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Michel Foucault a možnosti fundovania modernej epistémy 

 

Peter PROBALA 

 

I. Základné koncepty modernistického pátosu myslenia 

 

 Táto práca reaguje na trojaké zostupovanie myslenia do samého seba. Prvým je pohyb od 

transcendentného k transgresívnemu, druhým objavenie sa transgrasívneho a tretím modifikácia 

transgresívneho do pozície kompenzovaného. Prvý odráža cestu od vonkajšieho k vnútornému 

(od Boha k životu), druhý sformovanie sa idey vnútorného (filozofická antropológia), a tretí 

kompenzáciu vnútorného zvnútornením vonkajšieho. Pojem kompenzácie používame cielene a to 

práve so zreteľom na dvojaký zmysel, ktorý v sebe nesie.  

 Prvým je vyrovnávanie nedostatku, vyváženie, ktorým reflektujeme vôbec na nedostatkovosť 

akýchkoľvek univerzalistických pozícií pri vysvetľovaní a problematizácii, rovnako však aj na 

modely mysliteľného, ktoré sú postavené práve na diferentnosti protikladného a bipolarite 

akcidenciálneho. Kompenzáciu tu však artikulujeme aj ako náhradu, ale vždy a prednostne ako 

náhradu, ktorá sa manifestuje už ako náhrada vyrovnaného, vyváženého, v krajnosti 

nivelizovaného, spriemerneného. Pod transcendentným rozumieme formy prekonávajúce, a 

zároveň organizujúce istý typ vedenia, mriežku chápania a zrozumiteľnosti sveta, pričom 

poriadok sám je podmienený extenzívnym centrovaním danej formy, teda jej situovaním mimo 

akúkoľvek kongruentnosť našej skúsenosti so zdieľaným poriadkom „vonkajších“ vecí (idea 

Boha). Transcendentná forma v klasickom diskurze je vždy pozitívna a vykazuje zjavný 

nadbytok akcidencií. Aj Kantov apriorizmus a formy čistého myslenia konštruujúce 

transcendentálny subjekt, subjekt čistého myslenia, vypovedajú o ňom ako o predpoklade, 

ktorým sa akékoľvek poznanie vôbec organizuje, ako o nevyhnutnom a očistenom nadbytku 

dovtedajšieho súdobého poznania. Transcendencia však zároveň vytyčuje neprekonateľnú 

hranicu medzi pozitívnym, transcendentálnym, iným, (pozitívne) nadbytočným a negatívnym, 

empirickým, pozemským či (negatívne) deficitným1.  

                                                 
1  Základným prínosom F. Nietzscheho, ktorý sám vyzdvihuje na piedestál jeho najvážnejšieho prínosu pre 
novodobú filozofiu v Genealógii morálky, je kategória „negativity pozitivity“. Stáva sa pre nás základným 
východiskom, na substráte ktorého sa snažíme orientovať a pochopiť súčasné filozoficko-antropologické koncepty a 
problémy. Ocitnúť sa v pozícii „mimo dobro a zlo“ znamená jednak uznať negativitu ako nevyhnutný zdroj pre 
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 Transgredované ruší akýkoľvek protiklad, ktorý sa odvíja od bazálnej diferencie medzi Bohom a 

človekom, správnym, dobrým, skutočným a nie-správnym, zlým a nie-skutočným, neskôr medzi 

normálnym a šialeným, internovaným a umožneným. Skúsenosť z prekonania akejkoľvek hranice 

sa však deje tak, že nevyhnutne sleduje pohyb, ktorý preniká celým vedením moderny. „Táto 

skúsenosť, v ktorej sa vyjavuje smrť boha, odhaľuje ako svoje tajomstvo a svoje svetlo práve 

neobmedzenú vládu: hranicu a prázdnotu transgresie, v ktorej sa hranica stráca a mizne.“ 

(Foucault, 2003c, s. 10, porovnaj: Fulka, 2005) Podľa Glücksmanna je základom transgresie 

práve moment nihilizmu, ktorý vysiela do sveta posolstvo antifundacionizmu, čo znamená, že 

ľudská skúsenosť už nie je závislá na transcendentnom princípe. Zároveň však na ňom nie je 

                                                                                                                                                              
diskurzívne praktiky konštitujúce pravdu predmetu, jednak oslobodiť sa zo zajatia dvojznačnosti tradičného a nanovo 
interpretovať funkciu negatívneho a pozitívneho v modernej kultúre a v neposlednom rade dospieť k hre onoho späť 
odkazujúceho pohybu, v ktorom pravda predmetu môže vymedziť pravdu diskurzu a naopak pravda diskurzu 
rekurujúco pravdu predmetu. (Porovnaj: Foucault, 2004, 327-328) Kouba dodáva, že „uchopiteľná pravda sa podľa 
Nietzscheho nikde nevyskytuje a nemôže byť proste nachádzaná: rodí sa v aktívnom procese uchopovania, musí byť 
vybraná, zhrnutá, vytvorená interpretáciou, musí byť niekoho dielom.“ (Kouba, 2006, s. 204) F. Nietzsche veľmi 
originálne rozpoznáva negativitu ako dôsledok pozitivity, až cez konfirmáciu vlastných životných nárokov, cez 
neustále vyrovnávanie sa s vektormi vonkajškovo odcudzeného života vo formách spoločenského vedomia a 
inštitúcií a zarovnania konfirmovaného do rovnakého smeru ich pôsobenia, dospieva k názoru, že negativita je 
nadbytkom pozitivity a realizuje sa v individuálnych rozhodnutiach rovnako ako v dejinných systémoch nastupujúcej 
moderny. My len dodávame, že vzťah týchto premenných vo svojej možnosti prezentuje cez koncepciu nadbytku aj 
v dejinnom a to podľa následnej schémy. Moderna je pochopená ako tendencia, ktorá umožnila človeku vhľad do 
seba samého, Foucoultovská téza reštriktívnych praktík vlastne legitimizovala tento pohľad a otvorila nové uši, 
ktorým sa tieto ústa stali zrozumiteľné a vo svojom nároku odôvodniteľné (psychoanalýza sa viaže na represívnu 
hypotézu). Schopnosť povedať „Nie“ ako vyslovenie razantného nesúhlasu sa vykryštalizovala ako legitimizovanie 
pozitívneho, pričom táto negácia koexistuje v ňom a profiluje sa ako jeho nadbytok. Je to vlastne zdvojená negácia, 
negácia negácie, ktorá vyústila do afirmatívnej pozitivity samotného vedenia, v ktorej sa negativita udomácňuje ako 
jej nadbytok, teda prichádza či vyvstáva spontánne pri intenzifikácii afirmujúceho či pozitívneho, no nie je ešte toto 
vedenie prekonávajúcou negativitou. Deleuze v tejto súvislosti píše, že „afirmovať neznamená niesť, prijímať náklad 
toho, čo je, ale oslobodzovať, zbavovať tiaže to, čo žije. Afirmovať znamená odľahčovať: nie zaťažovať život váhou 
vyšších hodnôt, ale tvoriť nové hodnoty, ktoré by boli hodnotami života a urobili by život ľahkým a aktívnym. 
Tvorenie vo vlastnom zmysle existuje len potiaľ, pokiaľ neoddeľujeme život od jeho možností a využívame jeho 
prebytku, aby sme objavovali nové formy života. …Bytie nie je nič iné ako žitie a samotné bytie je „afirmácia ako 
predmet afirmácie“ (Deleuze, 2004; s. 320, 322). Tradičné myslenie či kresťanská éra je charakteristická rozvrhom 
empirického a transcendentálneho, teda buď ako absolutizácia pozitívneho a vytesnenie negatívneho alebo naopak. 
Keďže kresťanské vedomie je morálnym vedomím, profiluje takéto rozčlenenie absolútne dobrého Boha na jednej a 
hriešneho človeka na druhej strane. Jednotlivé vlastnosti, skúsenostne dané a rozpoznané, sú pohybom miery 
ukrojujúcej buď z pozitivity alebo negativity vytyčujúc týmto zlé alebo dobré konanie. V predkresťanskom období sa 
negativita chápe ako deficit pozitivity, Platónova idea dobra stojí najvyššie a človek je voči tomuto dobru iba 
deficitom. V dejinách myslenia v období po akte transmutácie (prehodnotenia) sa negativita chápe ako deficit 
pozitivity (antika, renesancia), negativita ako opozitum pozitivity (tradičné kresťanské myslenie, 
transcendentalizmus) a napokon negativita ako nadbytok pozitivity (moderna). V nihilistickom stave kultúry, ktorý je 
charakteristický pozitívnym pritakávaním negativite sa v dejinách myslenia prejavuje pozitivita ako deficit negativity 
(pohanstvo), pozitivita ako opozitum negativity (empirizmus, racionalizmus) a pozitivita ako nadbytok negativity 
(postmoderna). V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že pohľad, ktorý umožňuje takéto vymedzenia nie je tým 
istým, ale v prvom prípade nahliada na problém z pozícií moderny, v druhom však z pozícií „renesančnej epistémy“. 
Keďže epistémy odoznievajú v koexistencii (jedna slabne, druhá mohutnie), je možný trošku profetický či 
anticipujúci charakter vymedzenia postmoderny. Stálo by za to preskúmať, či má postmoderna svoje teoretické 
legitimizovania ukotvené v moderne alebo nie, lebo podľa uvedeného modelu skôr nie ako áno. 
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závislé ani myslenie hranice, čím sa ruší zdanie jej prirodzenosti a pre Foucaulta sa týmto otvára 

možnosť archeologického a genealogického skúmania. (Glücksmann, 1992) Vonkajšie, ktoré sa 

doposiaľ nahliadalo vo zvonkajštených formách duchovnosti spoľahlivo etablovaných v 

zdieľaných hodnotách a kultúrnych dobrách, vôbec rozum ako história pojmov týchto hodnôt, sa 

náhle vnára do hĺbky bytosti, ktorá práve takto dostáva meno človek. Zvnútornenie vonkajšieho 

prekonáva akúkoľvek hranicu tým spôsobom, že sa začína chápať ako vnútrajšok vnútorného, 

ako nevyhnutný horizont ustanovenia akéhokoľvek vypovedateľného, pýtajúceho sa či 

diskurzívne vzatého2. Transgredovať teda znamená upísať horizont mysleného rovnakému 

pohybu, ktorý v sebe nesie pojem kompenzácie. Transgresia je teda iba variantom 

transcendencie, v ktorej sa cez zvnútornenie vonkajšej diferencie ruší jednak hranica tvoriaca 

podľa tohto vzoru akékoľvek protiklady, jednak sa artikuluje blízkosť dejín a človeka tým 

spôsobom, že je možné odhaliť za každým poznaním či konaním to, čo mu predchádza, či ho 

Foucault odhalí ako nemyslené alebo Derrida ako bazálnu diferenciu, jeho extrakt. Až toto je 

pozícia, ktorá umožňuje byť „mimo dobro a zlo“, keďže sa rozplynul ich protiklad. Umožňuje 

však zároveň zmnoženie perspektív a garantuje prepojenie moderny s predchádzajúcimi 

epistémami.  

 Foucault demonštruje tento pohyb vzhľadom na vzťah, ktorý si medzi sebou ordinujú jazyk a 

bytie či slová a veci. „Renesančná epistéma nerozlišuje medzi videným a čítaným, medzi 

pozorovaným a prevzatým, (pričom) sa konštituuje jednotná a vyhladená rovina, kde sa pohľad a 

reč donekonečna prepletajú.“ (Foucault, 2004, s. 54) Keď Foucault píše, že „skúsenosť s jazykom 

patrí k tej istej sieti ako poznanie prírodných vecí, (potom) poznanie (v renesančnej epistéme – 

dopl. P. P.) spočíva v spojení jazyka k jazyku, v obnovení veľkej jednotnej roviny slov a vecí.“ 

(Foucault, 2004, s. 55-56) Jazyk sveta je vopred napísaný a garantom tohto textu je metafyzická 

premenná, transcendentálna idea Boha. Človek je iba odsúdencom a k takto nastolenej hierarchii 

vecí má sa iba ako vykonávateľ interpretatívneho rozsudku odkladu vlastného zrodu. Komentuje 

vopred vzaté a zotrváva. Klasická epistéma, ktorá vynachádza reprezentatívnu funkciu znaku, 

oddiaľuje jazyk od slov a pretrháva dovtedajšie väzby korešpondencií a podobností. Príroda 

                                                 
2  Foucault je mysliteľom „prekonávania historických hraníc“. V centre našej pozornosti však nestoja 
takpovediac „historické“ okolnosti, ktoré vedú k jej vymedzeniu, ale teoretický model, ktorý ich vôbec oprávňuje 
takto vymedzovať, a to predovšetkým model, ktorý sa napokon udomácňuje v priestore moderny. M. Marcelli píše, 
že Foucault sa ocitá na hranici, „aby sa tu usídlil a odtiaľto šíril svoje poburujúce reči. Je narušiteľom, nie však v tom 
zmysle, že by niekde na druhej strane hľadal nový, pokojný domov. On preniká k hranici s úmyslom narušiť zdanie 
prirodzenosti, ktoré časom nadobudla táto hranica medzi zoskupeniami ľudí – medzi normálnymi a duševne 
chorými, medzi plnoprávnymi a bezprávnymi (atď.)...“ (Marcelli, 1996, s. 73) 
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vstupuje do vedeckého poriadku a analogická hierarchia sa nahrádza analýzou. „Celé toto 

obrovské pole dostáva novú konfiguráciu, (ktorú) môžeme označiť menom racionalizmus“ 

(Foucault, 2004, s. 69) „Jazyk už nie je jednou z figúr sveta a ani označením, ktoré je veciam 

odpradávna vtlačené. Prejavom a znakom pravdy je evidentné a zreteľné vnímanie. Slovám 

prislúcha vyjadrovať ju, ak to dokážu; sú zbavené práva byť jej známkou. Jazyk sa sťahuje z 

prostredia súcien, aby vstúpil do veku priehľadnosti a neutrality (vo forme reprezentácií, znakov 

– dopl. P. P.).“ (Foucault, 2004, s. 71).  

 Kým jazyk sa má k veciam ako ich reprezentácia, rovnako reprezentatívne vystupujú aj 

poznávacie mohutnosti bytosti, ktorá ešte nedostala meno človek. Novoveká filozofia totiž pred 

človekom vidí predovšetkým jeho rozum alebo zmysly. Znak, zdvojená reprezentácia, ktorá v 

sebe obsahuje ideu reprezentovanej veci a veci, ktorá reprezentuje, oddelil jazyk od súcien a dal 

možnosť vytvárať alternatívny poriadok vecí ako reprezentácií. V tomto pohybe sa však už 

ohlasuje moderna. Napokon krokom, ktorým moderna prekračuje tieň klasického veku, „treba 

rekonštruovať všeobecný systém myslenia, ktorého sieť vo svojej pozitivite umožnila hru 

simultánnych a zdanlivo protikladných mienok Táto sieť určuje možnosti polemiky alebo 

problému, ona je nositeľom historicity vedenia“. (Foucault, 2004, s. 90)  

 Hranica protikladu sa prv chápe ako jednoduchá miera, ukrojujúca z pozitivity alebo negativity 

protikladných určení stanovujúc intenzitu jedného alebo druhého pólu. Čím viac sa ukrojuje z 

pozitivity, tým viac sa potvrdzuje validita negatívneho. Pozitívne a negatívne chápeme v dvoch 

základných momentoch. Vrámci tradičného kresťanského diskurzu je pozitivitou transcendentná 

forma Boha, negativitou naopak hriechom prestúpený život človeka, ktorý svoju evidenciu vidí v 

dostupnosti vonkajšieho a vo vymedzovaní sa vzhľadom naň. Teda pozitívnym sa vždy stáva 

obsah, ktorý sa odráža v konsenze záujmov cez artikuláciu toho, čo má byť pertraktované, aby 

udržiavalo životaschopnou práve tú hru moci, ktorá sa ustanovuje prostredníctvom daného 

konsenzu. Negatívnym sa stávajú všetky tie praktiky a formy vedenia, vzhľadom na ktoré 

neexistuje záujem pre ich vyslovenie, a ktoré sú týmto vytesnené, cenzúrované, zamlčané, nie-

videné, vylúčené. Hriech sa do moderného diskurzu psychoanalýzy votrel ako pudovosť, ale to až 

vtedy, keď bolo umožnené sledovať sily telesnosti a pohnútky, ktoré nabíjali nikdy nenaplnenú 

túžbu po intenzifikácii slastí a moci. Foucault vo svojej prednáške Poriadok diskurzu píše, že „aj 

keď sa diskurz navonok javí ako čosi zanedbateľné, zákazy, ktorými je postihnutý, veľmi rýchlo 

odhaľujú jeho spätosť s túžbou a s mocou. Nečudo, veď diskurz – ako nám to ukázala 
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psychoanalýza – nie je iba tým, v čom sa prejavuje (alebo skrýva) túžba: je to aj predmet túžby; 

veď diskurz – ako nás neprestajne učí história – nie je iba tým, čo vyjadruje boje a systémy 

nadvlády, ale aj tým, za čo a čím sa bojuje, je mocou, ktorej sa ľudia usilujú zmocniť“ (Foucault, 

2006, s. 9-10)  

 Moderna však transgreduje až cez vyvážené, cez multiplikáciu arbitrárnych foriem, ktorú 

prekonáva3. Poriadok nezabezpečuje transcendentálny koncept, ale jeho stopa v zmysle 

zvnútorneného pátosu mysliteľnosti sveta vôbec aj ako diferencií. Iba takto mohol vrámci 

teoretického konceptu vzniknúť a naďalej sa môže udržiavať obraz radikálnej plurality bez toho, 

aby „nesegmentarizoval“ samotný diskurz, aby nepripustil vznik jednoduchého negatívneho 

diskurzu, a týmto anihiloval dejinné. Aby moderna vôbec bola možná, musí byť negatívne 

dvojakým nadbytkom. Priestorovo ako nadbytok pozitivity vedenia, ktoré umožňuje individuálnu 

nárokovateľnosť a názorovú pestrosť, časovo však ako pohyb, ktorý intenzifikuje produkciu 

negatívneho diskurzu, ktorý hľadá autentické a snaží sa uniknúť pred nivelizáciou ako anihiláciou 

aktívneho. (Marquard, 1998b) Protiklad je hybným momentom diskurzívneho, negatívne v ňom 

funguje iba ako neartikulované prítomné, ako odsunutá prítomnosť aj v zmysle priestorovom. 

Hra pohybov, ktoré sledovala už filozofia života, a na ktoré brilantne upozornil F. Nietzsche 

svojim poetizmom a hlbokou metaforikou, sa cez myslenie M. Foucaulta dopracovala k svojej 

teoretickej legitimizácii a podchyteniu práve v dekonštruktivizme.  

 Celé dejiny myslenia vykazujú práve tento pohyb. Pokiaľ jestvujú ustálené regulačné idey či 

trenscendentné princípy, potiaľ jestvuje nárok kritického rozumu ničiť a rúcať modly, aby sa 

nastolila rovnováha mysliteľného. Mysliteľným sa rozumie štruktúra, organizácia či poriadok 

vecí, sociálnej hierarchie či univerza vzhľadom na centrujúcu ideu, pojem prekonávajúci, lež v 

sebe fixujúci celý tento poriadok4. V prvom prípade sa vlastne vyrovnáva funkčnosť arbitrárnych 

                                                 
3  Alternatívny poriadok vecí a jeho funkčnosť i platnosť sa musí dostať do pozície rovnakého voči 
pôvodnému, pričom táto rovnakosť sa mu neudeľuje nejakým rozhodnutím subjektu, ale ako nevyhnutný rezultát je 
konštituovaná prostredníctvom pohybu, ktorý vzniká na trajektórii od transcendentného k transgresívnemu. 
Transgresívne je vôbec zvestovateľom rovnakého, lebo ruší hranicu vymedzujúcu akýkoľvek protiklad. Keďže však 
je moderna zvestovateľom individualistického pátosu myslenia, volí si akákoľvek alternácia seba za „nové“ 
východisko a preferenčne si udeľuje kompetenciu k organizácii našej skúsenosti so svetom, čím však prekonáva 
ambivalentnú arbitrárnosť, vrámci ktorej dostala oprávnenie byť platnou a vôbec možnou. Takto rozohráva vlastnú 
hru pravdivého a nepravdivého cez ten diskurz, ktorý sa týmto pohybom presadil.  
4  V západnej metafyzike sa jedná o pojem Boha. Tento pôsobí nielen ako regulatívna idea (Kant), ale 
zároveň, keďže má dejiny obsažnosti svojho významu, sémantickej pragmatiky, a teda svojho pojmu vôbec, pôsobí 
aj ako diferencia, ktorá sa roztvára všade tam, kde rozum je pochopený ako história a história je históriou práve tohto 
pojmu. Je to diferencia medzi človekom a Bohom, diferencia bazálneho protikladu medzi skutočným (Boh) a nie-
skutočným (človek) bytím, bipolarita medzi správnym a nesprávnym. V tejto diferencii však vystupuje človek vždy 
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perspektív, prostredníctvom ktorých fungujú rámce vysvetľovania sveta a jeho reprezentácií. 

Tento moment kompenzácie je však nositeľom radikálnej plurality, atomizácie jednotného 

diskurzu, mieneného rozpadu hierarchie a diferencie, pričom sa navonok zavrhuje východzia 

idea, voči ktorej bola vznesená požiadavka po jej prekonaní cestou zmnoženia diskurzu, teda 

variovaním možných iných východísk a perspektív fundujúcich výklad celostného obrazu sveta. 

Kompenzácia transcendentálneho zavrhuje svoj vlastný predpoklad, a to takým spôsobom, že číra 

vonkajškovosť sa pochopí ako transgredovaná, teda jedine ako vnútrajšok „vnútorného“ (pod 

„vnútorným“ rozumieme vnútorný život človeka, v renesančnej epistéme nesamostatný, 

postavený do pozície diváka „tvoriaceho“ iba komentáre a exegézy predurčeného). Práve preto 

píše Foucault o rozdiele medzi Interpretáciou a Poriadkom, lebo pokiaľ v renesančnej epistéme 

bola možná iba Interpretácia už zorganizovaného sveta, potiaľ sa v klasickej epistéme otvára 

možnosť vytvorenia iného poriadku, v ktorom znaky náhle reprezentujú ten dovtedajší.  

 Transgresia je vôbec možná až vtedy, ak História predčí Poriadok, schéma zmyslu vonkajšie 

usporiadanie či jeho reprezentáciu, ak zanikne neprekročiteľná hranica protikladností utkaná z 

princípu transcendencie medzi poriadkom vecí a Poriadkom, božou vôľou, čo je možné iba 

primknutím schémy zmyslu (diferentného kladenia) k možnostiam artikulovateľnosti či 

vypovedateľnosti vôbec, ktorá však už ostáva kompetenciou človeka, až pokým nezačne hovoriť 

reč sama. Multiplikácia diskurzov však v sebe nesie pravidlo, ktoré vykazujú moderné dejiny, a 

ktoré, ako sa zdá, zabezpečuje to, že moderné vedenie vôbec funguje a prežíva. Model, ktorý 

zavádza do filozofickej analýzy práve O. Marquard, sa pre nás javí ako originálnym spôsobom 

vystihujúci a opisujúci tie okolnosti, ktoré ozrejmujú naše predchádzajúce i nasledujúce 

stanoviská. Preto, hoc sa Marquard k Foucaultovi vyjadruje, no nebadať medzi nimi zjavnú 

hlbšiu prepojenosť, uvádzame tu jeho stanovisko iba z dôvodu, ktorý sme uviedli vyššie. Preto 

podľa O. Marquarda je týmto pravidlom „nárast rýchlosti jeho premeny, tempo jeho premeny a 

zastarávania, (ktoré) vzrastá, razancia jeho komplikovanosti naberá na účinku; tempo zmeny 

životných vzťahov – deštrukcia dôverne známeho a produkcia cudzosti – stúpa; všetko plynie, a 

to stále rýchlejšie.“ (Marquard, 1998a, s.32) Marquard postupuje podľa vzoru Nietzscheho, ktorý 

v nečasovej úvahe O úžitku a škodlivosti histórie pre život píše, že musíme „nenávidieť poučenia 

                                                                                                                                                              
ako negativita a deficit. Zároveň je však nevyhnutné uviesť, že Foucault chápe boha ako historicky ohraničenú 
formu, ktorá svoj význam naberá práve pomocou postupného „zvnútorňovania“ myslenia, vôbec prechodu od 
transcendentného k transgresívnemu, čoho rezultátom je to, že v rôznych epistémach sa figúra boha interpretuje 
odlišne. 
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bez oživenia, vedenie, pri ktorom činnosť ochabuje, históriu ako vzácny prebytok poznania a 

luxus – pretože sa nám ešte nedostáva toho, čo je najnutnejšie, a pretože prebytočné je 

nepriateľom nutného.“ (Nietzsche, 2005, s. 77) Nutným sa stáva zmnoženie perspektív, kedy 

história vo svojej multiverzálnej podobe začne konečne slúžiť životu a jeho multiplikačným 

explikáciám. 

 Moderná kultúra produkuje idey cez ich faktoriálne zmnoženie, dáva možnosť byť kompetentný 

a zakúšať svet podľa individuálneho horizontu a schopnosti prežívania, ktorá sa objavila spolu s 

preniknutím diferentného do bytosti kladúcej otázky sebe a svetu. Táto invázia, ktorá vytvorila 

horizonty mysliteľnosti v pozadí tejto bytosti, otvorila zároveň priestor pre ideu telesnosti, lebo 

medzi vonkajším poriadkom a týmto horizontom ostála stáť práve ona, v celej svojej nahote, 

presvetlená pozadím a traverzovaná týmto zostupom. Idea „kompenzovaného“ boha teda 

neumiera, stáva sa súčasťou myslenia v zmysle neredukovateľnosti možnosti mysliteľnosti 

vôbec, stáva sa horizontom akéhokoľvek myslenia, diferencujúcim kladením obsahov vlastností a 

akcidencií konatívneho subjektu ako jednoduchých ambiguít.  

 Takýto postoj však umožňuje niečo, s čím sa nemôžeme stretnúť v stave, kedy transcendencia 

vládne diskurzom. Protiklad zostúpil do osídiel bytosti, ktorá sa až takto začala nazývať 

človekom. Garantom správneho už nie je princíp poriadku sveta, v ktorom sa deficitné 

indivíduum umiestňuje v akejsi predurčenosti, lež vopred daným sa stáva modus mysliteľnosti 

cez diferenciu, ktorá sa ocitá náhle v človeku ako predpoklad mysliteľnosti. Už ním nie je Boh 

ako zvrchovaný regulatívny princíp, ale schopnosť aktívne dimenzovať seba. Človek sa náhle 

umiestnil medzi svoje aktívne sily (pud, kreativita, zabúdanie) a reaktivitu etablovaných šablón, 

ktoré otupujú cit k aktivite a spejú k formám umiernenosti metódami krotenia človeka5.  

 Socializácia sa chápe ako manipulácia, pokiaľ krotené nie je aj to, čo samo krotí, teda ak sa 

neprekročí difúzny charakter samej subjektivity, kým z protikladu nevznikne ambivalencia, teda 

kým protiklad nevykompenzuje seba v miere a vyváženosti, a tá sa následne nepochopí ako 

rovnakosť iného, ako rovnakosť závažnosti nárokov kroteného a krotiaceho6. Dominancia 

                                                 
5  Vychádzame z koncepcie P. Sloterdijka, ktorý vo svojej odpovedi na Heideggerov List o humanizme píše, 
že človek sa konštituoval ako individuum, na ktorého priamo doliehajú vplyvy jednak zbavujúce zábran, jednak však 
tieto zábrany vytyčujúce, čím sa podieľajú na jeho „krotení“, ktoré je pochopené ako socializujúci vplyv literatúry. 
(Sloterdijk, 1999) 
6  V dejinách sociológie môžeme vystopovať dve základné tendencie, ktoré sa zaoberajú možnosťami 
„spravovania“ individuálneho subjektu v interagujúcom prostredí sociálneho diania. Prvou možnosťou je pozícia, 
kedy je indivíduum pohlcované kolektívom, jedinec spoločnosťou, ktorá ho ovláda, a táto je preferovaná ako objekt 
skúmania; nazvime ju pozíciou durkheimovskou. Druhou je tá, ktorá nominuje indivíduum do schopnosti 
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znemožňuje a v sebe zároveň umožňuje alternáciu. (Bližšie pozri: Marquard, 1998b, K 

oslobodzujúcemu vplyvu nadmernej determinácie) Toto je princíp difúzneho a reverzibilného 

charakteru moci, vedenia a subjektivity. V duchu Marquardovho stanoviska by sme teda mohli 

tvrdiť, že nevyhnutným prejavom pohybu od transcendentného k transgresívnemu je uvoľňovanie 

dominancie ustálených štruktúr a poriadkov, teda odľahčovanie života spod vplyvu nadmernej 

determinácie, ktorá následne umožňuje tvorbu alternatívnych stanovísk alebo otvára priestor pre 

funkčnosť alternatívnych poriadkov. Keďže moc alebo vedenie Foucault interpretuje ako formy 

vznikajúce v taktických blokoch silových vzťahov, ktoré sú ovládané rôznymi stratégiami, stáva 

sa nevyhnutným evidencia práve podstatného momentu, ktorý vôbec umožňuje onú hru síl, a 

ktorý je práve fundamentom modernistického pátosu myslenia.  

 Všetko, čo by malo mať charakter vyváženého, spriemerneného, väzniaceho bujnenie 

negatívneho diskurzu, by teda už z princípu ambivalentnosti nemohlo jestvovať. Ambivalencia, 

teda uvedenie pólov akéhokoľvek protikladu do rovnováhy, je len teoretickým konceptom, ktorý 

ozrejmuje hru iného a rovnakého v organizácii diskurzívnej praxe a jej režimov. Transgresia je 

vždy zvestovaním ambivalencie, tá sa však chápe výlučne axiologicky, to znamená, že rovnaké 

ostáva rovnakým iba potiaľ, pokiaľ má voči svojmu inému rovnakú hodnotu, rovnakú šancu byť 

artikulované. Avšak až nadbytok pozitivity vedenia či následne nadbytok negativity voči nej sa 

vymedzujúcej v individuálnych formách odmietania či nesúhlasu, vedie k pohybu, ktorý 

umožňuje modernému človeku vôbec „prežívať“. Je však nevyhnutné dodať, že aj všetky formy 

individuálneho odmietania, nestotožnenia sa či nesúhlasu, sú ako negatívne vynesené mimo 

spektrum precizovaného poľa záujmu diskurzu, ale zároveň sa s nimi počíta, lebo akákoľvek 

pozitivita odmieta to, čo ju odmieta a nesúhlasí s tým, čo nesúhlasí s ňou. Formy kontroly, 

cenzúry a vytesnenia tak nepoznajú hranicu medzi prí-tomne artikulovaným a nie-prí-tomným 

(priestorovo i časovo) a mechanizmy spravovania diskurzu už očakávajú negatívne reakcie, ktoré 

vyzbrojujú vlastnými metódami vylúčenia a odvrhnutia. V konečnom dôsledku sa akákoľvek 

negativita živí pozitivitou a naopak.  

                                                                                                                                                              
ovplyvňovať svojou participáciou celé spoločenské dianie, dajme jej meno simmelovská. Hoc sa v nich jedná 
predovšetkým o fundovanie východiska sociálnych skúmaní, ktoré predpokladajú vzťahový kontext jedinca ku 
spoločnosti a naopak, predsalen si za východisko berú iba jeden z momentov tohto vzťahu. Habituálna teória P. 
Bourdieuho je predovšetkým teóriou systému predurčujúceho spôsob jednania a týmto následne akýchkoľvek 
možných sociálnych interakcií. Je teóriou, ktorá rozrušila prioritu metodologických východísk skúmania sociálnych 
javov tak, ako ich zastávali Simmel a Durkheim.  
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 V dejinách myslenia sa kompenzácia prezentuje vo svojom prvom význame ako zvestovanie 

moderny, ako rozpad univerzálneho a unifikujúceho výkladu sveta, ako „perspektivizácia“ či 

rozptyl subjektivity (hra simulakier), ktorá sa náhle umiestňuje medzi aktívne sily vnútorneho 

života a reaktivitu tradičných schém organizácie vedenia a hodnôt. V súčasnosti sa však do 

popredia dostáva kompenzácia ako náhrada, pričom nahradiť sa dá vždy iba niečo, čo je k tomu 

už disponibilné. Nahradzuje sa horizont mysliteľnosti, ktorý láme priestorovo-časové 

koordinanty a preto sa stáva neprehľadným a frustrujúcim. 

 Biogenetický hazard, atómový vek či amfetamínová mládež majú jedného spoločného 

menovateľa. Prostredníctvom nich sa človek kompenzuje tak, že sa deformujú samotné hranice 

diferencie, za ktorou sa ukazuje čosi ako nie-myslené v zmysle profetickom či anticipujúcom. 

Socializácia a inštitucionalizácia, obe založené na prelínaní očakávaní a stotožnení či prijatí, sa 

modifikujú pod vplyvom nie-mysleného. Nie-mysleným označujeme iba pojem človeka mimo 

akejkoľvek štruktúry, mimo akýkoľvek vzťahov, ktoré sú nepredikovateľné. Môžeme si však 

všimnúť, že pohyb, ktorý tu vykonáva označujúce, na tomto mieste vlastne reprezentácia nie-

existujúceho referenta, snaží sa dostať mimo myslenia diferencie, mimo transgredovaný rozvrh 

transcendentálneho protikladu. Byť mimo takéhoto vzťahu znamená byť mimo diferencie či 

„komunikatívnej racionality“, lebo iba mimo akýchkoľvek vzťahov stráca myslenie diferencie 

svoju opodstatnenosť. (porovnaj: Marquard, 1998a, s. 42) Pojem „určiteľnej bytosti“, ktorý 

označuje nie-jestvujúce označované a vedenie, ktoré vlastnou rečou rozožralo jeho kompaktnosť 

do sféry genómov a analýz komplementárnych reťazcov, je slovom, ktoré náhle nehovorí, je 

mĺkve, vzdialené, cudzie a je hrozbou. Rovnako ako jazyk voči jazyku predtým, stojí v súčasnosti 

človek voči človeku, určené proti určiteľnému.  

 S nezvládaním množstva informácií a vedenia, ktoré je analógiou moderného, v multiplikácií 

jeho reči, ktorá hovorí sama a spôsob, akým hovorí, stáva sa stále viac a viac nestráviteľným, je 

vznik horizontu mimo čas a priestor, mimo dobro a zlo, oslobodením a nebezpečenstvom. 

Sloboda svoj zrod predsa naveky upísala nebezpečenstvu a riziku! Nezvládnutie označovaného, 

ktoré už raz opísal Nietzsche, a ktoré viedlo k moderne, sa tu objavuje druhý-krát. Je tu však 

priepastný rozdiel, ktorý tkvie práve v tom prevrátení foriem myslenia, ktoré oslobodilo človeka 

z roviny jeho reprezentácií a začalo ho chápať ako empiricko-transcendentálnu dubletu. 

Empirické (telesné) sa stalo jeho súčasťou a jeho meno tak začalo byť menom transgredovanej 
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transcendencie, teda menom blízkosti diferentného (transgredovaného, mysliteľného) s mysleným 

(teda tým, na čo a čoho (koho) sa človek pýta, keď kladie otázky, aby vedel).  

 Pri zrode moderny to však boli koncepty hodnôt a obsahy ich pojmov, ktorých asymetria stala sa 

pre Nietzscheho problémom, v súčasnej filozofii je to asymetria medzi človekom a človekom, 

resp. formou, ktorú Deleuze označil ako nadčlovek a jej produktom, biologicky formovateľnou 

bytosťou „podobnou“ človeku. Pokiaľ teda označované bolo pre Nietzscheho disponibilné 

(ustálené, zvonkajštené významy hodnôt), stalo sa označujúce rastrom, ktorý poňal prehodnotenie 

hodnôt ako nový obsah a stretnutie s vlastnou skúsenosťou. Kým Nietzsche dal možnosť smrťou 

boha prehovoriť človeku, byť enkratický a nahliadnuť do seba, označované prežiť a vteliť do 

označujúceho, ktoré pochopil ako svoju vlastnú formu, súčasná antropológia rezultuje v opise 

praktík, ktoré interagujú a počítajú práve s touto formou, ktorá by založila novú históriu, preto je 

tak oslobodzujúca, a zároveň cudzia7. Nová história je históriou rekonceptualizovaného poľa 

tradičnej metafyziky, v ktorom jej pojmy nadobúdajú úplne iný zmysel. Práve preto sa smrť boha 

u Foucaulta spája so smrťou človeka, s konceptom človeka tak, ako je prezentovaný prizmou 

antropologickej paradigmy či antropologizmu vôbec. 

  

 II. Myslenie historizmu a filozofická antropológia 

  

 Existuje vôbec možnosť preukázať a presvetliť modus myslenia „historicizmu“, ktorý by 

radikálne presakoval cez všetky súčasné filozofické koncepcie, no zároveň sa vzdiaľoval tomu 

historicizmu ako ho predkladá ešte Hegel a Marx? Nemalo by teda byť v našom prednostnom 

záujme skúmať základný pohyb myslenia, ktorý ovplyvňuje všetky praktické formy kladenia 

akejkoľvek hermeneutiky subjektu? Pýtame sa vôbec dostatočne na možnosti pomyselného zrodu 

modernity či moderného myslenia so všetkými jeho fundamentálnymi praktickými implikáciami 

                                                 
7  Pokiaľ sa človek chápe ako biologicko-sociálna bytosť, ostáva jeho počiatkom neprekonateľný horizont 
prírodnej a kultúrnej histórie, do ktorého je vrhnutý, a na ktorý tvorivo nadväzuje. Predpokladáme však, že zmenou 
biologickej podstaty človeka aktívnym zasahovaním do jeho genetickej vybavenosti, objavila by sa nová a nateraz 
nepredikovateľná situovanosť takejto bytosti v štruktúre sociálnych vzťahov, pričom ako „odlišná“ biologická bytosť 
by nevyhnutne zakladala „novú“ históriu vlastného „druhu“. Ak J. Habermas píše o modele „asymetrickej 
zodpovednosti“, píše vlastne o narušení štruktúry „komunikatívnej racionality“, lebo pole mysliteľnosti, vôbec 
komunikovateľnosti základných a „prirodzených“ hodnotových orientácií oscilujúcich v kultúre, predpokladá práve 
zdieľanie spoločnej historicity vedenia, ktoré by sa v tomto novom priestore mohlo považovať za nekontinuovateľné. 
(Habermas, 2003, s. 43-45) K tomu na príklade Otfrieda Höffeho dodáva, že „vnímaný a obávaný vývoj génovej 
techniky útočí na obraz, ktorý sme si o sebe utvorili ako o kultúrnej rodovej bytosti ‚človek‘ – a k nemu, ako sa 
zdalo, neexistovala žiadna alternatíva.“ (Habermas, 2003, s. 51) 
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a dôsledkami? Uvedomujeme si ešte, že akákoľvek nespojitosť vytvára multiplikáciou prvkov či 

skúmaných predmetných entít pozadie spojitosti, ktoré vládne všetkým a všetko pohlcuje? 

Nutnosť priblížiť základné horizonty ustanovenia toho typu myslenia, ktoré napokon vedie k 

rozptylu moderného vedenia a ukázať jeho jednoznačnú prepojenosť s tými figúrami 

mysliteľného, ktoré ho predchádzali, je základným cieľom tohto textu. Objavenie človeka 

chápeme spolu s Foucaultom iba ako rezultát uvedeného pohybu, ku ktorému sa sám približuje 

nespojite, a síce archeologicky. „Diskontinuita – fakt, že občas nejaká kultúra za niekoľko rokov 

prestane myslieť tak, ako to robila dovtedy, a začne myslieť inak a o inom – nás nepochybne 

vedie k erózii vyvolanej zvonku, k tomu priestoru, ktorý je na druhej strane ako myslenie, a 

predsa v ňom kultúra myslí od začiatku. Problém, ktorý tu vzniká, je napokon problémom vzťahu 

medzi myslením a kultúrou: ako vysvetliť, že myslenie má miesto v priestore sveta, že tu má 

niečo ako počiatok a že sa tu a tam stále začína znovu? Možno ...treba najskôr počkať, kým bude 

archeológia lepšie zaručená, ...kým určí zvláštne systémy a vnútorné zreťazenia, ku ktorým sa 

obracia. Diskontinuity (teda) prijímame v empirickom, zrejmom a zároveň temnom poriadku, v 

akom sa nám ponúkajú.“ (Foucault, 2004, s. 65) Zároveň svojim skúmaním praktických vrstiev 

sociálnej skutočnosti a poriadku medzi bytím a rečou, otvára rozsiahle možnosti teoretického 

podchytenia problému pohybu vrámci poľa mysliteľného, ktoré samo konštituuje možnosti 

myslenia v živle jednotlivých epistém. Foucault príkladuje vôbec na rozdieloch, ktorými sa líšia, 

no neuvádza spojitosti, ktoré ich vopred dimenzujú ako navzájom sa ovplyvňujúce a vzájomne 

kontinuované a vôbec kontinuovateľné. Teoretická legitimizácia však môže nastúpiť až vtedy, 

keď je archeologicky fundovaná a disponibilná.  

 Nekontingentnosť mysliteľného, vôbec horizontu myslenia, ktorý prechádza celým vedením v 

zmysle priestorovom i časovom, ukazuje na metafyzické substráty, ktoré sa ukazujú ako 

podmaňujúce si všetko vedenie tým, že ostávajú vždy nie-prí-tomné ako už pred-stanovené. 

Zároveň sú však dynamické a na rozdiel od Hegelovej metafyziky nespojitosti medzi čistým 

bytím a absolútnym duchom, ktorá ostáva nespojitá priestorovo tým, že logické kategórie 

začiatku („nič“, „čisté bytie“) a konca („absolútny duch“) spolu vôbec nekomunikujú, zároveň 

však aj časovo, lebo ako dejinné formy (pojmy) nehovoria o dejinách a ich pohybe nič, čo by ich 

kontinuovalo a zabezpečovalo ich progres. Dejiny totiž nemôžu byť, vulgárne vzaté, iba 

nekonečným napĺňaním pojmov ich časovo variovaným významom, pretože akákoľvek možnosť 

významového posunu predchádza dejinné, akákoľvek zmena hranice či miery je totiž už 
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obsiahnutá v možnostiach mysliteľného, ktoré vytyčuje možnosti kladenia hraníc medzi 

významami a dejiny chápe hlbšie ako iba jednoduché skúmanie pohybu myslenia na základe 

praktických dokazovaní a príkladovaní zmien v jednoduchej obsažnosti pojmov. Stali sme sa 

však očitými svedkami toho, ako Foucault práve takýmto príkladovaním dospel, či už cielene 

alebo nie, k verzii metafyziky, ktorá sa stáva dynamicky univerzálnou, ktorá prepája svety 

mysliteľného, myslenia, dejín a subjektivít odkazujúc na neustály pohyb slov a vecí, ich 

prepájanie či invazívne rozštepovanie vecí práve pomocou slov. 

 Moderna sa teda neprejavuje iba atomizáciou diskurzu, fragmentarizáciou ľudskej skúsenosti či 

radikálnym pluralizmom vo sfére axiologického, ale rovnako aj zásadným rozvojom toho, čo 

dalo možnosť prehovoriť samotnej reči, rozvojom vedy, ktorá zavádza pojmy, ktoré štiepia 

viditeľné, pričom každá idea sa týmto práve stáva pred-metnosťou predmetného či prí-tomnosťou 

prítomného. Vypovedateľné sa metaforizuje a rozožiera viditeľné, mriežku sveta a jeho prvkov, 

ktoré doposiaľ fungovali ako samozrejmé, pričom posúva možnosti vedenia smerom k 

nekonečnej variovateľnosti konečného súboru entít, zmnožených práve invazívnosťou a 

deštrukčnou silou pojmov súčasnej vedy. Ak sa zdá, že už nateraz nejestvuje možnosť ďalšieho 

„rozbíjania“ „nie-viditeľného“ („atómu či atomizovaného diskurzu“) práve pomocou 

autonómneho rozvrhu bytia jazyka či reči, potom nastáva priestor pre kompenzáciu, pre radikálnu 

náhradu spektra viditeľného vypovedateľným, ktoré znie iba preto, aby ešte viac narúšalo, a 

zároveň si privlastňovalo samozrejmé štruktúry bytia vecí, cez ktoré sa zhliada nová optika sveta. 

Preto kremík na miete uhlíka, preto agramatičnosť na mieste gramatiky, preto genetika na mieste 

biológie, preto informácia na mieste tvorivosti.  

 Náš pokus ukázať celý tento pohyb sa odohráva v tendovaní medzi základnými konceptami 

usporiadania sveta a skúsenosti s ním k sebe navzájom, a síce prostrednícvom pojmov 

transcendencie, transgresie a kompenzácie. Nie je naším cieľom prezentovať tu históriu týchto 

pojmov, preto poukážeme iba na kontext, v ktorom sa ich plánujeme zmocniť a následne ukázať, 

a ktorý je pre naše skúmanie nevyhnutný, no zároveň postačujúci. Tieto pojmy vo svojej 

radikálnej inakosti predstavujú pre metafyzické fundovanie modernity základný raster, lebo práve 

vo svojom bytí sa stávajú kontinuom, čistou spojitosťou a rovnocennosťou. Vzhľadom na ňu 

však tiež ostávajú od seba rozdielne. Odlišnosť medzi Dejinami a dejinami, či Poriadkom a 

poriadkom ukazuje na to, že ak skúmame dejiny ako prakticky príkladované diskontinuity, potom 

jestvuje závratná priepasť v chápaní týchto pojmov. Ak však za diskontinuitou logocentrických 



 322

dejín, ktoré vykazujú zjavnú nespojitosť (v tomto prípade sa Foucault od Hegela vôbec 

neodlišuje) vidíme pole mysliteľného, ktoré zakladá historicizmus „hlbších“ Dejín pochopených 

ako univerzálna spojitosť a dynamika, ak Dejiny nie sú dejinami pojmov a ich významov, ale 

stávajú sa Dejinami možností klásť významy pojmov práve istým spôsobom, potom historický 

zmysel bude musieť byť pravidlom, ktoré je prítomné všade a v tejto svojej prítomnosti je 

zároveň nie-prítomné, lebo je už vždy iba ozvenou minulého a zvestovaním rovnakého budúceho. 

Týmto pravidlom sa v najnovšej filozofii stáva myslenie diferencie. 

 Na nami prezentovaný rozdiel medzi Dejinami a dejinami či Históriou a históriou naráža veľmi 

citeľne aj Foucault, keď uvádza, že „ako modus bytia všetkého, čo je dané v skúsenosti, sa 

(práve) História stala pre naše („moderné“, dopl. P.P.) myslenie nevyhnutnou, čo ju nepochybne 

neodlišuje od klasického Poriadku. Aj on sa dal zistiť v usporiadanom vedení, no základnejším 

spôsobom jestvoval ako priestor, kde sa dalo poznať každé jestvujúcno; a klasická metafyzika sa 

umiestňovala práve do tohto rozostupu medzi poriadkom a Poriadkom, klasifikáciou a 

totožnosťou, prírodnými jestvujúcnami a Prírodou, skrátka medzi ľudským vnímaním (alebo 

obrazotvornosťou) a božím rozumom a vôľou. Filozofia 19. storočia sa umiestni do rozostupu 

medzi históriou a Históriou, udalosťami a Počiatkom, evolúciou a prvým odtrhnutím sa od 

prameňa, zabudnutím a Návratom. Metafyzikou bude teda iba potiaľ, pokiaľ bude Pamäťou, a 

myslenie bude nevyhnutne vracať k otázke, čo to preň znamená, že má históriu.“ (Foucault, 2004, 

s. 231) Foucault práve na tomto mieste jeho výnimočnej práce Slová a veci ukazuje základný 

pohyb myslenia, ktoré samo umožnilo to, že sa v radikálnom pluralizme hodnotových orientácií 

nestráca samotný pojem moderny, že práve tento fenomén súčasného myslenia či modernej 

epistémy ostáva funkčný a „priechodný“ alebo sa týmto sám od seba udržiava pri živote. Akoby 

však nestačilo to, že moderná epistéma organizuje vedenie tak, že umožňuje jeho radikálny 

rozptyl v zmysle kuhnovského „anything goes“, rozvrhuje sa však zároveň takým spôsobom, že 

seba oprávňuje, foucaultovsky povedané, iba cez vzťah medzi Históriou a Poriadkom. Foucault 

práve na tomto mieste ukazuje, že od histórie ako jednoduchej analýzy empirických faktov k 

Histórii ako podmienke dejinnosti samej, teda vôbec k podmienke mysliteľnosti, ktorá vopred 

dimenzuje akýkoľvek poriadok vecí, je veľmi blízko k evidencii podstatného aktu, ktorý sa udial, 

aby kontinuoval západnú metafyziku, a zároveň umožnil prehovoriť jej modifikovanú verziu. 

Práve 19. storočie je charakterizované obratom, ktorý je ale viac zostupom ako obrátením 

vedenia. Je zostupom z nebies do hĺbky človeka, zostupom od Poriadku, od transcendentnej či 
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regulatívnej idey k Histórii, ktorá je hlbšie ako všetky dejinné formy človeka či formy jeho 

subjektivity vôkol nej napokon oscilujúce. Zatiaľ čo Poriadok organizoval vlastný „pozemský“ 

poriadok vecí tak, že sa excentricky situoval mimo neho ako transcendentná entita garancie jeho 

funkčnosti a organizácie, tak História sa stala nositeľom jeho základnej schémy, ktorá však náhle 

prestala organizovať poriadok vonkajších vecí a vsadila na reprezentatívnu úlohu označujúceho, 

ktoré sa stalo „vecou“ až neskôr, zdvojilo reprezentáciu a následne umožnilo vzbĺknuť nirváne 

schém produkujúcich rastre mysliteľnosti smerujúce už k modernému vedeniu či epistéme.  

 Keď na inom mieste svojej práce Foucault s nádychom derridovského pátosu píše o „obrovskej 

reorganizácii kultúry“, tak rozdiel medzi renesančnou a klasickou epistémou interpretuje v 

zmysle, že „...(v tomto rozdiele) zanikla hlboká spolupatričnosť jazyka a sveta. Priorita písma je 

zrušená. Vtedy mizne tá jednorodá vrstva, kde sa videné a čítané, viditeľné a vyjadriteľné 

donekonečna preplietajú. Slová a veci sa oddeľujú.“ (Foucault, 2004, s. 58) V tomto zmysle 

Derridova iniciatíva o rehabilitáciu písma, ktorá má však ďalekosiahlejší vplyv na dejiny celej 

západnej metafyziky, pôsobí ako adekvátny výkon filozofa, ktorý sa podujal nanovo 

interpretovať jednu zo základných foriem mysliteľnosti sveta vôbec, používa však už jazyk 

reformulovanej metafyziky modernej epistémy. Nie je azda Derridova snaha oným zabudnutím a 

Návratom, Návratom ohlasovaným Foucaultom, ktorý je možný až vtedy, keď sa Poriadok 

rozostúpi v Histórii, ktorá sa stáva jediným garantom zmyslu? A nestáva sa týmto garantom 

zmyslu práve myslenie diferencie? Pôvodná diferencia, ktorá prirodzene ovládala poriadok 

všetkých vonkajších vecí, sa roztvorila medzi bohom a človekom, pričom boh bol „Poriadkom“ 

mimo vlastného poriadku vecí a človek ostával iba interpretátorom, ktorý donekonečna 

komentoval ustálenosť vzťahov medzi súcnami, keďže nebolo v jeho moci vytrhnúť slová z 

týchto vzťahov fungujúcich v nevyhnutnom usporiadaní sveta a podľa nespochybniteľného 

zákonodárstva transcendentálnej, neskôr regulatívenej idey boha. Pohyb zvnútorňovania 

myslenia, vznik historicity poznania a objavenie sa empirického ako telesnosti nastoľuje Foucault 

prostredníctvom koncepcie tzv. „antropologického štvoruholníka“. 

 Podstatným sa nateraz javí bližšie zoznámenie sa s touto teoterickou konštrukciou tak, ako ju 

deskribuje Foucault vo svojej práci Slová a veci, čím sa ešte viac priblížime k pochopeniu 

transcendentného a spozorujeme objavenie sa telesného v priestore moderného vedenia. V 

analýze a charakteristike štyroch základných figúr, empirického a transcendentálneho, cogita a 

nemysleného, ústupe a návrate počiatku a modifikácie diskurzu na analytiku konečnosti, sa 
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rezultatívnym javí práve nemožnosť myslieť bytie jazyka a bytie človeka súčasne. „Každú 

antropológiu, ktorá by sa zaoberala bytím jazyka, a každú koncepciu jazyka alebo významu, 

ktorá by chcela dospieť až k vlastnému bytiu človeka, vyjaviť ho a oslobodiť, treba odsunúť do 

sféry preludov. Jediné, čo teraz vieme úplne naisto, je to, že v západnej kultúre bytie človeka a 

bytie jazyka nikdy nemohli koexistovať a spájať sa.“ (Foucault, 2004, s. 345) Máme za to, že 

práve na tomto mieste Foucault formuluje základy jeho neskoršej disociácie, ktorú zavádza do 

praktických analýz vedenia, moci a subjektivity. Touto diferenciou sa stáva odlišnosť 

vypovedateľného a viditeľného, odlišnosť diskurzívneho a nediskurzívneho, odlišnosť foriem 

výrazu a obsahu. Ak viditeľné súvisí s priestorom, do ktorého upadáme, a v ktorom sa 

rozvrhujeme, a vypovedateľné s jeho organizáciou, ktorá rozvrhuje, tak akákoľvek forma 

subjektivity sa umiestňuje medzi tento priestor a formy jeho organizácie, pričom je akoby ich 

sprostredkujúcim článkom. To, čo sprostredkováva je však samo sprostredkované, preto nikdy 

neexistuje vo svojej bezprostrednosti. Sprostredkovanosť aktualizujú sily moci, etablovaný 

poriadok či zákon však nie je „vlastníkom“ onej moci, ale iba rámcom určujúcim jej pôsobenie. 

Keďže funguje iba ako tento rámec, tak formy diskurzívneho a nediskurzívneho sa síce 

preplietajú a referujú na seba, nikdy sa však nestotožnia. Bezprostrednosťou sa stáva práve a iba 

ono prepletanie síl, ich nekonečná hra, v ktorej kolidujú sily reaktivity (etablované šablóny 

organizácie spoločnosti) a aktivity (vnútorné dispozície ľudských bytostí), ak by sme mohli 

použiť tento Nietzscheánsky slovník. „Foucault rozvádza svoju tézu o moci v troch smeroch: 

moc nie je vo svojej podstate represívna (pretože podnecuje, navádza, produkuje), je 

praktizovaná viac ako vlastnená (a) prechádza ovládanými rovnako ako vládnucimi. Kniha 

Dohliadať a trestať podala detailnejší výpočet hodnôt, ktoré formoval vzťah medzi silami v 

priebehu 18. storočia: rozdelenie v priestore (ktoré na seba berie konkrétnu formu v uzatváraní, 

kontrolovaní, organizovaní a radení do sérií...), usporiadávanie v čase (ďalšie delenie času, 

programovanie jednania, rozklad konania...), kompozícia v časopriestore (rôzne spôsoby 

konštituovania produktívnej sily...)“ (Deleuze, 2003, s. 102) Foucault teda preskúmal možnosti 

historického a priori, aby legitimizoval nárok jeho vlastnej archeologickej metódy. Ako uvidíme 

neskôr, jedná sa o rovnakú hru spacializácie a temporizácie, ktorou sa Husserl snažil teoreticky 

podchytiť dynamiku fenomenálneho, a ktorá napr. Derridovi umožnila premyslieť podmienky a 

možnosť „apriórnych“ foriem vôbec ako rozvrhovanie bazálnych diferencií. Čas a priestor, čas 

ako miesto nekonečnej aktualizácie vypovedateľného a priestor ako viditeľnosť, prelínajú sa v 
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uvedených štruktúrach tak, že nikdy spolu nesplynú. Vibrujúci časopriestor či pracovná sila, 

človek bez svojej bezprostrednosti, ktorý Foucaultovi napr. v Dejinách sexuality umožnil chápať 

obmedzovanie sexuálnych praktík ako funkciu dopytu po disponibilnom, sústredenom, cielenom 

a neprerušovanom výkone, napĺňajúc veľkoburžoáziu a podnikateľský stav istým 

zadosťučinením, referuje na formy zákazu, ktorými si vládnuca trieda zabezpečila nepretržitý 

prísun hýčkaním a pokušením tela nerozptyľovanej pracovnej sily. Spomínané referovanie na 

seba sa odohráva tak, že „zákon sa stará o nezákonnosti: niektoré povoľuje, umožňuje alebo 

vynachádza ako privilégia vládnucej triedy; iné toleruje ako kompenzáciu tried ovládaných alebo 

ich stavia do služieb vládnucich; iné naproti tomu zakazuje, izoluje a mení ich na objekt...“ 

(Deleuze, 2003, s. 47) Tento model tlmočí jednoznačne: zákon organizuje nezákonnosť, označuje 

ju i legitimizuje, dáva jej právo byť vyslovenou, formalizovanou, zaznamenanou, napísanou. 

Zákon iba distribuuje nezákonnosť, akoby nestál proti nej, akoby nebol jej negatívnym určením, 

ale iba formou jej zvládania, permutovania a variovania. Zákon je transgredovanou formou, ktorá 

stojí mimo nezákonnosti a nie-zákonnosti. Je kodifikovanou formou, spísanou stopou toho, čo 

sám vlastne funduje. Je však zároveň žriedlom nie-zákonného, ktoré je živelné a stáva sa obvykle 

revolučným ako zásadná modifikácia vedenia či spoločenského poriadku. Zákon je konkrétnou 

mriežkou, ktorá je odsúdená ku kompenzácii, a ktorej teoretickú bytnosť obsiahol Foucault práve 

v rozvrhu epistematických invariantov samotného vedenia. Zo zákona, ktorý zakazuje to, čo 

nepovoľuje, sa stáva postupne zákon, ktorý povoľuje to, čo nezakazuje. Prvou je forma 

absolútneho zákazu, podriadenia sa tejto forme, ktorá dostala meno transcendentálna, a ktorá bola 

vôbec zákazom či absenciou človeka, druhou je forma, ktorá v šľapajách moderny akoby 

prednostne povoľovala, uvoľňovala pravidlá a umožňovala onú pestrosť. Foucault preto píše o 

vyššie spomínanej situovanosti „medzi“ ako o neprekročiteľnej medzere, v ktorej práve 

jestvujeme a hovoríme.  

 Prahom našej doby nazýva vytvorenie empiricko-transcendentálnej dublety, ktorá dostala meno 

človek. Na jednej strane sme takto dospeli k tomu, „že jestvuje prírodná stránka ľudského 

poznania, ktorá určuje jeho formy a zároveň sa mu môže ukazovať v jeho vlastných empirických 

obsahoch, na strane druhej sa ukazuje, že poznanie má historické, spoločenské a ekonomické 

podmienky, teda že má históriu, ktorá je prístupná ľudskému vedeniu a zároveň mu predpisuje 

jeho formy.“ (Foucault, 2004, s. 326) Ak sme v predklasickej epistéme hovorili o poznaní a jeho 

histórii, mali sme na mysli históriu pojmov filozofickej tradície, tých pojmov, ktoré sa 
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umiestňujú v zjavnom hierarchickom poriadku, a ktoré su dostupné reflexii ako samostatné. Ich 

samostatnosť určuje ich radenie v štruktúre podľa princípov podobnosti a príbuznosti. Tieto 

vystupujú ako samozrejmé, keďže organizácia takéhoto poriadku podlieha transcendentálnemu 

princípu, ktorý je nezávislý na mienení ľudskej bytosti. Ten vždy vystupoval ako relevantný 

predpoklad, preto človek ostával formou nekonečnosti, keďže celý jeho svet sa organizoval podľa 

formy, ktorá voči jeho skúsenosti ostávala excentrická. Otočením figúry „história má poznanie“ 

alebo figúry „Poriadok je otvorený k poznaniu“, ktorá hovorí, že pozícia vecí a ich pojmov je 

pevne fixovaná vo vedení, kultúre či v zdieľanej a etablovanej hierarchii hodnôt, že človek nie je 

pôvodcom poznania vecí, ale ono poznanie emanuje z istého poriadku vecí, na tézu „poznanie má 

históriu“, dopracovali sme sa k zásadnému obratu a k podstate reorganizácie moderného 

diskurzu. Táto história určuje dokonca aj formy, ktoré ovplyvňujú možnosti poznania, vôbec 

horizont mysliteľnosti, ktorý z prázdnej tézy „Ja myslím“ vytvára jej vlastnú možnosť tým, že 

vždy sa síce myslí, ale už nejakým spôsobom. Nástup fenomenológie na prelome 18. a 19 

storočia je exkluzívnym príkladom uvedeného pohybu, lebo „fenomenologický projekt sa 

ustavične rozkladá na opis prežívaného, ktoré je predsa len empirické, a ontológiu nemyleného, 

ktorá odstraňuje prioritu ‚myslím‘“ (Foucault, 2004, s. 333) 

 Práve v tomto okamihu sa na scénu antropologického poľa (štvoruholníka) dostáva funkcia 

cogita, ktorá ešte v klasickej teórii poznania u Descarta ostávala zjavným východiskom celého 

poznania s tichou garanciou res infinitas, ničím iným ako bohom, figúrou organizujúcou vedenie 

a poriadok vecí, lež centrujúcou sa mimo tento poriadok sám. Ak vieme, že poznanie má náhle 

svoju históriu, potom nás neprekvapí, že organizácii ľudskej skúsenosti v práci, jazyku a živote 

predchádza hĺbka toho, čo Foucault nazýva nemysleným. Preto „moderné cogito chce čo 

najväčšmi zdôrazniť rozostup, ktorý oddeľuje i spája sebauvedomené myslenie a tú časť 

myslenia, ktorá má korene v nemyslenom.“ Descartovo „myslím, teda som“ sa za týchto 

okolností prestáva javiť ako nespochybniteľná istota a žriedlo či východisko akéhokoľvek 

poznania, lebo „len čo sa (ono) ‚myslím‘ ukázalo zasadené do celej hrúbky (histórie – dopl. P.P.), 

v ktorej je zdanlivo prítomné a ktorú oživuje..., už nie je možné z neho vyvodiť tvrdenie ‚som‘. 

Veď či môžem povedať, že som týmto jazykom, ktorým hovorím, a do ktorého sa moje myslenie 

natoľko vlúdilo, že v ňom našlo systém všetkých svojich možností, ktorý však jestvuje v ťažkých 

usadeninách, čo moje myslenie nikdy nebude schopné úplne aktualizovať? Môžem povedať, že 

som prácou, ktorú robím svojimi rukami, ktorá mi však uniká, a to nielen po jej skončení, ale ešte 
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skôr než som ju začal? Môžem povedať, že som týmto životom, ktorý v hĺbke seba cítim, no 

ktorý ma strháva aj s tým ohromným časom, čo ma na chvíľu posadil na vrchol svojej vlny, aj 

tým hrozivým časom, čo mi predpísal smrť?“ (Foucault, 2004, s. 331) V tomto okamihu sa pred 

nami otvára porozumenie tomu, čo Foucault označuje ako prelud, a síce diferencii medzi 

jazykom a človekom, medzi bytím človeka a bytím jazyka, lebo „cogito (napokon) nevedie k 

tvrdeniu bytia, ale k celému radu otázok o bytí“, vrámci ktorých „sa zavádza forma reflexie, ktorá 

sa prvý raz pýta na bytie človeka v tej dimenzii, kde sa myslenie obracia k nemyslenému a 

prepája sa s ním.“ (Foucault, 2004, s. 332) Keď Foucault píše, že nemyslené je vo vzťahu k 

fakticite človeka práve tým iným, ktoré ho akoby určuje zvnútra, ktoré sa javí ako vonkajšie a 

ostáva nepostrádateľným, označuje ho aj pojmami bratské či blíženecké. Ona blízkosť sa v 

pohybe modernej epistémy ukáže ako nevyhnutná, bude však možná práve a iba ako transgresia, 

ako zrušenie hranice medzi iným a človekom, nemysleným a cogitom, empirickým a 

transcendentálnym, ktoré bude mať za následok evidenciu človeka ako subjektu „medzi“. Nová 

forma subjektivity totiž nebude v sebe rozdvojená a analýza poznania teda nebude musieť 

manévrovať medzi fyzikalizmom možnosti skúsenosti (analýzou telesnosti) či historickým 

horizontom tejto jej možnosti. Človek sa vynorí vo svetle analýzy prežívaného, ktoré „je 

priestorom, kde sú všetky empirické obsahy dané skúsenosti; (je) i pôvodnou formou, ktorá ich 

všeobecne umožňuje a určuje ich prvotné zakorenenie; v prežívanom sa spája priestor tela s 

časom kultúry, prírodné determinácie s ťarchou histórie.“ (Foucault, 2004, s. 328) Jedinou 

podmienkou, ktorá predikuje takýto typ analýzy a moderného diskurzu o človeku je to, že sa 

myslenie transgresie stalo plauzibilným, hoc vystupuje iba ako rezultát neskorších filozofických 

analýz.  

 Transgresia teda predpokladá zvnútornenie diferencie, tej, ktorá ešte v renesančnej epistéme 

ostáva čírym vonkajškom, roztvorená cez hierarchicky usporiadanú ľudskú skúsenosť so svetom. 

Toto zvnútornenie alebo otočenie, pôvodne pohľad človeka na seba samého a objavenie toho, čo 

sa vzpiera jeho aktuálnosti, je nevyhnutne dané blízkosťou, ktorá sa demonštruje ako odstránenie 

hranice, tej, ktorá prísne oddeľuje človeka od tohto iného, nemysleného, dejinného. „Analytika 

konečnosti má ukázať na determinovanosť človeka, že základom jeho determinácií sú podstatné 

ohraničenia bytia človeka; má tiež ukázať, že skúsenostné obsahy sú už svojimi vlastnými 

podmienkami, že myslenie je vopred znepokojované nemysleným, ktoré mu uniká, a ono sa ho 

znovu a znovu usiluje uchopiť; ukazuje, ako človek nikdy nie je súčasníkom svojho počiatku a 
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ako sa od neho tento počiatok vzďaľuje, pričom mu je bezprostredne daný; skrátka, vždy je jej 

úlohou ukázať, ako je Iné, Vzdialené zároveň maximálne Blízke a Rovnaké.“ (Foucault, 2004, s. 

346)  

 Z tvrdenia, ktoré ostalo manifestom existencializmu, odvíja sa zvláštne pochopenie času a 

situovanie človeka v ňom a prostredníctvom neho. Kým veci iba sú, človek existuje, pričom 

existuje tak, že časovo rozvrhuje svoje bytie. Veci sa organizujú v oblastiach života, jazyka a 

práce, ktoré si vydobili vlastnú historicitu a svoj historický zmysel kladú pred moderného 

človeka ako problém jeho počiatku. Foucault píše, že počiatok pre človeka „vôbec nie je 

začiatkom – istým druhom úsvitu histórie, po ktorom sa začali hromadiť neskoršie výdobytky. 

Počiatok je v oveľa väčšej miere spôsobom, akým sa človek všeobecne, akýkoľvek človek, 

pričleňuje k už začatému v práci, živote a jazyku.“ (Foucault, 2004, s. 337) „Počiatok je potom 

tým, čo sa vracia, je opakovaním, ku ktorému myslenie smeruje, návratom toho, čo sa vždy už 

začalo, blízkosťou svetla, čo svietilo od nepamäti.“ (Foucault, 2004, s. 339) Ak je moderné 

myslenie, ktoré umožňuje takéto pochopenie a vôbec analýzu počiatku, vybudované na 

pluralitnom základe, tak samotný tento fakt sa legitimizuje spôsobom, ktorý od univerzálnych 

dejín, ktoré vládnu veciam a ľudským bytostiam, a ktoré sa napĺňajú práve v ukotvenosti ľudskej 

skúsenosti v dejinnom, prechádza k ich multiverzálnej podobe. Univerzálne dejiny pochopené 

ako zvestovanie neustáleho pokroku skončili ideami, ktoré hlásali slobodu slova či autonómny 

rozvrh jazyka, bratstvo ľudí ako živých tvorov a rovnosť v podmienkach organizácie práce. O. 

Marquardt však univerzálne dejiny neodstraňuje. Moderna je podľa neho disponibilná práve 

tempom zastarávania a produkciou nového, ktoré intenzifikuje zastarávanie. V tejto 

neprehľadnosti a rozptýlení je „rastúca rýchlosť zastarávania v moderne kompenzovaná nárastom 

šancí starého na reaktiváciu. Preto je v dejinách, v tomto večnom návrate rozdielneho, práve ich 

dnešné urýchľovanie pokračovaním večného návratu toho istého za použitia najmodernejších 

prostriedkov: moderné urýchľovanie zmien je agensom ľudskej zotrvačnosti.“ (Marquard, 1998a, 

s. 38) Zotrvačnosť súvisí s inváziou idey konečnosti, s uvedomením si toho, že ľudské bytie je 

vždy „bytím k smrti“ a iba život ostáva spoľahlivým miestom pre jeho realizáciu. Pokiaľ je 

možnosťou rozvinutia jeho akcidenciálnych určení a pokiaľ je počiatok človeka iba participáciou 

na tých historicitách, prostredníctvom ktorých sa preň stávajú čitateľnými produkty jeho života, 

práca a jazyk, stáva sa samozrejmým práve návrat k predošlému, ak sa vzhľadom naň človek 

kladie ako nemožnosť novej histórie. Táto nemožnosť ide ruka v ruke s nemožnosťou iného 
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života, čím oba tieto pohyby limitujú a determinujú ľudské bytie v dobe radikálneho zmnoženia 

hodnotových perspektív a možností ich výberu. Moderna teda podľa tohto kľúča vyznieva veľmi 

paradoxne.  

 Zmnožuje sa diskurz a vytvára sa pestrosť, multiplikáciou sa však intenzifikuje zastarávanie a 

dáva sa možnosť minulému, aby opäť prehovorilo, keďže moderný človek nemá čas práve v 

tomto zrýchlení produkovať inovatívne odlišné, lebo v samom zrýchlení si uvedomuje svoju 

zotrvačnosť rysujúcu na obzore jeho života horizont vlastného konca, konca nielen vedomia, ale 

rovnako tak života, hovorenia či práce. A v neposlednom rade sa práve filozofická antropológia, 

ktorá je výdobytkom moderného myslenia, prepája vnútorne práve s onými historicitami, ktoré 

človeka presahujú, ktoré však spôsobujú jeho rozdvojenie a v analýze prežívaného napokon 

rezultujú v blízkosti, ktorá sa predtým javila nesmierne vzdialená. Rovnako ako Foucault, aj 

Marquard píše práve o prepojení filozofickej antropológie s historizmom v priestore moderny, 

ktorého zmyslom sa neskôr stáva myslenie diferencie ako nevyhnutný koncept ovládajúci samo 

myslenie a napokon aj rozvrh všetkej ľudskej skúsenosti. A práve preto si Derrida vo svojich 

antropologických poznámkach mohol dovoliť zaujať to stanovisko, ktoré pred akoukoľvek 

empirickou antropológiou preferuje transcendentálny humanizmus ako schému zmyslu, ktorá 

akejkoľvek antropológii nutne predchádza.  

 

 III. Od transcendentného k transgresívnemu: zrušenie protikladu pomocou 

konceptu „blízkosti“ 

 

 Ako však spoľahlivo pochopiť onú blískosť, ktorú už artikuloval Foucault, na ktorú brilantne 

poukázal Heidegger oživením pojmu bytia a výstavbou ontologicko-ontickej diferencie, a ktorú 

fenomenológia interpretovala ako diferenciu, ktorá už nie je diferenciou? V nasledujúcej stati 

ukážeme, že najschodnejšou cestou výkladu sa pre nás stáva dekonštruktivistická pozícia J. 

Derridu a myslenie diferencie ako teoretický model oprávňujúci našu pozíciu. Začneme však 

paradoxne od konca. Vo svojom brilantnom článku Diferäncia uvádza Derrida niekoľko 

významov, ktoré vykazuje pojem jednoduchej diferencie. Diferencia ako rozostup je tu označená 

ako „úbytok zmyslu“, ktorý sa má kompenzovať nadbytkom významu, ktorý sa necháva 

spravovať pojmom derridovskej diferäncie (s „ä“). Preto diferovať znamená jednak uskutočniť 

odstup, vymedziť či vytesnať, dať možnosť pôsobiť intervalu, dištancii, rozostupu či 
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rozmiestneniu, jednak však odložiť, pozdržať, odsunúť na neskôr. V tejto súvislosti Derrida píše, 

že „žiadne prítomné a in-diferentné jestvujúcno nepredchádza diferäncii a rozmiestneniu. 

Neexistuje subjekt, ktorý by bol jednateľom, autorom a pánom diferäncie, a ktorého táto 

diferäncia bude prípadne a empiricky následovať. Subjektivita – podobne ako aj objektivita – je 

účinkom diferäncie, účinok vpísaný do systému diferäncie. Preto taktiež „a“ v slove „différance“ 

pripomína, že rozmiestnenie ako spacializácia je zčasenie (temporizácia): okľuka, odklad, 

ktorými sú názor, vnem, vyplnenie a vôbec vzťah k niečomu prítomnému, referencia k prítomnej 

realite, k niečomu jestvujúcemu, vždy už diferované, tj. odsunuté. Odsunuté či odložené práve na 

princípe diferencie, podľa ktorého žiadny prvok nefunguje a neoznačuje, neprijíma a nedáva 

„zmysel“, ak neodkazuje v ekonómii stôp k niečomu inému, buď minulému, alebo budúcemu. 

Tento ekonomický aspekt diferäncie, ktorým do silového poľa vchádza istý – nie však vedomý – 

kalkul, nemožno oddeľovať od semiotického aspektu v užšom zmysle. Ním sa taktiež potvrdzuje, 

že subjekt, a to predovšetkým subjekt vedomý a hovoriaci, závisí na systéme diferencií a na 

pohybe diferäncie; že nikdy nie je prítomný či pre seba prézentný pred diferänciou, že sa 

ustanovuje tak, že sa rozdeľuje, spacializuje a „temporalizuje“, tj. diferencuje a odsúva…“ 

(Derrida, 1993, s. 40-41). 

 Pokiaľ teda diferencia funguje vôbec na princípe transcendentného, teda prekračovania či 

limitácie kladeného jeho vzťahom k opozitnému určeniu, potom onen „nadbytok zmyslu“ 

nevyhnutne odkazuje na nutnosť transgresie samotnej diferencie, teda prekonania nielen hranice, 

ale vlastnej diferencie medzi pozitívnym a negatívnym vôbec. Až takéto prekonanie nám môže 

umožniť intuitívne zhliadnuť povahu Derridovej diferäncie. Transgredovať znamená nahradiť 

pojem hranice, ktorý figuruje v každom protiklade, pojmom okraju, vytesneného, odsunutého z 

dôvodu evidentného záujmu artikulácie pozitívneho. Namiesto hranice je nutná blízkosť, kedy sa 

negatívne umiestňuje akoby v pozitívnom resp. odkazuje vôbec na možnosť jeho kladenia. 

Jednoduchý pojem prítomnosti sa rozkladá v sebe, pričom prítomnosť negatívneho sa odsúva na 

úkor prítomnosti pozitívneho. Diskurz, ktorý legitimizuje určitý záujem, spravuje 

prostredníctvom seba pozitivitu tých obsahov, ktorých artikuláciu takto vôbec umožňuje. To, čo 

je v rozpore s týmto záujmom, kladie sa ako filtrované práve pozitívnym kladením, položením 

dôrazu na ono pozitívne, čím sa pozdržiava nárok negatívneho byť viditeľným. Vyslovuje sa iba 

to, na čo existuje dôvod, ktorý je limitovaný istým záujmom. V tomto položení na okraj sa však 

nestráca a nestáva sa neprítomným, iba nie-prítomným, ktoré funguje ako pozdržaný modus 
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prézentného voči sebe, teda je momentom transgredovanej diferencie prítomnosti voči sebe 

samej.  

 Z viacerých poukazov je zrejmé, že pokiaľ je subjekt vo svojej prítomnosti rezultátom 

jednoduchej diferencie, potiaľ je vedomý, disponujúci intenciou vedomia, má vôľu a odhodlanie. 

Nejestvuje tu však iba jednoduchý vzťah k objektivite ako exteriorite či vonkajškovosti, ale aj 

vzťah k samému sebe, existenciálny modus časenia človeka, jeho projekt a jeho rozvinutie. Keď 

Derrida interpretuje Freuda, konkrétne jeho pasáž z knihy Mimo princíp slasti, píše: „Diferencia 

medzi princípom slasti a princípom reality je iba diferäncia ako odsunutie… Pôsobením princípu 

sebazáchovy ja, ustupuje princíp slasti pred princípom reality, ktorý pôsobí, že – bez toho, aby 

sme rezignovali na posledný cieľ, ktorým je slasť – súhlasíme s odkladom jeho uskutočnenia, s 

upustením od jeho určitých možností, ktoré sa nám v ňom otvárajú a sme ochotní znášať 

okamžité nepríjemnosti dlhého odkladu, ktorého sa podujímame, aby sme napokon slasť vzali za 

svoju.“ „Súhlasiť“, „byť ochotní“ či „podujať sa“ sú schopnosti, ktoré implikujú vôľový stav, 

stupeň odhodlanosti či vôbec spôsobilosti dokázať niečo chcieť. Všetky tieto akty sú však 

vedomými, preto otázkou ostáva, aký charakter má vlastne diferäncia, ktorú Derrida chápe ako 

nevedomý princíp, ako funkčné pozadie myslenia či vôbec pôvodný horizont mysliteľnosti 

vôbec. 

 V práci Smrť človeka Derrida v istej situácii poukazuje na plurálne a neurčité „my“, ktoré sa pred 

nami ukazuje aj v predošlom texte, lebo iba „my“ súhlasíme, „my“ sme ochotní“ a „my“ sa 

podujímame. Toto neurčité „my“ sa objavuje vo viacerých filozofických textoch, pričom Derridu 

zaujalo mimo iného v Heideggerových úvodných pasážach k jeho práci Bytie a čas, lebo sme to 

opäť „my“, „ktorí sa už pohybujeme v sfére akéhosi porozumenia bytiu“, keď chápeme, čo 

znamená ono „je“, ktorým jestvujúcnu vôbec priznávame jeho bytie. (Derrida, 1992, s. 146) 

Napokon aj P. Veyne píšuc o istote vo veku, ktorý vykazuje zjavný pohyb transgresie, odmieta 

fundacionistický základ ľudskej skúsenosti v dobe po „smrti boha“ poziciovaný mimo rámec 

ľudskej skúsenosti v transcendentne. Jediné, o čo sa môžeme v tejto etape naších dejín oprieť, je 

ono neurčité „my“, ktoré je pochopené podobne ako v nasledujúcom výklade. (Veyne, 1992) 

 Človek sa ukazuje vždy iba v horizonte vzťahu k niečomu, čo je iné ako on sám. Ona inakosť 

predstavuje vôbec jeho dejiny, prostredníctvom ktorých sa zrejmými stávajú spôsoby jeho 

vlastnej sebaartikulácie či sebapoňatia, pričom dejiny sú predovšetkým spolužitím s inými 

ľuďmi, teda vôbec vzťahmi založenými na takomto vzájomnom bytovaní tohto všeobecného 
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„My“. „My“ sa takto stáva dejinne fundovaným horizontom mysliteľnosti, vzťahom, ktorý 

umožňuje kultúre „myslieť“ práve istým spôsobom, čím sa stáva všeobecne zdieľaným 

horizontom myslenia a hodnôt, ktoré pertraktuje tradícia. Heideggerova kritika onto-teológie je 

kritikou hierarchizovaného metafyzického diskurzu, je kritikou bazálnej diferencie, ktorá sa 

roztvára medzi Bohom a človekom. Keď sa Derrida pýta „čo znamená, že Boh nie je ničím 

(určitým), nie je žiadnym životom, pretože je všetkým, že je teda zároveň Všetkým aj Ničím, 

Životom aj Smrťou“, odpovedá si zaujímavo, „že Boh je alebo sa zjavuje, že je menovaný v 

diferencii a v podstate ako Diferencia sama. Táto diferencia je tým, čo sa označuje ako História. 

Boh je v nej vpísaný“ (Derrida, 2002, s 73). Diferencia sa ozrejmuje prostredníctvom samej seba 

a to tak, že jej systém diferuje, no zároveň je diferovaný. Práve toto „zdvojenie v zdvojení“, 

diferovanie diferovaného, tento pohyb sa nám pokúša tlmočiť Derrida grafickou zmenou znaku 

„e“ na „ä“ v koreni slova diferäncia, čím má na mysli práve splynutie francúzskeho „différence“ 

(odlišnosť, rozrôznenosť) a „différance“ (okľuka, odklad). Pre toto splynutie zavádzame do našej 

analýzy pojem preferencie, ktorá podľa nás spĺňa všetky nároky diferäncie a vôbec samotnú ju 

legitimizuje. Preferencia ako „minimalizácia rizikových investícií“ života, ako tvorba rezervy, 

ako odstup, ako nie-vedomá hra produkujúca jednoduché diferencie. Ale zároveň v rámci nich aj 

preferencia intencionálneho, vedomá akt-uálnosť či vôľa.  

 K problému neurčitého „My“ taktiež dodáva, že „človek ako animal rationale vo svojom 

klasickom metafyzickom vymedzení vytvára miesto rozvinutia teleologického rozumu, teda 

histórie. Rovnako podľa Husserla, ako aj podľa Hegela, rozum je história a história jestvuje 

vôbec ako história rozumu. My je jednotou absolútneho vedenia a antropológie, Boha a človeka, 

onto-teo-teleológie a humanizmu“. (Derrida, 1992, s. 142-143) Človek je produktom dejín a 

ohnivkom produkujúcim dejiny, ako v produkte jestvuje v ňom neustály vzťah medzi ním a 

diferenciou, ako produkujúcim je to predovšetkým vzťah k druhému človeku, bez ktorého by sa 

vôbec nemohla myslieť dejinnosť či história. Tento vzťah je upísaním myslenia k rovnakému 

horizontu mysliteľnosti, ktorý nám vôbec dáva možnosť hovoriť o sebe a iných ako „kultúrne 

blízkych“, pričom sa nejedná o vedomie akejsi rodovej spolupatričnosti, ale o nevedomý princíp 

kladenia modov myslenia, kladenia priestoru, v ktorom je myslenie odsúdené sa pohybovať. 

Myslieť pravdu bytia znamená myslieť dejiny, pretože otázka bytia je predovšetkým otázkou 

dejín, a síce dejín filozofie. Dejiny sú podľa tohto predovšetkým otváraním diferencie a jej 

zvestovaním. „My“ sa náhle začína chápať ako dejinnosť, ako diferencia, ktorá akékoľvek 
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myslenie predchádza, lebo myslenie sa vždy ustanovuje na jej základe, lež zároveň aj ako 

moment pýtajúceho sa pobytu, ako dejinná fundovanosť kladenia otázky po zmysle bytia práve 

istým spôsobom, a síce diferovaním. Zabudnutosťou bytia je podľa Heideggera práve absencia 

myslenia rozdielu medzi bytím a jestvujúcnom, absencia ontologicko-ontickej diferencie, je ňou 

práve filozofia ako metafyzika, ktorá ako forma európskeho filozofovania musela dospieť k 

svojmu koncu, aby dokázala reformulovať tradíciu a jej pojmy a odomknúť nový horizont 

kladenia antropologickej otázky. Ako sa však vyššie uvedené vzťahy majú k sebe navzájom? 

 U Heideggera sa ruší pojem jednoduchej prítomnosti ako bezprostredne daného faktického. Akt-

uálnosť sa stáva existenciálnym stavom, aktom pýtania sa, cez ktorý sa zároveň zakúša bytostný 

rozmer spytovaného. „My, ktorí sme blízki sebe samým, pýtame sa seba na zmysel bytia. 

Blízkosť pýtajúceho sa vôbec k sebe poukazuje na totožnosť pýtajúceho sa a pýtaného.“ (Derrida, 

1992, s. 147) Prostredníctvom blízkosti pobytu k sebe samému, je voči sebe ako spytovaný 

formou exemplárneho pobytu, textom v rámci kladenia hermeneutiky zmyslu bytia. Pobyt 

artikulujúci pojem bytia, pýta sa na zmysel bytia, ktorý vyčitáva zo seba ako textu 

hermeneutickej analýzy vlastnej existenciálnej situovanosti. V tejto situácii je blízko jednak seba 

(ako spytovaný, ako zmysel Bytia, ako existencia), jednak Bytia ako horizontu možnosti pýtania 

sa, rozumovému substrátu či dejín vôbec. Pobyt je svetlinou, v ktorej sa rodí a zaniká otázka. 

Jeho blízkosť „k sebe“ je „odstránením“ hranice, ktorá vydeľuje protiklady a je v podstate tým, 

čo už Husserl nazýval diferenciou, ktorá nie je diferenciou. Derrida však vidí, že v nemožnosti jej 

odmietnutia sa objavuje priestor pre jej zdvojenie, aby sa „odmietnutie“ pochopilo vôbec ako 

dekonštrukcia. Keďže je pobyt vždy bytím k smrti, je dôležité, z akého pólu už uvedeného 

predporozumenia bytiu sa ono pýtanie rozohráva. Jedná sa nám o to, akým spôsobom sa 

akcentuje otázka smrti.  

 Bytie-tu (ontologický moment) jednoznačne poukazuje na historický zmysel, ktorý reprezentuje 

pojem bytia-sebou8. Bytie sebou nie je pobytom, ale pobyt, aby vôbec mohol byť pýtaním sa a 

svetlením bytia, musí byť „sebou“, musí byť horizontom možnosti klásť otázku po zmysle bytia 

práve istým spôsobom. Bytie sebou je takto napĺňaním teleologického cieľa v existenciálnom 

                                                 
8  Heidegger v tejto súvislosti píše, že „ontologická štruktúra súcna, ktorou som vždy ja sám, má stred v 
‚seba-ustálenosti‘ existencie. Pretože ‚bytie sebou‘ je zakotvené v existencii a nie je možné ho pochopiť ani ako 
substanciu, ani ako subjekt, zostala analýza neautentického ‚bytia sebou‘, neurčitého ‚ono sa‘, úplne v rámci 
prípravnej interpretácie pobytu. Až táto interpretácia poskytne ...– v súlade so svojou ústrednou funkciou – pôvodný 
náhľad do štruktúry časenia časovosti. Tá sa odhalí ako dejinnosť pobytu.“ (Heidegger, 2002, s. 371)  
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rozvrhu pobytu prostredníctvom dejín ako možnosť napĺňania pojmu príchodzím akt-uálnym 

významom. „Tu“ onoho bytia-tu (ďalej označované ako „tu“-/bytie/ – ontický moment) je však 

práve bytím istého faktického stavu, práve tohto konkrétneho „tu“, akoby skrehnutým 

momentom v časovosti pobytu, konkrétnou existenciálnou situáciou, naladenosťou alebo roz-

položením, cez ktoré pobyt rozumie sebe a svojej situovanosti v priestore „bytia vo svete“. V 

čom vlastne spočíva zmysel tejto ontologicko-ontickej diferencie pre nás? Spočíva v „hodnote 

blízkosti ako všeobecne zdieľanému horizontu“. (Derrida, 1992, s. 149) „Ontologická vzdialenosť 

deliaca Dasein od toho, čím je ono ako existencia, odľahlosť, ktorá sa javila prv ako ontická 

blízkosť, musí (napokon) zredukovať myslenie pravdy bytia“ (Derrida, 1992, s. 152). Pokiaľ je 

bytie-tu vôbec horizontom možného pýtania sa, je tu-/bytie/ možnosťou kladenia konkrétnej 

otázky po zmysle bytia. Aká je však povaha tohto horizontu? Je to systém tradičnej metafyziky, 

ktorá oproti pýtajúcemu sa kladie spytovaného. Avšak aj v tomto prípade vidíme, že Heidegger, 

určite však nie programovo, načrtol problém transgresivity úplne spontánne. „Archeológia, ku 

ktorej nás rozdielnymi cestami vedú Husserl aj Heidegger, predpisuje zakaždým podriadenie 

alebo transgresiu, v každom prípade (však) redukciu metafyziky“ (Derrida, 2002, s.19). 

Archeológia ako metóda hľadania vrstiev, konštituentov istého dejinného významu a zmyslu, 

ktorá rozkladá spojitosť dejinného subjektu a kladie pred seba filozofickú reflexiu individuálnych 

premenných, iba týmto eviduje akúkoľvek zmenu, ktorá sa odohráva v spôsoboch výkladu 

človeka. Vidieť túto zmenu znamená priblížiť sa k nahliadnutiu historickej hranice, ktorá stojí 

medzi týmito spôsobmi výkladu, ba nadôvažok mať možnosť pochopiť fundamentálne zdroje jej 

ustanovenia.  

 Bytie-tu, ktoré umožňuje klásť otázku po zmysle bytia, je zároveň „tu“-/bytím/, ktoré má byť 

spytovaním v konkrétnom existenciálnom zakúšaní pýtajúceho sa, aby napokon rezultovalo v 

odmietnutí tejto diferencie jej transgredovaním. Všeobecným sa stáva práve táto diferencia, ale je 

to všeobecnosť všeobecnosti, lebo iba historický horizont diferentného spôsobu myslenia otvára 

možnosť premyslenia či kladenia diferencie samej. Akákoľvek diferencia sa teda živí sama zo 

seba, čím deformuje čas aj priestor horizontov mysliteľného. Preto ak Derrida píše, že celá 

Heideggerovská metaforika jazyka viedla (Heideggera) k tomu, aby „zdekonštruoval vládu toho, 

čo je všeobecné, (čo je) ,nad metafyzikou´, aby nás napokon naklonil do premyslenia 

všeobecnosti toho, čo je všeobecné“, nemyslel tým nič iné, ako odhalenie práve uvedeného 

pohybu. (Derrida, 1992, s. 154) Zároveň však ako samostané „tu“, je nemožnosťou klásť otázku, 
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ktorej chýba horizont myslenia, ktorý ju vedie byť vyslovenou práve tak a nie inak, je absenciou 

stopy diferovaného dasein v samom sebe. Pravdou bytia sa stáva pýtajúci sa človek, čím jestvuje 

zjavná prepojenosť medzi pravdou bytia a akýmkoľvek humanizmom, zároveň sa však týmto 

myslenie bytia stáva rámcom pre charakteristiku všeobecne „ľudského“ či „ľudskej 

prirodzenosti“, ktorá afikuje zmysel akéhokoľvek humanizmu. (Derrida, 1992, s. 145) Teda v 

akte pýtania sa, v diferencii, ktorá v sebe už nesie moment vlastnej transgresie, rozohráva sa hra 

možného a nemožného ako limitácie bytia k smrti, ukončenosti či neukončenosti možnosti 

pýtania sa, čím sa zavŕšuje alebo iba otvára eschatologický moment bytia sebou či teleológia 

histórie vôbec.  

 „Tu“-/bytie/ sa tak samo kladie ako nemožnosť akejkoľvek možnosti pýtania sa, pozbavená 

horizontu kladenia otázky, ukotvená iba v existenciálnej situácii a jej prežívaní. Týmto vytyčuje 

rozmer konečnosti a limituje bytie k smrti zvonku, predbieha umieranie, lebo sa kladie ako čistá 

nemožnosť pýtania sa. Tam, kde nie je dostupnosť historickej podmienenosti a umožnenosti 

kladenia otázky istým spôsobom, tam pobyt už nejestvuje, lebo nejestvuje stav, v ktorom 

mysliteľné predbieha myslenie alebo diferencia akúkoľvek skúsenosť myslenia s ňou. Bytie-tu je 

však vždy možnosťou nemožnosti pýtania sa. Preto relevantný preklad pobytu by mal znieť vždy 

a práve takto. Možnosť nemožnosti totiž nevylučuje vlastnú možnosť pýtania sa, ktoré sa môže 

situovať v existenciálnom priestore prežívaného a byť vždy možnosťou onej možnosti. K tomu 

však potrebuje existenciálne zdieľať svoju skúsenosť so svetom, teda transgresívne prekonať 

diferenciu voči vlastnému negatívnemu určeniu, ktoré ako samostatné je negativitou absolútnou, 

čiže smrťou, alebo, čo je to isté, pochopiť hranicu ako blízkosť dejín a existenciálneho rozvrhu 

pobytu. Aj preto je u Derridu prítomná Sartrova diferencia medzi existenciou a esenciou človeka, 

onou esenciou je v tomto prípade oná „možnosť nemožnosti“, trblietajúci sa horizont vždy iba 

možného naplnenia projektu ľudskej existencie.  

 V rámci kladenia jednoduchej diferencie, v rámci hľadania historickej hranice, ktorá pozitívne 

vymedzuje od negatívneho, vnútorné od vonkajšieho či artikulované od cenzúrovaného, 

vystupuje analýza M. Foucaulta ako základný predpoklad pre ďalšie uchopovanie nášho 

problému. „Smrť“ človeka, ktorú sme sa na tomto mieste snažili preukázať, súvisí teda s 

rekonceptualizáciou jeho pojmu, ktorá sa nadôvažok umiestňuje v rekonfigurácii toho zmyslu, 

ktorým disponujú pojmy európskej metafyzickej tradície vymedzované ako diferencie. Keď 

Derrida píše, že „západná metafyzika ako ohraničenie zmyslu bytia na oblasť prítomnosti 
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produkuje sa ako ovládnutie lingvistickej formy“, potom zmenou vymedzovania pojmov, vôbec 

prechodom od transcendentálneho k trensgresívnemu, vyvstáva nemožnosť používania 

tradičných konceptualizácií našej skúsenosti, ktoré sa profilujú ako opozitné v jednoduchej 

diferencii. (Derrida, 1999, s. 31) Jednoduchá diferencia sa zdvojila, rozmiestnenie zčasilo, 

prítomnosť sa sama v sebe sprítomnila a negatívne sa stalo súčasťou pozitívneho ako jeho 

blízkosť. Zo vzdialeného blízke v akte spacializácie a z blízkeho vzdialené v akte temporizácie a 

naopak. Derridova diferäncia tak vzniká ako relevantný prienik Nietzscheho a Foucaultových 

záverov, čo je tvrdenie, ktoré sa jednoznačne snažíme obhájiť. V celom tomto pohybe 

odmietnutia metafyziky prítomnosti odohrala sa malá zmena, ktorá však má ďalekosiahle 

konotácie. Ono sekundárne stalo sa predpokladom, vonkajškové okrajom, bezprostrednou 

blízkosťou, večným návratom kladeným pred akúkoľvek jednoduchú prítomnosť subjektu. 

Týmto sa však v najnovšej filozofii rehabilitoval aj pojem subjektu pochopený v reláciách 

reformulovaných pojmov metafyzickej tradície. Táto rehabilitácia však za sebou vidí nevyhnutne 

„smrť človeka“ či „smrť subjektu“, ak je zmysel týchto pojmov vymedzovaný ešte vždy cez 

optiku tradičnej metafyziky9. 

 

 Koľko nerozhodností nivelizuje svet? A ktorý odstup od nich vidí v normálnosti obyčajnú 

priemernosť? V úvode svojej práce Slová a veci Foucault recipujúc klasické Velázquezovo dielo 

interpretuje veľmi svojsky celý rámec vzťahov, do ktorých vstupujú jednotlivé postavy tejto 

jedinečnej výtvarnej kompozície. Pre nás najaktuálnejším, vzhľadom ku ktorému sa oplatí tento 

návrat k jej úvodu, je absencia, avšak zároveň očakávanie vstupu tretieho, akoby vopred 

prichystané prázdne miesto pre pozorovateľa, pre nové oči a novú skutočnosť, ktorá pri dotyku s 

touto kompozíciou mení jej základné vnútorné vzťahy a to, čo predtým zdanlivo chýbalo, sa 

inovatívne reinterpretuje10, „pretože základnou funkciou tohto obrazu je vťahovať do obrazu to, 

                                                 
9  Derrida o diferäncii totiž píše, že je to „taký pohyb, ktorým sa ,historicky‘ ustanovuje jazyk či každý kód, 
každý systém poukazov vôbec ako osnova diferencií. ,Ustanovuje sa‘, ,vytvára sa‘, ,formuje sa‘, ,historicky‘, ,pohyb‘ 
atď., všetkým týmto slovám je treba rozumieť mimo rámec jazyka metafyziky, v ktorom fungujú so všetkými 
svojimi implikáciami. Bolo by treba ukázať, prečo sú pojmy vytvárania rovnako ako pojmy konštitúcie a histórie z 
tohto hľadiska zviazané s tým, čo tu problematizujeme, ale to by ma dnes zaviedlo príliš ďaleko – k teórii 
reprezentácie kruhu, v ktorom sa javíme byť uzavretí“ (Derrida, 1993, s. 156-157). 
10  V tejto súvislosti je nutné upozorniť na fakt, že aj Nietzsche je zástancom interpretácie, pod ktorou „by 
nemal zmiznúť samotný text“. Text kultúry, ktorý sa človeku predkladá prostredníctvom sociálnych štandardov ako 
predštylizovaný súbor celku realizujúceho sa diskurzu, nemožno opomenúť ani zavrhnúť či modifikatívne prekryť 
ješitnosťou vlastného názoru, lebo takáto stratégia vedie jednoznačne k vyhasnutiu, k prázdnosti a stratenosti 
anarchizovaného dištancu, ktorý sa ako individuálna moc nezmyselne a bez očakávaného úspechu stavia proti moci 
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čo je mu bytostne cudzie: pohľad, ktorý ho usporiadal, a pohľad, ktorému sa ponúka“ (Foucault, 

2004, s. 30). Oči pozorovateľa sa stávajú očami kráľa, hoc fyzická korešpondencia s jeho 

odrazom v zrkadle nesedí. Človek sa tu stáva inými očami, zachytený v prítomnej situácii svojej 

nie-prítomnosti, dvojníkom autora vyšpehovaný a vyhliadnuvší do nového pohľadu, ktorý v ňom 

v jeho súdobej aktuálnosti chýba. Obraz je vo svojej predkladanej prítomnosti nekompletný a 

jediné na čo odkazuje, je predpoklad jeho celistvosti v anticipujúcom očakávaní tretieho. Je až 

zarážajúce, že to, čo sa príchodom nových očí reinterpretuje, nie je samotný obraz a jeho 

vnútorná matéria, ale sám človek, náhle a neinvazívne pohlcovaný samotným obrazom. V tomto 

zvestovaní a podobenstve sa vo vlastnej nie-prítomnosti človek sám v sebe iba očakáva, jeho 

životný projekt je iba prítomnením (sprítomňovaním) nie-prítomného a preto vlastná akt-uálnosť 

bytia človeka je v skutočnosti iba rozvrh, idealizácia jeho výkonov a snový budúci obraz.  

 Foucault nám cez Velázqueza dáva možnosť vidieť sa ako iný seba samého v dobe radikálnej 

neschopnosti k sebapoňatiu, sebaovládaniu a sebapresahovaniu. V Dejinách sexuality III., 

Užívaní slastí, píše Foucault citujúc Xenofónovu prácu O hospodárení ústami Sókrata o 

umiernenosti chápanej ako sloboda, ktorá sa týka zdržanlivosti a schopnosti ovládať telesné 

pôžitky. „Táto sloboda je však niečím viac ako len ne-otroctvo, niečím viac ako len oslobodením, 

ktoré by urobilo z jednotlivca nezávislého na akomkoľvek vonkajšom alebo vnútornom prinútení; 

vo svojej plnej a kladnej podobe je určitou mocou, ktorou človek vládne sám sebe priamo vo 

výkone moci, ktorou vládne ostatným. Ten, kto je svojim postavením podriadený autorite 

druhých, nemusí čerpať svoju umiernenosť zo seba (ale správa sa podľa vopred 

štandardizovaných pravidiel – dopl. P.P.).“ (Foucault , 2003, s. 110-111) Tieto momenty sú 

dôležité pre nastolenie nášho problému tak, ako sa ho plánujeme zmocniť a následne 

prezentovať.  

 Velázquezov kráľ je provokujúco rovnakým prototypom ideálnej figúry, transcendentným 

zhliadaním sa v nemožnom a nedosažiteľnom ako Nietzscheho nadčlovek11. Kráľ, symbol 

                                                                                                                                                              
kultúry. Interpretácia ako intenzifikácia, ako násobenie mocí, ako tiaž kultúry pochovaná v hĺbke človeka, v 
substráte života, spôsobujúceho prostredníctvom dejín jej vlastnú extenzivitu, vynesenie mimo tvorivého údelu 
ľudskej bytosti; to je a vždy bola Nietzscheho pozícia reinterpretatívneho zvýznamňovania – ustáliť smery pôsobenia 
mocí, ktoré v ambivalentnom názore vždy stoja a stáli proti sebe.  
11  Samotný pojem nad-človeka evokuje v pozornom čitateľovi práve sústredenosť na predponu „nad“, ktorá je 
súčasťou aj pojmu nad-bytku. Ak bytie bytuje prostredníctvom pýtajúceho sa pobytu v horizonte jemu prislúchajúcej 
časovosti, cez ktorú sa odomyká možnosť samotného aktu pýtania, potom ísť „nad“ toto bytovanie znamená vzdať sa 
hovorenia, mĺkvo prežívať a existenciálne spravovať seba či nechať prehovoriť samú reč, ktorá sa až takto zbavila 
obmedzujúcich sebaartikulácií. Nie je práve táto diferencia základným predmetom Foucaultových úvah? Nie je práve 
toto „vzdialenie“ sa od „pobytu“ vytyčujúcim momentom diskurzu, ktorý si sám nárokuje a berie reč? 
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zvrchovanej moci, ktorá vládne, stotožňuje sa s našou pozíciou, s pozíciou telesnosti, ktorú 

zaujímame, keď stojíme pred obrazom. Vstúpili sme do siete vzťahov, ktoré lomcujú naším 

súčasným bytím. Na jednej strane obraz ukazuje poriadok vecí, roviny a hĺbku interpretácie tohto 

poriadku, hladinu reprezentácie, ktorú vykonáva maliar zobrazujúc kráľa a/alebo nás. Stotožnenie 

či prekrytie nášho pohľadu a pohľadu kráľa, to je idea nadčloveka, idea budúceho a očakávaného. 

Mať moc nad sebou v sebe, mať moc, ktorá nejestvuje v časení, ktorá sa nerozkladá, ale 

zamerananosť na ktorú vychádza z tej istej časovo-pristorovej singularity ako intenzita seba, 

ktorá od nej nie je iná, a ktorá by ňou mala byť ovládaná, má byť prekonaním akejkoľvek 

antropológie, zrušením inakosti túžby a moci v jedinom akte ich stotožnenia. Pôsobenie a 

ovládanie, teda prelínanie psychologizmu a historizmu v antropológii, sa spájajú. Nie však ešte tu 

a teraz.  

 Moderna zatiaľ ostáva antropologickým spánkom12, myslenie ešte nepreniklo k blízkosti so 

sebou a sníva sen nového dogmatizmu, ktorý v moderne dostal meno antropológia. Zobudiť sa 

znamená „preniknúť antropologickým poľom a vytŕhajúc sa z neho pomocou toho, čo vyslovuje, 

znovuobjaviť očistenú ontológiu alebo radikálnu myšlienku bytia; alebo vyradením nielen 

psychologizmu a historizmu, ale aj všetkých konkrétnych foriem antropologických presudkov sa 

pokúsiť znovu nastoliť otázku hraníc myslenia a tým sa opäť pripojiť k projektu všeobecnej 

kritiky rozumu. Možno treba prvé úsilie o vykorenenie Antropológie, na ktorú je moderné 

myslenie nepochybne odkázané, vidieť v Nietzscheho skúsenosti: prostredníctvom filozofickej 

kritiky a istého biologizmu Nietzsche opäť našiel bod, kde si človek a Boh navzájom opäť patria, 

kde smrť druhého je synonymom zániku prvého a kde prísľub nadčloveka znamená 

predovšetkým blízku smrť človeka.“ (Foucault, 2004, s. 348) Možno práve preto majú 

“budúcnosť a najvzdialenejšia diaľka (byť) príčinou tvojho dneška, (aby si) vo svojom priateľovi 

miloval nadčloveka ako svoju príčinu?“ (Nietzsche, 2002, s. 43) Ako inak by sme mohli chápať 

tento Nietzscheho radikálny odkaz pre naše veky a pre moderného človeka?  

 Nemecký filozof O. Marquard vo svojich poznámkach o indivíduu a deľbe moci v článku Sola 

divisione individuum vychádza z predpokladu, že „filozofickú afirmáciu moderny neposkytujú 

filozofie útoku na moderný svet – filozofie dejín: filozofie futurizovaného antimodernizmu –, ale 

ich filozofický opak: filozofie pritakávania moderne, a preto individuu. To ale ako naschvál nie 

                                                                                                                                                              
 
12  Myšlienku „antropologického spánku“ predkladá Foucault prvý-krát v rozhovore s Alainom Badiou z roku 
1965, ktorý bol polemikou o vzťahoch medzi psychológiou a filozofiou. (Foucault, 1998) 
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sú filozofie dejín, ale nedejinné filozofie..., sú to moralistické a antropologické filozofie“. 

(Marquard, 1998b, s. 47-48) Modernistický pluralizmus vníma Marquard ako funkciu skepsy, 

ktorá je zmyslom pre pestrosť našej životnej skutočnosti, ako možnosť „byť bez strachu v 

inakosti svojho bytia pre všetkých“. (Marquardt, 1998b, s. 39; porovnaj: 1998a, s. 43) Akýkoľvek 

determinizmus je pre neho však prijateľný, ak nekoncentruje v sebe moc absolútne, čím sa 

problémom nestáva deterministická koncepcia, ale deľba a distribúcia moci vrámci nej. „Človek 

sa tak nemusí obávať determinácie, ale nedeliteľnosti jej moci. Pritom jeho sloboda – jeho 

individualita – môže stavať v skutočnosti na tom, čo prostredníctvom pestrosti kompenzuje tlaky 

k jednote: a práve preto – vedľa absolútnych univerzalizácií a moderných uniformizácií – onen 

tvrdý tlak k jednote, ktorému všetci podliehame, lebo my, smrteľníci, máme len jeden jediný 

život: môžeme mu totiž uniknúť do komunikácie s našimi blížnymi, ktorých práve preto 

potrebujeme.“ (Marquard, 1998b, s. 57)  

 Funkciou skepsy je však pochybovať, zahrávať sa s iným, ktoré sa chce ustanoviť do pozície 

rovankého, ktoré tým pripomína foucaultovskú hru diskurzu. „Pochybujem; avšak skeptická 

pochybnosť je – ako prezrádza slovo ‚pochybnosť‘, Zweifel, ktorá v sebe spolu s ‚dvoma‘, zwei, 

obsahuje súčasne mnohosť – onen proces, kedy na seba narážajú dve – alebo viacero – 

protikladných presvedčení, a tým obe – prípadne všetky – strácajú toľko sily, že človek, ktorého 

sa týkajú, môže o nich – divide et fuge! – zaujať oslobodzujúci odstup ako smejúci sa alebo 

plačúci tretí: do vždy vlastnej individuality; a tak sa – cez pochybnosť – stane jednotlivcom, 

indivíduom.“ (Marquard, 1998b, s. 48-49) Na tomto mieste však Marquard krásne príkladuje na 

princípe skepsy aj ono Foucaultovo stanovisko „sofrosyné“, umiernenosti, chápanej ako 

vlastnenie moci nad sebou, ktorá je trvalo prítomná, nie je teda už „deleuzovskou“ pozíciou moci 

realizujúcej sa vo vôli, v rozklade stavov intenzity a intencionality, ktorú neskôr priblížime. V 

tomto zmysle „skeptik nič nerozvracia, skeptik hľadá striedmosť ...úplne v zmysle aristotelovskej 

náuky o neprekračovaní miery, ktorá je učením o ‚areté‘ (umení života) ako ‚mesotés‘ – 

‚stredom‘ medzi dvoma bremenami, totiž bremenom absolútneho vedenia a bremenom 

absolútneho nevedenia: pyrrhónsky skeptik sa teda chráni nevedieť nič, nevie len nič 

absolútneho“. (Marquard, 1998b, s. 49) Absolútne vedenie tu zastáva pozíciu absolútnej pasivity 

a reaktivity, prijímania iného, etablovaného, je infiltráciou resentimentu a absolútnou 

zameranosťou naň ako nemožnosť individuálneho a vôbec moderny; absolútne nevedenie zas ako 

zbavenie sa pochýb, vyhasnutie na aktívne pýtanie sa, ako neschopnosť konštruovať nové 
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intenzity, ako neschopnosť pýtať sa a skepticky problematizovať. Ako nietzscheánsky a 

foucaultovsky vyznievajú tieto slová!  

 Ak z morálneho hľadiska má byť nadčlovek vôbec nejakým obsahom, tak podľa nás je práve 

týmto: možnou bytosťou, ktorá je vždy prítomná sebou a je pri sebe, má dejiny, no má aj svoje 

iné intenzity, ktorým práve moderna zabezpečila status rovnakého. Chápanie a uchopenie týchto 

vzťahov však bude predmetom naších neskorších pozícií. Moderna teda garantuje akési 

rozštiepenie ľudskej skúsenosti a samo rozštiepenie umožňuje skepsu, projekciu nových intenzít, 

ktoré vykonávajú moc na individuálnom a tým ho kontinuujú. „Človeku teda – ako pôsobenie 

slobody – prospieva, keď má mnoho (viacero) presvedčení: nie však vôbec žiadne a nie iba 

jedno, ale mnoho; a prospieva mu, keď má mnoho (viacero) tradícií a príbehov a taktiež mnoho 

(viacero) duší – ach! – vo vlastnej duši: nie však vôbec žiadnu a nie iba jednu, lež mnoho; a snáď 

mu je tiež ku prospechu, ak má mnoho (viacero) bohov a orientačných bodov: nie však vôbec 

žiadny a nie iba jeden, ale viacero či dokonca mnoho.“ (Marquard, 1998b, s. 57) Pokiaľ sme sa 

teda postupne prepracovali k tomu, aby sme zdôvodnili a legitimizovali možnosť moderny a ňou 

odhalili historický zmysel človeka, potiaľ sa pred nami otvorilo zrenie onej kompetencie či 

možnosti protikladností, mnohostí duší, ktoré nám umožňujú pochopiť konštituovanie 

individuálneho v priestore moderny.  
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