Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika

Nakladatelství Dokořán, specializované na populárně-naučnou literaturu z oblasti přírodních i společenskovědních oborů, vydalo „split“ knihu dvou textů vztahujících se ke kontroverznímu francouzskému filosofovi a historikovi Michelu Foucaultovi (1926–1984). Autorem studie, která má být o Foucaultově politice, je často publikující politolog Pavel Barša (1960); pro překladatele a filosofa Josefa Fulku (1976), jenž měl psát o estetice Michela Foucaulta, jde po rok staré monografii o Denisu Diderotovi o druhou knižní příležitost. 
Baršův text není tak úplně o Foucaultově politice. Je především o Nietzschem: zvláště kapitoly 3–6 s nietzscheovskými názvy Nečasové proti historii, Aristokraté a otroci, Noví filozofové, Genealogie. V interpretaci německého filosofa Barša přeskakuje mezi čtením Nietzscheho samotného a jeho interpretací Deleuzem, Klossowským nebo Foucaultem, přičemž zdroje svého uvažování v textu neuvádí. Jsou v poznámkách pod čarou, které se ovšem nacházejí souhrnně až za celým textem. U natolik odborného textu je to ediční chyba, vedená zřejmě snahou o odlehčení čtení neodborníkům. Přes tuto úpravu pro širší čtenářské publikum redakce paradoxně zanechala zbytečná shrnutí. Foucaultovou „politikou“ se těžko dá nazvat tematizace jeho obecného filosofického smýšlení nebo postoje, konkrétně vztahu k modernismu, resp. osvícenství. Ústřední Baršovou tezí je chápání Foucaulta jako pokračovatele osvícenství – což je teze protikladná jeho zařazování mezi postmodernisty. Foucault podle Barši pokračuje ve stopách osvícenství proto, že – podobně jako Nietzsche – vznáší požadavek na permanentní, mýty bořící kritiku. Na kritiku, zaměřenou i proti výchozím, nereflektovaným osvícenským předpokladům: proti svrchovanosti subjektu kritiky a jeho rozumu. Foucaultovy politiky se Barša nakonec dotýká až tematizací problematiky moderního subjektu, který je utvářen tzv. biomocí, dále pojetím nového, angažovaného, prakticky jednajícího intelektuála a konceptu sebetvorby. Barša předložil poměrně povrchní studii, řada jeho tezí byla již na jiném místě v češtině nebo slovenštině napsána (Eribon, Frank, Marcelli, Michalovič, Petříček, Hauer, Šerý ad.). Může nicméně dobře sloužit jako úvod do důležité části Foucaultova díla. 
Fulkův text zase není o estetice, alespoň v současném smyslu tohoto pojmu (o estetice je možná ve smyslu, který tomuto pojmu dal Kant: zkoumání smyslového názoru a vnímání); je sice založen na Foucaultových textech o literatuře, jenže Foucaultův výklad není esteticky zaměřen. Foucault v dílech specifické skupiny autorů – většinou filosofů, stojících na okraji soudobého myšlení nebo filosoficky zaměřených literátů, jejichž literární díla jsou skandální, erotická až pornografická a odvrácená od běžné logiky – hledá spíše potvrzení nebo dodatky ke svým tezím a konceptům jako smrt člověka, mezní zkušenosti, ne-rozum ad. Spíše než o estetice tak Fulka musí psát o religionistice, ontologii, historii a etice. 
Fulka podotýká, že Foucaultovy texty o literatuře, to jsou především rané a málo srozumitelné eseje, kterým se většina interpretů vyhýbá. Nejde v nich ani tak o myšlení o literatuře, ale spíše o myšlení/rozhovor s literaturou, o jakési zdvojení literární řeči v živlu filosofie. Fulka kvůli přiblížení Foucaultových temných interpretací sahá často po knihách jiných, exaktnějších autorů o stejném literátovi, případně si vypomáhá čtením samotného umělce. Dochází tak k paradoxu, že někdy nejde ani tak o tlumočení Foucaultova výkladu toho kterého umělce, ale spíše o výklad nebo projasňování Foucaultových tezí na základě samotných uměleckých děl, případně jejich autorských komentářů. Ve Foucaultově první studii Psychologie a duševní nemoc jsou díla Nervala, Artauda a Hölderlina tematizována jako výraz střetu rozumu s nerozumem. V závěru Dějin šílenství, jinak mimořádně literárního díla, jsou díla pozdního Goyi a de Sada vykládána již jako nástup vztahu nerozumu s literárním dílem. Fulka připomíná, že se Foucault ohrazuje proti škatulkování a vymezování van Gogha, Artauda a dalších duševně nemocných autorů jako šílenců. Tento zjednodušující přístup podle něj podrobuje jejich vždy originální dílo nějaké normě šílenství, ostatně historicky vyprodukované jako protiklad rozumu. Foucault jim naopak připisuje paradoxní „absenci díla“, tzn. přibližně to, že jejich vždy individuální způsob šílenství implikuje nemožnost tvorby „díla“ v obvyklém smyslu, že jejich šílenství je v podstatě samo dílem. 
Další autoři, kterým Foucault věnoval samostatné studie – Bataille, Blanchot a Klossowski, jsou pro něj reprezentanty negace hegelovské dialektiky. Foucault s těmito literáty myslí o otázce subjektu: Zdá se, že subjekt v jejich dílech absentuje. Nicméně podle Foucaulta a Fulky zde musí být někdo, kdo vykonává transgresi (u Bataille), kdo je váben k vnějšku (u Blanchota) či někdo, kdo umírá (u Roussela). V těchto dílech nemizí subjekt jako takový, ale jen jako sebejistá a sebestředná instance. Namísto toho zde stojí „subjekt nevědění“, zmatený a rozkolísaný zkušenostmi transgrese, vábení, pluralizací identity a šílenstvím. Kromě otázky subjektu se Foucault u těchto autorů zabývá problémem jazyka – literárního i obecného. Ten zde není nástrojem komunikace, leč nositelem nevědění; řečí, jejímž pánem není subjekt, ale jež je samostatným živlem. V posledku zde Foucault hledá odpovědi na otázka smrti, která je nejdůslednějším důkazem „slabého“ subjektu. 
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