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ФУКООВОИАГАМБЕНОВО
РАЗУМЕВАЊЕБИОПОЛИТИКЕ:

ИЗАЗОВМОДЕРНЕ?

Резиме
У овом члан ку аутор раз ма тра раз ли чи те те о риј ске кон цеп те 

би о по ли ти ке код Ми ше ла Фу коа и Ђор ђа Агам бе на кроз пи та ње 
о њи хо вом од но су спрам тра ди ци је Мо дер не. У су че ља ва њу ди-
вер гент них ста но ви шта аутор се на ро чи то усре дре ђу је на спе ци-
фич но сти Фу ко о ве по зи ци је, ар гу мен ти шу ћи да се ho mo po li ti cus 
код Фу коа по ја вљу је као не ис тра же на мо гућ ност син те зе по ли ти-
ке, ети ке и фи ло зо фи је. У том кон тек сту, на чи ни на ко је се Фу ко и 
Агам бен од но се пре ма Мо дер ни уоча ва ју се као од лу чу ју ћи ка ко за 
ин тер пре та ци ју и раз у ме ва ње би о по ли ти ке та ко и за но ве мо гућ-
но сти по ли тич ког. Аутор за кљу чу је ар гу мен та ци јом да ге не а ло ги ја 
са вре ме них фе но ме на би о по ли ти ке, као на ста вак Фу ко о вог при-
сту па у са да шњо сти, отва ра те о риј ску мо гућ ност за но ви по ли тич-
ки су бјек ти ви тет. 
Кључ не ре чи: би о по ли ти ка, Фу ко, Агам бен, Мо дер на, по ли тич ки су бјек-

ти ви тет, ра ци о на ли зам, ге не а ло ги ја са вре ме но сти, ети ка, 
ства ра ла штво.

ПОЈАМБИОПОЛИТИКЕИФУКООВ
ПОЛИТИЧКИРАЦИОНАЛИЗАМ

Дис курс би о по ли ти ке у те о ри ји и прак си исто вре ме но се по-
ја вио као је дан од нај зна чај ни јих у про те клој де це ни ји - по го то во 
ка да је реч о ле во ори јен ти са ним фи ло зо фи ма – али и као ду бо ко 
и ви ше стру ко ам би ва лен тан дис курс са са свим раз ли чи тим од го-



СПМ број 3/2009, година XVI, свеска 25. стр. 257-270.

258

во ри ма ка ко на пи та ње о пој му би о по ли ти ке та ко и још ви ше ка да 
је реч о сми слу и по сле ди ца ма ути ца ја би о по ли ти ке на све у куп но 
про ми шља ње по ли тич ког. У том кон тек сту, по чев ши од Фу ко о ве 
кон цеп ту а ли за ци је и ар ти ку ла ци је би о по ли ти ке у са вре ме ним те о-
ри ја ма Мај кла Хар та и Ан то ни ја Не гри ја (Mic hael Hardt and An to-
nio Ne gri), за тим Ро бер та Еспо зи та (Ro ber to Espo zi to) и Ма у ри ци ја 
Ла за ре та (Ma u ri cio Laz za re to)1), из ве де на су струк тур но и има нент-
но са свим раз ли чи та, не кад го то во опреч на фи ло зоф ско-по ли тич ка 
ста но ви шта. Сви су раз ло зи и ар гу мен ти, ме ђу тим, да се нај ве ћа 
ми мо и ла же ња и не ра зу ме ва ња про на ла зе упра во у су че ља ва њи ма 
ми шље ња Ми ше ла Фу коа и Ђор ђа Агам бе на (Gi or gio Agam ben). 
Шта ви ше, на чи ни на ко је по јам би о по ли ти ке код ова два ауто ра 
не по сред но ути че на њи хо ве од го во ре о мо гућ но сти ар ти ку ли са ња 
но вог по ли тич ког су бјек ти ви те та све до чи да је по сре ди и на де лу, 
екс пли цит но или им пли цит но, сам од нос из ме ђу по ли тич ког, етич-
ког и фи ло зоф ског. 

Без мо гућ но сти да овом при ли ком де таљ но из не се мо и ана-
ли зи ра мо мно го број не ка рак те ри за ци је и од ре ђе ња пој ма би о по ли-
ти ке, оно што је нај бит ни је има ти у ви ду – и што у из ве сном сми-
слу пред ста вља „за јед нич ки име ни тељ“ у ме ри у ко јој га је уоп ште 
ов де мо гу ће про на ћи – је да би о по ли ти ка у од лу чу ју ћем сми слу 
увек под ра зу ме ва по ли ти за ци ју жи во та. То зна чи да би ло у слу-
ча ју Фу ко о вог иден ти фи ко ва ња би о по ли ти ке са ли бе ра ли змом или 
Агам бе но вог ар ти ку ли са ња иден ти те та из ме ђу би о по ли ти ке и мо-
ћи су ве ре ни те та (bi o po li tics and the po wer of so ve re ignty), или пак 
ка да је реч о из град њи „по зи тив не би о по ли ти ке“ Хар та и Не гри ја у 
де ли ма по пут Em pi re и Mul ti tu de – у свим по ме ну тим слу ча је ви ма, 
баш као и у пи са њу Аг неш Хе лер да је би о по ли ти ка из над све га 
„по ли ти ка раз ли ке“2), пре све га је на де лу уоб ли ча ва ње дис кур са и 
зло у по тре бе ка те го ри је жи во та у по ли ти ци. 

Од лу чу ју ће раз ли ке ме ђу са вре ме ним по ли тич ким фи ло зо-
фи ма и те о ре ти ча ри ма, ме ђу тим, по ја вљу ју се у раз ма тра њи ма и 
обра зла га њи ма на ко ји на чин се људ ски жи вот узи ма као објект, 
тј. ка ко се спро во ди ин стру мен та ли за ци ја и по ли ти за ци ја људ ског 
жи во та, што у исти мах, као пре и спи ти ва ње од но са по ли тич ког, 
етич ког и фи ло зоф ског мо мен та, сре ди ште рас пра ве по ста вља у 
кон текст од но са Мо дер не и пост мо дер не. У овом све тлу, мо мен ти 
1) Ви де ти нпр. Hardt, M. and Ne gri A. Em pi re, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 2000 

Као и Hardt, M and Ne gri, A Mul ti tu de – War and De moc racy in the Age of Em pi re, Pen guin 
Press, New York 2004. Та ко ђе ви де ти и Laz za re to, M. „From Bi o po wer to Bi o po li tics“ u The 
War wick Jo ur nal of Phi lo sophy, vol.13.2005.

2) Hel ler, A. and Fe her, F. Bi o po li tics. The Po li tics of Body, Ra ce and Na tu re, Euro pean Cen tre 
Vi en na, 1994 
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као што су уло га кри ти ке код Фу коа, у ње го вом це ло куп ном про-
јек ту ге не а ло ги је мо ћи упра во у ме ри у ко јој се она по ја вљу је као 
ге не а ло ги ја би о по ли ти ке (исто ри ја ли бе ра ли зма), ма ни фе сту ју се 
у бит ном сми слу као од лу чу ју ћа мо гућ ност за те о риј ску ар ти ку-
ла ци ју но вог ho mo po li ti cus-а и као мо гућ ност са мог по ли тич ког 
су бјек ти ви те та. Али због че га би се сма тра ло да је Фу ко ов по јам 
би о по ли ти ке, у ра зли ци спрам, па ра диг ма тич но, Агам бе но вог при-
сту па, ра зум ни ји, оправ да ни ји, ле ги тим ни ји и ар гу мен то ва ни ји у 
по гле ду ана ли зе са вре ме них фе но ме на би о по ли ти ке?

Фу ко ов по јам би о по ли ти ке, из ло жен у ње го вим пре да ва њи-
ма са Col le ge de Fran ce-а, на ро чи то у пе ри о ду из ме ђу 1978-1979, 
тј. у де ли ма Ро ђе ње би о по ли ти ке (The Birth of Bi o po li tics)3) и Se cu-
rity, Ter ri tory, Po pu la tion, им пли цит но је већ био на зна чен и у прет-
ход ним књи га као што су Тре ба бра ни ти дру штво, Над зи ра ти и 
ка жња ва ти и Исто ри ја сек су ал но сти. Фу ко у фи ло зо фи ју уво ди 
би о по ли ти ку као по јам и те му ко ја се од но си и ти че и тр жи шта, 
еко но ми је, тех ни ка упра вља штва, за тво ра, луд ни ца, сек су ал но сти, 
жи во та и смр ти – а из над све га упу ћу је на раз ли чи те на чи не кроз 
ко је се оства ру је тзв. „нор ма ли за ци ја“ и ре гу ла ци ја жи во та, за ко-
ју је уве ден по се бан тер мин „упра вља штво“ (go vern men ta lity). За 
Фу коа је би о по ли ти ка (bi o po li tics), на тај на чин, исто што и би о моћ 
(bi o po wer), а оба тер ми на пре све га под ра зу ме ва ју из град њу, де ло-
ва ње и тех ни ка оп стан ка из ве сног „ре жи ма исти не“ или „прак се 
исти не“, ко ји се ма ни фе сту ју у мно го број ним фе но ме ни ма и озна-
ча ва ју исто риј ске тран зи ци је и де ло ва ња ге не а ло ги је мо ћи. Моћ се 
ов де по ја вљу је не са мо као моћ кон тро ле над ин ди ви ду а ма већ као 
стал но кон тро ли са ње су бје ка та као чла но ва од ре ђе не по пу ла ци је. 
Нај ве ћи иза зов за ка сног Фу коа за то по чи ва у при ка зи ва њу ка ко 
се би о по ли ти ка по ја вљу је као ан ти-по ли ти ка, што је исто вре ме ни 
иза зов за ети ку и фи ло зо фи ју та ко ђе, као спе ци фич но оства ре ње 
или тач ни је, низ исто риј ских об ли ка по ја ва и ствар но сти фи ло зо-
фи је и по ли ти ке мо ћи. 

За то (но ва) фи ло зо фи ја пре ма Фу коу мо ра за по че ти као кри-
ти ка и то као кри ти ка би о по ли ти ке, у нај ши рем сми слу – тј. као 
раз от кри ва ње де ло ва ња и по ли ти ке мо ћи у сфе ра ма људ ског жи-
во та. У слич ном кон тек сту, то је раз лог и ra i son d’ etre због че га 
од нос зна ње-моћ за Фу коа пред ста вља цен трал ни и кон сти ту тив ни 
од нос, по ла зе ћи од ко јег се да ље из гра ђу ју и ус по ста вља ју без ма ло 
сви по ли тич ки, со ци јал ни, еко ном ски, лич ни и дру ги људ ски од-
но си. Овај мо ме нат за Фу коа, ме ђу тим, пре све га зна чи да фи ло зо-
фи ја као бит но и струк тур но по ли тич ка фи ло зо фи ја или фи ло зо фи-
3) Оп шир ни је ви де ти Фу ко, М. Ро ђе ње би о по ли ти ке, Све то ви, Но ви Сад, 2005.
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ја по ли ти ке под ра зу ме ва ан га жман са исто риј ски по је ди нач ним 
„ре жи мом исти не“ би о по ли ти ке као ли бе ра ли зма тј. ли бе ра ли зма 
као по је ди нач не (ре а ли зо ва не) мо гућ но сти Мо дер не, оства ре не 
кроз се ри ју исто риј ских прак си и тех ни ка упра вља ња. То је сми-
сао у ко јем Фу ко ин си сти ра да се би о по ли ти ка у исто ри ји бит но 
по ја вљу је и ма ни фе сту је као но ви дис курс За па да. 

Упр кос ни че ан ско-хај де ге ров ском, по не кад и пост мо дер ни-
стич ком при зву ку ових Фу ко о вих ре чи о зна ча ју „но вог дис кур-
са За па да“, у крај њим им пли ка ци ја ма и кон се квен ца ма Фу ко о ве 
це ло куп не фи ло зоф ско-по ли тич ке те о ри је, реч је из над све га о 
на ро чи том по ли тич ком ра ци о на ли зму ко је со бом до но си до са да 
не ви ђе не мо гућ но сти про ми шља ња мо ћи и по ли тич ког, а ко је су 
по нај ма ње пред мет са вре ме ног ис тра жи ва ња. Та ко нпр. Ха бер ма-
со вој кри ти ци Фу коа, по го то во на чи ну на ко ји је из ло же на у члан-
ку „The Cri ti que of Re a son as an Un ma sking of the Hu man Sci en ces: 
Mic hel Fo u ca ult“, не до ста је ле ги ти ми тет упра во у по гле ду тврд њи 
о Фу ко о вом од но су пре ма Мо дер ни, у ин тер пре та ци ји по ла зе ћи од 
ко јег се уоби ча је но, го то во стан дард но раз у ме ва да Ха бер ма со ва 
ми сао о не до вр ше ном про јек ту Мо дер не има свој ан ти под у Фу ко-
о вој те о ри ји мо ћи.4) Су прот но Ха бер ма су, на и ме - и не кри тич ком 
при хва та њу и раз у ме ва њу око ко јих се раз ви ло оп ште ме сто - Фу-
ко ниг де у сво јим де ли ма не од ба цу је тра ди ци ју Мо дер не баш као 
што ни, ка ко при ме ћу је Деј вид Хој, Фу ко у стро гом сми слу ниг де 
не из но си раз ло ге за од ба ци ва ње ху ма ни зма на нор ма тив ним осно-
ва ма.5) Дру гим ре чи ма, ка да се има у ви ду да је це ло куп ни по ду-
хват ге на ло шке кри ти ке код Фу коа, као основ ње го ве фи ло зо фи је 
по ли ти ке, уте ме љен на суб вер зи ји свих би нар них опо зи ци ја по пут 
оних из ме ђу нор ма тив ног/ем пи риј ског, по јав ног/збиљ ског, сло бо-
де/мо ћи и уни вер зал ног/ре ла тив ног6), он да по ста је ја сни је да је код 
Фу коа те о риј ски пре вас ход но реч упра во о на сто ја њу да се из но ва 
из вр ши афир ма ци ја иде је ле ги ти ми те та као пре у зи ма ње не до вр-
ше ног про јек та Мо дер не на на чин кри тич ког од го во ра ко ји отва ра 
мо гућ ност за но ви по ли тич ко-етич ки су бјек ти ви тет.

Објект мо ћи пре ма Фу коу мо гу би ти и је су ин ди ви дуе, гру-
пе, на ро ди и нај че шће исто вре ме но у раз ли чи тим по ја ва ма и ма-
ни фе ста ци ја ма и мно го стру ким исто риј ским и ло кал ним кон тек-
4) Оп шир ни је ви де ти Ha be ra mas, J. „The Cri ti que of Re a son as an Un ma sking of the Hu man 

Sci en ces: Mic hel Fo u ca ult“, in Cri ti que and Po wer, ed. Kelly, M. The MIT Press, Cam brid ge, 
1994.

5) Оп шти ни је ви де ти Hoy, D. у Cri ti que and Po wer,ed. Kelly, M. стр.78.

6) Оп шир ни је ви де ти код Bern stein, R. „Cri ti que as Phi lo sop hi cal Et hos“, in Cri ti que and Po-
wer, стр.221.
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сти ма, али у бит ном сми слу од ли ке би о по ли ти ке при ка зу ју се као 
од но си ра та на спе ци фи чан на чин. То је зна че ње Фу ко о вог обр та 
Кла у зе ви це ве иде је у књи зи Тре ба бра ни ти дру штво, тј. ар ти ку ла-
ци је да је по ли ти ка на ста вак ра та дру гим сред стви ма, ко јом Фу-
ко озна ча ва тран сфор ма ци ју у по љу упра вља ња (go vern men ta lity), 
та кву где рат по ста је ши фра за мир. „Та кав дис курс на За па ду је 
мо жда пр ви исто риј ско-фи ло зоф ски дис курс су прот ста вљен фи ло-
зоф ско-прав ном дис кур су. То је дис курс у ко јем исти на ја сно функ-
ци о ни ше као сред ство за од ре ђе ну по бе ду. То је не ја сно кри тич ки 
дис курс, али та ко ђе и вр ло и бит но мит ски дис курс. По суп стан-
ци јал ним од ре ђе њи ма он је стран ве ли кој тра ди ци ји фи ло зоф ско-
прав ног дис кур са. Фи ло зо фи ма и прав ни ци ма ну жно је нео би чан 
и стран.“7)

Це ло куп но по ље раз ли ке из ме ђу оног што Фу ко у де лу Ро-
ђе ње би о по ли ти ке (The Birth of Bi o po li tics) зо ве „ре во лу ци о нар ним 
кур сем“ Фран цу ске Ре во лу ци је спрам „ути ли тар ног кур са“ ен гле-
ског „ра ди ка ли зма“8) ов де на ла зи сво је ме сто. Ово по ље раз ли ке 
под ра зу ме ва и Фу ко о во бит но те о риј ској раш чла ње ње из ме ђу по-
зи тив не и не га тив не сло бо де (као „сло бо де за“ и „сло бо де од“), као 
и раз ли ку из ме ђу пра ва и „дру штве них прак си“ из ко јих по ме ну та 
раз у ме ва ња сло бо де из ви ру. За Фу коа је, на и ме, из над и пре све-
га, ов де реч о ре флек си ји (и зна ча ју и по тен ци ја ли ма ре флек си је) 
да је у бит ном сми слу по сре ди у свим слу ча је ви ма ква ли та тив ни 
ка рак тер ових раз ли ка, тј. да се у свим на зна че ним од но си ма пре-
ла ма и ре флек ту је од нос зна ње-моћ, и на тај на чин по ли тич ко и 
по ли тич ки су бјек ти ви тет. Ова ли ни ја и по ље раз ли ко ва ња за Фу коа 
је од лу чу ју ћа сто га јер из ла же на ви де ло те мељ ну раз ли ку из ме ђу 
две исто риј ске мо гућ но сти Мо дер не, од ко јих је пр ва ре а ли зо ва на 
у ли бе ра ли зму као би о по ли ти ци, од но сно у се ри ји пре о кре та од 
ли бе ра ли зма до нео ли бе ра ли зма. А об зи ром да се од но си ли бе ра-
ли зма као од но си би о по ли ти ке кроз Фу ко ов дис курс обра зла жу као 
бит но од но си ра та, ва жан аспект ле жи у би на ри зму За пад них дру-
шта ва и ра зно вр сним фор ма ма и об ли ци ма „ра то ва ра са“ кроз 
ко је се по ја вљу ју „по ли ти ке раз ли ке“. Ин си сти ра ју ћи да је „ра си-
зам, у до слов ном сми слу, ре во лу ци о нар ни дис курс из вр нут на о-
пач ке“9), Фу ко ис ти че и раз ма тра при ме ре Фа ши зма и Ста љи ни зма 
као па ра диг ма тич не у овом сми слу. 
7)  Ф Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, Pi ca dor, New York, 2003, стр.75.

8)  Оп шир ни је ви де ти Фу ко, М. Ро ђе ње би о по ли ти ке, Све то ви, Но ви Сад, 2005.

9)  Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, стр.105.
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Уну тар раз ли чи тих дис кур са и ма ни фе ста ци ја, од Исто ри је 
лу ди ла до Исто ри је сек су ал но сти и књи га као што су Над зи ра ти 
и ка жња ва ти, Тре ба бра ни ти дру штво и Ро ђе ње би о по ли ти ке, 
Фу ко у том сми слу ана ли зи ра раз ли чи те фе но ме не кроз ко је је на-
сту пи ла тран сфор ма ци ја зна ња и мо ћи – упра во као тран сфор ма-
ци ја (по ли тич ког) су бјек ти ви те та. Оно што је, ме ђу тим, без сум-
ње нај ва жни је ка да је реч о Фу ко о вом спе ци фич ном по ли тич ком 
ра ци о на ли зму, је да се пи та ње по ли тич ког за ње га на би тан на чин 
по ја вљу је као пи та ње сло бо де, кроз уло гу и функ ци ју кри ти ке као 
кри ти ке на ро чи тог „ре жи ма исти не“. 

То зна чи да се, на осно ва ма сло же ног раз ма тра ња и ге не а-
ло ги је мо ћи, за Фу коа по ли тич ки ра ци о на ли зам по ја вљу је у кон-
тек сту две мо гућ но сти сло бо де, од ко јих се пр ва оства ру је као по-
зи тив на сло бо да уну тар раз ли чи тих кон тек ста ин тер су бјек тив них 
до га ђа ња – и као та ква бит но је ствар од но са, укљу чу ју ћи дру гост 
као соп стве ни услов мо гућ но сти – док је дру га као не га тив на сло-
бо да упра во спе ци фич на за ли бе рал ни би о по ли тич ки дис курс. 

Агам бе нов пост-ра ци о на ли стич ки анар хи зам и пост-ети ка 
про тив Мо дер не 

Агам бе но ва иде ја мо гућ но сти са вре ме не ети ке ар ти ку ли са-
на је још у ње го вој књи зи The Co ming Com mu nity, кроз ми сао да 
„ка да би људ ска би ћа мо ра да бу ду ова или она суп стан ца, ова или 
она суд би на, ни ка кво етич ко ис ку ство не би би ло мо гу ће... Људ-
ска би ћа мо ра ју да бу ду не што, али то је јед но став на чи ње ни ца 
ег зи стен ци је као мо гућ но сти или по тен ци јал но сти.“10) Ова иде ја, 
ме ђу тим, код Агам бе на је део ши рег пост-ра ци о на ли стич ког, пост-
ме та фи зич ког и струк тур но и има нент но пост мо дер ног про јек та, 
уну тар ко јег се „су бјек тив ност без су бјек та“ по ја вљу је као глав-
но те о риј ско и прак тич но од ре ђе ње. У том кон тек сту, аде кват ном 
Агам бе но вом по ли тич ком ин ди ви ду а ли зму, из ла же се иде ја син гу-
лар но сти ко ја мо же при па да ти са мо „не су штин ској за јед ни ци“ и 
ко ја је сто га без ре зер вно и ра ди кал но су прот ста вље на са мој иде ји 
др жа ве, пра ва и су ве ре ни те та. „Бу ду ћа за јед ни ца“ у Агам бе но вом 
дис кур су је за јед ни ца бу ду ћег нео-анар хи зма, ко ја се ре а ли зу је на 
те ме љи ма пост мо дер них и ли бе рал них иде ја ин ди ви ду а ли стич ке 
ети ке и по ли ти ке. 

У овом сми слу, фун да мен тал не раз ли ке из ме ђу Фу ко о вог и 
Агам бе но вог пој ма би о по ли ти ке на ла зе сво је ме сто упра во у од-
но су пре ма Мо дер ни. Агам бе но во отво ре но од ба ци ва ње Фу ко о ве 
ге не а ло шке ана ли зе у ко јој се би о по ли ти ка пред ста вља као исто-
10) Agam ben, G. The Co ming Com mu nity, Uni ver sity of Mic hi gan Press, Ann Ar bor, Mic hi gan, 

1993, стр. 42. 
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риј ски „ре жим исти не“ ко ји свој из вор и ро ђе ње има у дис кур су 
ли бе ра ли зма11), има за по сле ди цу Агам бе но во од ре ђи ва ње це ло-
куп не фи ло зоф ске тра ди ци је од Ари сто те ла као би о по ли тич ке. Би-
о по ли ти ка је моћ су ве ре ни те та и у том сми слу по ли ти ка за Агам-
бе на је увек већ би о по ли ти ка. Об зи ром, на и ме, да се, као што је 
из ло же но у де лу Sta te of Ex cep ti on (2005) по ли тич ко кон сти ту и ше 
пре ко ван ред ног ста ња у ко јем се про из во ди оно што Агам бен на-
зи ва „го ли жи вот“ (nu da vi ta), иден ти фи ка ци ја из ме ђу би о по ли ти-
ке и су ве ре ни те та про из и ла зи као кон се квен ца са ме по ли тич ке си-
ту а ци је. Ово ста ње, да кле, што је је дан од исто вре ме но глав них и 
нај про бле ма тич ни јих Агам бе но вих ар гу ме на та, ни је ни ка ква спе-
ци фич ност и од ли ка Мо дер не већ је има нент но по ли тич ком „по 
се би“, у ме ри у ко јој је оно ме ђу соб но уве за но са ми шље њем и 
прак сом пра ва и су ве ре ни те та и спо је но са иде јом др жа ве. Ам би ва-
лент ност и про бле ма тич ност ова кве ин тер пре та ци је би о по ли ти ке, 
ме ђу тим, упра во у пре не бре га ва њу чи ње ни це да Мо дер на per se 
пред ста вља на ро чи ти исто риј ски тре ну так рас ки да и пре крет ни це 
уну тар фи ло зоф ске тра ди ци је, тј. у мо мен ту да тврд ња о по сто ја њу 
струк тур не ве зе из ме ђу су ве ре ни те та и би о по ли ти ке, из ме ђу пра ва 
и „го лог жи во та“, ка да је пре зен то ва на и ис ка за на у ра ди кал ном 
и без у слов ном сми слу – Агам бе но ву ин тер пре та ци ју чи ни ра њи-
вом и осе тљи вом на кри ти ке за аисто рич ност. То се по ја вљу је као 
не по сред на по сле ди ца не раз ли ко ва ња кон тек сту ал них и исто риј-
ских спе ци фич но сти, не раз ли ко ва ња из ме ђу ан тич ке фи ло зоф ске 
и Мо дер не фи ло зоф ске ми сли, и у том сми слу та ко ђе се ти че са ме 
ин тер пре та ци је и раз у ме ва ња би о по ли ти ке. 

Нај пре у де лу Ho mo Sa cer: Ba re Li fe and The Po wer of So ve-
re ignty (1998) и у књи зи Rem nants of Auschwitz (1999), а пар го ди-
на ка сни је и у чу ве ном и кон тро верз ном Sta te of Ex cep ti on (2005), 
Агам бен обра зла же да је па ра диг ма би о по ли ти ке „камп“, при че му 
се иде ја „кам па“ не од но си са мо на на ци стич ке кон цен тра ци о не 
ло го ре, већ у прин ци пу тре ба да озна чи сва ки по је ди нач ни про стор 
у ко јем се си сте мат ски про из во ди „го ли жи вот“. У том кон тек сту, 
Агам бен из ла же да је „камп сва ки про стор ко ји се отва ра ка да ван-
ред но ста ње по ста не пра ви ло.“12) Као део истог пој мов ног и кон-
цеп ту ал ног окви ра, Агам бе нов по јам ho mo sa cer бит но се уда ља ва 
11) Tho mas Lem ke пра вил но при ме ћу је у овом сми слу да Агам бе нов прав но-дис кур зив ни 

по јам мо ћи од го ва ра упра во мо де лу за ко ји је Фу ко утвр дио да је не до во љан за ана ли зу 
са вре ме не би о по ли ти ке. Ви ди Lem ke, T. „A Zo ne of In di stin ction – A Cri ti que of Gi or gio 
Agam ben’s Con cept of Bi o po li tics“, con fe ren ce at the Nor dic Sum mer Uni ver sity, La u gar-
vatn, Island, July 2004. 

12) Agam ben, G. Ho mo Sa cer: So ve re ign Po wer and Ba re Li fe, Stan ford Uni ver sity Press, Stan-
ford, стр. 168.
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од Фу ко о вог мо де ла Пан топ ти ко на, по ста вља ју ћи од лу чу ју ћу раз-
ли ку из ме ђу zoe (го ли жи вот) и bi os (по ли тич ки жи вот), из ме ђу 
при род не ег зи стен ци је и прав ног ста ту са, што ви ше не ма ни чег 
за јед нич ког са Фу ко о вом ре флек си јом мо ћи би о по ли ти ке. 

Дру ги про блем са Агам бе но вим про ми шља њем би о по ли ти-
ке као су ве ре ни те та из ви ре из мо мен та да се по јам су ве ре ни те-
та јед но стра но, без у слов но и на ис кљу чу ју ћи на чин раз у ме ва у 
аспек ту „нео гра ни че не су спен зи је пра ва“, чи ме се им пли цит но и 
екс пли цит но су ве ре ни тет иден ти фи ку је са пер ма нент ном зо ном 
ано ми је и као та кав се, у крај њој кон се квен ци по ја вљу је као „моћ 
да се уби је“ („po wer to kill “). Шта ви ше, осо би та вр ста уну тра шњег 
па ра док са и ду бо ке не кон зи стент но сти по ја вљу је се у то ме да се 
де це зи о ни зам, ко ји Агам бен по ла зе ћи од Кар ла Шми та при пи су-
је це ло куп ној фи ло зоф ској, прав ној и по ли тич кој тра ди ци ји За па-
да, функ ци о ни ше на би нар ним опо зи ци ја ма, по ла зе ћи од раз ли ке 
из ме ђу „при ја те ља“ и „не при ја те ља“, у ви ду те о риј ског бу ме ранг 
ефек та вра ћа на траг у Агам бе но вом дис кур су о чи стој ху ма но сти. 
У књи зи Me ans Wit ho ut Ends Агам бен пи ше да „у по ли тич ком по-
рет ку др жа ве-на ци је не ма ауто ном ног ме ста за не што по пут чи сте 
ху ма но сти по се би.“13) 

Оста вља ју ћи овом при ли ком по стра ни чи ње ни цу да но си о-
ца „чи сте ху ма но сти“ бу ду ће за јед ни це с оне стра не пра ва, др жа-
ве и су ве ре ни те та, Агам бен про на ла зи у пост-су бјек ти ви те ту из-
бе гли ца (као пост-по ли тич ког пост-су бјек та), што про из и ла зи из 
ње го ве иде је да Фа ши зам и На ци зам још увек ни су пре ва зи ђе ни 
и да са вре ме ни свет још увек жи ви у њи хо вој сен ци (The Co ming 
Com mu nity), те о риј ски иза зов и про блем ко ји из ра ња ка да је реч о 
би о по ли ти ци упра во се ти че (пост) етич ке и нор ма тив не иде је о 
„чи стој ху ма но сти“, као екс лу зив не и струк тур но ис кљу чу ју ће, тј. 
као иде је ко ја је упра во нео се тљи ва на дру гост у сми слу у ко јем 
Агам бен ин си сти ра да она то бу де. Шта ви ше, ов де је реч не са мо 
о то ме да ова иде ја функ ци о ни ше као те о риј ска прет по став ка, 
већ и о да ле ко бит ни јем аспек ту да је код Агам бе на она прак тич но 
суп стан ци ја ли зо ва на, као је ди на мо гућ ност за (пост) по ли ти ку и 
(пост)ети ку бу ду ће за јед ни це. 

У стро гом сми слу, за Агам бе на по ли ти ка тре ба да се за ме ни 
ети ком. Ме ђу тим, на су прот оном што би се евен ту ал но мо гло по-
ми сли ти, Агам бе но во спе ци фич но „по ли тич ко-етич ко“ је дин ство 
не сто ји ни у ка квој ве зи са ра ни јом ан тич ком, ти пич но ари сто те-
лов ском иде јом ни ти, са дру ге стра не, би ло ка квом иде јом де мо-
13) Agam ben, G. Me ans Wit ho ut End: No tes on Po li tics, Uni ver sity of Min ne so ta Press, Min ne-

so ta, стр. 19.
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кра ти је и „иде јом на ро да“14) и пој мом „до брог жи во та“. На су прот 
то ме, Агам бен го во ри о „срећ ном жи во ту“ уме сто „до брог жи во-
та“, као жи во ту мно гих син гу лар но сти чи ја етич ка од го вор ност, 
као што је екс пли цит но ар ти ку ли са но у књи зи The Co ming Com mu-
nity, ne ma ni šta za jed nič ko sa od go vor no šću.15) У слич ном сми слу и 
кон тек сту, у де лу Rem nants of Auschwitz Агам бен пи ше да је „ети ка 
сфе ра у ко јој не ма кри ви це ни од го вор но сти у уоби ча је ном сми слу 
ре чи, већ се она од но си на док три ну срећ ног жи во та.“16)

Бу ду ћа за јед ни ца пост-су бјек тив но сти, кон сти ту и са на на 
осно ву „не спо ји вих“ син гу лар но сти и мно го стру ких (ли бе рал них) 
ин ди ви ду ал но сти, за јед ни ца је у ко јој не ма ме ста за иде је по пут 
иден ти те та, де мо кра ти је, кри ви це и од го вор но сти. Да ствар бу де 
са свим иро нич на, Агам бе нов „срећ ни жи вот“ („happy li fe“) осли-
кан је и из ло жен као не баш мно го сре ћан, об зи ром да, сем рет ких 
при ли ка у ко ји ма се овај по јам уво ди у це ло куп ни пост-по ли тич ки 
про јект и на црт, у бит ној ме ри у Агам бе но вом дис кур су пре вла да-
ва оно што То мас Лем ке зо ве „ка та стро фич ким за вр шет ком по ли-
тич ке тра ди ци је ко ја сво је по ре кло има у ан тич кој Грч кој а во ди до 
кон цен тра ци о них ло го ра На ци о нал-Со ци ја ли зма.“17)

Ка да је реч о ин тер пре та ци ји би о по ли ти ке, у соп стве ном раз-
ра чу на ва њу са Мо дер ном и це ло куп ном фи ло зоф ском, по ли тич ком 
и прав ном тра ди ци јом, Агам бен је ис пу стио из ви да не са мо исто-
риј ску, кон тек сту ал ну и кри тич ку ди мен зи ју Фу ко о ве ар ти ку ла ци је 
би о по ли ти ке већ та ко ђе, у из ве сном аспек ту још ва жни је, и иде ју 
ка ко се те о риј ски об ли ку је и прак тич но функ ци о ни ше је дан „ре-
жим исти не“. 

Ге не ра ли зу ју ћи и де по ли ти зу ју ћи би о по ли ти ку Агам бен је у 
слич ном сми слу про пу стио да ана ли зи ра де цен тра ли зу ју ће, ре ла-
ци о не и про дук тив не аспек те мо ћи. Шта ви ше, ана ли за би о по ли ти-
ке ни ка ко не мо же са мо да се огра ни чи на оне ко ји не ма ју прав ни 
ста тус, по пут из бе гли ца, већ мо ра да об у хва ти све ко ји су по ли тич-
ки ис кљу че ни, чак и ка да ужи ва ју пу ни прав ни ста тус. То зна чи 
да је Агам бе нов по јам би о по ли ти ке у исто вре ме су ви ше ши рок 
у екс пла на тор ном сми слу и од ви ше су жен у ем пи риј ском сми слу, 
оста вља ју ћи за со бом не ја сну и ви ше стру ко по тен ци јал но про бле-
ма тич ну иде ју „бу ду ће за јед ни це“ пост су бјек ти ви те та, „не су штин-
14) Agam ben, G. Sta te of Ex cep ti on, str.78. i Agam ben, G. Me ans Wit ho ut End, стр. 25.

15) Agam ben, G. The Co ming Com mu nity, стр. 62.

16) Agam ben, G. Rem nantz of Auschwitz, стр. 24.

17) Lem ke, T. „A Zo ne of In di stin ction – A Cri ti que of Gi or gio Agam ben’s Con cept of Bi o po li-
tics“, con fe ren ce at the Nor dic Sum mer Uni ver sity, La u gar vatn, Island, July 2004.
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ску за јед ни цу“ ли бе рал но нео а нар хич них ин ди ви ду ал но сти чи ја 
је ди на ег зи стен ци ја по чи ва у пер ма нент ној по тен ци јал но сти без 
иден ти фи ка ци је. 

УМЕСТОЗАКЉУЧКА:
ГЕНЕАЛОШКАКРИТИКА

САВРЕМЕНОСТИИБИОПОЛИТИКА

На чин на ко ји је Фу ко по ста вио те мељ за мо гућ ност и ва-
жност ге не а ло шке кри ти ке са вре ме но сти, ге не а ло ги је по ли ти ке 
као усло ва мо гућ но сти по ли тич ког, у исто вре ме по ја вљу је се као 
мо гућ ност за те о риј ско и прак тич но по ста ја ње ho mo po li ti cus-а на 
осно ву дру га чи јег ми шље ња по ли ти ке мо ћи. Прак тич на фи ло зо-
фи ја, по ли ти ка и ети ка, у том сми слу за Фу коа пред ста вља не са мо 
„пр ву фи ло зо фи ју“, већ из ра ња као са ма мо гућ ност сло бо де схва-
ће не у кон тек сту ства ра лач ке су бјек тив но сти. Фи ло зо фи ја мо ћи на 
тај на чин по ста је фи ло зо фи ја сло бо де, где се и фу ко ов ска „бри га о 
соп ству“ (epi me le ia he a u tou), та ко ђе бит но по ка зу је као од нос пре-
ма дру ги ма и за јед ни ци у спе ци фич ном об ли ку мо ћи су бјек тив но-
сти и су бјек ти ви те та мо ћи. 

Ова иде ја сто ји у не по сред ној ве зи са Фу ко о вим раз у ме ва-
њем по ли ти ке от по ра, са кон цеп ци јом от по ра ко ја се не од но си 
то ли ко на „осло бо ђе ње од мо ћи“ ко ли ко се ти че „мо ћи сло бо де“, 
мо гућ но сти сло бо де ко ја је дру га чи ја од „два па то ло шка об ли ка 
мо ћи – Фа ши зма и Ста љи ни зма“18) али у исто вре ме бит но ди фе-
рен ци ра на и од гра ђан ско-ли бе рал ног дру штва уну тар ко јег на ста-
је и раз ви ја се исто ри ја би о по ли ти ке. Од го вор на би о по ли тич ко 
ста ње као од ре ђу ју ће и де фи ни шу ће ста ње са вре ме но сти, Фу ко ар-
ти ку ли ше као иде ју да „ствар ни је у то ме да се по ку ша ју рас то чи ти 
од но си мо ћи у уто пи ји са вр ше но тран спа рент не ко му ни ка ци је, већ 
да се пру же за ко ни, тех ни ке упра вља ња, и та ко ђе ети ка, etos, ко ји 
би омо гу ћио да се ове игре мо ћи игра ју уз ми ни мум до ми на ци је.“19)

Ка ко би, ме ђу тим, из гле да ла моћ ко ја је су прот ста вље на мо-
ћи би о по ли ти ке као ан ти-по ли ти ке, мо гућ ност дру га чи је мо ћи као 
има нент на не ре а ли зо ва на и не ре флек то ва на мо гућ ност Мо дер не, и 
шта Фу ко има на уму ка да ин си сти ра на то ме да се са да шње бор бе, 
иза зо ви са вре ме но сти ма хом и нај бит ни је кре ћу око пи та ња „Ко 
смо ми?“ (The Su bject and Po wer) То је сми сао у ко јем се ре а ли за-
ци ја и кон ти ну и ра но по ста ја ње но вих струк тур но дру га чи јих об-
18) Fo u ca ult, M. „The Su bject and Po wer“ u Beyond Struc tu ra lism and Her me ne u tics, стр. 209.

19) Fo u ca ult, M. „The Et hics of Ca re“, стр.18. 
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ли ка и од но са мо ћи по ја вљу је као пи та ње су бјек ти ви те та. У том 
кон тек сту, Фу ко ов про грам ски став, као по тен ци јал ни основ и те-
мељ сва ке ге не а ло шке кри ти ке са вре ме но сти као пред у сло ва по-
ја вљи ва ња по ли тич ког, са др жан је у на че лу да „циљ да нас ни је да 
от кри је мо ко смо, већ да од би је мо оно што смо. Тре ба да ство ри мо 
и из гра ди мо оно што мо же мо би ти ка ко би се мо гли осло бо ди ти 
ове по ли тич ке „ду пле ве зе“ ко ја пред ста вља исто вре ме ну ин ди ви-
ду а ли за ци ју и то та ли за ци ју мо дер них струк ту ра мо ћи. За кљу чак 
би био да по ли тич ки, етич ки, дру штве ни и фи ло зоф ски про блем 
са вре ме но сти ни је да се по је ди нац по ку ша осло бо ди ти од др жа ве 
или др жав них ин сти ту ци ја“ већ да се „про мо ви шу но ве фор ме су-
бјек тив но сти кроз од би ја ње ове вр сте и об ли ка ин ди ви ду ал но сти 
ко ји нам је на мет нут већ не ко ли ко ве ко ва.“20)

На тај на чин, Фу ко о ва по ли тич ка фи ло зо фи ја и про ми шља ње 
по ли тич ког по ја вљу је се кроз раз ли чи те об ли ке де ло ва ња и ти по-
ло ги ју прак си, од од би ја ња и од ба ци ва ња као пр вог и par ex cel len-
ce по ли тич ког и ег зи стен ци јал ног чи на, до ства ра ла штва и отва ра-
ња про сто ра мо гућ но сти за оства ре ње људ ске сло бо де као прак се 
из град ње дру га чи јих мо гућ но сти. Пре ма Фу коу, ова ре а ли за ци ја 
по ли тич ког има дво стру ку ме ту тј. она се исто вре ме но по ја вљу је 
као осло ба ђа ње од „ин ди ви ду а ли зма“ и од „то та ли зма“ мо ћи, што 
зна чи да се у исти мах зна чи су прот ста вља ње ли бе рал ном (и пост-
мо дер ном) ин ди ви ду а ли зму као и мо де ли ма и об ли ци ма то та ли-
зо ва ња ко ји су та ко ђе свој стве ни би о по ли ти ци. Шта ви ше, Фу ко ов 
ар гу мент да је та кав за да так исто вре ме но и „по ли тич ки, етич ки, 
дру штве ни и фи ло зоф ски“ им пли ци ра со бом ми шље ње по ли тич-
ког ко је би па да ло ујед но са оства ре њем и ми шље њем дру га чи је 
ети ке и фи ло зо фи је у са свим спе ци фич ном дис кур су (но вог) по ли-
тич ког ра ци о на ли зма. 

Ка да је реч о то ме ко ји је до ми нант ни об лик ма ни фе ста ци је 
би о по ли ти ке да нас, Фу ко на ду бо ко ан ти ци пи ра ју ћи на чин у књи-
зи Тре ба бра ни ти дру штво пи ше сле де ће: „Ра то ви се да нас во де у 
име жи во та свих. Упра вља ње жи во том и оп стан ком, те ли ма љу ди 
и ра са ма, на чин је во ђе ња мно гих ра то ва. Прин цип: мо ћи уби ти 
у име жи во та са да је по стао прин цип ме ђу на род не стра те ги је и 
оп ста нак да нас ни је ле гал ни оп ста нак су ве ре ни те та већ би о ло шки 
оп ста нак од ре ђе не по пу ла ци је.“21) Ако је ово глав ни траг те о ри је 
и прак се би о по ли ти ке у са вре ме ним фор ма ма и да нас, упра во у 
сми слу у ко јем је оно бли ско по ве за но са кон цеп ци ја ма вој них ин-
тер вен ци ја као ху ма ни тар них ин тер вен ци ја, као и те ро ри змом и 

20) Fo u ca ult, M. „The Su bject and Po wer“, стр. 216.

21) Fo u ca ult, M. So ci ety Ne eds To Be De fen ded, стр, 154.
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ра том За па да „про тив те ро ри зма“, пи та ње оста је ка ко се нор ма тив-
ност пре ма Фу коу мо же оправ да ти и ле ги ти ми са ти. За раз ли ку од 
Ха бер ма са, Фу ко ар гу мен ти ше да оно што је нео п ход но са чу ва ти 
од Про све ти тељ ства је сте са мо пи та ње тог до га ђа ја и зна че ња 
тог до га ђа ја као оног што је пер ма нет но по треб но про ми шља ти те-
о риј ски и прак тич но. То зна чи да се Про све ти тељ ство код Фу коа 
по ја вљу је као сам прин цип кри ти ке, ис тра жи ва ња и ства ра ла-
штва. Ово се та ко ђе у слич ном сми слу од но си и на на чин на ко ји 
Фу ко пи та ње су бјек ти ви те та по ста вља као пи та ње иден ти те та, где 
се као од лу чу ју ће пи та ње XVI II ве ка по ја вљу је пи та ње „Ко смо ми 
у вре ме ну ко је је на ше?“22)

За Фу коа, пи та ње „Ко смо ми у вре ме ну ко је је на ше?“ по-
ја вљу је се као цен трал но пи та ње ко је се у дру га чи јим фор ма ма 
не пре ста но по на вља ло и по ста вља ло у це ло куп ној фи ло зоф ској 
тра ди ци ји од Кан та и Хе ге ла до Хај де ге ра и Франк фурт ске шко-
ле – пи та ње у чи јем сре ди шту и су шти ни ле жи са мо кри тич ка, 
ре флек сив на, од го вор на и ра ци о нал на ар ти ку ла ци ја. У Фу ко о вом 
соп стве ном про јек ту ге не а ло ги је и ге на ло шке кри ти ке са вре ме но-
сти као од го во ра на би о по ли ти ку, ово пи та ње се та ко ђе ма ни фе сту-
је кроз иде ју „ка ко смо ми ин ди рект но кон сти ту и са ни кроз ис кљу-
чи ва ње не ких дру гих“23), тј. кроз ар ти ку ли са ње раз ли чи тих фор ми 
и об ли ка (по ли тич ког и дру штве ног) ис кљу чи ва ња у са вре ме ним 
ли бе рал ним дру штви ма. Ње гов од го вор на ова кво ста ње, на хро-
нич но би о по ли тич ко ста ње ли бе ра ли зма, ка ко ње го вих „нор мал-
них прак си“ та ко и „прак си из о па че ња“, са др жан је у кон цеп ци ји 
ми ни мал не али одр жи ве нор ма тив но сти, где се мо гућ но сти по ја-
вљи ва ња, те о ри је и прак се бу ду ће по ли ти ке и по ли тич ког по сма тра 
кроз ства ра ње но вих су бјек тив но сти, ко је опет на ста ју на те ме љу 
струк тур но и ква ли та тив но дру га чи је вр сте ге не а ло шког зна ња и 
као та кве но се иде ју et hos-а као спе ци фич не од го вор но сти за људ-
ску сло бо ду. 
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BogdanaKoljević

FOUCAULT’SANDAGAMBEN’SUNDERSTANDING
OFBIOPOLITICS:ACHALLENGEOFMODERNITY?

Summary
In this ar tic le the aut hor analyses va ri o us the o re ti cal con cep ti-

ons of bi o po li tics in Mic hel Fo u ca ult and Gi or gio Agam ben thro ugh 
the is sue of the ir re la tion to wards Mo der nity. In con front ning di ver-
gent stand po ints, the aut hor espe ci ally fo cu ses on par ti cu la ri ti es of 
Fo u ca ult’s po si tion, ar gu ing that Fo u ca ult’s ho mo po li ti cus ap pe ars as 
an still unin ve sti ga ted pos si bi lity of synthe sis of po li tics, et hics and 
phi lo sophy. In that con text, the ways in which Fo u ca ult and Agam ben 
re la te to wards Mo der nity are pre sen ted as de ci si ve for in ter pre ta tion 
and un der stan ding of bi o po li tics and new pos si bi li ti es of the po li ti cal. 
The aut hor con clu des in ar gu ing that ge ne a logy of con tem po rary phe-
no me na of bi o po li tics, as a con ti nu a tion of Fo u ca ult’s ap pro ach in the 
pre sent, opens up with it self the the o re ti cal pos si bi lity for new po li ti cal 
su bjec ti vity.
Key Words: bi o po li tics, Fo u ca ult, Aga men, Mo der nity, po li ti cal su bjec ti vity, 

ra ti o na lism, ge ne a logy of the pre sent, et hics, cre a ti vity.
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