KNIHA O FRANCOUZSKÉM FILOZOFOVI
Dva čeští esejisté výstižně komentují dílo Michela Foucaulta
HN Praha, 28. 12. 2005
Kniha s výmluvným názvem Michel Foucault, Politika a estetika, vzdává filozofickému dílu Michela Foucaulta hold, aniž by se snažila být nějakým úvodem a aniž by zamlčovala filozofovy politické omyly. Novinku vydalo nakladatelství Dokořán.
Kniha je vlastně souborem dvou samostatných esejů: v tom prvním se Pavel Barša věnuje politickému aspektu Foucaultova myšlení, v tom druhém Josef Fulka probírá jednotlivé autory, jejichž myšlení se odvíjelo paralelně s Foucaultem nebo kteří filozofa inspirovali. 
Význam těchto dvou esejů je nemalý. Barša velice jasně zasazuje Michela Foucaulta do kontextu evropského myšlení, zejména pak ukazuje jeho návaznost na Nietzscheho (což byl myslitel, který francouzského filozofa ovlivnil patrně nejvíce, o němž on sám však příliš nepsal). 
Fulka ve svém výkladu literátů a jejich děl osvěživě jde po filozofických problémech a naprosto ignoruje současnou, tolik módní praxi, že se filozofovo dílo více či méně uměle aplikuje na interpretaci literárních textů.
Kniha - jak je zdůrazněno v předmluvě - nechce být nějakým úvodem do Foucaultova díla, neboť dobře ví, že žádný takový úvod není možný. Foucaultovo dílo se totiž zaměřuje na texty, a tak jediným možným úvodem k němu je začít číst filozofovy knihy. Baršův a Fulkův esej je k nim však velmi dobrým komentářem. 
Michel Foucault patří k nejzajímavějším postavám filozofie dvacátého století. Mnohými je uctíván, jinými nenáviděn, nicméně jen málokoho jeho úvahy nechají chladným. V poslední době máme stále častěji možnost se s ním setkávat i v českých překladech: v devadesátých letech vyšla významná Foucaultova studie Dějiny šílenství a nedávno následovaly i další stěžejní práce, zejména pak kniha Dohlížet a trestat, Dějiny sexuality a nesmírně zajímavý výbor z esejů pod názvem Myšlení vnějšku. Epochální Slova a věci zůstávají dostupné zatím pouze ve slovenském překladu, nicméně i tak lze říct, že Foucault je v českých překladech zastoupen hojně - na rozdíl třeba od Jacquesa Derridy či Gillesa Deleuze. 
Foucaultovo dílo není významné jen pro filozofy, ostatně jeho filozofický koncept se často skrývá, lépe řečeno je integrován do konkrétního materiálu, a tak jsou Foucaultovy knihy stejnou měrou zajímavé i pro historiky: ve Slovech a věcech ukázal proměnu "epistém" neboli systémů vědění, k nimž došlo během západních dějin a které změnily nejen kritéria pro to, co bude napříště považováno za vědecké a co nikoli, ale do jisté míry i samotný způsob vědeckého uvažování. V první části své filozofické dráhy se Michel Foucault věnoval hodně dějinám vědy, nicméně už tehdy (v Dějinách šílenství, Zrození kliniky) byl v jeho myšlení patrný zájem o mocenský aspekt vědění. Toto téma pak naplno rozvinul v pozdějších knihách, zejména Dohlížet a trestat a Dějiny sexuality. Po celý život se zajímal o výtvarné umění i literaturu, o čemž nejlépe svědčí řada textů sesbíraných v posmrtně vydaném souboru esejů (Dit et Écrits), stejně jako monografie věnovaná bizarní postavě francouzské literatury Raymondu Rousellovi. 
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