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Сажетак: Пред мет ра да је ис тра жи ва ње зна че ња и зна ча ја кон цеп та 
по ли ци је у де лу Ми ше ла Фу коа. У ра ду по ла зи мо од прет по став ке да кон цепт 
по ли ци је осам на е стог ве ка, ка ко је пред ста вљен у Фу ко о вој ге не а ло ги ји 
је сте раз ли чит у од но су на схва та ња по ли ци је и ње на зна че ња ко ја на ста ју 
ка сни је, то ком де вет на е стог и два де се тог ве ка. На ша прет по став ка је да 
се тај ра ни кон цепт по ли ци је не мо же сме сти ти уну тар са мо јед ног дис
по зи ти ва мо ћи ко ји исто риј ски ко ин ци ди ра са су ве ре ним об ли ци ма кра љев
ске вла сти. Та ко ђе, по ли ци ју у ра ду схва та мо у кон тек сту ра ђа ња упра вља
штва и исто риј ске по ја ве ди ја гра ма без бед но сти у ко јем је кључ ни зна чај 
имао дис по зи тив про сто ра. По ли ци ја осам на е стог ве ка као ди стри бу ци ја 
си ту а ци о но оправ да не си ле у дру штву пред ста вља ла је про сто р но ре ги о на
ли зо ван и сег мен ти ран дру штве ни ме ха ни зам ко ји је де ло вао ре гу ла тив но. 
Она на ста је за јед но са про це си ма по ли ти за ци је жи во та и упо ре до са по ја вом 
би о по ли тич ких тех но ло ги ја упра вља ња љу ди ма. У том сми слу исто риј ску 
по ја ву по ли ци је о ко јој је пи сао Фу ко, тре ба раз у ме ти и као по ја ву но вог 
ти па ре гу ла тив них прак си ко је ће уне ти зна чај не про ме не у ди сци плин ском 
ди ја гра му и до ве сти до на стан ка јед не но ве ре ал но сти – дру штва. 

Кључнеречи: без бед ност, ди сци пли на, по ли ци ја, про стор, ре гу ла ци ја, 
Ми шел Фу ко.

*Радјенастаокаорезултатистраживањанапројектуподназивом„Променеудру
штвенојструктуриипокретљивостикаочиниоциевропскихинтеграцијаРепубликеСрбије,
сапосебнимосвртомнаАПВојводину“,број179053,којифинансираМинистарствопро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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1.УВОД:ДИСПОЗИТИВИФУКООВЕАНАЛИТИКЕПОЛИЦИЈЕ

...по је ди нац ни је да тост над ко јом се 
спро во ди и на ко ју се об ру ша ва моћ. По
је ди нац, са сво јим обе леж ји ма, сво јим 
иден ти те том, са упо ри штем у са мом 
се би, је сте про из вод јед ног од но са мо ћи 
ко ји се спро во ди на те ли ма, мно штви
ма, по кре ти ма, же ља ма, си ла ма.

ПитањаМишелуФукоуогеографији

Помногочему,сврставањеикласификовањеФукоовог(MichelFoucault)
радаопуса,његовогметодолошкогприступаиепистемолошкихугловапред
стављанезахваланзадатак.Уподједнакојмериприсвајајугафилозофи,
историчари,социолози.Непостојивишениједнаобластсавременихдруштве
нихнаукакојасенанекиначиннепозиванањеговеидеје.Но,таумножава
јућареференцијалнамашинаукојојјеФукоилипотврђујућаилиоспорава
јућатачканедугујесвојудискурзивнонаучнупродуктивностнекомвеликом
системуидеја,некојхомогенојтеоријииликохерентнојидоследнојмето
дологији.Управосупротно.НемаФукооветеорије;немадоследнепрограм
скеметодологијеукојојбитестирањесличниххипотезаводилосличним
резултатима.НемаФукоовефилозофије:„себенесматрамфилозофом“1.По
стојијединоигра Ми ше ла Фу коа2–игресамоћи,сасексуалношћу,сазло
чином,лудилом,рационалношћу.Сасвимонимпојмовимаодкојихдруги
покушавајуданаправетеорије.Несамоигра,већификција,јер„нијереч
ниочемудругомдоофикцијама“3–какосамкаже.Каоштосебенијесма
траофилозофом,ниједозвољаваодагасматрајуникласичнимисторичарем,
нитиструктуралистом,нитеоретичаремпостмодернизма:„Јасамекспери
ментатор,нетеоретичар.Теоретичаремназивамоногакодедукцијом,или
анализом,градиједанопштисистемиједнообразногапримењујеуразли
читимпољима...Јасамекспериментаторутомсмислуштопишемдабих
мењаосебесамогиданебихвишемислиоистокаораније.“4Изаиста,
Фукоанисупреображавалињеговимногобројникритичари,јошмањење
говиразнородниследбеници.Његовеидејесупреображаванеунутарједног
хетерогеногскупахипотезаизахтевакојејепостављао:даистражинера

1RazgovorsaMišelomFukoom,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,170.
2IgraMišelaFukoa,u:M.Fuko,Moć/zna nje, MediterranPublishing,NoviSad2012.
3RazgovorsaMišelomFukoom,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,172.
4Ibid.,169.
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ционалностилирационализацију,већједанодређентипрационалностии
рационализације;неисторијусекса,већдаиспитаодређентип сек су ал но сти
каодискурзивнепраксе;невласт,негомоћ,инемоћусвојојсажимајућојвећ
прожимајућојдимензији;немоћкаосилуилиснагулегалнеи/илилегитим
невласти,већмоћкаоодноскојикојипресецабесконачномноготачака–а
незадржавасениуједној.Немоћзатоштосвеоб у хва та,„негостогашто
долазиодасвуд.“5„Нипошто,дакле,нисамтеоретичармоћи.“6Стогамноги
нисуразумелидањеговаархеологијаигенеалогијанисуисторијепојава,
већисторијепроменљивихтиповаодносапремањима.Дакле,нијесерадило
олудилу,већотипуодносапремалудилу.Исто ри ја лу ди ланијеисторија
дугогтрајањаменталнихпоремећаја,већгенеалогијапреображајаодноса
премаједномконцептукојисенаЗападуназивалудило.Неисторијапојаве–
историјадискурсаоономештојепојавауједномвременуиједномпростору:
„Правоговорећи,намерамијевишебиладанапишемисторијудискурса“7.
Тојепонајмањебилаисторијапсихијатрије,јерделоједвадастижедоЕски
рола8(JeanÉtienneEsquirol),текдоподножјаоногаштоћепостатимодерна
психијатрија.Читавотоистраживањебилојеједновеликопитање„какоје,
узападномсвету,лудиломоглодапостанепредметпрецизнеанализеина
учногиспитивањатекодXVIIIвека.“9Тоистоважиизазлочинеиказнене
праксе.Његовоистраживањенастанказатворанијеисторијазатвора,јеру
Над зи ра ти и ка жња ва тиједвасестижедо1830.године–истраживањесе
тузауставља10,управокадазатворпостајеопштамеракажњавањаикада
бисетекмогланаписатиједнаисторијазатвора.Малокоодкритичараје
схватиодајетоделоопреображају„односапремасебиипремасветууко
јемсмосе,дотада,препознавалибезпроблема(једномречју,односпрема
нашемзнању).“11Штавише,већутомделуназначенјењеговраскидсатра
дицијомнегативногирепресивногистраживањамоћиипрелазакнаконцепт
продуктивнемоћи.Тоијестебиосмисаоконцептапаноптицизмакојиза
државаједноодцентралнихместауњеговомделу.Фукоовпогледједвада
језавириоуживотзатвора:„Дасамхтеодаопишем’стварниживотзатвора’,
небихсеобраћаоБентаму.“12Истраживањезлочинавишејепитањегенеа
логије,променаипремештањапреступникасаказненихнанадзирућеи

5MišelFuko,Isto ri ja sek su al no sti (1).Karpos,Loznica2006,106.
6Strukturalizamipoststrukturalizam,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,

342.
7Odgovornajednopitanje,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,39.
8RazgovorsaMišelomFukoom,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,173.
9Ibid.,187.
10Ibid.,174.
11Ibid.,174.
12Prašinaioblak,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,305.
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медикализованетехнологије13.Другимречима,овдесерадиопроменамау
економијимоћи.„Очемујеречу’рађањузатвора’?...Оделинквенцијиу
XVIIIиXIXвеку?Не.ОзатворимауФранцускојизмеђу1760.и1840.годи
не?Такођене.Речјеонечемујоштананијем:промишљенојнамери,типу
рачуна,оra tioкојијебиоупотребљенуреформиказненогсистема...речје
опоглављуисторије’казненогума.’“14Збогчегазатворипоновнаупотреба
озлоглашеногзатварања?Дакле,оникојибисвојаистраживањадаусмере
наповестзатворапребитребалидасеобратеРушуиКирхајмеру(Georg
Rusche,OttoKirchheimer)иКа зни и дру штве ној струк ту ри15,накоје,без
сумње,намногоместареферираиНад зи ра ти и ка жна ва тиилиХауардо
вом(JohnHoward)великомделуозатворима16.ОникојиуИсто ри ји лу ди ла17
тражеантипсихијатријутамојенећепронаћи.ОнитребадасеобратеЛејнгу
(DavidLaing)иКуперу(DavidCooper),јеркадаједелонастало1958.„антип
сихијатријанијепостојалауЕвропи“18.Оникојеинтресујетеоријасексапре
требадасеобратеФројду(SigmundFreud)ипсихоанализи,анеФукоуиње
говојИсто ри ји сек су ал но сти–јерњенјеподнасловВо ља за зна њем,ане
жељазасексом.Коначно,оникојеинтересујемонолитностмоћи,некасеобра
теХобсу(ThomasHobbes),анеФукоу,јер„свеусвему,требасеотарасити
моделаизЛе ви ја та на,тогмоделавештачкогчовека,произведеногиунитар
ногаутомата,којибиобухватиосвестварнепојединце,ачијебителобили
грађани,адушабимубиласувереност.Требаизучаватимоћизванмодела
изЛе ви ја та на,изванпољаограниченогправномсувереношћуиинститу
цијомдржаве,важнојеанализиратијенаосновутехникаитактикадоми
нације.“19

Ствариврлосличностојеисаонимпојавамакојеуовомрадунастоји
модаанализирамо:саполицијом,просторомимедицинскимполитикама.
ОдмахнапочеткутребарећиданепостојиФукооватеоријаполиције,већ
јединоаналитичкаскицаизрастајућегевропскогтипарационалностиијед
ногновогмоделауправљаштваиуправнихмеханизамаиапарата.Управо
јеполиција,заФукоа,једанодкључнихапаратакојисепојавиоунутартог
израстајућегмоделауправљаштвауЕвропиураспонуодшеснаестогдо
осамнаестогвека.АлисобзиромнаФукоовуопрезностилипакодбијањеда
секористидедукцијом–јерутомбисеслучајуизконцептарационалности

13Razgovorozatvoru,u:M.Fuko,Moć/zna nje, MediterranPublishing,NoviSad2012,51.
14Prašinaioblak,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,286.
15G.RuscheiO.Kirchheimer,Ka zna i druš tve na struk tu ra,VisioMundi,NoviSad1994.
16JohnHoward,The Sta te of the Pri sons in En gland and Wa les: with pre li mi nary ob ser va

ti ons, and an ac co unt of so me fo re ign pri sons.Warrington,PrintedbyWilliamEyres1777.
17M.Fuko,Isto ri ja lu di la u do ba kla si ci zma, MediterranPublishing,NoviSad2013.
18RazgovorsaMišelomFukoom,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,173.
19Predavanjeod14.januara1976.u:M.Fuko,Moć/zna nje. MediterranPublishing,NoviSad

2012,106107.
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моглозакључитибилошта–онсепреопредељујезааналитикумеханизама
којисуучествовалиуобразовањуевропскогтипарационалностииупра
вљаштва(go vern men ta lity).Управојеполицијаједантакавмеханизам.Не
дедукованизвећобразованерационалневласти,управеилидржаве,већ
механизамкојиучествујеуњиховомконституисању:„Нетребавршитинеку
врстудедукцијемоћикојабикренулаизцентраипокушаладавидидокле
сеонапродужавананиже.“20Уместонетоликотешкогзадаткадасеполици
јадедуктивноизлучииздржаве,каорепресивнимеханизам,којиучествује
умонополизацијиупотребефизичкогнасиља–штојебиослучајсаВебе
ровом(MaxWeber)концепцијомдржавеињенихапарата–изједногвећ
унапреддатогсубјектакаоштоједржаваињенарационалнауправа,Фуко
јепонудиогенеалошкоистраживањеполицијекаограничногпојмакоји
осцилиранатромеђису ве ре них об ли ка вла сти,ди сци пли нар них ме ха ни за ма
идис по зи ти ва ре гу ла ци јеибезбедности.Дакле,полицијајекодФукоаски
ца,нацрт–алиуправојетоФуко,којигенеалогијомбежиумалеисторијске
линијеипритоке,препуштајућидругимавеликетокове,аархеологијомсе
смештаузаборављенеархиветекобразованихдискурзивнихслојева.Како
самкаже:„Унеприлицисамјернемогудапредложимдругодонедоврше
нескицеинацрте.“21

ПолицијаосамнаестогвекакојомсеФукобавионаједаннесистематичан
начин,каоски цомилина цр томмалоимавезесаконцептимамилитаризаци
јеполицијеињеномрепресивномфункцијомудеветнаестомидвадесетом
веку:„одXVIIдокрајаXVIIIвекареч’полиција’ималајеупотпуностидру
гачијезначењеодоногкојеимаданас.“22Утомсмислу,оникојитрагајуза
(систематичном)повешћуполицијепрећејепронаћинадругимместима23.
Наиме,познатоједајеу„ФранцускојЛујаXVизмишљенаполиција“24и
неоспорноједајеонабилапројекатсувереногобликамонархистичкевласти.
Али,напомињеФуко:„Акопревишеинсистирамонањенојулози(државе,
прим. аут.),њенојискључивојулози,[бићемо]уопасностидапревидимосве

20Ibid.,103.
21Omnestetsingulatim:Kakriticipolitičkoguma,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,

Beograd2010,244.
22M.Fuko,Bez bed nost, te ri to ri ja, sta nov niš tvo. MediterranPublishing,NoviSad2014,322.
23EgonBittner,The Fun cti ons of the Po li ce in Mo dern So ci ety,NationalInstituteofMen

talHealth,CenterforStudiesofCrimeandDelinquency,Maryland1970;CliveEmsley,Cri me, 
Po li ce, and Pe nal Po licy: Eu ro pean Ex pe ri en ces 17501940. UniversityPress,Oxford2007;Jo
nathanJacksonandSunshine,Jason.PublicConfidenceinPolicing:ANeoDurkheimianPerspec
tive,Bri tish Jo u r nal of Cri mi no logy,2007,47:214233;SteveMartinot,TheMilitarisationofthe
Police.So cial Iden ti ti es,2003, 9(2):205224;KlausMladek(ed.),Po li ce For ces: A Cul tu ral Hi story 
of an In sti tu tion.PalgraveMacmillan,NewYork2007.

24PitanjaMišeluFukouogeografiji,u:M.Fuko,Moć/zna nje. MediterranPublishing,No
viSad2012,78.
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механизмеиучинкемоћикојинепролазенепосреднокроздржавниапарат,
акојигачестомногобољеподупиру,прате,обезбеђујумумаксималнудело
творност.“25

НашајехипотезадасеФукоовконцептосамнаестовековнеполиције
неможесместитиунутарсамојед ногдис по зи ти вамоћикојиисторијски
коинцидирасасуверенимоблицимакраљевскевласти.Претпостављамоу
томсмислудаје,урађањууправљаштваиисторијскојпојавиполицијекључ
низначајимаодиспозитивпростора.Спацијализујућиполицијуосамнана
естогвекаиповезујућијесадиспозитивомпростора,избегавамодвоструку
опасност.Сједнестране,даанализуилипрегенеалогијуполицијенедеду
кујемоиздржавекаосубјекта–јерпросторнеможебитисубјекат,асдру
гестранедаизбегнемохобсовскузамкупотчињеностиидоминације,теда
генеалогијуполицијепреусмеримонамикрофизикумоћикојаимапродук
тивне,аненегативнеирестриктивнеилирепресивнеособине.То,другим
речима,значидаћемополицијусхватитикао„механизамзадистрибуцију
ситуационооправданесилеудруштву“26којијепросторнорегионализован
исегментиран,текојиделујерегулативно–чакиондакадајењенафеноме
нологијарепресивна.Аргументацијузапотвруовакоформулисанехипотезе,
пронаћићемоуФукоовимсхватањимапростора,каокључногдиспозитива
регулације,односнокаонезаобилазногослонцановихврстамоћииуправља
штвакојисепојављујуудруштвукрајемXVIIитокомXVIIIвека.Идаље,
урадућемопредставитииобјаснитизначајпросторазаизрастањеједне
хибридне,медицинскополицијскетехнологијеипраксеуправљањазакојом
сепотребаудруштвујављапресвегауурбаномконтексту.Наконтога,биће
идентификованииобјашњеникључниелементиФукоовеаналитикеполиције.

2.ПРОСТОРНИДИСПОЗИТИВРЕГУЛАЦИЈЕИ
РАЂАЊЕПОЛИЦИЈЕ

КодФукоасенепрекидносусрећуместа,простори,по вр ши не по ја вљи
ва ња–алиуњимаћесеразливатиитећигенеалошкитоковиконтингенци
јаинемирикадапокушамодаодговоримонапитања–шта смо ми у на шем 
вре ме нуинашемпростору.Управоовимпитањем,каоипитањемшта смо 
ми да нас,ФукојеусвојојПо ли тич кој тех но ло ги ји ин ди ви дуаотвориоважно
питањевезанозаполицију27,јерпитањеполицијејеистоврменоипитање

25Ibid.,78.
26EgonBittner,The Fun cti ons of the Po li ce in Mo dern So ci ety.NationalInstituteofMental

Health,CenterforStudiesofCrimeandDelinquency,Maryland2007,39.
27Političkatehnologijaindividua,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri. Fedon,Beograd2010.
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какосмопосталиспацијализованинаједанновначин,текакосмо,узбез
бедноснедиспозитивемоглидапостанемоин ди ви дуе.

Спацијализацијарегулативнихфункцијаполициједоносиметодолошку
иепистемолошкуопасностодсамеупотребе(фукоовског)концептапросто
ра.ЗнамодасекодФукоанерадиоматематичкомконцептупростора,нити
отрансценденталномпростору,каоукантовскојестетици28,ниопоетичном
просторукаоубашларовскојфилозофији.29Истотако,нерадисеопросто
рукаоонечемштојеунапреддато–„једнојда тојбесконачнојвеличини“30
–јеркодФукоанеманичегунапреддатог.Свештојеунапреддатоморало
бисепретпоставитикаофундаментално,а–„ништанијефундаментално.
Тојеоноштојеинтересантноуанализидруштва“31–упозораваон.Про
сторјекодФукоапрепроизводдруштвенихпракси,једанрелационипро
изводмоћи,пракси,дискурсаизнања.Дакле,Фукоовааналитикапростора
неподразумевадајеонусловдабиседруштвенепраксесамопојавилеу
својојматеријалностииспољашњости,нитисерадиотомедајепростор
оквирдатостиукојемикрозкојисепреламајуиукрштајумоћ,знање,прак
се,иукојемсеобразујудикурси.Његовазаинтересованостзапростор,
којајеималаснагуоп сед ну то сти,билајеопседнутостпросторомкојиима
својуисторију,анесвојупретходнодатупротежност–итојеуправооно
штосумуизамерали–дајеономештоје„биломртво,окамењено,недијалек
тичко,непокретно“,подариооноштоје„богато,плодно,живо,дијалектич
ко.“32НаједномместуФукојејаснијеизразиосмисаотесвојеопседнутости,
алииодговориокритичаримазаштојесматраодапросториге о гра фи ја 
мо ра ју да бу ду у ср цу оно га чи ме се ба вио.33„Приличносумизамерализбог
теопседнутостипростором,изаистајесамњимебиоопседнут.Алимислим
дасамкрозтуопседнутостоткриооноштосам,уоснови,тражио:односе
којимогупостојатиизмеђумоћиизнања.Откакосезнањеможеанализи
ратисобзиромнарегион,подручје,усађивање,премештање,преношење,
можесесхватитипроцеспомоћукојегзнањефункционишекаомоћипрати
њенеучинке“34.ОноштоћеФукооткритиупросторуикрозпростор,тосу
појмовирата,битакаипредајаскривениуправоугеографији.Непостоји
географијаневинихпојмовакојисеодносенапростор.Штасуондаони
појмовикојекористимокаопо зајм ље не,каодаимјегеографијаподарила

28ИмануелКант.Кри ти ка чи стог ума.БИГЗ,Београд1990.
29GastonBašlar,Po e ti ka pro sto ra. Kultura,Beograd1969.
30ИмануелКант,Кри ти ка чи стог ума.БИГЗ,Београд1990,55.
31Space,Knowledge,andPower,in:Rabinow,Paul(ed.).The Fo u ca ult Re a der.Penguin,

Harmondsworth1984,247.
32PitanjaMišeluFukouogeografiji,u:MišelFuko,Moć/zna nje. MediterranPublishing,

NoviSad2012,76.
33Ibid.,82.
34Ibid.,75.
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границезначења:по ље, пре ме шта ње, област, тло, ре ги ја, хо ри зонт.По ље
јеекономскоправнипојам;пре ме шта њевојни(премештасеармија,трупе
сепремештају,народи);областјеправнополитичкипојам;тлојеисториј
скогеографски(иидеолошкополитички)појам;ре ги онјепорески,адми
нистративни,војнипојам(re ge reзначикомандовати;ре ги мен та ци јајевојна
расподелатрупа,аполитички–ре ги мен та ци јајеуспостављањедоминаци
је,про вин ци јајеосвојенатериторија[vin ce re–победити];хо ри зонтјесли
карски,алиистратешкипојам.35По сто ји са мо је дан уи сти ну ге о граф ски 
по јам,рећићеФуко–ар хи пе лаг.36Појампозајмљенодгеографије.Нокада
смогапозајмили,његовазначењара су то стивишенисумогладасеодвоје
одгу ла га,заточеништва,географијеудаљеногиздвајања,одзатворскихархи
пелага,архипелагателесногорганичавањаикажњавања;затвора,ћелијеиспа
цијализованогпослушногтела.Дакле,нерадисеогеографији,већопо ли
тич кој ге о гра фи ји,опо ли ти ци про сто раукојијесмештенаиполиција.

Узодговарајућудисквалификацијупросторакојисепојављујетамогде
јеразум,оноаналитичко,појмовно,смрт,окамењено,инертно.Сећам
седасампредесетакгодинаговориоотимпроблемимаполитикепро
сторâидамијеодговоренокакојетоликоинсистирањенапростору
веомареакционарно,давреме,планирањепредстављајуживот,напре
дак…истинаисрамотафилозофијеXIXвека.37

АкобисеправиланекакваФукоовамапаукојојсумаркираневажне
ствариидогађаји,тонебибилаисторијскавременскалинијаукојојсуобе
леженивеликиратови,крунисања,падовицарставаилињиховиуспони.То
бипреличилонакартографијуилитопографијуукојусууцртанескице
војнихшкола,затвора,болница,поправнихдомова,лудница,азила.Али
такавје,унајвећојмери,ињеговцелокупниархив:безвеликихимена,без
све тих тек сто ва38.Понекадјетоархивзачуђујућиходсуствареференци
–говотовобилокаквих,каоштојеАр хе о ло ги ја зна ња.Но–таквисуархиви:
несветеповељесуверена,већзабелешкеосивилусвакодневице.Оникоји
сугакритиковализбогмаргиналностиимедиокритетанакојесепозивао,
нисуразумелидауправонатометребадамузавиде–наархивскојграђи
болница,затвора,лудница,локалнихпарохија,полицијскихмагистрата.
Фукојескренуопогледсасветлихповељакрунисањанараспоредпросто

35Ibid.,74;DušanMarinkovićiDušanRistić,Foucaultovageoepistemologija:geografija,
prostori,mjesta,Ho lon4(2),2014;DušanMarinkovićiDušanRistić,Ogle di iz ge o e pi ste mo lo gi je, 
MediterranPublishing,NoviSad2016.

36Ibid.,74.
37M.Fuko,Okomoći,u:Dž.Bentam,Pa nop ti kon, MediterranPublishing,NoviSad2014,13.
38ŽilDelez,Fu ko. IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,NoviSad1989,9.
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ријаувојнимшколама,поправнимдомовимаиболницама;сацеремонијалне
репрезентацијесуверенанамале,регионализоване,рејонскеполицијске
праксе;сараскошнихпросторадворова,парковаирезиденцијанаполициј
скепогледеипраксекојезатичемотамогденикаданећемозатећисуверена:
усиромашнимизапуштенимквартовима,уборделимаикафанама,улукама
ипренасељенимзградамаирадничкимнасељима,удвориштима,болница
маисвратиштима,усплетовимамрачнихинепроветренихулицакојећеу
једномтренуткупредстављатипретњупоретку.Јер„једанстрахјебионе
престаноприсутанудругојполовиниXVIIIвека:мрачнипростор,мрачна
површкојапредстављапрепрекупунојвидљивостиствари,људи,истинâ.“39
ТакоћеиПиранезијева(GiovanniBattistaPiranesi)дистопијскапредстава
мрачногихаотичногзатворакаоместатортуре,спочеткаосамнаестогвека,
битизамењенапаноптичкимзатворомукојемсветлост,видљивостинадзор
задобијајукључнуулогу.Товишенећебити„гротескнитеатартортуре“40,већ
просторкојиомогућавапогледудадопредонајситнијегдетаља.

ДоксусеФукоовикритичариисторичарибавилиВерсајем,онсебавио
маломвојномшколомМетреиПаноптиконом.Уместовеликихурбанистич
кихпројекатаОсмановереконструкцијеПариза,онсебавиомедицинском
архитектуромудругојполовиниосамнаестогвека.Уместовеликихмапа
државнихтериторија,онјеисцртаваотопографијуболничких,фабричких,
школскихилизатворскихпростора.Границевеликихцарставакодњегасу
замењенеуспостављањемграницаизмеђунормалностиилудила,преступ
ништваидоброгграђанина,болесногиздравогтела,зараженогинезараженог
града.Акоипосегнезаописомцеремоније,тонећебитивеличанствена
војнасмотракојојруководиЛујXVI,већцеремонијалномучењеједногпре
ступника–Дамјена.Уместобогатихираскошнихградоваренесеансе,онје
понудиопатогени,заражениикужниград;уместораскалашностиБокачо
вогДе ка ме ро на–онјепонудиоисторијскуаналитикуполицијскепраксе
којарегионализујеисегментирапростордабимоглаефикасноданадзире
заражениград.Но,тонијесамопитањеконцептуализацијекључнихпојмова
моћи,знања,дисциплиновања,надзирања,регулацијеииндивидуализаци
је.ТојеистовременоиважнопитањеФукоовогметодолошкогноминализма
исингуларностипросторновременскихдогађаја.

НамногоместаФукојекаоважнедогађајеиздвојионевеликеисториј
скедатуменакојејенавиклаевропскаисторијскатрадиција,већдатуме
везанезапростор,управозамалаархитектонскаилиурбанистичкарешења.
Тује,пресвега,БентамовПа ноп ти кониз1787.године,једно,наизгледјед
ноставноархитектонскорешењеидеалногзатвора,азаправосерадилоо

39M.Fuko,Okomoći,u:Dž.Bentam,Pa nop ti kon, MediterranPublishing,NoviSad2014,16.
40PaulHirst,Spa ce and Po wer: Po li tics, War and Ar chi tec tu re,Polity,London2005,174.
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про грам ској уто пи ји41.То,аненекивеликиисторијскидатумбићезаФу
коа„важандогађајуисторијиљудскогдуха...НекаврстаКолумбовогјајета
уполитичкомпоретку.“42АЏеремијаБентамасматраоје„Фуријеомједног
полицијскогдруштва.“43Многићесвојаисторијскаистраживањапосвети
тивеликојФранцускојреволуцији,амалокоће,осимФукоа,поставити
важнопитањеоодносимаБентамаиФранцускереволуције.Онагаслави
јерупаноптиконувидимоделнаосновукојегћесеизградитиноватехно
логијамоћи,моделукојемћесепобећиодсувереневластиикажњавајућих
принципа.УтомеФранцускареволуцијавидихуманистичкустрану,уди
сциплиновањуинадзору,аневишеубруталностикажњавања.Истовреме
но,појављујесејошједнамогућност:развојтехнологијакојeћесепроши
ритидруштвенимтеломибитипримењивесвугде,анесамоконцентрисане
украљевскојвластиињеговомпогледу.Дакле,невишеједан,негомноштво
паноптичкихпогледа.Нерадисеотомедајепаноптиконпонудиојед но
свенадзирућеоко,моделукојембисвиосталибилислепи,управосупротно.
Паноптицизамсепостављакаопринципумножавањанадзирућихпогледа,
анепаноптиконкаозатворскоархитектонскорешење.Јошзначајније,у
овометребавидетирадикалнупроменууоблицимамоћи,јерпаноптички
принципсасвојимумножавајућим(надзорним)погледимауспостављаприн
цип„потпуногикружногнеповерења“,анеповерењајединоупогледсуве
рена.Стогаупаноптичкомапаратунико„неможедаимаповерењаниу
когапоштониконитиможенититребадабудеоноштојеустаромсистему
биокраљ,штоћерећиизвормоћииправде.“44Отуда„несамодаФранцу
скареволуцијанечитаБентамаонакокакомиточинимоданас,већуБен
тамовомпројектупроналазиихуманитарнециљеве.“45Неколикогодина
раније,1751.године,кадајеоснованаВојнашколауПаризу,такођејеважан
догађајнакојићесепозватиФукоусвојимистраживањима.Унутрашња
архитектураовешколепредстављалајепримерви дљи во сти ко ја изо лу јечак
ипревеликогБентамовоготкрићанадзирућевидљивостикојафункциони
шепопринципунепроверљивостипогледа:„Свакипитомацјемораодаима
застакљенућелијуукојојјемогаодабудевиђенцеленоћиаданеманика
квогконтактасасвојимшколскимдруговима,пачакнисапослугом.“46Ту
јеконачноиказненопоправнаколонијазамладе–Метре,којајепочеласа
радом22.јануара1840.године.Напитањезаштојеуправотозањегавели
кидатум,Фукоћеодговорити:„Затоштојетонајинтензивнијивиддисци

41M.Fuko,Okomoći,u:Dž.Bentam,Pa nop ti kon, MediterranPublishing,NoviSad2014,16.
42Ibid.,9.
43Ibid.,9.
44Ibid.,21.
45Ibid.,16.
46Ibid.,10.
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плине,образацкојиобухватаисажимасветехнологијепринуденадједин
комињенимпонашањем.”47Каоважандатум,тујеиреконструкцијаОпште
болницеуПаризунаконвеликогпожараиз1772.године.Планреконстук
цијебиојеупотпуностипаноптичкиитојевероватноједанодпрвихпри
мера,јошипреБентама,ополивалентноммоделунадзораивидљивости,о
принципуипрограмунадзоракојисеможеприменитииуболнициисто
коликоиуфабрици,школииликасарни.Истипринципви дљи во сти ко ја 
изо лу јепримењенјеуовомплануреконстукције,јерсадајемедицинском
погледубилапотребнаједнаврстанадзорнеполицијскетехнологијеукојој
ћесеостваритипотпуна,централизованавидљивостпојединачнихболесних
тела,укојојћесвакотелобитиизолованоитимеиндивидуализованоупо
сматрању.Поредтога,овомдисциплинскомпринципупридодатјејошједан,
безбедноснорегулаторнипринципкојијехибриднаформамедицинскопо
лицијскетехнологијеилимедицинскохигијенскепраксе(Me di zi nische po li zei).
Наиме„ваљалојеизбећиконтакте,заразе,приближавањеигомилање,а
осигуратипроветравањеикружењеваздуха:истовременоподелитипростор
иоставитигаотвореним,обезбедитинадзоркојићеуистимахбитиисве
обухватанииндивидуализујући,водећирачунаотомедасвипојединци
којетребанадзиратибудураздвојени.“48

Уизрастајућимпраксамаирегулаторнимтехнологијамадијаграма
безбедности,важићедругачијемереуодносунакласичнетехникедисци
плинарногдруштва.Уместопривременихдисциплинсконадзорнихмера
којесусеуводилеуслучајевимаванреднихстања,апресвегаондакадаје
услучајевимаепидемија(куге)претиламасовнасмртност,уводeсесталне
полицијскенадлежности:прваћебитибројљуди,јерснагадржавезависи
одтога;другаћебитинужностживота,дакленеживоткаотакав,већоношто
гаомогућава:(„полицијажита“);трећаћебитипитањездравља(„медицин
скаполиција“)ихигијене(каоздравственогрежимамноштва):сталнопро
ветравање,чистпросториваздух;контроламијазмичкихместа(кланица,
странацакаопотенцијалнихносилацазараза,болница,гробаља,мрачних
улица,депонија);четвртајебригазаоноштољудираде,зањиховепрофе
сије,занимања,њиховапутовања,иувезистим,петајеобезбеђивањестал
нециркулације,сталноснабдевањехраном,кружењељуди,роба,услуга,
производњеитрговине:„стогајепростоциркулацијапривилегованпредмет
којимсебавиполиција.“49Светоћемоћидасепрочитаупрвимполицијским
приручницимаисистематизованимстудијамаосамнаестогвекакојеимају
генеричкиназивPo li ze i wis sen schaft.Упоглављу„Ополицији“,Дома(Jean

47М.Фуко,Над зи ра ти и ка жња ва ти,Просвета,Београд1997,337.
48M.Fuko,Okomoći,u:Dž.Bentam,Pa nop ti kon, MediterranPublishing,NoviSad2014,910.
49M.Fuko,Bez bed nost, te ri to ri ja, sta nov niš tvo. MediterranPublishing,NoviSad2014,335.
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Domat)ћеписатио„полицијикојасебавиморима,рекама,мостовима,путе
вима,јавнимтрговима,главнимпутевимаидругимјавнимместима.“50То
ћемоћидасепронађеувеликомФранковомделуодшесттомоваСи стем 
јед не ме ди цин ске по ли ци јеиз1779;Рауовомделуомединскојполицијииз1764,
иконачноуЛамаровом(DeLaMare)Трак та ту о по ли ци јииз1705,укојем
проналазимопрвекласификацијеполицијскихпракси:„Једанаеструбрика
укојеонсврставаактивностиполицијелакосераспоређујуутривеликаправ
ца:поштовањеекономскерегулативе(кружењеробе,производнипоступци,
обавезезанатлија,биломеђусобне,билопремамуштеријама);поштовање
меразаодржавањереда(надзирањеопаснихпојединаца,истеривањескит
ницаи,акојепотребно,просјака,гоњењезлочинаца);поштовањеопштих
хигијенскихправила(бригаоквалитетунамирницакојесепродају,оснаб
девањуводом,очистоћиулица)“51Наовомместуважнојеприметитидасе
полицијскепраксеразвијајуутеснојповезаностисаонимтиповимамедицин
скихпраксикојесетичујавногздравља,новездравственеисанитарнеполи
тике.Такође,важнојеприметитидасуиполицијскеимедицинскосанитар
непраксенајнепосрднијевезанезапростор,односнозаград.Утомсмислу,
градјепримарноместонастанкаполиције52,истокаоиновемедицинске
политике.

Просторсеуосамнаестомвекупојављујекаокључнидиспозитиву
којемћесеукрштатиполицијскеимедицинскепраксе,јерсеједанодпрвих
циљевамедицинеиполицијесастојаоуанализииинтервенцијамаузонама
загушења,поремећајаиопасностиунутарурбанеобласти.Дакле,изапо
лицијуизамедицинускрајаседамнаестогипочеткаосамнаестогвекаод
ређенесучетирикључненадлежностиипроблемикојиматребадасебави:
„Проблемсмештаја(регионалнаклима,природатла,влажностисувоћа:под
именом‘конституција’изучавалисуонукомбинацијулокалнихдетерми
нантиисезонскихваријацијакојаудатомтренуткуфаворизујетајитајтип
болести);проблемсаживота(билољудимеђусобно:питањегустинеибли
зине;билољудииствари:питањевода,канализације,проветравања;било
људииживотиња:питањекланица,штала;билољудиимртвих:питање
гробаља);проблемстановања(насеље,урбанизам);проблемпремештања
(миграцијељуди,ширењеболести).“53Прекополицијскихмеханизамасе
успостављаконтроланадградскимпростором,авојскајепитањеспоља
шњихграница.

50Ibid.,335.
51ZdravstvenapolitikauXVIIIveku,u:MišelFuko,Moć/zna nje. MediterranPublishing,

NoviSad2012,151.
52M.Fuko,Bez bed nost, te ri to ri ja, sta nov niš tvo. MediterranPublishing,NoviSad2014,343.
53M.Fuko,Okomoći,u:Dž.Bentam,Pa nop ti kon, MediterranPublishing,NoviSad2014,
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КодТиркеа(LouisTurquet)почеткомседамнаестогвека,уњеговом(уто
пијском)делуАри стоде мо крат ска мо нар хи ја,постојимоделрегионалне
просторнедистрибуцијече ти ри по ли циј ска са ве тазадуженазаодржавање
јавногреда.Поњеговојзамисли,двабибиланадлежназаљуде,двазама
теријалнадобра.

„Првисаветбитребалодапазинапозитивне,активнеипродуктивне
аспектеживота.Другимречима,онбисебавиообразовањемисвели
компрецизношћубиутврђиваосклоностииспособностисвакогпоје
динца.Онбипроцењиваоспособностидецеодсамогпочеткањиховог
живота:свакаособакојаимавишеод25годинаморалабидабуде
уписанаурегистарсаподацимаоњенимспособностимаионимчиме
себави;осталибисесматралиталогомдруштва.Другисаветбисебавио
негативнимаспектимаживота:сиромашнима,удовцима,сирочади,
старцима,свимакојимајепотребнапомоћ...Онбисе,такође,стараоза
јавноздравље–болести,епидемије–занесрећекаоштосупожариили
поплаве...Трећисаветбисеспецијализоваозатрговинуимануфактурне
производе.Онбимораодаукаженатоштајепотребнопроизводитии
какотодасеуради,алиби,такође,контролисаотржиштеитрговину
–штојебилатрадиционалнафункцијаполиције.Четвртисаветбисе
стараозаобласт,тојесттериторијуипростор,заприватнадобраиостав
штину,донацијеијавнепродаје,незаборављајућивластелинскаправа,
путеве,реке,јавнезградеитд.“54

Полицијаједакле,одвременањенеисторијскепојаве,билапитање
урбаногпростораиурбанерегулације.ТакоћесеуФранковомСи сте му 
пот пу не ме ди цин ске по ли ци је,полицијаиматимедикализовануфункцију
којућеспроводитиуурбанимпростору:„Онузобиљедетаљапоказујешта
морадаучининекаадминистрацијакакобигарантовалаопштеснабдевање,
пристојноборавиште,јавноздравље,незаборављајућинимедицинскеин
ституцијенужнезаодржавањедоброгздрављастановништва,укратко,да
бизаштитилаживотпојединаца.Захваљујућитојкњизиможемодавидимо
какобригазапојединачниживот,утовреме,постајезадатакдржаве.“55Са
медикализованомполицијомкаорегулаторнимбезбедноснимдиспозитивим
рађасеиједнановамијазмичкаархитектураиурбанизамкаоновиполи
тичкомедицинскиидеалсанитарнеорганизацијеуградовимаосамнаестог
века.Мијазмичкипростори,оникојимогубитижаришнапатогенаместа,
изворизаразакојимогуугрозитиживотпопулације,вишесубиликонсти
тутивниелементиполицијеосамнаестогвека,негопитањекриминалитета.

54Političkatehnologijaindividua,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,271272.
55Ibid.,263.
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Наравно,питањекриминалитетанијеискључено.Овдесамопокушавамо
данагласимодајеопштипроцесмедикализацијеимао,уједномтренутку,
примарнијизначајкојијепроизилазиоизконцептадр жав ног раз ло гаипро
менаурационализацијитехнологијауправљаштва.Оногтренуткакадаје
однеодређеногмноштвакојејесвевишедемографски,економскииполитич
кипритискалоевропскеградовестворенполитичкоаритметичкиконцепт
ста нов ни штва,питањењеговогопштегздрављаипродуктивностипостaје
суштинскопитањеициљрационалнеполитичкемоћи:„Тувишенијеречо
подршцинекојнарочитокрхкојмаргини–поремећенојиреметилачкој–
становништва,већоначинунакојисеможеподићинивоздрављадруштве
ногтелауцелини.Разниапаратимоћипозванисудапреузмунадлежност
над’телима’,непростодабиодњихзахтевалидаимслужекрвљуилида
биихштитилиоднепријатеља,непростодабиобезбедиликазнуилииз
нудилиновчанадавања,већдабиимпомогли,попотребиузпринуду,да
заштитесвојездравље.Императивздравља:свачијизадатакиопштициљ.“56

3.ПОЛИЦИЈА:ЖИВОТРАДГОВОР

Питањеполицијеосамнаестогвеканијепитањекакосмопосталиди
сциплинованииликакосмопосталидобриикротки.Оночак,упочетку,
нијенипитањекакосмопроизвеликриминалцеикриминалитетитиме
посредно,њиховимискључивањемконституисалисебе57каонор мал на, 
ра ци о нал на, ми сле ћаидо брабића.Онојепреодговорнапитањекакосмо
постализдра ви.Јошодређеније,алиичуднијенапрвипоглед–какосмо
посталижи ви–какосмопосталибићакојежи ве,ра деиго во ре.Полиција
осамнаестогвекауправоћесеуметнутиунутартогкључногФукоовогтри
једра:жи вотра дје зик.Какодругачијеинтерпретиратињеговставдаје
„човекистинскипредметполиције”58–дајепредметполицијесамживоти
управљањеживотом.59Везаполицијеирационалногмоделауправљања
државомјестеоноштоФукоозначавасинтагмомпо ли циј ске др жа ве60,акао
иуслучајусамогпојмаполиције,иовасинтагманемавезесаонимштоби
седанасмоглoназватиполицијскомдржавомрепресијеидоминације.На
име,полицијскедржавакодФукоајепрескупмеханизамарегулације,него

56ZdravstvenapolitikauXVIIIveku,u:MišelFuko,Moć/zna nje. MediterranPublishing,
NoviSad2012,151.

57Ibid.,262.
58Ibid.,273.
59M.Fuko,Bez bed nost, te ri to ri ja, sta nov niš tvo. MediterranPublishing,NoviSad2014,321.
60Ф.Фуко,Ра ђа ње би о по ли ти ке, Светови, НовиСад2005,11;M.Fuko,Bez bed nost, 

te ri to ri ja, sta nov niš tvo. MediterranPublishing,NoviSad2014,321342.
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механизамарепресијеилиопресије.Полицијскадржавасеутомсмислу
најнепосреднијетичечовекаидруштва:„Друштвоиљудикаодруштвена
бића,јакеиндивидуеусвимсвојимдруштвенимодносима:одсадајето
истинскипредметполиције.“61Јошпрецизније,полицијасепојављујекао
једанодкључнихдиспозитивабезбедностикојиучествујеуизрастањутри
једрадруштвостановништвоиндивидуатокомосамнаестогвека.Отудане
чудииследећиФукоовстав,да„крајемXVIIIвекастановништвопостаје
истинскипредметполиције.“62Иакојеполицијаосамнаестогвекакаосвој
кључнипредметоткрилаживотчовекаикаопојединцаикаомноштвакоје
ћепрерастиустатистичкиконцептпопулацијекаоуређеногипросторно
распоређеногскупакојиимасвојасталнаобележјаитопресвегаобележја
нечегштојеендемично.Топитањеживотанијепитањепреживљавања,већ
онокључнопитањекојесебипостављауправљаштвокаопитањедр жав ног 
раз ло га (ra i son d’état):какоживетибоље,какоживетиздравије,какоумно
житиисачуватиживот.„Тајтипрационалности,којиуспостављаједнуод
суштинскихцртамодернеполитичкерационалности,развијаосеуXVIIи
XVIIIвекукрозопштуидеју‘државногразлога’,каоикрозспецифичанскуп
техникауправљањакојесусе,утодоба,уврлоособеномсмислу,називале
полицијом.“63Саовимјенајнепосреднијеповезанидругиполтриједра,а
тојерад.Дакле,питањеполицијејепитањекакоомогућитирадкојимора
битипродуктиван.Одљудскогтеласезахтеваипроизводњаирепродукци
ја–репродукцијапопулацијеирепродукцијараднеснаге,односнокласна
(ре)продукција.Алиспацијализацијапопулацијеурадничкимчетвртима
доносиурбаномпросторуисвојеналичје:епидемије,заразе,опасности–као
колерауЕвропиод1830.до1880.–управокадапопулацијакојарадинагло
насељеваградовеистварановудемографску,просторну,урбанудинамику.

Кадасекажедајепитањеполицијепитањеживотаичовека,тусене
радиотомедајеполицијасилакојапуштаљудедаживе.Управосупротно,
онасесвојимуметањемуљудски,друштвениживоткориститехнологијом
којаомогућаваусловезабујањеживота,зањеговразвој.Полицијскатехно
логијајеутомсмислутехнологијапроизводњеусловазаоноштојемного
вишеодпростогпреживљавања.Стогаданасможезвучатизачуђујућедасе
полиција(осамнаестогвека)бавиживотомкао„срећом“свихинтегрисаних
појединаца.Иакојенепосреднопотчињенасвомтворцу–суверену–поли
цијазаправопоказујеједнокључноодступањеодтрадиционалногодноса
суверенапремателуиживоту.Наиме,суверена–каота на то кра ту–инте
ресујеживотелокојеможедаумре;животелокојеможедабудеместопатње

61Političkatehnologijaindividua,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,276.
62Ibid.,278.
63Ibid.,264.
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ибола–телокаоместоживотаукојећесезаритикраљевскимач.Засуве
реновутанатократију,телоје,какобирекаоАгамбенхо мо са цер64 – питање
го лог жи во та,питањесмрти.Садругестране,полицијуинтересујеживо
телокојеради,репродукујесе,крећесе,којепутује,размењује,којејеу
сталнојинтеракцијисадругимтелима.Телокојекористиградове,улицеи
путеве,мостове,раскршћа,заједничкезграде,телокојесехрани,телосексу
алности.Нисулиуправотоместанакојимасерађаполиција?Местанакоји
маћемојевидетииданас?ОтудаФукоинаглашавадаполицијаосамнаестог
векаподразумевапо ли ци ју жи та(онукојасебринеохранииснабдевању
становништвахраном),по ли ци ју сек са(онукојаконтролишерепродукцију),
ме ди цин ску и са ни тра ну по ли ци ју(онукојаконтролишездравље,хигијену,
болести).ТоћеприметитијошХегел,даполиција„морадаводибригуо
уличномосветљењу,мостоградњи,таксацијидневнихпотребакаоиоздра
вљу“...[Она]„претпостављаусловевештине,здравља,капиталаитд.“65(Хегел,
1989:359).Истотако,иХабермасће,попутФукоа,нагласитидасераниконцепт
полицијеговотовопримарнотицаоекономијеирада:„Укамералистициосам
наестогвека...смештасеовапретходницаполитичкеекономијепореднаукео
финансијама,наједној,иаграрнетехникекојасеразвилаизтрадиционалне
економије,надругојстрани,итонамалонеобичанначинкаодео’полиције’,
учењаоуправиуужемсмислу;толикојечврстоприватнасфераграђанског
друштвавезаназаорганејавневласти.“66ТоштоХабермасназиваполицијом
каоучењемоуправиуНемачкојћебитипопрвипутуобличеноудисциплину
познатукаоPo li ze i wis sen schaft.Управотада,приметићеФуко,„по ли ци ја“ је 
по ста ла ди сци пли на67, алинеупотпуностисамостална.Онаћеувекбити
интегралнидеоSta at swis sen schaft – наукеодржавиињеномуправљаштву.

Утомсмислу,полицијанастајезаједносапроцесимаполитизацијежи
вота,сабиополитичкимтехнологијамаитехнологијамауправљањаљудима.
Другимречима,полицијасепојављујекаоједанодкључнихмеханизама
регулаторнихтехнологија.Доксусеполовисувереногтриједравезивализа
праворатзабрану,адисциплинарниполивалентновезивализаиндивиду
ализацијунадзорнормализацију,половирегулаторногтриједраћесепове
зиватизарадекономијупроизводњу,односнозабиомоћстановништвобез
бедност.Урегулаторномтриједрубиомоћипитањаживотаисмртивише
нећебитипитањасувереновогодлучивањаоживотуисмртикојећесе
применитинадпојединачнимтелом.Тоћебитиновенедисциплинарнетех
нологијезнања/моћикојећеодживотатражитиколективнуенергију,продук
тивностирад.Управоћекрозпопулацијурегулаторнетехнологијестворити

64ĐorđoAgamben,Ho mo sa cer: Su ve re na moć i go li ži vot,Karpos,Loznica2013.
65G.W.F.Hegel,Osnov ne cr te fi lo zo fi je pra va, VeselinMasleša,Sarajevo1989,359.
66J.Habermas,Jav no mnje nje, MediterranPublishing,NoviSad2012,73.
67Političkatehnologijaindividua,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,276.
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морфологијудруштва–тогвеликоготкрићаосамнаестогвека.Популације
ћепостатиновиобликтела–телакојерадиипроизводиикојетребаполи
цијскизаштитити.Моглобисерећидаполицијаодступаодсвогтворцана
јошједанспецифичанначин.Иакоучествујеупроцесуполитизацијеживо
та,полицијасенећенепосреднобавитиполитичкимпитањем–тоћебити
повлашћеноподручјесуверена,аонаћебавитионимштосеназиваpo licy,
анеpo li tics.Политикаћесетицатидр жа ве,полицијаћесетицатидру штва.
ЗатоФукоиможедаконстатујечврступовезаностполицијеидруштва:„У
тојновојполитичкојрационалностидоинтеграцијеседолазиузпомоћна
рочитетехникекојасеназиваполицијом.“68Друштвокаоновареалност
осамнаестогвека,производје,измеђуосталог,регулаторнихполицијских
технологија:„Друштвоиљудикаодруштвенабића,јакеиндивидуеусвим
својимдруштвенимодносима:одсадајетоистинскипредметполиције.“69
Но,Фукоидејошкоракдаље,измештајућипореклодруштвенихнаукаиз
традиционалнехуманистикеуполитичкеиполицијскетехнологије:

Мојепоследњезапажање:небисмосмелидаодвојимо,витодоброви
дите,појавудруштвенихнаукаодузлетатеновеполитичкерационал
ности,нитиодтеновеполитичкетехнологије.Свакознадајеетноло
гијарођенаизколонизације(штонезначидајеонаимперијалистичка
наука);наистиначин,уколикојечовек–ми,бићаживота,речиирада
–постаопредметразнихдругихнаука,верујемдајепотребнотражити
томеразлог,алинеуидеологији,негоуполитичкојтехнологијикоју
смообразовалиуокриљунашихдруштава.70

Коначно,полицијаћеуподједнакојмерибитизаинтересованаизатрећи
полтриједра:говоријезик.Онанећесамонадзирати,онаћеиослушкивати.
Њеночулоевидентностинећебитисамопоглед,већислух.Онаћенепре
станоизоштраватичуловидаислуха.Ослушкиваћештасеговори,пишеи
читанаулицама,трговима,укафанама–тимсумњивимместимаукојима
секујузаверепротивсуверена,укојимасештампајупрвеновине,укојима
сеоснивајуполитичкепартијеиукојимасерађаједанкритичкидискурс
премасвакојвласти.Хабермасћеприметитидасеипрваполицијсканаре
ђењапремакраљевскимуказимајошуседамнаестомвекуодносеуправо
насузбијањежа го ра,сва ђаиту ча.71

Паралелносаполитизацијомживотаирада,одвијасеиноваполити
зацијаговора.Уместодотадашњихзабранаиограничења,осамнаестивекје

68Ibid.,270.
69Ibid.,276.
70Ibid.,280.
71J.Habermas,Jav no mnje nje. MediterranPublishing,NoviSad2012,94.
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ослободиоговорипокренуомеханизмењеговогумножавања.Говороткри
вановепростореумножавања:школе,породице,полицију,суд,универзитет,
улицу,кафану,салон,лабораторију.Говорјесадатребалопуститидатече
идасеумножава,алигајеистовременотребалоислушатииконтролисати.
Тојеговороономеочемусевековимаћутало,говорродитељаотелуисек
суалностисвоједеце,говоросопственомзлочину,завереничкиговорпротив
власти,говорополитичкојекономијиикапиталу,ополитичкојслободи.
„Монополизмуитајномзнањуоријенталнетираније,Европасупротставља
универзалносаопштавањесазнања,бесконачнуислободнуразменуговора.”72
Тајослобођениговорједанјеодпресуднихдогађајаупроцесурађањамо
дернеевропскерационалностикојикоинцидирасаизрастањемполицијског
апарата.Говоррасутподруштвеномтелу,истргнутизформалнецеремони
јалностииритуаласаопштењастарихауторитетасадајетребалоослушки
вати–јерослобођениговорсасобомносиопасности,попоредакпресвега:
„Но,штајетоликоопасноучињеницидаљудиговоре,идасењиховговор
бескрајномножи?Гдеје,дакле,опасност?”Пуститиговордасеумножава,
алигаистовременоконтролисати,селекционисати,организоватипреко„из
весногбројапроцедура.”73КрозБентамов(JeremyBentham)концептПа ноп
ти ко на,полицијанећесамопримењиватинадзорне,већиприслушнетех
нологије.Иакојепрвобитнозамислиоиакустичкинадзоркрозприслушки
вање,којијетребалодабудеспроведенпосебноконструисанимцевима,
Бентамгаје,накнадно,уПостскриптумуПа ноп ти ко наискључиојертехнич
кинијебиломогућеприменитикључниједносмернинадзирућипринцип,
тојестнијебиломогућеједносмерноприслушкивање,јербиизаточеници
Паноптиконамоглидачујуонекојиихнадзиру.Радисеотомедајетада
билотехничкинемогућеобезбедитипринципне про вер љи во стипокојем
затворенициилинекидругинадзирућипојединциникаданесмејудазнају
далисууправоуодређеномтренуткунадзирани,визуелноилиакустички,
јер–надзорсенепроверава.Ноиаконијеискоришћенупаноптичкоммо
делу,онјезаживеокаотехнологијаконтролеинадзораумногоширемоп
сегупримена,какоујавном,такоиуприватномпростору.Навешћемосамо
једанпримерраспрострањенеархитектуреприватногприслушкивањаиз
осамнаестогвека,којинанајбољиначинилуструјерастућутежњузакон
троломговора,чакиуприватнимпросторима:„Правиљубавнилавиринт
повезуједваспратаукући,тапацираниходникскривенјеизмеђудванивоа…
свевидљивостлавиринта.Архитектамује,дакле,начиниоскривеникутић
уполуспратукојијесасобамаповезанневидљивимакустичнимцевимаи

72Poredakgovora,u:PavleMilenkovićiDušanMarinković(prir.).Mi šel Fu ko 193619842004.
VSA,NoviSad2005,46.

73Ibid.,46.
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рупицамаизбушенимупрегради.“74НијелиФуко,утомслучају,управу
кадациничноконстатује:„Нашајецивилизацијајединаукојојпосленици
посебнихслужбипримајуплатудабислушалисвакогакакоимуповерењу
говориосвомсексу:поштожељадасеосексуговориикористкојасеод
тогаочекујеувеликопревазилаземогућностислушања,некисусвојеуши
чакиздалиподзакуп.”75Овде,свакако,нијеречсамоопсихолозимаили
психијатрима.Уподједнакојмеризаинтересованостзасексуалносткаодео
јавногморала,тојестнеморала,делииполиција.

4.ЗАКЉУЧАК

Урадусмопоказалидасуисторијскепретпоставкепојаверазличитих
друштвенихмеханизама,технологијаирегулаторнихпракси–којисутоком
осамнаестогвекапредстављалиранеобликеполиције,каокључандиспозитив
ималепростор,односнопа то ге ни град. Поредтога,урадујекаокључнаод
редницазаразумевањеФукоовеаналитикеполицијепрецизнијеодређен
просторнидиспозитив,собзиромдасузауспостављањерационалнерегула
цијерегионалногилирејонскогтипа,каоизапроналажењелегитимитетаза
надзоркојићесеувућииујавни,аделимичноиприватниживотљуди,били
потребниновиоблицимоћи–алиуконтекстуграда,урбаногпростора.

ИсторијскупојавуполицијеокојојјеписаоФуко,идентификовалисмо
каопојавууправљаштвакојаћеозначитипроменеудисциплинскомдруштву
–променекојерепрезентујупојавуновихрегулаторнихдруштвенихпракси
уоквирудијаграмабезбедности.Тежиштетемоћинијевишемогладабуде
монолитнавласт,негопреси ноп тич ки икапиларниизвор,којиобезбеђује
полицијакаоновитипрегулације.Докјесуверенозначаваовластиз над
друштва,појаваполицијејеозначалауспостављањерегулаторногидисци
плинскогобликамоћикојапочињедасеспроводиуну тардруштва,икоја
секаоконстантаумећеуљудскапонашања,у„њиховодржање,њихове
дискурсеињиховоучење,уњиховусвакодневицу.“76Утомсмислу,Фуко
овагенеалогијаполицијеважнајеипотомештоистичекључнизначајнових
регулаторнихпраксизапојавудруштвакаоновереалностиосамнаестог
века–штоистовременопредстављаједноврлоаутентичноаличинисејош
увекунедовољнојмерипрепознатосхватањеозначајурегулаторнихпрак
сиипраксиуправљаштваунастанкумодерногдруштва.

74NikolKastan,Javnoipojedinačno,u:F.ArijesiŽ.Dibi,Isto ri ja pri vat nog ži vo ta(3),Clio,
Beograd2002,382.

75M.Fuko,Isto ri ja sek su al no sti (1).Karpos,Loznica2006,13.
76Igremoći,u:M.Fuko,Spi si i raz go vo ri, Fedon,Beograd2010,104.
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Po li ce and the Birth of Go vern men ta lity  
in the Works of Mic hel Fo u ca ult

Abstract: In this pa per we re se arch the me a ning and sig ni fi can ce of the 
con cept of po li ce in the works of Mic hel Fo u ca ult. We as su me that this con cept, 
who se emer gen ce in Fo u ca ult’s ge ne a logy is pla ced wit hin the eig hte enth cen tury 
is dif fe rent from the mo dern con cept of po li ce from ni ne te enth and twen ti eth cen
tury. Our hypot he sis is that early con cept of po li ce was not a con se qu en ce of the 
sin gle dis po si ti ve of po wer and the re sult of the so ve re ign type of po wer. We un
der stand the Fo u ca ult’s con cept of po li ce in the con text of the birth of go vern men
ta lity and hi sto ri cal ap pe a ran ce of the di a gram of se cu rity, whe re dis po si ti ve of 
spa ce is cru cial. Fo u ca ult’s po li ce as the re gu la ti ve prac ti ce of di stri bu tion of 
si tu a ti o nal for ces in so ci ety was a spa ti ally re gi o na li zed and seg men ted, re gu la
tory so cial mec ha nism. It oc curs to get her with the pro ces ses of po li ti ci za tion of 
li fe, along with the emer gen ce of bi o po li ti cal tec hno lo gi es. In this sen se, po li ce 
as the phe no me non of XVI II cen tury, sho uld be un der stood as the emer gen ce of 
the new type of go vern men ta lity and re gu la tion that will sig nify the im por tant 
mo du la tion in the di sci pli nary di a gram and the ap pe a ran ce of the new type of 
re a lity – so ci ety. 
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