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élete, halála és továbbélése

Az életet a halál teszi sorssá -  állapította meg Sartre és Malraux1 ez egyszer egybe
hangzóan- Michel Foucault épp hogy kiadja az Histoire de la sexualité [.A szexualitás 
története] utolsó két kötetét, amikor meggyötörtén, megemésztve az agyát is megtáma
dó vérmérgezéstő), elhagy bennünket ez év június 25-én. (Nem szólok most a plety
kákról, amelyek szerint egy túlságosan is híres betegség áldozata lett.) A  College de 
Francé2 professzora kívülről harcias egyéniségnek látszik, párját ritkító történésznek. 
De Filozófusnak igazából nem tekinteném. Azt várom tőle, hogy miután ledöntött 
minden tabut, és minden rendszert darabjaira szedett szét, most majd saját magát teszi 
vizsgálat tárgyává, hogy ezzel határolja el magát az olyan szélsőséges mozgalmaktól, 
mint a maoizraus3, a szélsőbaloldali erőszak, az antipszichiátria4 és egyfajta szélsősé
ges feminizmus, amelyek már 15 éve kisebb-nagyobb mértékben rá hivatkoztak. Még 
nem tudom, hogy erre már nem marad ideje.

Idézzük fel életútját, nemzedékére olyannyira jellemző vargabetűit. Kortársam, Fou
cault 1926. október 15-én született Poitiersben, ebben az ódon románkori városban 
épp Franciaország legközepén. Jómódú katolikus polgári családból származott, apja 
orvos volt. Amikor ez a kiváló, megfontolt és szorgalmas 20 éves fiatalember az 
École Normale Superieure5 növendéke lett, az Ulm utcában olyan más tehetséges 
vidéki fiúk között találta magát, mint Maurice Qavel6 és AJain Peyrefitte7 (akit ekkor 
még unokatestvéréhez hasonlóan Rogernek hívtak). Ebből az oly joggal dicsért kö
zegből táplálkozott, ahol valójában az iskolai elméleti oktatásnál sokkal fontosabb 
volt a folyamatos munka a nagyszerű könyvtárban, az összejövetel és eszmecsere a 
kiváló professzorokkal, és az egymásba érő, állandó viták és beszélgetések egymás 
közöli a Rózsa udvaron és a bassin des Érne síben, amelyek hangulatát a Tharaud 
6 vérek8 örökítették meg.

Társai később szorgalmas és tartózkodó diákként, Hegel és Platón nagy csodáló
jaként jellemezték Michel Foucault-t. Sok kollégista társával ellentétben ő nem hú
zódozott a tanári pályától, sőt örömmel készült rá. A  Sorbonne-on pszichológiát hall
gatott, filozófiából licenciátustQ szerzett, és elkezdte látogatni a Szent Anna Kórházat:
ez volt az első találkozása azokkal, akiket -  akkor még -  „bolondoknak” neveztek;p 10ebből az élményből született első könyve az elmebetegségekről (1954) . A tehetséges 
ifjú ekkor már a baloldal felé fordult, sőt egyenesen a szélsőbal felé, és belépett a 
kommunista pártba. De nem maradt ott sokáig.

Aztán professzor lett filozófiai doktorátussal, készen állt a tanításra, de el kellett 
hagynia Franciaországot. A történész Georges Dumézil11 ajánlására francia lektorrá 
nevezték ki az uppsalai egyetemen. Alig kerültem el őt, amikor Herbert Tingsten12 
meghívására 1953 április végén én is Uppsalába mentem. Még ma is emlékszem erre 
a bájos kisvárosra faházaival és óriási könyvtárára, a Carolina R e d iv iv á r^ . És nem
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Fogom elfelejteni azt a már tavaszba hajló, de még jeges téli éjszakát, amikor az 
utakat még vastagon borította a hó, és a diákokat, akik tavaszköszöntő gyertyákkal 
ünnepelték a Nap visszatérését.

Midiéi Foucault már ekkor érdeklődött a pszichopatológia iránt, és anyaggyűjté
sében a Carolina orvosi gyűjteményének forrásait is felhasználta. Ebből született meg 
körülbelül egy év múlva az Histoire de la folie [Az őrültség története] című híres 
könyve, amelyet rövid hamburgi kitérő után Varsóban vetett papírra, és amely sok 
filozófust igencsak meglepett.

Időköziién két olyan eszmerendszerről is volt alkalma tapasztalatokat szerezni, ame
lyek az emberi boldogság biztosítását tűzték ki célul. Az egyik a másiknak szöges 
ellentéte: a svéd szociáldemokráda és a Gomulka14 nevével fémjelzett lengyei kom
munizmus. A svéd az erőltetett egyenlősdi, megtetézve émelyítő szexuális szabados
sággal, a lengyel pedig a szellem és a gondolatok leigázása és az emberi viselkedés 
mániákus ellenőrzése. Foucault ekkor értette meg a Hatalom — minden hatalom — 
szörnyűségét, ekkortól kezdve lett abszolút szkeptikus a társadalom által ránk kény- 
szeri tett feltételrendszerrel szemben.

Egy napon Philippe Ariés -  a jobboldali történész, akit nem néztek jó szemmel az 
egyetemen, mert a tanítás helyett inkább a harmadik világgal való gazdasági kapcso
latok kutatásának szentelte magát15 -  egy vaskos kéziratot kapott egy ismeretlentől, 
amely a bolondság és az elmebetegség kapcsolatát vizsgálta. Elolvasta és az elbűvölte 
őt. Azonnal elvitte a Plon Kiadóhoz, ahol rögtön ki is adták a Civilisations d ’hier et 
d'aujourd'hui [Tegnapi és mai civilizációk] sorozatában az Histoire de la folie á Tágé 
classique [Az őrültség története a klasszikus korban. 1961./ című könyvet, amelyet 
a nagy kiadók eddig visszadobtak. A könyv egyszerre váltott ki csodálatot és elle
nérzéseket. A baloldali értelmiség szemében -  akik a szociológia területén minden
hatók voltak — a mű vörös posztó lett. Hiszen a marxizmus által megalkotott társa
dalomelméletben a „devianciának” nem volt helye. De az olyan írók és kritikusok, 
mint Roland Barthes16 vagy Maurice Blanchot17 fogékonyak voltak az újszerű kér
désfelvetésre, az elzárás fogalmának filozófiai értelmezésére és a börtönrendszer kér
désének vizsgálatba vételére.

A kommunisták azonban hallgattak (és erre meg is volt minden okuk), s velük 
együtt nem nyilatkoztak olyan folyóiratok sem, mint az Esprit vagy a Temps Moder
nes. Az Histoire de la folie csak megkésve nyert nagy jelentőséget, amikor ’68 má
jusának vihara Laing és Cooper, Basaglia és Esterton antipszichiátriai mozgalmához18 
kapcsolta a művet. így -  a szerző nagy kárára -  sokáig antipszichiátriai műnek tar
tották és az őrültség dicsőítésének tekintették Foucault művét, holott egyáltalán nem 
voit az.

A betegeket és a normálisakat elválasztó -  a zárt intézetben megtestesülő — választó- 
vonal után Michel Foucault áttért egy másik választóvonal vizsgálatára, arra, amely a 
beszédben a Szavak és a Dolgok között húzódik. (Les Mots et les Choses [A Szavak és 
a Dolgok] 1466.) Még ma is emlékszem a meglepetéssel vegyes örömre, amellyel -  egy 
röpke hétvégén -  ezt az elvont és nehéz könyvet elolvastam, s bár nem mindig ér
tettem pontosan, az mégis világos volt számomra, hogy ez a mű szakított a filozófusok 
dogmatizmusával, és azon törekvésével, hogy törvényeket alkossanak a mindenségié. 
A szerző leszállította a földre a filozófiát: őt nem a Descartes-éhoz és Kantéhoz ha
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sonló nagy rendszerek érdekelték, hanem az eszmetörténet megszakadó folytonossá
gai, a peremvidékek, az emberi gondolkodásban bekövetkezett törések, akárhol je
lentkeznek is: a politikai gazdaságtanban, a nyelvtanban vagy a biológiában. Ez a 
r^zük szakmának” íródott könyv azonnali és kirobbanó siker lett, három kiadást is 
megért, még mielőtt bármilyen kritika megjelent volna róla.

S lám, a siker, a divat hatalmába kerítette Foucault-t. Átformálta a filozófus viszo
nyát az olvasóihoz, és más megvilágításba helyezte a munkát, az alkotást. A  dér- 
mont-ferrandi egyetemről átkerülve a vincennes-ire, hosszúhajú és szakállas imádói
nak csapatai előtt tartott előadásai közben, Foucault filozófusból igazi anti-filozófussá, 
a korlátok felderítőjévé, a törvényszegés és szakítás emberévé vált. Eközben a média 
a strukturalizmus atyjává tette, csakúgy mint Lévi-Strausst1**, aki Foucault-hoz hason
lóan visszautasította ezt az erőltetett „apaságot”.

Miután az volt a közfelfogás, hogy a társadalom bűnös, a nyelvhasználat pedig 
^fasiszta.” (Barthes), az ember nem lehetett más — már Sartre megmondotta -  mint 
haszontalan találmány’'. Etnológus szemszögből kell róla beszélni, mint egy fajtáról 
a többi között, mely eltűnésre van szánva, mint a többiek. Hálásak voltak Foucault- 
nak, hogy a Les Afots et les Choses-t ezzel a kiábrándult megállapítással zárta le: 
JZgy dolog mindenesetre biztos: s ez az, hogy az ember nem a legrégibb, és nem is 
a legállandóbb probléma, amely az emberi tudás számára felvetődik. Az ember olyan 
találmány, amelyről gondolkodásunk archeológiája könnyen kimutatja, hogy a közel
múltban született. És talán nem is marad fenn sokáig”.

A francia értelmiség nagy részével, így például Sartre-ral ellentétben úgy tűnhet, 
hogy Foucault sokáig hiányzott a Történelemből. Az algériai háború döntő pillanata
iban Svédországban, Németországban, Lengyelországban volt, 1968 májusában pedig 
Tuniszban. Tunéziából visszatérve azonban kora egyik meghatározó jelenségévé vált, 
amint a börtönrendszer bírálatával maga mellé gyűjtötte az értelmiséget. Előbb meg
döbbent azon, hogy a XVII. században megjelenni látta „az elzárást, ezt a módfelett 
furcsa eljárást”, majd felháborodva kellett megállapítania, hogy ez a gyakorlat „mind
két fél számára abszolút evidenciaként létezett”. A  középkorban a bolondok a királyok 
környezetében éltek, ahol hallgattak rájuk. Majd a diadalmaskodó ész századában 
kirekesztetté váltak, a j ta g y  elzárás” áldozataivá. Ugyanazzal a lendülettel Foucault 
egyszerre harcolt az elmebetegekért, homoszexuálisokért, a társadalom peremén 
élőkért és minden kirekesztettért. Miközben együtt dolgozott volt rabokkal, elkezdte 
írni Surveiller etpunir [Felügyelet és büntetés. 1975. ]  című könyvét a büntetőintézeti 
körülményekről. De már nem elégedett meg azzal, hogy megírta, hanem kiment az 
utcára, röplapokat osztogatott a börtönök kapujában, követelte a szigorított őrizetes 
osztályok felszámolását a börtönökben, tiltakozott a kirakattörők ellen hozott tör
vény végrehajtása és Klaus Croissant kiadatása ellen. Nem arról volt szó, hogy az 
áldozatok jogait bizonygassa, hanem arról, hogy harcoljon mindenkiért, aki bármilyen 
módon a hatalom kezébe került, a hatalom kiszolgáltatottjává vált. Számára nem volt 
kérdés, hogy megszegtek-e bármilyen törvényt, vagy nem. Ha igen, annál jobb! Hiszen 
nem börtön-e minden szervezett társadalom?

Eközben (1970) Michel Foucault-t beválasztották a College de France-ba, hogy az 
eszmerendszerek történetét tanítsa. Itt mondta el híres székfoglaló előadását L ’ordre 
du discours lA diskurzus rendje] címmel, amelyet Beckett L ’Innomable [A megne
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vezhetetlen/-j e egy általam is sokszor felemlegetett részletének idézésével kezdett: „... 
folytatni kell, nem tudom folytatni, folytatni kelt,... ki kell mondani a szavakat, amíg 
csak el nem fogynak, ki kell mondani őket, míg rám nem találnak és el nem mondanak 
engem, különös büntetés, különös bűn, folytatni kell... " . Ez a szó-litánia, amit az 
író használ, mint ezt már máskor is mondtam, talán az első eset az irodalomtörténet
ben, hogy a nyelvétől elválasztott Ember halálát jelenítik meg. Foucault hűvösen be
jelentette annak a négy évszázadon át csiszolt és újra csiszolt emberalaknak az eltűntét, 
amelyet a nyugati humanizmus mindennek a mértékeként dicsőített. Ez az „embera- 
lak? Foucault szerint csupán egy korszak törékeny, halandó tanúja volt, a „tudás 
archeológiájának” egy fontos, de letűnt pillanatához kapcsolódott.

Valóban véget vetett így Foucault a „metafizika huszonnyolc évszázadának”, mint 
ahogy ezt egy kissé elhamarkodottan mondták róla? így gondolta Maurice Clavel, 
aki gratulált neki azért a felismeréséért, hogy „az utóbbi három vagy négy évszázad 
humanizmusa titokban egyre kevésbé titkoltan totalitárius". Foucault, amikor szakított 
r/ninden kontinuitással, amit szellemünk állandóan visszavetít a jelenből a múltba" 
(Paul Veyne)22, amikor nem volt hajlandó „úgy beszélni, mint a valóság és az igazság 
tudója", és amikor tagadta a ráció és a gondolkodó szubjektum minden privilégiumát, 
nemcsak „önmagán próbált felülemelkedni", hanem egy új típusú értelmiségit is meg
próbált felmutatni, egy sa já to s  értelmiségit", akinek nincsenek univerzális preten- 
ziói23, aki „lerombolja az evidenciákat és az általánosságokat, aki a jelen tehetetlen- 
ségében és kényszerpályáiban felleli a gyenge pontokat, a réseket és az erővonalakat, 
olyan, aki mindig mozgásban van, és igazából nem tudja, hogy hol lesz holnap és 
mit fog gondolni, olyannyira leköti figyelmét a jelen.”

Nem sokkal később a történész az antik szerelem tanulmányozásában kezdte keresni 
e kérdések némelyikére a választ. A hat kötetre tervezett műben alapos leírást kívánt 
adni a nyugati szexualitás történetéről, felderíteni a tabukat, tiltásokat, aberráns dol
gokat, de mindenekelőtt egy élet értelmét kereste a megszámlálhatatlanul sok szerelmi 
diskurzusban. S mint ezt becsületesen be is vallotta, anélkül, hogy jól tudott volna 
latinul és görögül, feltárt, lefordított és elemzett rengeteg szöveget, hogy megtudja: 
az élet miféle esztétikája rajzolódik ki a szexuális tevékenységben és élvezetekben. 
És mint az várható volt, a görög szerelemben találta meg a legnagyobb szabadság 
képét.

Ugyanekkor -  s nem tudom, hogy ezt valamiféle naivitással vagy épp az Önhittség 
maradványával magyarázzuk-e -  miközben türelmetlenül elítélte saját „elnyomó” 
rendszerünket, Foucault lelkesedett az ajatollahok forradalmáért, mintha Khomeini24 
mozgalma a szabadság zászlóvivője lehetett volna pusztán azért, mert még egy kicsit 
jobban kikezdte a Nyugat jóhírét, tekintélyét és nyugodt lelkiismeretét. Persze hama
rosan önkritikát kellett gyakorolnia...

És hol volt Foucault az utóbbi időben? Újra és újra szóba hozta, és magának is feltette 
azt a kérdést, ami az utóbbi 15 évben az értelmiség alapvető problémáját képezte: a 
hatalom bűnösségét, a hatalom birtokosainak a viszonyát az elnyomáshoz, a hatalom 
tiltáson keresztül való definiálását, a tiltást, ami a 68-as felkelők legfőbb céltáblája 
volt. („Tilos tiltani.”) Közben Foucault sem maradt meg ezzel kapcsolatban eredeti 
álláspontján. Tanulmányozva a Isörtönöket, a szexualitást, rájött, hogy a Jtatalom
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sokkal összetettebb valamii”, mint azt korábban hitte, és mint azt a kezdő szociológusok 
velünk elhitették. így a szexualitással kapcsolatos tabuk, tiltások rendszere nem elégsé
ges a nyugati szexualitás meghatározására. (A szexuális vétségek jneggyónása” nem 
volt-e épp úgy része a keresztényi magatartásnak?) A nyomor és az egyenlőtlenség 
kérdése, a „munkásosztály elszegényedésének” híres tétele ezidőben része lehetett még 
ugyan a kommunista párt propagandájának, de teljesen nyilvánvalóan nem izgatta már 
annyira a nyugati társadalmakat, A -Jet gyakorolja a hatalmat?”; „hogyan gyakorolja 
a hatalmat?” kérdésekre keresve a választ Foucault közeledett angolszász kollégáihoz, 
akik az intézmények konkrét tartalmára sokkal érzékenyebbek voltak, mint azok külső 
megjelenési formáira. Az „új történettudomány” (Braudel 25, Chaunu26, Leroy-Ladu- 
rie27) híveként az „enyhe lejtésű” jelenségek iránt érdeklődött, mint a demográfia, a 
gazdaság, a jog.

A hétköznapi életben megmaradt benne az a kettősség, hogy szívesen harcolt bár
milyen igazságtalanság ellen, de bizonyos értelemben teljesen képtelen volt arra, hogy 
bármilyen kis mértékben is, de beavatkozzék a hatalom konkrét mechanizmusaiba. 
Valéry Giscard d’Estaing kormányzásának vége felé megalakult a Comité national 
d’études sur la violence [Az Erőszak Tanulmányozásának Nemzeti Bizottsága], és 
bár Foucault megosztotta gondolatait régi barátjával, Alain Peyrefitte-tel, aki hama
rosan „garde des Sceaux”28 lett, a bizottság munkájában való részvételt nem vállalta. 
Konkrét ügyekben késóbb is vállalt közvetítést, de hiányzott, amikor a Serge Livrozet 
által alapított Rabok Akciószövetsége kivonult a Kancelláriához: az Értelmiségi 
megőrizte tisztaságát, és nem volt hajlandó betenni a lábát a miniszter szobájába. 
Mint azt Peyrefitte megjegyezte: „gyengeséget nem ismerő erkölcsi tartása őt nem a 
szegények és éhezők tömegei közé vitte, hanem a deviánsok közé, akik nem hajlandók 
betartani a szabályokat.”

A  L 'archéologie du savoir [A tudás archeológiája]  ötvenhét évesen meghalt 
szerzőjének még sok mondanivalója lett volna a számunkra. Barátai tanácsát megfo
gadva, tanítványait kezdte szembeállítani az antipszichiátria túlkapásaival, a homo
szexuális szónoklatokkal, a terjedő terrorizmussal. De továbbra is nyugtalanító kérdés 
maradt számára „az ember viszonya saját fantazmagóriáihoz, saját tehetetlenségéhez, 
meghatározhatatlan, alaktalan fájdalmaihoz és szorongásaihoz”, másképpen fogal
mazva az ember képessége a szenvedésre. Nem kételkedett abban, hogy egy napon 
az őrültség, mint társadalmi betegség majd eltűnik, a börtön a büntetéssel együtt meg
szűnik, de nem tudott ilyen könnyen leszámolni az emberi életeket tovább szorongató 
boldogtalansággal. A  közvéleményt azonban nem ez ragadta meg halálakor. A média 
egybehan^óan mint szabadítót, iránymutatót méltatta őt olyan lelkesedéssel, hogy 
már szinte „Foucault-évekrőr lehetett beszélni. A hatalom örök ellenlábasát magasz
talták benne, azt, aki ki akarta üríteni a börtönöket és a menbelyeket, az intézmények 
szisztematikus ellenzőjét, a megállapodott értékek esküdt ellenségét, és következés
képpen a deviánsok, normaszegők védőügyvédjét, minden kirekesztett és kiközösített 
ember védelmezőjét, azt, akit Philippe Boucher „gondolkodó polgárnak” nevezett.

Mikor inkább vállalta, hogy téved, mintsem, hogy lejárassa magát, mikor inkább 
érdekelte a bűnözés vagy az őrültség (Mai, Pierre Riviére, ayant égorgé ma mére, 
ma soeur et mon frére...[Én, Pierre Riviére, aki lemészároltam anyám, húgom és 
öcsém mint a túlságosan magabiztos gondolkodás vagy a kialakult társadalmi
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rendszerek, araikor közönyös volt azok iránt, akik a társadalmat fenntartották, de 
minden erejét latba vetette azért, hogy az emberek úgy élhessék az életüket, mint egy 
műalkotást, minden egyéb igazolás nélkül, Michel Foucault tulajdonképpen az indi
viduum utolsó apostola volt a nagy egységesedés korszakában, amikor tömegeket 
kényszerítettek ugyanarra az életmódra (Keleten egy ideológia nevében, Nyugaton 
pedig a fogyasztói társadalom által kikényszerített szükségletek nyomásával). Még ha 
azt gondoljuk is, hogy a heves mindentagadás nem elégséges ahhoz, hogy egy társa
dalom előrehaladását biztosítsa, amikor nem létezik többé ideál, vagy végső szabály, 
amit tagjainak nyújthatna, mégis igaz az, hogy Michel Foucault, amikor fáradhatat
lanul perelt a peremre szorultak, a kirekesztettek érdekében, a maga módján valójában 
azért harcolt, hogy mégis maradjon meg valamicske szeretet az emberek között.
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