovanje globalnih oblastnih režimov; in če je genealogija v kombinaciji z
arheologijo postopek za raziskavo teh režimov, kaj k temu doprinese strateška analiza kot različna
od arheologije in genealogije ter postavljena njima ob bok? Če vprašamo še z drugimi besedami:
naloga arheologije je, da na površje prinese singularnost zgodovinskih dogodkov, in naloga
genealogije, da prikaže njihovo kontingenco, s čimer se zdi, da je negotovo polje »nenehne
mobilnosti in bistvene krhkosti« že pokrito – kaj naj bi potemtakem bila ločena domena in splošni
doprinos strateške analize? Edino, kar ji preostane, je odgovor na to, »kaj replicira isti proces in kaj
ga transformira«. Kako se z uvedbo strateške analize torej spremeni poudarek celotnega
raziskovalnega podjetja, ki ga Foucault predlaga na tem mestu? Zdi se mi, da strateška analiza tako
ne doprinese nič drugega kot poudarek na transformativnih potencialih taktik in s tem, kakor
eventalizacija, na političnem dometu kritičnega projekta.
Nedvomno obstaja konceptualna afiniteta med obema pojmoma prav na točki potencialov odpora in
političnosti, ki jo implicirata. Kako lahko glede na to sedaj mislimo umanjkanje omembe teh dveh
postopkov v Kaj je razsvetljenstvo? Osnovna razlika med besediloma je, kakor sem pokazal zgoraj,
ta, da Kritika vztraja na teoretski in filozofski pertinenci, medtem ko ima Razsvetljenstvo močnejši
značaj »poziva«, ko vztraja na »izhodu« in »odnosu do sebe«, ki je zapisan umetnosti in
eksperimentu. Foucaultovi teoretski postopki v slednjem figurirajo le v ozadju ali le v manjših delih
opisa odnosa modernosti. Sprememba fokusa od enega do drugega poteka od opisovanja
Foucaultovih analitičnih postopkov k poudarjanju njihovih transformativnih učinkov. Tako lahko na
vprašanje umanjkanja dveh postopkov odgovorimo na naslednji način: možnost transformacij
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oziroma oblika izhoda je v Kritiki formalizirana v tipu analize (generalno kot eventalizacija,
specifično kot strateška analiza), s čimer je karakter teksta kot poziva nekoliko omiljen oziroma
skrit za dozdevno nevtralnimi teoretskimi metodami; v nasprotju s tem pa je videz nevtralnosti v
Razsvetljenstvu razpuščen, besedilo dobi ekspliciten karakter poziva in neposredno naslovi
transformacijske smotre samega prakticiranja dotičnih analitičnih postopkov v razmerju do tistega,
ki jih izvaja. Razliko bi lahko označili tudi kot napetost med deskripcijo in preskripcijo, in kot
bomo kasneje videli, je tudi Kantovemu tekstu lastno takšno trenje.
To razliko lahko po eni strani pojasnjujemo z različnima kontekstoma obeh predavanj. 40 Kritika je
bila namenjena publiki, ki so jo sestavljali člani ali vsaj posamezniki blizu Francoskega društva za
filozofijo, torej izobraženi filozofi, strokovnjaki s sorodnih področij in drugi člani »intelektualnega
razreda«. Publika v primeru Razsvetljenstva pa so bili po večini ameriški študenti z univerze
Berkeley. V tem smislu je moralo prvo besedilo vsaj do neke meri odgovoriti diskurzivnim
kriterijem strogih francoskih intelektualcev, medtem ko je drugo moralo odgovoriti pragmatizmu
ameriških študentov.41 Ta interpretacija odpira pot k vprašanju publike in njene funkcije v moderni
filozofiji. A to vsaj na prvi pogled enostavno empirično vzročno-posledično razmerje ne izčrpa vseh
možnosti odgovora. Če označimo razliko med besediloma z nekakšno ambivalenco (ki ju obenem
ločuje eno od drugega in preči vsakega posebej – mogoče bolj Kritiko kot Razsvetljenstvo) med
teoretskim analitičnim postopkom in političnim projektom, se nam odpre druga pot – ki je
pravzaprav tista, ki ji poskušam slediti čez celo besedilo: napetost med teorijo in politiko, napetost
med moderno filozofijo in delovanjem, ki znotraj nje nastopi kot vprašanje revolucije. Obe liniji,
publiko in revolucijo, lahko nadaljujemo s pomočjo Foucaultovega predavanja, ki se nahaja med
Kritiko in Razsvetljenstvom ter je bilo kasneje uredniško naslovljeno Kaj je revolucija?

40

Tu je potrebno upoštevati tudi, da je ta čas, torej po letu 1976 in do Foucaultove smrti, čas, ko pride do premika
fokusa na ravni celote Foucaultovega dela, ki se je manifestiral predvsem v njegovi opustitvi prvotnega projekta za šest
knjig Zgodovine seksualnosti in premiku k študiju antike ter »odnosa do sebe«. Vendar to dejstvo ne vpliva bistveno na
tezo, ki jo želim izpeljati.
41

V »Acknowledgemets« zbornika Foucaultovih tekstov Politics of Truth piše (najverjetneje je avtor urednik zbornika
Sylvere Lotringer): » Foucaultova raziskava Kantovega Was ist Aufklarung, je v nekem smislu najbolj 'ameriški'
moment Foucaultove misli, saj je v Ameriki nujnost povezave njegovih lastnih refleksij z refleksijami Frankfurtske šole
(Habermas, Benjamin) postala vidna.«
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Revolucija in njena publika
Gre v resnici za dve predavanji, ki ju je Foucault imel v dveh zaporednih uvodnih urah svojega
seminarja na College de France v šolskem letu 1982/3, naslovljenega Le gouvernement de soi et des
autres. Prvo uro je posvetil nekaj posameznim temam, vezanim na Kantovo besedilo Kaj je
razsvetljenstvo?, pri čemer nas bosta zanimali predvsem njegova obravnava »pogojev izdajanja« v
Kantovem kontekstu in analiza Kantovega poznega besedila o revoluciji. Druga ura pa je bila
posvečena natančnemu branju Kantovega besedila, na katerem je kasneje očitno temeljil tudi
Foucaultov tekst Kaj je razsvetljenstvo? To Foucaultovo branje smo v osnovi že spoznali preko
obeh obravnavanih besedil, v tem predavanju je to branje le še bolj podrobno. Zato lahko na tem
mestu le ponovimo osnovno zagato Kantovega besedila, kakor jo izpostavi Foucault.
Aufklärung je tako ime neke dobe, a tudi ime nekega procesa, lastnega sedanjosti, v kateri Kant
piše, ki je definiran kot »izhod iz nedoletnosti«. Smer gibanja ni jasna. Besedilo ima hkrati
deskriptiven in preskriptiven karakter in v večjem delu vztraja na ambivalenci med pasivnim in
aktivnim značajem tega procesa, glede na katerega se zastavlja vprašanje, kako ta izhod doseči in
kdo ali kaj je nosilec tega gibanja. Nedoletnost je definirana kot kombinacija dveh nelegitimnih
parov: prvega tvorita podložnost in odsotnost rezoniranja oziroma rabe uma in nastopi v obliki
splošnega prepričanja, da vladanje nastopi tam, kjer ni rezoniranja oziroma rabe uma (a, pravi Kant,
obstaja en vladar, ki pravi: »rezonirajte kolikor želite, vendar ubogajte!«); drugi pa je zmeda med
zasebnim in javnim področjem, ki bi morali biti ločeni – torej področji Privat in Publikum, ki nista
razumljeni kot nasprotni si domeni objektov, znotraj katerih bi potekale človeške aktivnosti, ampak
kot dva različna tipa rabe lastnih zmožnosti. Iz česa torej sestoji nedoletnost in iz česa izhod iz nje?
Nedoletnost je razširitev podrejenosti, ki je enačena z odsotnostjo rabe razuma, tako, da ne vlada le
domeni privatnega, ampak tudi domeni javnega, s čimer je onemogočena javna in univerzalna raba
razuma. Izhod bo tako dosežen takrat, ko bo raba razuma ločena od podrejanja na način, da bo
slednja omejena na privatno sfero, kjer seveda tudi ne bo prostora za Räsonnieren, medtem ko bo
domena javnega v polnosti namenjena javni rabi razuma, torej univerzalni in absolutni rabi brez
vsakršne oblike avtoritete. A proti koncu tekst postane problematičen, saj Kant na več mestih zanika
same temelje, na katerih je gradil svojo analizo – omeni na primer zunanje ovire izhodu iz
nedoletnosti ali pa to, da se v niansah pomenov postavlja na stran pasivnosti procesa. To kulminira
v tem, da Kant za nosilca Aufklärung proglasi pruskega kralja Friderika II in nato v zaključnem
odstavku, vsaj v Foucaultovi interpretaciji, pravi, da bo prav svobodna in javna raba uma
navsezadnje pripeljala do razumske utemeljitve imperative podložnosti na področju civilne družbe.
Foucault pravi, da lahko v tem vidimo prenos politične koristi s svobodne rabe razuma na področje
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zasebne ubogljivosti. Z drugimi besedami: racionalizacija v imenu svobode se tu spreobrne v
racionalnost podreditve. Vendar ne gre za to, da bi Kant tu racionaliziral oblast, kar bi mu lahko z
neke pozicije očitali, temveč za to, da se na tem mestu Kant vpenja v genealogijo tega, kar Foucault
analizira kot moderne oblike vladanja, ki jih v prvi vrsti karakterizira »racionalnost«. Ne gre torej
zgolj za upravičevanje oblasti preko racionalizacije, ampak za racionalnost same oblasti.
Že zgoraj smo izpostavili vprašanje razmerja do publike, ki ga lahko tu še nekoliko razširimo. Kaj
je razsvetljenstvo? niha med deskripcijo in preskripcijo, torej tem, da na eni strani svoji publiki
nekaj sporoča o nekem stanju stvari, ki ga imajo možnost opazovati kot pasivni gledalci, in na
drugi, da svojo publiko poziva k pogumu in aktivni udeležbi v tem aktualnem procesu, ki je odvisen
prav od njihove participacije. A kakor je pokazal Foucault, se besedilo navsezadnje obrne proti
svojemu pozivu, ko zelo neposredno afirmira aktualno oblast, ki ji je prav ta ista publika tudi
podvržena. Z interpretacijo lahko gremo še korak dlje od Foucaulta, a v po našem mnenju isti smeri.
Za ta namen moramo upoštevati serijo sovpadanj, ki so lastne besedilu in ki jih povzame dejstvo, da
Kant v samem aktu objave tega besedila izvaja to, kar v njem predpisuje kot obliko, ki jo mora
privzeti izhod iz nedoletnosti: svobodno rabi svoj um, rezonira v javnem prostoru, in prav s tem, ko
to počne, hkrati dokazuje, da so pogoji za to pravzaprav že izpolnjeni. To je nenavadno skladje tega,
da se v trenutku, ko nek filozof pozove in oriše obliko poti iz nedoletnosti, izkaže, da se to, v
kolikor je to storil v takšni obliki, pravzaprav že odvija – samo besedilo Kaj je razsvetljenstvo? in
dejstvo njegove objave že v zadostni meri izpolnita tako zahtevo, ki jo postavlja deskripcija (odvija
se proces Aufklärung), kot tudi zahtevo, ki jo postavlja preskripcija (drzni si svobodno uporabljati
svoj um!). Ta skladnost je v tem smislu vzporedna s Kantovim končnim nagibom k pasivnemu
značaju procesa Aufklärung, saj na svoj poziv s tem besedilom pravzaprav v polnosti odgovori on
sam. In glede na to, da mora biti raba uma univerzalna, kakor je definirana (še ena koincidenca) v
Kantovih Kritikah, ni potem, ko Kant v polju javnega po načelih univerzalne rabe uma in
racionalno določi, kaj je Aufklärung, več prostora za debato, saj bodo tisti, ki bodo šli po tej poti
javne rabe uma, po nujnosti dospeli do enakega zaključka. Kakšno mesto je s tem iztekom teksta
prepuščeno njegovemu bralstvu? Ali ni slednje na ta način s strani Kanta aktivno potisnjeno, in to
najverjetneje neupravičeno, v pasivno vlogo? In zakaj bi besedilo, ki človeka v splošnem obtožuje
nedoletnosti in obenem trdi, da sam ni sposoben dvigniti svojega jarma in zato potrebuje prav
trenutnega vladarja, sploh namenil tej isti javnosti? Je to nekakšna slaba šala s strani Kanta? Je
mogoče Friderik II plačal objavo tega besedila?
Zgoraj smo se spraševali, če ni prav Kantovo poenotenje empirične množice posameznih bralcev
pod pojem publike tisto, kar zaduši silo poziva k aktivnosti. Tako si lahko zamislimo
institucionalizirano razmerje med piscem in bralci, ki je te narave, da po sami svoji obliki publiko
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vedno že postavlja v podrejen položaj v razmerju do pisca, saj slednji pravzaprav misli namesto nje.
Tako bi pisec vedno zavzemal vlogo razsvetljenca, ki svobodno in avtonomno rabi svoj um, in
neme ter nediferencirane publike, ki je kot poobčena množica bralcev s samo naravo tega razmerja
nujno vedno že potisnjena v vlogo nedoletnosti. Vendar ni tako enostavno, saj publika in domena
javnosti v Nemčiji 18. stoletja nista ista stvar, kot si jo pod tema terminoma zamišljamo danes.
Pojem Publikum, ki konstitura centralni del Kantove analize Aufklärung, namreč v tem kontekstu
pomeni konkretno in institucionalizirano razmerje med bralcem, ki je razumljen kot kdorkoli, in
piscem, ki je kot tak kvalificiran, je »človek kulture«. 42 A to pojmovanje bralca kot »kogarkoli« ni
tako enoznačno. To razmerje namreč ni bilo vzpostavljeno preko univerze, knjige ali množičnih
medijev, kakor v 20. stoletju, ampak preko »tistih oblik izraza, ki so bile obenem oblike
intelektualnih skupnosti, konstituiranih preko revij, ter združenja in akademije, ki so jih objavljale.«
(8) Razmerje med kvalificiranimi pisci in bralstvom je prek njih dobilo svobodno in univerzalno
obliko cirkulacije pisanega diskurza, zato so prav te revije, združenja in akademije tvorile
avtoriteto, ki je v skladu s tem pojmom publike. Publika je torej določena z obstojem tovrstne
institucionalne mreže in tega, kar kroži v njenem okvirju. To pomeni, da publika ni nikakršen
splošen izraz, ampak v resnici precej striktno zamejen pojav, ki ga definira določena ekskluzivnost.
Kakšne konsekvence nosi to za našo temo? 43 Če je bilo bralstvo bolj ali manj zamejeno na to
institucionalno polje – tudi če del ni bil dejansko institucionalno vpet, je moral biti vsak bralec
seznanjen s tipom diskurza, ki se je v teh krogih uporabljal –, potem je lastnost te publike visoka
kvalifikacija na intelektualnem področju. Iz tega vidika ji ne moremo enostavno pripisati
nedoletnosti kot splošnega značaja, ki ga Kant pripisuje človeku. Ta publika je namreč precej dobro
seznanjena z avtonomno rabo razuma in rezoniranjem, saj to prav to konstituira (ali obratno, ona
kot institucija konstituira to dvoje). Tako vidimo, da ni povsem jasno, ali Kant svoj očitek
nedoletnosti nameni tej specifični publiki in s tem vzpostavi samega sebe kot »še eno stopnjo bolj
razsvetljenega« od ostalih delov intelektualnih krogov, ali pa s svojo publiko tvori nekakšen
intelektualni pakt, v katerem skupaj z njo v svoji ločenosti od širše družbe, zasmehuje nedoletnost
»splošnega človeka«. Zasmehovanje je mogoče nekoliko pregroba beseda, a vsekakor bi v tem
primeru šlo za razliko, ki jo vzpostavi intelektualna peščica s pozicije in na podlagi svoje
institucionalne konstitucije tako, da univerzalizira prav to konstitucijo kot edino možno obliko
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izhoda iz nedoletnosti in prek tega očita nedoletnost vsemu, kar se znajde zunaj nje. Če velja
slednje, je problem seveda v tem, da gre še za eno ne tako naključno koincidenco – institucije
publike in publike kot kriterija izhoda iz nedoletnosti –, ki za pogoj izhoda iz nedoletnosti postavlja
samo sebe, ki pa je realno gledano striktno ekskluzivna in partikularna družbena skupina. A
katerakoli od možnosti obvelja, Kantova delimitacija sebe od publike ali splošnejša delimitacija
publike od civilne družbe – v vsakem primeru gre za delimitacijo med aktivnim nosilcem procesa
Aufklärung in pasivnim, lenim in strahopetnim udeležencem dobe razsvetljenstva. V prvem primeru
bi šlo za razmerje med Kantom in nemško intelektualno srenjo, v drugem pa med slednjo in
preostalo civilno družbo. Čeprav se bolj nagibamo k drugi možnosti, odločitev ni jasna. Če se
vprašamo, komu je namenjen poziv k pogumu, ima slednji smisel le v prvem primeru, saj bi
naslavljal svoje neposredne bralce, medtem ko bi v drugem glede na ekskluzivnost publike svojega
naslovnika popolnoma zgrešil in bil neumesten že na samem začetku. Na tem mestu izpostavimo le
še eno stvar. V prvem primeru, torej v kolikor se Kant s svojim pozivom naslavlja na ekskluziven
Publikum, je vse, kar ni del njega, torej to, kar naj bi označevala izraza civilna družba in »splošni
človek«, izrinjeno v čisto zunanjost – nima nikakršnega mesta v procesu Aufklärung, je potencialno
izrinjeno celo iz razlikovanja med nedoletnostjo in avtonomno rabo uma, saj ima celo nižji status
kot Publikum, status pod-nedoletnosti, ki v enačbo procesa razsvetljenstva sploh ne more vstopiti,
ampak je pravzaprav porinjeno v sfero čiste podrejenosti in ima striktno le status »partikularnega
dela družbenega stroja«, katerega naloga je izvajati svojo določeno funkcijo. V drugem primeru, v
kolikor se Kant naziva na posamezne člane civilne družbe, ki ne tvorijo publike, potem dobi ta del
družbe v razmerju do publike status običajne zunanjosti oziroma eksternosti, to je zunanjosti, ki je v
razmerju z notranjostjo na način, da kot njena zunanjost tvori njen notranji in negativen pogoj. Z
drugimi besedami, Publikum je konstituirana v razmerju do civilne družbe zasebnikov, v katerem
ima slednja vlogo nemega in pasivnega, notranje izključenega naslovnika, publika pa vlogo
nekakšne razsvetljene avantgarde v procesu Aufklärung. A kakor rečeno, je slednja interpretacija
problematična, saj v tem primeru razsvetljenski poziv nikoli ne doseže naslovnika.44 Kakorkoli, v
vsakem primeru vidimo, da razmerja niso jasna in da katerokoli interpretacijo že izberemo, osnovna
razmerja nadrejenosti in podrejenosti ostajajo v svoji funkciji.
Očitno tudi Kantu nekaj ni dalo miru in leta 1798, štirinajst let po besedilu o razsvetljenstvu, je
napisal – tako Foucault – njegovo nadaljevanje. Tokrat je besedilo vezano na vprašanje »kaj je
revolucija?« in Kant ima ob tem v mislih seveda rancosko revolucijo. Foucaultova analiza je v
grobem naslednja. Vprašanje revolucije nastopi, ko Kant v Sporu fakultet razlaga razmerje
44
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filozofske in pravne fakultete, ki ga zadeva vprašanje napredka človeške vrste. Ta napredek je
odvisen od tega, če lahko določimo njegov vzrok. Vzrok pa moramo iskati v nekem singularnem
historičnem dogodku, ki bo služil kot njegov znak – znak tega, da je ta vzrok vedno že deloval,
deluje in bo deloval tudi v prihodnosti. Ta vzrok mora torej potrditi splošno tendenco celotnega
človeštva do razvoja v smeri napredka. Dogodek je torej francoska revolucija, a kaj je znak trajnega
vzroka napredka, ki ga najdemo v povezavi z njo?
»Kar je pomembno, ima pomen in je znak napredka, je to, da je vse okoli Revolucije, pravi [Kant],
"simpatija do aspiracije, ki meji na entuziazem." Kar je torej pomembno, ni sama Revolucija, ki je v
vsakem primeru nered in zmešnjava, ampak kaj se dogaja v glavah tistih, ki ne delajo Revolucije
oziroma vsaj tistih, ki niso njeni glavni akterji. Kar je pomembno, je entuziazem za Revolucijo.« (18)

Ta entuziazem je za Kanta znak za to, da vsi ljudje verjamejo, da je pravica vsakega ljudstva, da si
zagotovi politično konstitucijo, ki mu ustreza, in da ljudje stremijo k politični konstituciji, ki na
podlagi svojih lastnih principov preprečuje vsako napadalno vojno. In vemo, da »sta ta dva
elementa (svobodno izbrana politična konstitucija in politična konstitucija, ki preprečuje vojno) tudi
sam proces Aufklärung, oziroma da je Revolucija v resnici dovršitev in nadaljevanje samega
procesa Aufklärung.« (18)
Foucault s tem bolj ali manj zaključi. Njegov namen je bil predstavitev teksta o revoluciji in
umestitev besedila iz leta 1784 v razmerju do njega. V tem besedilu tako ne išče njegovih notranjih
konfliktov ali nejasnosti. Vendar bi glede na našo gornjo razširitev problematike publike bilo
vredno dodati opombo. Namreč, ali ne gre najti kontinuitete tudi na nivoju Kantove določitve
mesta, ki nosi vrednost v nekem procesu? Res je, da tukaj ni Friderika II, ampak njegovo mesto
zavzame Revolucija. A če smo pozorni, vidimo da Revolucija sama pravzaprav sploh ni pomembna.
Pomemben je revolucionarni entuziazem. Vendar ta ni eksplicitno na strani nosilcev Revolucije,
ampak nekoga drugega – tistih, ki vanjo niso neposredno udeleženi, njenih opazovalcih. Ali ni to
enak premik poudarka kot premik od poziva k izhodu iz nedoletnosti k nosilcu razsvetljenstva, za
podobo katerega se glede na našo gornjo analizo navsezadnje razkrije Publikum oziroma Kant sam?
Če je bil Friderik II tam naključen vladar, ki je udejanjil pogoje Aufklärung, ki so sicer filozofsko
utemeljeni v Kantovem pisanju in realno utemeljeni v instituciji publike, zatorej so tudi nosilci
največje vrednosti v razmerju do Aufklärung – potem mesto, ki nosi največjo vrednost v razmerju
do Revolucije, ni mesto dejanskega revolucionarnega boja, ampak mesto zunanjega opazovalca.
Prav to mesto, ki je realno gledano v revolucionarnem procesu povsem pasivno – si ne umaže rok z
aktivno participacijo – Kant proglasi za odločujoče. Vendar ne odločujoče v razmerju do same
revolucije, ampak odločujoči znak, ki kaže na trajen napredek človeške vrste. Ali ni sporočilo torej
nekaj takega: »entuziazem pasivnih opazovalcev, kar smo navsezadnje tudi sami (to je bistveno!),

54

nam garantira, da napredek človeštva obstaja in bo vedno obstajal,« iz česar zlahka sledi sklep –
»torej sem lahko ne glede na uspeh ali neuspeh revolucije vedno zgolj pasiven opazovalec, saj je
napredek zagotovljen sam po sebi.« In kaj drugega je množica pasivnih opazovalcev revolucije kot
njena publika? To ne bi pomenilo nič drugega, kot da Kant po nekem nenavadnem ovinku ponovno
utemelji svojo lastno pozicijo rezoniranja in pozicijo publike. Če je to podvojeno pozicijo v
Razsvetljenstvu utemeljil pozitivno kot aktivno pozicijo nosilca procesa Aufklärung preko javne
rabe uma, potem jo tu utemelji negativno kot pasivno pozicijo v razmerju do procesa Revolucije, a
še vedno kot pozicijo, ki nosi največjo vrednost. Kaj pa se je zgodilo z »občim človekom«, ki je bil
prej obtožen nedoletnosti ali celo porinjen še nižje od tega v strojno podpalubje civilne družbe? Nič,
dela revolucijo. Ti, ki so prej bili tako ali drugače izključeni iz participacije v procesu
razsvetljenstva, pač niso nobeni drugi kot ti, ki danes delajo revolucijo, medtem ko Kant na podlagi
njihovega boja ugotavlja, da vendarle obstaja napredek človeštva in da lahko zato mirno ostane v
svojem naslanjaču. Realni proces revolucije, ki zahteva (umazano) delo, tako v razmerju do
filozofske refleksije ostaja v čisti zunanjosti, torej v ne-razmerju. Revolucija nastopa kot moderna
filozofska politična fantazma, ki pa je zgolj to in nič več: vse, kar je filozofija v razmerju do
revolucije realno zmožna proizvesti, je entuziazem iz varne distance, naj bo le-ta časovna ali
prostorska. Z malo manj entuziazma do izpostavljanja Kantove pregovorne praktične pasivnosti, ki
jo ta entuziazem v splošnem pripisuje moderni filozofiji, lahko vseeno rečemo, da med tekstoma
obstaja kontinuiteta opisanega problema in da zato prenos poudarka od Friderika II v
Razsvetljenstvu k Revoluciji sam po sebi še ne nosi velikih sadov.
Kako sedaj v tej situaciji umestiti Foucaulta? Če se vrnemo k njegovim trem predavanjem – Kritiki,
Revoluciji in Razsvetljenstvu – je takoj jasno, kaj je glavna stvar, ki Foucaulta zanima pri Kantovem
besedilu: »zdaj«, »danes«, »aktualni trenutek«. Ne zanima ga vprašanje »današnjega trenutka« na
splošno, ampak specifično znotraj filozofske refleksije, kjer se prvič zares pojavi s tem Kantovim
besedilom. Navedimo kar daljši odlomek, v katerem Foucault pojasni svoj interes:
»Na kratko, zdi se mi, da v tem Kantovem tekstu vidimo pojavitev vprašanja sedanjosti kot
filozofskega dogodka, kateremu filozof, ki govori o njem, pripada. Če želimo filozofijo smatrati kot
obliko diskurzivne prakse s svojo lastno zgodovino, potem mislim, da v tej interakciji vprašanja ''Kaj
je razsvetljenstvo?'' in odgovorom, ki ga poda Kant, vidimo kako filozofija – in menim, da ne
pretiravam, če rečem, da prvič – postaja površina nastopa svoje lastne aktualne diskurzivne realnosti;
sedanje realnosti, ki jo preizprašuje kot dogodek, katerega filozofski pomen, vrednost in singularnost
mora izraziti, in kot dogodek, v katerem mora najti oboje, tako svoj raison d'être inpodlago tega, kar
govori. In iz tega razloga vidimo, da se filozofska praksa ali raje filozof, ki predstavlja svoj filozofski
diskurz, ne more izogniti vprašanju o tem, da je on sam del te sedanjosti. To pomeni, da ne bo šlo
več za vprašanje njegove zavezanosti doktrini ali tradiciji, ali vprašanje njegovega članstva v
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človeški skupnosti v splošnem, temveč vprašanje o njemu kot delu sedanjosti, o njegovem članstvu v
partikularnem ''mi'', če želite, ki je povezan, bolj ali manj, s kulturno celoto značilno za njegovo
aktualnost. Ta ''mi'' mora postati, ali pa je v procesu postajanja, objekt filozofove lastne refleksije. In
obenem postane nemogoče, da bi filozof prekinil z prevpraševanjem njegovega singularnega
članstva v tem ''mi''. Zdi se mi, da je filozofija kot površina nastopa aktualne realnosti, kot
prevpraševanje pomena aktualne realnosti, katere del je, in kot filozofovo prevpraševanje tega ''mi,''
kateremu pripada in v razmerju do katerega se mora umestiti, distinktivna poteza filozofije kot
modernega diskurza, kot diskurza o modernosti.« (12-13)

S Kantovim tekstom vidimo, kako filozofija postaja površina nastopa svoje lastne diskurzivne
realnosti. Filozofska praksa ali, bolje, filozof se ne more več izogniti svoji aktualnosti. Filozofski
diskurz in filozofska praksa sta nekaj, česar očitno ne smemo povsem enačiti. Filozofska praksa je
mnogo bližje temu, kar imenujemo filozof, kot pa filozofskemu diskurzu. Foucault s tem poseže
neposredno v srce moderne filozofije, njegov kritični projekt se odvije na samem začetku razcepa
glavne arterije, od katerega vodita dve nasprotni si poti. Prvo je Kant v svojih treh Kritikah
utemeljil kot tradicijo kritične filozofije, ki postavlja vprašanje pogojev možnosti resničnega
védenja. Foucault jo imenuje »analitika resnice« in prepozna v anglo-saksonski analitični tradiciji.
Vprašanji, ki ju zastavi Kant – Kaj je razsvetljenstvo? in Kaj je revolucija? – pa peljeta po drugi
poti in neumorno preganjata večji del filozofije od njihove zastavitve dalje. Ta druga kritična
tradicija ne zastavlja vprašanja pogojev možnosti védenja, ampak vprašanja: »Kaj je naša aktualna
realnost? Kaj je aktualno polje našega izkustva? Kaj je aktualno polje možnega izkustva?« (20) To
ni analitika resnice, ampak »ontologija sedanjosti«, »aktualne realnosti«, »ontologija modernosti«,
»ontologija nas samih«.
»Zdi se mi, da smo danes soočeni z naslednjo filozofsko odločitvijo. Odločiti se moramo ali za
kritično filozofijo, ki se predstavlja kot analitična filozofija resnice v splošnem, ali pa za kritično
misel, ki zavzame obliko ontologije nas samih, naše aktualne realnosti. Ta slednja oblika filozofije,
ki je od Hegla do Frankfurtske šole, preko Nietzscheja, Maxa Webra in tako dalje, utemeljila obliko
refleksije, h kateri se, seveda, prištevam, kolikor le lahko.« (21, poudarki avtorja)

Zakaj se ena linija imenuje »kritična filozofija« in druga »kritična misel«? Nedvomno zato, ker je
filozofija, »kot jo poznamo«, na strani analitike resnice in filozofskega diskurza. »Misel« pa je
potemtakem na strani filozofske prakse in filozofa. To je neko drugo pojmovanje mišljenja, kakor
smo ga videli, ko smo obravnavali Benvenistovo besedilo na začetku. Mišljenje na strani prakse in
eno izmed določil te prakse je preizkus oziroma eksperiment, kakor smo videli pri pojmovanju
zgodovinsko-filozofske prakse, čemur lahko rečemo tudi »teza« ali »vaja v mišljenju«.
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Vaja v mišljenju: transcendenca
Foucaultovo podjetje je torej obenem nadaljevanje (specifičnega dela) in spreobrnjenje Kantovega
projekta Aufklärung, pri katerem primarno ne gre več za stanje nedoletnosti, v katerem človek
ostaja iz strahopetnosti in lenobe, na eni strani, ter za pogum, pravičnost in umnost nadvlade
Friderika II na drugi, ampak za neko drugo orientacijo, neko drugo smer, ki jo je najbolj splošno
mogoče označiti s spreobrnjenjem vlog med Kritiko in Aufklärung, pri katerem je prva podvržena
ali vprežena v funkciji drugega. A sedaj moramo glede na celotno pot, ki smo jo prehodili, vsaj
poskusiti nakazati natančnejše obrise tega novega razmerja, navsezadnje tudi znotraj vseh
poudarkov, ki smo jih delali tekom te poti. Temu je namenjeno naslednje poglavje, pred tem pa
naredimo krajši eksperiment znotraj Foucaultovega Kanta, ki nam bo mogoče tudi dodal enega
izmed odtenkov prakse, ki sledi tej spreobrnitvi. Najprej dvojno opozorilo. Foucaultov Kant ni
Kant, zato nikakor ne pretendiramo, da bi mu bili zvesti. In drugič, s poudarkom na eksperimentu
oziroma vaji opozarjamo, da to pravzaprav tudi Foucault ni, vsaj ne »polnopravno«, karkoli naj bi
že to pomenilo. Ta vaja sestoji iz razvitja potencialnih konsekvenc oziroma ene konsekvence
Foucaultove spreobrnitve, ki pa je Foucault nikjer ne omenja, niti v podotnu ne, njegove eksplicitne
izjave prej govorijo v nasprotju z njo. Ampak poskusimo.
Foucault transcendentalni apriorij »zamenja« s historičnim in vprašamo se lahko, kaj se ob tej
zamenjavi zgodi z drugimi členi transcendentalne zgradbe? Kaj se zgodi s transcendentalnim
subjektom? In kaj se zgodi s transcendenco, ki jo Kant že na prvih straneh uvoda v Kritiko čistega
uma zavrne kot obliko neutemeljenega spoznanja in katere izključitev služi kot nekakšen predpogoj
ali temelj, na katerem je zgrajena transcendentalna zgradba? 45 Serija vprašanj, ki pelje v tej smeri,
se glasi: Če transcendentalni apriorij, ki je kot pogoj vsakršne spoznave na strani univerzalnosti in
ima nezgodovinski značaj trde spoznavne osnove, zamenja historični apriorij, ki prav tako določa
»meje možnega spoznanja« in obenem tudi »meje možnega izkustva« (kot navsezadnje tudi
transcendentalni apriorij, a to počneta na drugačne načine), ali bolj pravilno rečeno, naravnost
nalaga določena zgodovinsko pogojena znanja in izkustva (česar pa transcendentalnemu aprioriju
ne moremo pripisati, saj nastopa le kot pogoj možnosti) ter se neposredno vpisuje v telo,46 ali ne bi

45

A obenem tudi kot njen cilj – ali ni to srečanje začetka na samem koncu ena od glavnih značilnosti moderne misli kot
misli Istega? Temelj se pojavi kot cilj: kot izpostavljeno na začetku, osnovna dejavnost moderne filozofije je
samoutemeljevanje.
46

»Telo: površina vpisovanja dogodkov (medtem ko jih govorica zaznamuje in ideje razpustijo), prostor disociacije
jaza (ki mu skuša pripisati himero substancialne enotnosti), volumen v nenehnem drobljenju. Genealogija kot analiza
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mogli reči, da v tej drugačni konstelaciji prav telo zasede mesto, homologno tistemu, ki ga zaseda
transcendentalni subjekt v transcendentalni zgradbi? Če to velja, kakšne konsekvence sledijo iz
tega? In predvsem onkraj očitnih, namreč odprtja novega horizonta zgodovine, novih objektov
raziskave itd., kakšne povratne konsekvence ima to za možnost spoznanja, za vednost in kakšne za
kritični projekt Aufklärung? Navsezadnje, ali se znotraj te historične, materialne in pragmatične
spreobrnitve Kanta ne bi morali vprašati tudi, kaj se zgodi s transcendenco? Ali ni prav vprašanje
transcendence tisto, ki odpira pot premisleku o konsekvencah teh zamenjav za vednost in kritični
projekt? Vsega tega tu ne moremo v polnosti razviti, sledimo le osnovni liniji.
Vzemimo, da je vprašanje transcendence, potem ko je na podlagi historičnega apriorija pod vprašaj
postavljena univerzalnost transcendentalnega apriorija, na mestu. Spomnimo se, kako Foucault
definira kritiko, oziroma preformulira razsvetljenski Ausgang, ki ni več na strani univerzalne in
javne rabe uma ter Räisonnieren, ampak na strani partikularnega zgodovinskega postajanja, ki
zadobi obliko ne več: »Stvari, ki jih govorim, ne govorim zato, ker bi bile to, kar mislim, ampak jih
govorim zato, da zagotovim, da te stvari niso več to, kar mislim.«47 Ali pa genealogija, ki mora »iz
kontingence, ki je iz nas naredila to, kar smo, izluščiti možnost, da prenehamo [nismo več] biti,
delati in misliti to, kar smo, delamo in mislimo.« (Foucault 2008: 246) Izhod torej sestoji iz tega, da
zapustimo, se ločimo ali izločimo od oziroma iz tega, kar smo, od obstoječega – lastne in aktualne
sedanjosti, ki jo tvorijo določeni oblastni odnosi, v katerih smo konstituirani mi sami, oziroma v
katerih smo postali to, kar smo. Ali ni to sorodno transcendenci? Transcendenca v tem primeru ne
bi bila nič drugega kot izhod, pot ven iz obstoječega stanja stvari. Seveda lahko ta izhod zavzema
različne oblike in z vsako besedo, ki jo na novo uvedemo, se konotativno polje spremeni. S tem, ko
izhod poimenujemo na ta način, pridobi pomenski odtenek »povišanja«, »nečutnega«,
»neinteligibilnega« in »sakralnega«, saj je transcendenca vezana na sfero nadčutnega in
nadrazumskega, skratka na sakralno sfero, ki ni dostopna sleherniku in s katero lahko komunicira le
preko primernega posrednika, ki ni nihče drug kot duhovni vodja ali religijska avtoriteta, proti
kateri nastopi Kant. Njegova zavrnitev transcendence tako ne temelji le na Kritiki, ampak je
homologna razsvetljenskemu projektu boja proti avtoritetam. Vendar ali gre res za homologijo, se ti
dve zavrnitvi resnično medsebojno podpirata? Na temelju Foucaultovega branja Kantovega besedila
Kaj je razsvetljenstvo? lahko o tem podvomimo: na eni strani imamo razsvetljenski klic po
»odpoklicu« avtoritet na treh področjih (znanje, morala in področje zdravniške stroke), na drugi pa

provenience je torej v pregibu telesa in zgodovine. Pokazati mora telo, potiskano z zgodovino, in zgodovino, ki uničuje
telo.« (NZG, 94)
47

Foucault – The Lost Interview, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=qzoOhhh4aJg, dne 6. 9. 2016
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Kritike, ki postavljajo pogoje možnosti legitimnega delovanja na vsakem od področij in glede na te
pogoje omejijo doseg legitimnega delovanja uma. Na tem mestu seveda nastopi nujnost
razlikovanja med posameznimi kritikami in vprašanje njihovega medsebojnega navezovanja,
razlikovanja ter soočanja, kar je nedvomno pomembno, a za potrebe naše vaje ne najbolj bistveno.
Dvom v homologijo Kantovih Kritik in projekta Aufklärung v navezavi na transcendenco se glasi:
ali področja transcendence s tem, ko jo Kant postavi onkraj meja legitimne rabe uma in jo tako
izvzame tej rabi, ne prepusti prav zunanjim avtoritetam? V kolikor je um izgnan iz področja
transcendence in v kolikor ne obstaja nobena druga zmožnost, ki bi tu uveljavljala svojo
avtonomijo,48 potem je področje odprto za kolonizacijo s strani zunanjega duhovnega vodstva, kar
je seveda v nasprotju z razsvetljenskim klicem po avtonomiji in pogumu.
Če torej sledimo tej liniji, pridobimo sakralno konotacijo transcendence, poleg tega pa dobi ideja
izhoda z uvedbo izhoda kot transcendence še konotacijo višine. V kolikor sledimo začetnemu
poudarku na pomenu tal za Foucaultov kritični projekt, je to videti precej problematično. Vendar
kakor sem poudaril v opombi v prvem poglavju, ravno »orientacija k tlom« že sama implicira
nekakšno »vzvišeno« izvzetost, ki sem ji v nadaljevanju ob pomoči Pierra Hadota protipostavil
antični filozofski prelom z vsakdanjostjo. Tako sem vsaj implicitno pokazal, da izvzetosti, ki jo
implicira pojmovni odnos do tal, ne smemo misliti zgolj kot strukturo mišljenja, ampak jo je treba
misliti hkrati kot materialen problem, s katerim je soočen filozof in ki je bil kot tak z moderno
filozofijo odvzet refleksiji. Ta izvzetost tako ni neko obče mesto, ki bi bilo tuje zgodovinskemu
postajanju in s katerega bi filozof nemoteno motril posvetno dogajanje, ampak je materialno
vprašanje »filozofove samote« s povsem pragmatičnega vidika. Problem izvzetosti s tem ostaja
odprt, le da je sedaj umeščen na nek drug nivo in ga ne moremo več obravnavati v kontekstu
»povišanja«.

48

Če sledimo Focaultovi interpretaciji Kanta, po katerih obstaja korespondenca med tremi Kritikami in tremi področji
osvobajanja od avtoritet, potem se s področjem moralnega delovanja Kant sooči v Kritiki praktičnega uma, kjer
izpostavi praktični um kot zmožnost in kategorični imperativ kot formalni zakon, ki mu mora praktični um slediti kot
principu avtonomije na tem področju. Vendar praktični um ne pokrije celotne domene, v kateri sicer deluje religijska
avtoriteta. Večji del, namreč celotna teologija kot metafizičen nauk, ostane izven dosega praktičnega uma. S tem se
Kant ukvarja že v Kritiki čistega uma, kjer na podlagi čistega uma in meja legitimnega spoznanja kritizira teološke
konstrukte, a hkrati pod posebnimi pogoji – v kolikor misel ne sega preko svojih meja in ne pripisuje realnega bivanja
oziroma statusa realne metafizične podstati takšnim teoloških konceptom, kakršen je Bog – pripoznava legitimnosti
mišljenja tistega, kar ni neposredno dostopno čutom. Dopušča torej teoretsko spekulacijo o teoloških temah, ki pa jih
popolnoma loči od vprašanja praktičnega uma in moralnega delovanja. (Lawrence Pasternack, Kant's Philosophy of
Religion, dostopno na: http://plato.stanford.edu/entries/kant-religion/#GodCriPurReaTraDia, 30. 8. 2016) In prav v
prepadu med teoretskimi spekulacijami in praktičnim umom pusti odprto široko področje, kamor se umestijo duhovni
vodje. Vprašanja, ali ta interpretacija Kanta resnično drži, tukaj ne bomo odpirali; za tezo je pomembno to, za kar
verjamem, da bi se v splošnem dalo zagovarjati, namreč da Kant s svojimi Kritikami onemogoči legitimno rabo uma na
področju med teologijo in (moralnim) delovanjem ter ga s tem prepusti »zlorabi« duhovnih avtoritet.
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Če sem s tem izpostavil negativna vidika sopostavitve izhoda in transcendence, je treba sedaj
pokazati njen pozitiven vidik. Zakaj bi torej ta sumljiv premik sploh naredili? Ali kaj pridobimo s
tem poimenovanjem? Pri tem izhajamo iz namena raziskave konsekvenc Foucaultovega kritičnega
projekta za domeno vednosti, specifično za postopke vednosti oziroma delovanje na področju
vednosti, in še bolj specifično – za razmerje filozofsko prakse do filozofskega diskurza. V tem
kontekstu je osrednje vprašanje vprašanje spoznanja: njegovih pogojev, njegovega statusa in
razmerij, njegovih učinkov. In kot smo videli, stoji Kantova transcendentalna zgradba na izključitvi
transcendence kot nelegitimnega spoznanja: to je njen učinek, a obenem je zgrajena v razmerju s to
izključitvijo in slednja figurira tudi kot njen pogoj.49 V kolikor Kantov kritični projekt kulminira v
racionalizaciji podrejanja in je vzporeden z realnim razraščanjem tehnologij vladanja ter v kolikor
nas vodi kritična drža z voljo po »ne biti vladan toliko, na ta način«, ali ne bi morali v tej
spreobrnitvi nekam umestiti tudi transcendenco in jo proti absolutizmu uma vpeljati kot pozitivno
načelo? Seveda bi se v tem primeru tako kot tudi vse ostalo nanašala na nekaj povsem drugega,
njena vloga in mesto znotraj kritičnega projekta bi bila popolnoma premeščena, pri čemer pa bi
obdržala značaj nelegitimnega spoznanja po kriterijih čistega uma.
Pri Foucaultu bi transcendenca najprej zaznamovala splošno mesto izteka njegovega kritičnega
projekta. Najprej, zakaj »splošno« mesto? Zato ker »v splošnem« njegovo delo kaže na nemožnost
izhoda, na nemožnost osvoboditve, na nemožnost transcendence vednosti-oblasti. Prav zato gre tudi
za iztek: tam, kjer bi moralo biti mesto izhoda – tam se Foucaultovo delo »v splošnem« zaključi:
nikoli ne reče »to in to morate storiti, da bi se osvobodili«. Ta splošni iztek velja za njegov kritični
projekt – ali to kaj pove? Če se opremo na ločitev filozofskega diskurza in filozofske prakse, ki smo
jo utemeljili tudi s pomočjo Foucaulta, potem je mogoče reči, da je kritični projekt nekaj, kar je
vezano na filozofski diskurz in s tem na področje vednosti. Če gre torej za iztek kritičnega projekta,
to še ne pomeni, da to velja za filozofsko prakso, za filozofa samega in njegovo kritično držo.
Foucault kljub vsemu nihilizmu, ki so mu ga pripisovali, nikoli ni prenehal s svojo kritično prakso,
nikoli ni prenehal s svojimi specifičnimi boji. Pravzaprav reference na vse mogoče boje najdemo
raztresene na stotinah mest v njegovem delu, še posebej v intervjujih. Obenem pa je res, da nikjer
ne najdemo momenta, kjer bi predpisal neko obliko delovanja. To je po eni strani mogoče pripisati
lepi razsvetljenski maniri, po kateri se ne želi postaviti v vlogo, ki bi se nahajala nekje med tremi
Kantovimi avtoritetami (duhovnim vodjo, knjigo in zdravnikom) in mislila namesto drugih. A najti
je mogoče še en razlog za odsotnost pozitivnega predpisa delovanja, ki je sicer soroden prvemu,
vendar ne temelji na neki razsvetljenski poštenosti, temveč na arheoloških značilnostih moderne
49

To izključitev lahko vzporedimo tudi z dejstvom, da je Kantov kritični projekt prelom z njegovim predhodnim
»predkritičnim« obdobjem. In povezati bi se jo verjetno dalo tudi z izključitvijo »civilne družbe« in »revolucionarjev«.
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episteme in umestitve humanističnih znanosti ter specifično filozofije znotraj nje. Ta pravzaprav
deluje na ta način, da je vsakršna invokacija pozitivnega političnega projekta, ki na tak ali drugačen
način deluje v skladu z univerzalističnimi ideali razsvetljenstva kot glavne (in na tako globalnem
nivoju pravzaprav edine) evropske politične tradicije, še v istem trenutku zavezana nekemu
moralnemu upravičenju, ki nujno uvede figuro Človeka, okoli katere je zapletena celotna moderna
vednost skupaj z vsemi svojimi oblastnimi mehanizmi.
Da bi se znebili figure Človeka in z njo povezanega univerzalnega moralizma, pravzaprav
potrebujemo povsem drugačno konstalacijo vednosti-oblasti. In prav na to mesto se vpiše druga
funkcija transcendence, ki ne označuje izteka kritičnega projekta na nivoju vednosti, ampak prav
nasprotno izhodiščno točko neke drugačne organizacije vednosti. Transcendenca bi tako bila
filozofski postopek, ne analitičen, ampak kreativen, ki postopa onkraj meja legitimne rabe uma in
postopoma gradi neke druge, drugačne tipe vednosti, ki niso zvezani z oblastnimi razmerji
modernega tipa. A tudi Foucaultovo delo, njegov kritični projekt spremlja slutnja težnje po neki
drugi vednosti, ki ima več oprijemljivih mest. Ti primeri vključujejo pojem »podvrženih vednosti«,
njegove analize moderne literature in pozitivne omembe fikcije, na primer v naslednjem citatu, ki v
veliki meri podpira pričujočo vajo:
»Kar se tiče problema fikcije, se mi zdi zelo pomemben; zelo dobro se zavedam, da nisem nikoli pisal
nič drugega kot fikcije. A s tem ne želim reči, da je potemtakem resnica odsotna. Zdi se mi, da obstaja
možnost, da fikcija deluje v resnici, da fiktivni diskurz povzroči učinke resnice in da privede na plan to,
da resničen diskurz uteleša ali 'proizvede' nekaj, kar še ne obstaja, da torej to še neobstoječo stvar
'fikcionalizira'. 'Fikcionaliziramo' zgodovino na temelju politične realnosti, ki jo dela resnično,
'fikcionaliziramo' politiko, ki še ne obstaja, na temelju zgodovinske resnice.« (Foucault 1980; 193)

Fikcionalizacija tu igra natančno to vlogo, ki smo jo pripisali transcendenci. Deluje na obstoječo
resnico, glede na katero ima drugačen in problematičen status, a obenem v tem razmerju ni
enostavna laž. Je bolj nekakšen zaplet ali pa reorganizacija razmerij, ki tvorijo resnico. In to izvaja
v imenu nečesa, kar še ne obstaja – za neko prihodnjo politiko, zgodovino, filozofijo, misel, ki pa je
sama še ne pozna. Ne glede na to, kako jo imenujemo, nekaj je jasno: njen skelet tvori nelegitimna
raba uma. In iz tega vidika ima eksplicitno proti-kantovski naboj.
S to vajo smo prišli do točke, kjer smo nekako »na robu« Foucaulta. Do česar smo prišli mu vendar
ne moremo enostavno pripisati. A glede na njegovo vztrajanje na mejah, na limitah in robovih, je
mogoče prav to tisto mesto, kjer smo mu v negotovosti in na neravnih tleh pravzaprav še najbližje.
Oziroma še najbližje njegovi drži – kritični, mejni.
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Kritika in sociologija
V tem poglavju bomo v kontekst Foucaultovega dela umestili sociologijo in izpostavili
konsekvence, ki jih ima zanjo teza, ki jo razvijamo v pričujoči nalogi. Ta umestitev bo primarno
vezana na status sociologije znotraj humanističnih znanosti, kakor jih Foucault obravnava v
Besedah in rečeh, temu pa bomo v grobem dodali še vidik, ki ga Foucault razvija kasneje v svojih
predavanjih na temo biopolitike in ki se tiče zgodovinske konstitucije moderne oblike vednostioblasti v povezavi s tehnikami vladanja oziroma vladnostjo, ki jo označuje nastanek moderne
univerze v 18. stoletju in discipliniranje klasičnih védenj v discipline. Izpostavili bomo tudi nekaj
problemov, ki se s te perspektive odpirajo za sociologijo in jih lahko povzamemo s tremi razmerji,
ki jih tvori sociologija: do svojega predmeta, do svojih metodoloških postopkov in do rabe jezika,
besed oziroma diskurza.

Sociologija kot humanistična znanost

V svoji študiji Besede in reči Foucault analizira to, čemur pravi episteme, natančneje episteme
zahodne kulture, pri čemer episteme označuje najširšo konfiguracijo oziroma organizacijo vednosti
v neki dobi. 50 Arheološka analiza ni na sledi spoznanjem v njihovem napredovanju k vse večji
objektivnosti, ampak je njena naloga, da izpostavi »epistemološko polje, episteme, v kateri
spoznanja, mišljena mimo vsakega merila, ki se sklicuje na njihovo racionalno vrednost ali na
njihove objektivne oblike, prekoračijo svojo lastno pozitivnost in tako izpostavijo neko zgodovino,
ki ni zgodovina njihove vse večje popolnosti, ampak prej zgodovina njihovih pogojev možnosti: v
tej zgodbi morajo potemtakem v prostoru vednosti priti do izraza konfiguracije, iz katerih so nastale
različne oblike empiričnega spoznanja« (BR; 13). V tej episteme se na podlagi arheološke analize
kažeta dve veliki diskontinuiteti: tista, s katero se nekje na sredini 17. stoletja prične klasična doba,
in tista na koncu 18. oziroma začetku 19. stoletja, s katero se vzpostavi modernost.

50

Foucault ne enači neke zgodovinsko definirane in časovno točno določene dobe z neko episteme, temveč na podlagi
analize episteme okvirno določi njen časovni okvir. To pa ne pomeni, da v časovnem smislu obstaja nek jasen rez in da
se diskurzi, ki pripadajo klasični episteme ne pojavljalo tudi po nastopu moderne episteme. Pomeni le to, da ti klasični
preostanki ne vstopajo v novo konfiguracijo in da ne morejo pridobiti statusa legitimne vednosti.
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Episteme klasične dobe v osnovi definira teorija reprezentacije oziroma predstave, ki povezuje red
stvari, urejen v tabelo, in govorico, organizirano kot diskurz. Predstava v klasični misli zagotavlja
simultanost in enakomernost biti in govorice, zato bo ob njenem izteku prelomljena prav ta vez:
»Konec klasične misli – /…/ – bo sovpadal z umikom predstave ali, bolje, z osvoboditvijo govorice,
živega bitja in potrebe glede na predstavo« (BR; 261). Tako poleg odprtja transcendentalnega polja
subjektivnosti in v razmerju do empirije nastopijo tri »kvazi-transcendentalnosti«, ki niso več
transparentne predstavi, ampak je vsaka od njih podvržena svojim lastnim zakonom, ki so primarno
odtegnjeni človeški zavesti, četudi so ti procesi hkrati tisti, znotraj katerih je človek kot bitje
produciran: Življenje, Delo in Govorica (BR; 307). Od tedaj naprej gre »za vprašanje veliki skritih
sil, ki se razvijejo iz svojega prvotnega in nedostopnega jedra, za izvor, za vzročnost in za
zgodovino« (BR; 309). Če razpad enotnosti splošne slovnice oziroma klasičnega Diskurza, ki je
povezoval vse empirične stvari v tabelo, poteka na način omenjene odtegnitve, ki vpelje
diskontinuiteto med empirična polja, ki pritičejo posameznim kvazi-transcendentalnostim, pa kot
nov vezni člen med vsemi njimi nastopi povsem nova zgodovinska figura na področju vednosti –
Človek. Figura človeka je sedaj tista, ki v svoji podvojitvi, v kateri zavzema hkrati pozicijo objekta
vednosti in subjekta spoznanja, zagotavlja konsistenco epistemološkemu polju moderne vednosti.
Človek kot proizvod njemu neznanih sil in obenem »načelo in sredstvo vsake proizvodnje« (BR;
381) se pojavi kot bistveno končen, kar nastopi kot pogoj možnosti pozitivnost moderne vednosti,
ki s spoznanjem objektivnih in nezavednih pravil, ki določajo vsakega od procesov, v katerih je
človek produciran, implicira objektivno spoznanje principov produkcije te figure – konfiguracija
vednosti spoznavajočemu subjektu torej daje na voljo spoznanje njega samega, a le na podlagi
njegove temeljne končnosti. To odkriva osnovno dispozicijo moderne vednosti, ki je organizirana
okoli tega, da se temeljno ponovi v pozitivnem, torej da je temeljno odkrito ravno na bazi tistega,
kar je dano najbolj neposredno v empiriji oziroma v vsakdanjem izkustvu živečega, govorečega in
delujočega človeka:
»V tem majhnem in hkrati neizmernem prostoru, ki ga odpre ponovitev v temeljnem, se bo razvila
vsa analitika končnosti, ki je tako zelo povezana z usodo moderne misli: zaporedoma bomo videli, da
transcendentalno ponovi empirično, da cogito ponovi nemišljeno in da vrnitev izvora ponovi njegov
umik; na svoji lastni osnovi se bo vzpostavila neka misel Istega, ki je nezvedljiva na klasično
filozofijo.« (BR; 384)

Misel Istega in trije pari ponovitve, ki so znotraj analitike končnosti organizirani okoli figure
človeka, v našem kontekstu v grobem rečeno pomenijo enostavno to, da med posameznimi pari ni
pomiritve, ampak da na polju moderne episteme v enem vedno naletimo na drugo in obratno, ter da
se vednost zato vedno vrača na svoja izhodišča, vedno znova začenja in ponavlja eno in isto
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osnovno konstalacijo. Še konkretneje rečeno, v sociologiji se tovrstna ponovitev pojavlja na mnogo
načinov in na mnogo nivojih, a najbolj očitno že v centralni in večni sociološki dilemi, okoli katere
se je sociološko polje organiziralo, razdelilo in razvejalo že od samih začetkov, namreč okoli
dileme, ki jo povzema načeloma antagonističen par dejavnik-struktura. Gre za vprašanje, kakšno je
razmerje med strukturo oziroma »objektivnimi« družbenimi procesi, do katerih naj bi s svojo
analizo prispel sociolog, in posameznikovo dejavnostjo, ki je vsaj v osnovi razumljena kot
avtonomna in naj bi bazirala na podlagi racionalnih ali vsaj zavestnih odločitev. Od pozicioniranja
znotraj te dileme je odvisen najprej izbor objekta raziskovanja, naj bodo to na eni strani ti objektivni
in v razmerju do posameznika zunanji in »prisilni« družbeni procesi, ali pa bodo na drugi strani to
posameznikovo delovanje, odločitve in oblike samopredstave, ki šele naknadno v obliki agregata
množice posameznikov tvorijo večje družbene procese. In navsezadnje, od tega pozicioniranja bo
odvisna tudi metoda raziskovanja: višja stopnja formalizacije in več kvantitativnega raziskovanja
(statistika) ali naslanjanje na predhodne obče teorije družbe (npr. Marx) na eni strani, na drugi pa
mikrosociologija v obliki analize socialnih interakcij in samopredstav posameznikov, na katerih
utemeljujejo svoje delovanje, pri čemer se tovrstna analiza opira na interpretativno metodo in
fenomenološke opise.
Te dileme, s katerimi je sociologija še vedno soočena, v Foucaultovi analizi torej izvirajo iz
arheološke konstelacije moderne misli in kot take ne čakajo dneva, ko bo določena teorija končno
uspela pojasniti razmerje in interakcijo med členi teh parov ter s tem pomirila in poenotila neko
znanje in neko disciplino, ampak so te podvojitve vpisane v sam temelj vednosti, zato bodo enake
dileme vztrajale in se v neskončnost ponavljale, dokler bo vzdržala dotična episteme. Vztrajanje teh
podvojitev pomeni predvsem večno vračanje k njihovi utemeljitveni figuri – človeku v njegovi
končnosti, utemeljeni v empiriji –, zato Foucault moderni episteme za razliko od klasične, ki je bila
podvržena dogmatskemu spancu, pripiše »antropološki spanec« (BR; 412) in v skladu s tem ni
nenavadno, da je od novonastalih ved oziroma znanosti v tem obdobju v ospredju prav
antropologija, oziroma da so vse humanistične znanosti pravzaprav antropologizirane.
Do humanističnih znanosti in sociologije pridemo postopno. Umeščajo se v »trieder vednosti« (BR;
417), ki tvori moderno epistemološko polje. Njegove tri stranice so naslednje: visoko formalizirane
matematične in fizikalne znanosti; znanosti (o govorici, življenju, proizvodnji itd.); in filozofska
refleksija kot misel Istega (BR; 420). Vsaki dve strani med seboj vzpostavljata določeno površino,
na kateri se odigravajo soočanja in zavezništva ter kjer vznikajo specifične problematike, vendar se
humanistične znanosti ne vpisujejo na nobeno izmed stranic, niti na nobeno izmed površin.
Umeščajo se v prostornino, ki jo tvori trieder, zato je njihova epistemološka pozicija nujno
negotova:
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»Ta položaj (ki je v nekem smislu minoren, v nekem drugem pa privilegiran) povezuje
humanistične znanosti z vsemi ostalimi oblikami vednosti: njihova bolj ali manj odložena, a
vztrajna naloga je, da si naložijo ali vsaj na neki ravni uporabijo matematično formalizacijo, da
potekajo v skladu z modeli ali koncepti, ki jih prevzemajo iz biologije, ekonomije in znanosti o
govorici in, naposled, da se sklicujejo na tisti način človekovega obstoja, ki ga poskuša filozofija
misliti na ravni radikalne končnosti, medtem ko si same prizadevajo zajeti njegove empirične
manifestacije.« (BR; 421)

Težave, s katerimi se zaradi svojega statusa oziroma umestitve med ostale vednosti soočajo
humanistične znanosti, Foucault povzame na naslednji način:
»Težavnosti ''humanističnih znanosti'', njihove nestabilnosti, njihove negotovosti kot znanosti,
njihovega nevarnega prijateljevanja s filozofijo, njihovega slabo definiranega opiranja na druga
področja vednosti, njihovega sekundarnega in izpeljanega značaja, pa tudi njihovega teženja k
univerzalnosti ne more pojasniti, kot pogosto slišimo, izjemna zgoščenost njihovega predmeta ali
metafizični status in neogibna transcendenca človeka, o katerem te znanosti govorijo, temveč sama
kompleksnost epistemološke konfiguracije, v katero se umeščajo, njihovo vztrajno razmerje do treh
dimenzij, ki določajo njihov prostor.« (BR; 422)

Bistveno razmerje, v katerem so humanistične znanosti definirane, ni razmerje do matematizacije,
ki je še najbolj transparentno, ampak razmerje do analitike končnosti, ki pripada filozofski
refleksiji, in razmerje do empiričnih znanosti, katerih predmet so govorica, življenje in delo, torej
do filologije, biologije in ekonomije (BR; 425). Umeščajo se v prostor, v katerem človek s sredstvi,
ki so sicer lastna procesom, v katerih je on sam konstituiran, ustvari svoje lastne predstave o teh
procesih in svoji vlogi v njih. Človek preko humanističnih znanosti spoznava sam sebe kot končno
bitje, omejeno z mejami, ki mu jih nalagajo življenje, delo in govorica.
Tri znanosti, v razmerju do katerih se postavljajo humanistične znanosti, določajo tri med seboj
prepletajoče se »epistemološke regije« (BR; 430), v katerih nastopa človek: v primeru biologije kot
bitje, ki ima funkcije in lahko odkrije norme prilagoditve, ki mu omogočajo izvajanje funkcij; v
primeru ekonomije človek nastopa kot bitje potreb in želja ter zato nastopa v situaciji konflikta, ki
ga poskuša omejiti s pravili; v primeru govorice pa človekovo obnašanje nosi smisel, pri čemer je
mogoče množico človeških dejanj, praks in diskurzov, ki nosijo smisel, urediti v sistem (BR; 432433). Med temi regijami ni mogoče določiti povsem jasnih meja, vendar dovolj, da jih je med seboj
mogoče razločiti. Tako tudi sociologije, ki se primarno veže na epistemološko regijo ekonomije, v
pogostih primerih ni enostavno ločiti od psihologije ali analize literature in mitov. Vendar so
vendarle dovolj ločene, pravi Foucault, da lahko govorimo na primer o psihologizaciji ali
sociologizaciji, ko gre za analizo literature.
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Zgodovinsko gledano so humanistične znanosti v zaporedju obvladovali trije modeli: biološki,
ekonomski in nazadnje filološki oziroma lingvistični model. To spremembo je spremljal prenos
poudarka s prvega na drugi termin v parih, ki določajo posamezne epistemološke regije. Torej
prenos poudarka s funkcije na normo, s konflikta na pravila in s smisla na sistem. Ta prenos je
pomenil predvsem to, da se je izgubil tisti del objektov vednosti, ki je prej ustrezal prvemu terminu,
torej negativni vidiki teh objektov, najsi bodo to patološka dejanja in njim korelativna patološka
psihologija; patologija družb in nerešljivi socialni konflikti; ali pa območja nesmisla znotraj
področja človeške dejavnosti (BR; 436-437). Ko v ospredje stopijo norma, pravilo in sistem,
patološki deli poniknejo, objekti analize dobijo svojo koherenco in enotnost, saj je sedaj mogoče
vsako obliko delovanja, tudi če se izmika pozitivnemu vrednotenju, utemeljiti z neko predobstoječo
in določujočo logiko, ki pa samemu akterju ni nujno poznana. Nastop zakona, ki onkraj zavesti
preddoloča neko delovanje, je pravzaprav znak približevanja humanističnih znanosti področju
nezavednega. A kar je pri tem zanimivo, je to, da nasprotno od pomisleka, da je z nezavednim
možnost predstave (nezavednih vsebin) izničena, prav odkritje nezavednega v humanističnih
znanostih odpre možnost predstave nezavednih vsebin, saj te niso poznane posamezniku, a so
humanistične znanosti namenjene neposredno njihovemu razkrivanju. Slednje torej vedno nastopijo
v funkciji odkrivanja globlje ležeče norme, pravila ali sistema, ki določa človeško delovanje. In cilj
tega razkrivanja je zajem odkritega v predstavi. To pa pomeni, da »humanistične znanosti s tem, ko
obravnavajo predstavo (v zavestni ali nezavedni obliki), kot svoj predmet obravnavajo svoj lasten
pogoj možnosti. […] Od predstavljenega gredo k temu, kar omogoča predstavo, ki pa je spet
predstava« (BR; 441). Zaradi tovrstnih epistemoloških zagat Foucault zaključi, da humanistične
znanosti nikakor niso znanosti.

Sociologija kot disciplina v pogojih biooblasti

Foucault pozneje v svojih seminarjih na College de France razvija temo modernega tipa vladanja –
biooblasti, ki za razliko od klasičnega tipa suverene oblasti, ki je karakteriziran kot juridičnodiskurzivna oblast, primarno ne vlada na način zakona in uveljavljanja svoje avtoritete ob njegovem
kršenju (moč suverena, da kaznuje posameznika, ki se zakonu zoperstavi), temveč na način
regulacije celote posameznikov, ki jim vlada, pri čemer je ta celota razumljena kot populacija. Pri
tem ne bomo natančno prikazali celotne Foucaultove analize, ki se razteza preko več njegovih
seminarjev in kopice tem, ampak zgolj poskušali grobo orisati kontekst nastanka sociologije na
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podlagi treh smernic: nastanka populacije kot objekta vladnosti, vzpona statistike kot političnega
orodja in oblikovanja znanstvenih disciplin na univerzi 19. stoletja. Pri tem poudarjamo, da
nastanek sociologije nedvomno ni tako enoznačen, ampak bi zahteval obsežne raziskave, za katere
ne verjamemo, da še niso bile storjene. Ne glede na to, ni mogoče ovreči grobega konteksta, ki ga
bomo orisali.
V začetku svojega seminarja Varnost, teritorij, populacija iz leta 1977/78 Foucault ponudi
naslednjo definicijo biooblasti:
»S tem mislim kopico fenomenov, ki se mi zdijo precej pomembni, namreč serijo mehanizmov,
preko katerih postanejo osnovne biološke značilnosti človeške vrste objekt politične strategije, obče
strategije oblasti, ali z drugimi besedami, kako so od začetka 18. stoletja moderne Zahodne družbe
pripoznale temeljno biološko dejstvo, da so človeška bitja neka vrsta.« (STP; 1)

To je širok in kompleksen proces, ki ga v osnovi na eni strani karakterizira racionalizacija tehnik
vladanja in na drugi prodor teh tehnik v najmanjše pore družbe: v odnose med družinskimi člani, v
odnose med učenci in učitelji v izobraževalnih institucijah, v prostorsko planiranje mest in
načrtovanje posameznih domov, v odnos med zdravnikom in pacientom itd. Tako globoko prodre
preko konkretnih mehanizmov, ki se v večini tičejo »javne higiene«, torej preko vseh mogočih
inšpekcij, zdravniških pregledov, socialnih delavcev in dobrodelnih organizacij. A v ozadju vseh
teh konkretnih in minornih dogodkov in posredovanj je delovala kompleksna politika, ki je za
potrebe takšnih intervencij morala razviti aparat, ki je bil povsem drugačen od suverene in
disciplinarne oblasti.
Ena glavnih potez tega novega aparata je nastop novega objekta, ki ni več stara pogodbeno
definirana družba niti posameznik kot telo, ampak populacija, ki označuje človeka kot vrsto
oziroma celotno maso posameznikov, ki jo lahko kot enoto podvržemo različnim analizam. Politični
problem tako postanejo globalni procesi, ki se odvijajo v populaciji: stopnja rojstev, stopnja
umrljivosti, pričakovana starost, plodnost populacije, širjenje bolezni, vplivi okolja itd. Vse to
postane obenem objekt biopolitične vednosti in njena tarča. Vsi ti fenomeni so lahko na
individualnem nivoju sicer videti naključni, vendar so na masovnem nivoju merljivi, še posebej v
daljših časovnih obdobjih, zato je njihova naključnost z rednimi meritvami vključena v analizo. Ne
gre več za preprečevanje določenih patoloških pojavov v družbi, ampak za njihovo regulacijo.
Temu namenjeni biopolitični mehanizmi so v prvi vrsti napovedi, statistične ocene in celostne
meritve, katerih namen ni manipulacija posameznega fenomena, ampak intervencija na nivoju, kjer
so ti obči fenomeni določeni (SMD; 246). »Suverenova nujna vednost« nastopi v obliki »znanja o
stvareh«, ki je bilo takrat imenovano »statistika«. Gre torej za širši pojem od tega, kar pod tem
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terminom razumemo danes: »Etimološko je statistika poznavanje države, sil in virov, ki
karakterizirajo državo v določenem trenutku. Na primer: poznavanje populacije, mera njene
količine, smrtnosti, rodnosti; ocena različnih kategorij posameznikov v državi in njihovega
bogastva; ocena potencialnega bogastva na voljo državi, rudniki in gozdovi itd.; ocena bogastva v
cirkulaciji, ravnotežja trgovanja, in mera učinkov davkov in dolžnosti, vsi ti podatki in drugi sedaj
tvorijo bistveno vsebino suverenove vednosti« (SMD; 274).
Že nekoliko pred končnim nastopom biooblasti, v 18. stoletju, je v pogojih disciplinarne družbe
prišlo do tega, kar Foucault imenuje »normalizacija znanj«. Disciplinarna oblast 18. stoletja se je
morala soočiti z razsvetljenskim vložkom v osvobajajoč karakter znanja, ki ga je takrat utelešala
množica znanj, lokalnih in neurejenih, v konstantnih spopadih in premenah v odvisnosti od
geografske lokacije, zgodovine, materialnega in praktičnega konteksta njihovega obstoja. Vsa ta
znanja je država v drugi polovici 18. stoletja uredila in si jih podvrgla preko štirih procesov:
selekcije, normalizacije, hierarhizacije in centralizacije (SMD; 180-181):
»Vsa znanja so bila organizirana v discipline. Ta znanja, ki so bila disciplinirana od znotraj, so bila
nato urejena, postavljena v komunikacijo eno z drugim, porazdeljena in organizirana v hierarhijo
znotraj neke vrste celostnega polja ali celostne discipline, ki je bila specifično poznana kot znanost.
Znanost v ednini ni obstajala pred 18. stoletjem.« (SMD; 182)

To »discipliniranje polimorfnih in heterogenih znanj« ni potekalo le v razmerju do tehničnih znanj,
ampak tudi do drugih – Foucault navede medicino, ampak nedvomno generalno velja enako za vsa
ostala. V tem kontekstu gre razumeti tudi nastanek moderne univerze na koncu 18. in začetku 19.
stoletja. Njena primarna funkcija je bila selekcija znanj:
»To selektivno vlogo lahko igra, ker ima neke vrste de facto – in de jure – monopol, ki pomeni, da
vsako znanje, ki ni rojeno ali oblikovano znotraj takšnega institucionalnega polja – katerega meje
so dejansko relativno fluidne, a ki sestoji, grobo rečeno, iz univerze in uradnih raziskovalnih teles –
da je, karkoli obstaja zunaj tega polja, katerokoli znanje, ki obstaja v divjini, katerokoli znanje, ki je
rojeno drugje, avtomatično in že v izhodišču, če ne dejansko izključeno, pa vsaj diskvalificirano a
priori. Dobro znano dejstvo je, da je v 18. in 19. stoletju amaterski učenjak prenehal obstajati.«
(SMD; 183)

V tem grobo orisanem kontekstu pozneje nastane tudi sociologija, torej kot akademska disciplina
znotraj univerze in obenem kot disciplina, katere objekt je nevarno blizu objektu vladnosti –
populaciji – in katere metode so nevarno blizu državni statistki. Na podlagi tega lahko rečemo, da je
sociologija nastala kot državna vednost in da je kot taka tvorila del mehanizma, ki je proizvajal
»suverenovo vednost«, oziroma da je tvorila konstitutivni del modernega aparata vladnosti. Seveda
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pa ta vloga in status sociologije nista določujoča »v zadnji instanci«, in prav to je vprašanje, ki ga
sociologiji postavlja kritična drža, ki je sicer tema te naloge.

Sociologija in kritična drža

Kritična drža, kakor smo jo skupaj s Foucaultom opisovali zgoraj, za začetek pomeni »ne biti
vladan toliko, na tak ali tak način, s takšnimi ali takšnimi sredstvi«. Natančneje, pomeni
prevpraševanje vednosti na podlagi njenih oblastnih učinkov in prevpraševanje oblasti na podlagi
njenega sklicevanja na resnico. Kakšne implikacije ima to za sociologijo?
To najprej pomeni raziskovanje oblastnih učinkov same vednosti, kar je nek del sociologije,
predvsem kritična sociologija, vedno že počel. Sem spadajo vse sociološke analize raznolikih polj
vednosti z vidika socialnih praks, ki jih konstituirajo in ki pogosto na pretanjen način reproducirajo
prevladujoča družbena razmerja nadrejanja, naj bodo razredno, rasno ali spolno obarvana. Takšna
raziskava seveda implicira tudi to, da je vanjo treba vključiti tudi samo sociologijo kot družbeno
prakso. Na drugi strani gre za prevpraševanje resnic in dozdevnih družbenih dejstev, na katera se za
potrebe svoje legitimacije sklicujejo specifični in aktualni centri moči. A vidimo, da v
foucaultovskem kontekstu to dvoje ne more biti ločeno: ne moremo se postavljati zunaj določenih
vednostnih in oblastnih praks ter jih z dozdevno nevtralne pozicije napadati kot nelegitmne;
nasprotno, v razmerjih oblasti moramo nujno upoštevati tudi svojo lastno udeleženost in
partikularno perspektivo, ki je vedno že umeščena v snope specifičnih razmerij. Osrednje vprašanje
tako postanejo pozicija, status in praksa samega raziskovalca – v našem primeru sociologa.
A kaj k tej generalni foucaultovski perspektivi doda naša gesta, ki smo jo poskušali izpeljati tekom
naloge? V predhodnem poglavju smo na mestu Kantove izločitve metafizike vpeljali Foucaultovo
fikcionalizacijo in predvsem pokazali, da je nujen sestavni del kritične drže »nelegitimna raba
uma«, torej raba, ki gre onkraj meja, ki ji jih v primeru Kanta predpisuje transcendentalni apriorij.
Foucault je ta transcendentalni apriorij nadomestil s historičnim, katerega meje tvorijo konkretne
oblastne prakse, določen zglob vednosti-oblasti, ki ga je Foucault opisoval v svojem delu. Premik
onkraj teh meja torej implicira premik onkraj določenih oblastnih razmerij, kar lahko za poziv
vzamemo tudi v sociologiji. A to je še vedno presplošno. Menimo, da je mogoče bolj natančno
določiti, iz česa sestoji apriorij v primeru sociologije – sociološki apriorij.
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Meje rabe uma na področju empiričnih raziskav namreč ne določajo absolutne apriorne forme
čutnosti, ampak specifične – sociološke – apriorne forme, najprej spoznanja, a obenem tudi
čutnosti, torej tega, kaj in kako sociolog zaznava. Te apriorne forme niso nič drugega kot
»znanstvena« disciplina s svojo metodologijo, svojim objektom in tipom svojega diskurza. Kritična
drža za sociologijo tako nujno pomeni soočenje s tem trojim, a soočenje, ki ne bo ciljalo na končno
koherenco in utemeljitev, ampak na problematizacijo glede na oblastne elemente, spojene z
oblikami vednosti, ki jih to troje predstavlja.
Konsekvence, ki bi jih lahko razvijali v novi nalogi, bomo na tem mestu le nakazali. Glede
metodoloških postopkov je najprej nujen resen dvom v njihovo znanstveno nevtralnost in status
realnosti, ki naj bi bila preko metodologije sprejeta v sociološko znanje. Pri tem lahko za vodilo
uporabimo Foucaultovo arheologijo, ki je v družbenih znanostih najpogosteje razumljena kot
določena jasna in nevtralna metoda raziskovanja. Vendar takoj, ko poskusimo to metodo aplicirati,
naletimo na neprehodne težave, saj v naboru nekega predhodno izbranega materiala arheologija
nikakor ne omogoči določitve osnovnih razmerij in ključnih elementov, na podlagi katerih bi lahko
oblikovali določeno enotnost, ki bi jo imenovali diskurz. Razlog za to težavo je ta, da arheologija ni
bila razvita kot neodvisna znanstvena metoda analize izrečenega, ampak je bila razvita hkrati s
Foucaultovimi eruditskimi raziskavami klasičnih in modernih besedil. Arheologija vednosti, knjiga
v kateri je Foucault posvetil eksplikaciji te »metode«, je bila napisana naknadno, potem ko je že
objavil svoja glavna arheološka dela. Arheologije tako nikakor ni mogoče ločiti niti od teh raziskav
niti od Foucaultovega kritičnega projekta, torej njegovega »političnega« posega na področje
moderne vednosti.
Glede objekta se v perspektivi vednosti-oblasti odpirata predvsem dva nivoja. Prvič, kakšen status
ima ta objekt (najsi bodo to »družba«, »družbena dejstva«, »socialne interakcije«, »družbene
predstave« itd.) znotraj samega diskurza: je razumljen kot identičen realnemu zunanjemu objektu,
na katerega se referira, ali pa je pripoznana njegova diskurzivna narava? In v slednjem primeru,
kakšna razmerja in vlogo imata ta objekt in sociološki diskurz do zunanje realnosti? Če se ozremo k
Foucaultu, bomo videli, da njegovi pojmi, denimo pojem oblasti, ne nosijo neke jasno določene
substance, ampak so prej analitična mreža, skozi katero je mogoče opazovati družbena razmerja,
predvsem pa oblast ni neka določena stvar, ki bi jo bilo mogoče posedovati, ampak vedno deluje le
v specifičnih razmerjih, ki jih je načeloma mogoče precej natančno opisati. In drugič, postavlja se
tudi vprašanje enotnosti tega objekta: je res mogoče govoriti o nečem tako občem, kot je družba?
Ali pa o univerzalnih »družbenih dejstvih«, ki naj bi veljali za vsako mogočo družbo? Še več, ali
kakršnekoli tovrstne splošnosti sploh kakorkoli koristijo za analizo naše družbe ali pa se na podlagi
njih prej zapletamo v neskončne epistemološke vozle, zdravo pamet in nujno moralizacijo diskurza,
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ko je ta enkrat izven akademske sfere (ali pa, žal, tudi že prej)? Foucault na ta vprašanje seveda
odgovarja z genealogijo: ne gre za vprašanje obstoja ali neobstoja nečesa, ampak za genealoško
raziskavo konstitucije tega, kar se nam ponuja kot obstoječ družbeni fenomen. S tem se odpre
nujnost zgodovinskih vsebin za raziskovanje sedanjosti.
Glede tipa diskurza pa se pozornost preusmeri na akademsko produkcijo, katere osrednji kriterij je v
aktualnih pogojih njene produkcije upoštevanje pravil akademskega diskurza. Tu se je potrebno
vprašati, kako to škodi in kako koristi praksi mišljenja družbenih procesov in dogodkov, in na
podlagi odgovora ugotoviti, kako je možno v institucionalnem smislu intervenirati.
Pri tem je zanimiv primer antropologije, ki je kot veda lahko nastala le na podlagi kolonializma 19.
stoletja in je bila v osnovi konstituirana kot temeljno rasistična. Vendar je v naslednjem stoletju
preko svojih raziskav dospela do nemožnosti višjega vrednotenja lastne kulture, saj so se vse ostale
izkazalo kot nič manj kompleksne. Po koncu zgodovinsko primarne oblike kolonializma, ko so se
mase antropologov vrnile domov, je antropologija svojo pozornost usmerila na prakse družbe, iz
katere je izhajala, se s tem dodobra pomešala s sociologijo, hkrati pa je bil to tudi znak implozije
notranjega jedra njene discipline, ki je bilo v 19. stoletju še tako trdno. Ko so antropologi
relativizirali lastne prakse, ko so se začeli potapljati v družbe, ki so jih raziskovali, in pričeli
govoriti z njihovimi simbolnimi jeziki, česar sam notranji oblastni režim discipline ni uspel
preprečiti, je bila antropologija radikalno soočena sama s seboj in je del svoje diskurzivne in
institucionalne avtoritete morala opustiti. To seveda ne pomeni, da je polje razpadlo ali da ni ostalo
prav nič avtoritete, temveč le to, da so se prej odprle možnosti »lokalnih znanj«, ki jih je moderna
država konec 18. stoletja centralizirala in hierarhizirala.
Kaj nam koristi primer antropologije? V najširšem in površnem smislu se namreč zdi, da sociologija
kot disciplina ni bila tako radikalno soočena z lastno zgodovino in lastno vlogo znotraj moderne
vednosti. Obstaja ogromno sociologov in socioloških pristopov, ki obravnavajo vse naštete teme,
vendar se zdi, da je na ravni discipline to obstranski del, četudi zadeva same pogoje možnosti
sociologije.
Za konec lahko torej strnemo generalne konsekvence kritične drže za sociologijo. Najprej, ne gre za
opustitev ali popoln izbris sociologije kot dozdevne oblastne prakse, saj je takšna generalizacija
popolnoma napačna. Gre za natančno zgodovinsko in epistemološko delo, ki znotraj sociologije ne
bo ločevalo »dobre« od »slabe« sociologije, ampak odpiralo problematizacije – objektov, metod,
diskurza in navsezadnje prakse same. Osnovna usmeritev nedvomno drži, namreč proti disciplini in
za prakso, za vse mogoče postopke mišljenja, ki glede na splošno tezo naloge ni nič privilegirano
filozofskega, ampak je prej vezano na tla, oziroma teren, ki ga je potrebno sondirati, preiskati – kar
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je seveda delo sociološke prakse. To implicira tudi tip pedagoške prakse, ki bo organiziran okoli
postopka problematizacije. Ta problematizacija se bo raztezala preko dveh domen in ju povezovala:
preko domene eksternosti, namreč tistega, kjer naj bi se nahajal objekt raziskovanja in na podlagi
česar se mu pripisuje vrednost realnosti; in preko domene notranjosti, torej same discipline, njene
zgodovine, njenih postopkov in navsezadnje njene institucionalne ureditve. Problematizacija bo ti
dve domeni torej povezala na podlagi odpiranja polja možnega mišljenja, ki na eni strani nujno
presega omejitve discipline, na drugi pa pod vprašanje nujno pripelje status realnosti preiskovanega
objekta, pri čemer pride v ospredje samo dejstvo njegovega izbora in s tem vprašanje volje, ki vodi
raziskovalčev izbor, torej navsezadnje vprašanje samega raziskovalca, ki ni avtonomen in svoboden
subjekt spoznavanja, ampak nujno vedno že vpet v procese, ki si jih jemlje za svoje objekte,
oziroma ki proizvajajo objekte, ki si jih jemlje za raziskavo.
Tako kot so druge kulture antropologijo soočile z diskontinuiteto med človeškimi družbami in
odsotnostjo univerzalij ter jo navsezadnje pripeljale pred prag svoje lastne kulture in nje same
znotraj te kulture, tako morajo zgodovinske vsebine konstruirane v genealoški raziskavi sociologijo
soočiti z diskontinuitetami lastne kulture in s tem odsotnostjo notranjih socialnih univerzalij ter jo s
tem pripeljati pred vprašanje svojega lastnega statusa v kulturi, ki jo sicer raziskuje in si jo
prizadeva jemati kot zunanji objekt raziskave.
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Zaključek
Zaključujemo tu, kjer se vse pravzaprav šele začne, kar pa je verjetno povsem običajno pri nalogah,
ki jih v gibanje spravljajo hkrati tako zunanje okoliščine kot notranje sile. V prvih koncepcijah
naloge je bil del, ki smo ga tu predelali, zamišljen bolj kot ne le kot uvodni del. Seveda je bil
mišljen tudi v manjšem obsegu, pa vseeno. Zato to ne bo zares zaključek, ampak bolj povzetek
rdeče niti naloge in na podlagi tega nekaj nastavkov, ki so se v njej odprli.
Začeli smo torej s problemom umeščanja, kjer smo pokazali, da to v primeru Foucaulta ni
enostavna naloga. Pri tem smo izpostavili pojem tal in poskušali ločiti med »odnosom do tal«, ki
sestoji iz njihovega pojmovanja, in »realnimi tlemi«, na katerih se odvija filozofska (in vsaka druga)
praksa. To razliko smo določili tudi kot »orientacijo k tlem« in »orientacijo na tleh«, pri čemer
slednja implicira karakteristiko realnih tal kot terena ali bojnega polja. Izpostavili smo problem
enotnosti po zanikanju univerzalij, ki pa ga kasneje nismo uspeli razviti. Že od začetka smo
poudarjali pragmatiko, ki je po eni strani vezana na realna tla, po drugi pa na filozofsko diskurzivno
prakso..
Za najširšo možno umestitev Foucaultovega kritičnega projekta smo nato obravnavali Benvenistovo
besedilo Kategorije misli in kategorije jezika, ki smo ga uporabili na dva načina. Najprej kot primer
za analizo neke podobe moderne filozofije, ki se je izrisala na podlagi izenačitev določenih
predstav, konkretneje mišljenja, kategorij mišljenja, zgodovine filozofije in filozofije. Po drugi
strani pa smo Benvenistovo besedilo brali tudi kot kritiko ali vsaj dvom v to isto predstavo.
Nato smo na povsem drugem področju, namreč na področju zgodovine antične filozofije v analizi
Pierra Hadota preiskovali način, kako ta ista podoba moderne filozofije ustvarja lastno tradicijo z
apropriacijo antične filozofije in kaj je pri tej apropriaciji izpadlo. S tem smo želeli pokazati, da je
izločitev filozofije kot življenja rezultirala v zagati odnosa do vsakdanjosti, ki je bil centralen
problem antične filozofije in se je v naši interpretaciji nato manifestiral kot zagata aktivnosti in
delovanja v moderni filozofiji, pri čemer je slednja dobila svoj približek rešitve v občem mediju
politike in, natančneje, revolucije.
S to orientacijo smo se premaknili k Foucaultovima besediloma Kaj je kritika? in Kaj je
razsvetljenstvo? Najprej smo v njih ugledali Foucaultovo spreobrnitev Kantovega Aufklärung, ki
sestoji iz podvržbe kritičnega projekta razsvetljenskemu. Takoj nato pa smo iskali razlike med
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besediloma, v katerih smo razpoznali podobno ambivalenco, ki je lastna Kantovemu besedilu –
ambivalenco med analizo in pozivom oziroma med deskripcijo in preskripcijo.
Nato smo na podlagi Foucaultovega tretjega predavanja o Kantovemu besedilu izpostavili pojem
publike, kakor nastopa v Kantovem zastavku izhoda iz nedoletnosti in kakor je bila v Kantovem
kontekstu realno organizirana v obliki revij, društev in akademij. Pri tem smo izpostavili predvsem
razliko med tisto publiko in običajno sodobno predstavo publike, ki lahko bralca Kantovega
besedila zavede. Zagovarjali smo tezo, da na podlagi realne konstitucije takratne publike nastopi pri
Kantovemu razsvetljenskemu pozivu problem naslavljanja, ki se razreši v tem, da naslovnika zunaj
samega teksta pravzaprav ni in da Kant z njim bolj kot ne utemeljuje lasten filozofski projekt in
svojo pozicijo v tedanji družbi. Nato smo preko Foucaultovega branja Kantovega besedila o
revoluciji pokazali, da enako velja tudi v tem primeru, namreč da je primat besedila usmerjen h
Kantu samemu, najsi bo to kot k posameznemu avtorju ali kot h članu ekskluzivne publike. Na
podlagi dela tega predavanja smo ponovno uvedli razliko med filozofsko prakso in filozofskim
diskurzom ter potegnili razločitveno linijo med kritično filozofijo v obliki »analitike resnice« in
kritično mislijo v obliki »ontologije nas samih«.
Zaključili smo z »vajo v mišljenju«, v kateri smo onkraj samega Foucaulta izpeljali konsekvence
njegovega spreobračanja Kantovega Aufklärung za status ideje transcendence, ki je v tem oziru
dobila povsem novo funkcijo, ki smo jo nato povezali s Foucaultovo »fikcionalizacijo«.
Osnovna linija je potekala preko več spreobračanj, ki so bila vedno namenjena temu, da se v prvi
plan postavi tiste strani dvojic, iz katerih bi bilo mogoče zgraditi pojem tal pri Foucaultu in obenem
utemeljiti filozofsko-diskurzivno pragmatiko, ki bi odprla polje mišljenju v razliki do filozofskega
diskurza.
Ob tem smo odprli veliko tem, od katerih večine nismo obdelali dlje. Izpostavimo samo tiste, ki
najbolj očitno niso dobile svojega odmeva, a bi ga morale:
1. Problem enotnosti. Na začetku smo poudarili, da se z razpadom univerzalij zamaje tudi
konsistenca običajnih stvari. To je težava, s katero je bila soočena Foucaultova arheologija: kaj je
enotnost izjave in kaj enotnost diskurza? Na tej podlagi se je Foucaultu očitalo metafiziko na eni in
popolno nekonsistenco na drugi strani. To vprašanje bi bilo treba premestiti v okvir diskurzivnih
bojev in strategij moderne filozofije ter se vprašati, kje je vir in kje so meje volje do utemeljitve
oziroma konsistence? In kako govoriti o »stvareh«, ko se enkrat znajdemo na realnih tleh, kjer
principi identitete in razlike ne delujejo tako gotovo kot na višini ali v globini.
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2. Pragmatična raba glagola biti. Z Benvenistom smo izpostavili primat glagola »biti« v grškem
jeziku. Nakazali smo, da bi moralo biti mogoče, da si zamislimo diskurzivno-filozofsko rabo tega
glagola, ki ne implicira uveljavljanja njegove moči onkraj jezikovno-formalne nujnosti. En odgovor
na to vprašanje bi šel po poti nominalizma. Drugi bi začel z vprašanjem govorice.
3. Revolucija in publika. To razmerje smo obdelali malo bolj, ampak zdi se, da je še vedno izjemno
plodno. Smer raziskave bi bila, kako se diskurzivno postavlja in obnaša določena filozofija v
razmerju do svojih naslovnikov. Kako so ta razmerja institucionalizirana in kakšne konsekvence to
nosi za samo filozofijo. Tudi to razmerje pade v nemilost Foucaultovega spreobračanja Kanta: ne
več revolucija in njena publika, ampak publika in njena revolucija.
4. Nominalizem in pragmatika. Foucaulta se največkrat označuje za striktnega nominalista in to
oznako zase večkrat uporabi tudi sam. Toda mi na vseh koncih zaznavamo neko obliko pragmatike,
ki smo jo skušali loviti tudi na vsakem koncu naloge. To seveda ni v nasprotju z nominalizmom, je
pa njegovo precejšnje predrugačenje.
Vsa ta izhodišča lahko ponudijo raznolike poti, a videti je, da bi jih bilo mogoče obravnavati v
povezavi s pojmom tal, ki smo ga orisali na začetku. Za konec lahko ta pojem še malo dodelamo v
neposredni navezavi na Foucaulta in tematsko linijo, ki je vsaj implicitno prisotna tudi v zgornjih
poglavjih.
Videli smo, da je glavno, kar Foucaulta zanima pri Aufklärung, vprašanje aktualnosti oziroma
sedanjosti nekega trenutka, nekega »zdaj«. Ta časovna določitev je po eni strani razumljiva, saj je to
tudi določitev, ki jo podaja Kant, in Foucault se vendarle ukvarja s časovnimi koordinatami, dobami
in zgodovino. A obenem je njegov običajen izbor besed pri analizah prej določen s prostorskimi
razmerji kot s časovnimi, vedno uporablja kopico prostorskih metafor. Tako so mu geografi v
pogovoru očitali, da je ob njegovi neomajni rabi prostorskih terminov popolna enigma, da
prostorskih definicij v njegovem delu skoraj ni, da svojih raziskav za razliko od natančne časovne
določitve prostorsko komajda definira. Mogoče je v tem iskati razlog, da Foucault na nobenem
mestu temu »zdaj« ne doda »tu«, ki se sicer zdi v precej neposredni povezavi z njim. Pravzaprav se
zdi, da »tu« celo bolje opravlja funkcijo določitve neke singularne točke, saj lahko »tu« zajema tudi
časovno pozicioniranje, medtem ko »zdaj« nikakor ne more poseči po prostoru. Naša smer je torej
reintrepretacija časovnega določila v prostorsko. A kaj nam to koristi? Kakor je videti tudi pri
Kantu, časovno določilo vztrajno evocira enotno zgodovinsko gibanje in razvoj, problem pri tem pa
je – in tukaj v polnosti sledimo Foucaultu –, da enotnost zgodovinskega gibanja vedno, četudi v
senci in potihem, evocira enotnost nekega subjekta, ki je hkrati njegov rezultat in tisti, ki ga motri.
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Čas, ki je »snet s tečajev«, je kantovska forma,51 v kateri se nujno vedno znova rojeva neka podoba
subjekta. In če resno mislimo z našim in Foucaultovim namenom de-subjektivacije, potem se
moramo znebiti časovne forme. A kaj naj sedaj s tem »tu«? Mu lahko pripišemo kakršnokoli
pozitivno vsebino? Kakor je veljalo za »zdaj«, ki ni bil označen kot neka določena zgodovinska
doba, ampak kot proces Aufklärung, katerega pasivni deli in hkrati (vsaj potencialno) aktivni nosilci
smo »mi« sami, tudi »tu« ne bo nek določen kraj, ampak bo moral zajeti nek osnoven odnos do
prostora in umeščanja vanj. Ta odnos bo moral biti karakteriziran ne s pripadnostjo nekemu
zamejenemu teritoriju, ampak s soudeleženostjo. Obenem se bo vsaj na neki ravni ponovila oblika
hkratne aktivnosti in pasivnosti. Seveda so prav tla najprimernejši kandidat za to mesto. So tako
rekoč Aufklärung v prostorskih terminih. Kaj pridobimo s tlemi v razliki do bolj nedoločenega tu?
»Med vsako točko družbenega telesa, med moškim in žensko, med člani družine, med učiteljem in
učencem, med vsakim, ki ve, in vsakim, ki ne, obstajajo razmerja oblasti, ki niso jasno in enostavno
projekcija suverenove izjemne oblasti nad posameznikom; ampak so prej konkretna in mobilna tla,
na katerih je utemeljena suverenova oblast, pogoji, ki omogočajo, da funkcionira.« (Foucault 1980;
187)

Tla torej tvorijo vsi ti posamezni odnosi in v kolikor so to tudi tla, na katerih je utemeljena neka
globalna oblast, naj bo le-ta suverenova ali biopolitična, potem je jasno, da v skladu s kritično držo
in njeno voljo po »ne biti vladan toliko, za to ceno, pod takimi pogoji«, ta tla pridobijo značaj
vojnega teritorija oziroma bojnega polja. Po tej poti smo torej na sledi tako konkretnim bojem kot
neki »geofilozofiji«.
Vztrajanje na tleh ni klic k akciji v obliki političnega aktivizma. Je pa klic k aktivizmu v filozofiji, k
odpiranju vrat in oken v smeri neke zunanjosti. In obenem je tudi opozorilo, da ni mišljenja na tleh,
ni geofilozofije in ni boja, ne da bi se vsake toliko znašli na drugi strani: v norosti, bolezni,
neznanstvenosti, fikciji ali mitu, kriminalu in v tako ali drugače seksualiziranem telesu.

51

Takšno je Deleuzovo branje Kanta v Kant in štiri poetične formule.
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Priloge
Priloga 1

Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v
skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 1. Septembra 2016

Izidor Barši
(lastnoročni podpis)
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Priloga 2

Izjava kandidata / kandidatke

Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je besedilo diplomskega
dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in
dovoljujem / ne dovoljujem
(ustrezno obkrožiti)
objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

Datum:
Podpis kandidata / kandidatke:
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