
 
 
 
 
 
 
 
 

Filozofia ekstremalna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Andrzej Kapusta 
 

 

 

 

Filozofia ekstremalna 
 

Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Lublin 2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenzent 
Prof. dr hab. Andrzej Szachaj 

 
Redakcja 

Renata Flisińska 
 

Skład 
Andrzej Łukasik 

 
© Andrzej Kapusta 

 
ISBN … 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20–031 Lublin 
tel. (081) 537–53–04, faks 537–53–02 

Internet: http://press.umcs.lublin.pl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis treści 
 
 

Wstęp .........................................................................................................................................      7 

Część I: Konteksty ..............................................................................................................    19 

Rozdział 1: Filozofia ekstremalna — francuski nietzscheanizm ...........................................    21 
Pojęcie kryzysu ..............................................................................................................    24 
Nietzsche — filozof współczesny ..................................................................................    26 
Radykalizm całości, radykalizm źródeł .........................................................................    27 
Francuski Nietzsche .......................................................................................................    29 
Filozofia róŜnicy ............................................................................................................    30 
Filozofia ekstremalna jako krytyka ................................................................................    32 

Rozdział 2: Krytyczna funkcja intelektualisty  ........................................................................    36 
Pojawienie się roli intelektualisty ..................................................................................    38 
Filozofia i władza ..........................................................................................................    41 
Intelektualiści we Francji ...............................................................................................    43 
Intelektualista „szczegółowy” ........................................................................................    45 
Krytyczna funkcja intelektualisty ..................................................................................    49 

Rozdział 3: Heidegger i Foucault: myśliciele współczesnego antyhumanizmu ....................    56 
Humanizm/antyhumanizm .............................................................................................    57 
Heidegger i krytyka humanizmu ....................................................................................    58 
List o „humanizmie” ......................................................................................................   60 
Foucault i krytyka humanizmu ......................................................................................    66 
Technologie humanizmu ...............................................................................................    67 
Heidegger i Foucault wobec humanizmu .......................................................................    72 

Rozdział 4: Foucault i genealogia nieświadomości .................................................................    78 
Genealogia: biologia i kultura ........................................................................................    80 
Genealogia: przeciwko komu? .......................................................................................    82 
Genealogia: czym jest? ..................................................................................................    85 
„Archeologia” psychoanalizy ........................................................................................    87 
Postulat „nowoczesnej hermeneutyki” ...........................................................................    89 



  

Część II: Myśl krytyczna ................................................................................................      93 

Rozdział 5: Foucault i władza ................................................................................................      95 
Problem władzy ...........................................................................................................      95 
Władza i wiedza ...........................................................................................................      99 
Koncepcja władzy ........................................................................................................    103 
Charakterystyka władzy ...............................................................................................    109 
Władza i przemoc ........................................................................................................    123 

Rozdział 6: Foucault, Kant i Oświecenie ...............................................................................    125 
Oświecenie według Kanta ...........................................................................................    129 
Oświecenie według Foucaulta .....................................................................................    134 
Oświecenie a ethos nowoczesności .............................................................................    137 
Ontologia nas samych ..................................................................................................    139 
Nowe zadania krytyki ..................................................................................................    146 
Krótka retrospekcja ......................................................................................................    151 

Rozdział 7: My śl krytyczna Foucaulta ..................................................................................    154 
Zarzuty wobec Foucaulta .............................................................................................    154 
Dylemat Foucaulta .......................................................................................................    159 
Krytycyzm Foucaulta jako problematyzacja ................................................................    163 
Dwa pojęcia krytyki .....................................................................................................    166 
Pomiędzy skrajnościami ..............................................................................................    171 

Rozdział 8: Jaźń, krytyka i transgresja .................................................................................    176 

Posłowie ...................................................................................................................................    188 

Wykaz skrótów pism Michela Foucaulta .................................................................................    193 

Bibliografia ..............................................................................................................................    194 

Indeks .......................................................................................................................................    199 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wstęp 
 
 
Filozofia współczesna ma ogromne trudności w oddzieleniu tego, co w myśli 

było przełomowe, zupełnie wyjątkowe, od przejściowych mód i marnych inter-
pretacji. Trudność w odnalezieniu tekstów naprawdę waŜnych, rozwiązujących 
lub przedstawiających w nowej perspektywie dotychczasowe problemy filozo-
ficzne, stawia w szczególnie kłopotliwej sytuacji filozofię francuską. To właśnie 
Francja stanowi miejsce narodzin postmodernizmu, natomiast jej czołowi filozo-
fowie porzucili kartezjańską tradycję i zmobilizowali całe swe siły, aby podwa-
Ŝyć i zdemaskować załoŜenia tkwiące u źródeł filozofii, czy mówiąc szerzej, 
europejskiego humanizmu. Ten antyplatoński, antykartezjański i antyheglowski 
ruch został przez jednych przyjęty jako zwiastun nowego wieku filozofii, inni 
natomiast stanęli w obronie dotychczasowego wizerunku filozofii i filozofa. Czy 
francuski postmodernizm (poststrukturalizm), zwany niekiedy nietzscheo-struk-
turalizmem, przetrwa albo przynajmniej zachowa w podręcznikach historii filo-
zofii powaŜne miejsce? Tego jeszcze nie wiemy. Podkreślmy jednak fakt, Ŝe na 
podobną trudność w jej ocenie wskazywał nieco wcześniej badacz dwudziesto-
wiecznej myśli francuskiej Vincent Descombes. Twierdził on, Ŝe w swych wy-
siłkach skazany jest na próbę rekonstrukcji atmosfery danego czasu, która stawia 
na piedestał wybrane myśli i niektóre nazwiska. Zmuszony jest więc przyjąć 
„retoryczne kryterium filozofii”, jakim jest „zgiełk”. JednakŜe to, co odbiło się 
„najszerszym echem”, nie jest koniecznie tym, co rzeczywiście zasługiwało na 
wysłuchanie. Descombes mówił wprost: „«Współczesnej filozofii francuskiej» 
nie moŜna utoŜsamiać z jakąś e p o ką  w filozofii ani z jakąś s z k o łą. Jest ona 
zbieŜna z całością dyskusji prowadzonych we Francji i uznawanych przez dzi-
siejszą publiczność za filozoficzne”.1 Dzisiaj nie jesteśmy w o wiele lepszej 

——————— 
1 V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), tłum. 

B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996, s. 7. 
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sytuacji, chociaŜ okazało się, Ŝe specyficzna aura, charakteryzująca powojenną 
filozofię francuską nie miała jedynie charakteru lokalnego, ale w znacznej mie-
rze zaczęła oddziaływać na filozofię poza jej granicami. Dowodem tego jest 
wpływ i uznanie (ale i kontrowersje), jakim powszechnie cieszą się tacy francu-
scy myśliciele, jak Michel Foucault, Jacques Derrida czy Gilles Deleuze. Szcze-
gólnie pierwszy z nich stanowi przykład autora, który wyznaczył kierunki my-
ślenia oraz dysput intelektualnych lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
dwudziestego wieku. Znajomość jego dzieła stanowi część elementarnego wy-
kształcenia współczesnego humanisty. Warto więc nie tylko zrekonstruować 
zawiłe drogi jego myśli, ale równieŜ ukazać go jako rodzącego się w specyficz-
nie francuskim kontekście myśliciela o światowej sławie, którego analizy stały 
się punktem wyjścia róŜnych nurtów współczesnej humanistyki. 

Francuski kontekst myśli Foucaulta nie pozwoli nam odnaleźć specyficznych 
rysów filozofii francuskiej jako całości, a raczej wskaŜe na jej wybrane tenden-
cje w powojennej Francji. Chodzi tutaj o nurt nazywany w tej ksiąŜce f i l o z o -
f i ą  e k s t r e m a l ną, która stanowi negację tradycyjnych dąŜeń filozofii i kie-
ruje się przeciwko uznanej tradycji filozofii racjonalnej. Ten powojenny ruch  
w filozofii francuskiej wiąŜe się z przełomem językowym czy strukturalistycz-
nym. Ogólnie zaś chodzi o krytykę autonomicznego podmiotu poznania i moŜ-
liwości uzyskania wiedzy obiektywnej. Tego zwrotu nie moŜna tłumaczyć wy-
łącznie wewnętrzną dynamiką filozofii francuskiej, ale równieŜ szczególnymi 
wpływami, jakie miała na nią myśl niemiecka. Mistrzami myślenia filozofii 
francuskiej paradoksalnie okazują się Nietzsche, Freud (Lacan), Heidegger. Po-
stacie te stają się częścią zmiany, prowadzącej do krytyki filozofii transcenden-
talnej i ujawnienia pozapodmiotowych uwarunkowań myślenia. Ekstremalność 
tej myśli polega na krytyce dotychczasowych koncepcji wiedzy, na radykalizacji 
naszego myślenia, na krytyce idei całości (Hegel) i źródłowości (Husserl). Sło-
wa „ekstremalność” nie naleŜy traktować tutaj zobowiązująco, stanowi ono ra-
czej nazwę opisu całego szeregu pojęć pokrewnych mających na celu ujawnienie 
wymiaru myśli Michela Foucaulta, wymiaru, który nie wydaje się jedynie jego 
własnym tworem, ale wspólnym doświadczeniem całego pokolenia filozofów 
francuskich. Filozofia ekstremalna to filozofia krytyczna, transgresyjna, anty-
humanistyczna, genealogiczna, to filozofia róŜnicy, myśl poststrukturalna, nie-
tzscheańska, antydialektyczna. PowyŜsze podejście wskazuje raczej na wagę 
powtórzenia i róŜnicy niŜ na toŜsamości i źródła, na pluralizm i afirmację niŜ na 
jedność i negację. 

Niniejsza ksiąŜka, mimo Ŝe stanowi zbiór w miarę autonomicznych tekstów, 
prezentuje myśl Foucaulta jako s p ó j n e  i  r a d y k a l n e  p o d e jś c i e  k r y -
t y c z n e  w o b e c  n a u k  h u m a n i s t y c z n y c h. Foucault dokonuje trans-



Wstęp 9

formacji społecznej krytyki w stosunku do tradycyjnego podejścia, reprezento-
wanego między innymi przez teorię krytyczną Jürgena Habermasa. Model kry-
tyki w ujęciu Foucaulta moŜna umieścić w formule k r y t y c y z m –
p r o b l e m a t y z a c j a – o p ó r, w której elementy rzeczywistości poddajemy 
genealogicznej analizie i w ten sposób problematyzując, wykazujemy ich 
przypadkowy, historyczny, pojedynczy charakter. Problematyzacje polegają 
m.in. na wykazaniu, Ŝe nie ma jakiejś jednej postaci rozumu, są róŜne postacie 
racjonalności i Ŝadna nie jest konieczna; istnieją szanse innego porządkowania 
świata. Czyni się to w celu wykazania moŜliwości oporu, zmiany 
dotychczasowych relacji władzy, które (jak twierdzi Foucault) ulegają 
intensyfikacji dzięki hegemonii dyskursu humanistycznego. W postaci dojrzałej 
ten schemat krytyki moŜna przedstawić za pomocą triady k r y t y c y z m –
p r o b l e m a t y z a c j a –  
– t r a n s g r e s j a. Sama transgresja nie tylko jest poszukiwaniem nowych idei, 
jest celowym aktem rozbicia dotychczasowych ograniczeń i redefinicji własnej 
jaźni, przekraczaniem dotychczasowego sposobu bycia. Transgresja wiąŜe się  
z przyjmowaniem nowej dyspozycji myślenia, nowych postaw dotyczących 
tego, kim ktoś jest i jakie ma moŜliwości.  Postawa krytyczna Foucaulta niesie za sobą pewne trudności i wiąŜe się z re-
definicją filozofii, która przestaje szukać stałych i niezmiennych prawideł rze-
czywistości, a staje się w późniejszym okresie „ontologią teraźniejszości”, two-
rzy genealogię naszej rzeczywistości, ale nie tylko po to, by jedynie badać, „kim 
dzisiaj jesteśmy”, lecz by teraźniejszość przekroczyć. W ten sposób myśl  
Foucaulta ma charakter transgresyjny i ekstremalny. Krytycyzm nie jest jedynie 
przejawem sprzeczności, antynomii jego myśli, lecz jest integralnym elementem 
jego postawy filozoficznej. Ekstremalność tkwi u podłoŜa jej zamysłu od po-
czątku i nie stanowi jedynie kłopotliwej niekonsekwencji, którą moŜna jednym 
ruchem usunąć.  

Postawa Foucaulta nie obywa się więc bez kosztów, jakimi są u t r a t a  
o św i e c e n i o w e g o  p r a g n i e n i a  u p r a w o m o c n i e n i a  n o r m  u n i -
w e r s a l n y c h, brak pewności siebie. Zamiast tego pojawia się zadanie nie-
ustannie podejmowanej krytyki oraz polityki, w której pytanie, „kim jesteśmy?”, 
nie będzie nigdy domknięte. Po dokonaniach Foucaulta filozofię i etykę coraz 
trudniej łączyć z poszukiwaniem podstaw, wartości, nakazów, za którymi winni-
śmy podąŜać. Po doświadczeniu, jakie nam oferuje Foucault, tylko na nas sa-
mych spoczywa zadanie i odpowiedzialność budowania własnej toŜsamości jako 
jednostek oraz jako społeczności. 

Przez wykazanie „pozytywnego” wpływu władzy na wiedzę i pokazaniu, Ŝe 
nie ma dyskursów, które nie byłyby wmontowane w relacje władzy, autor  
Historii szaleństwa odrzuca humanistyczne koncepcje władzy, które ją pojmują 
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na sposób negatywny, to znaczy, postrzegają jako przemoc i represję, znie-
kształcające czystą wiedzę oraz toŜsamość podmiotów. Negatywne koncepcje 
władzy kryją się bowiem zarówno w podejściu liberalnym, jak i w psychoanali-
zie, marksizmie czy klasycznej socjologii wiedzy. Foucault ostrzega nas przed 
takim dyskursem humanistycznym, który posiada zawsze pewne aprioryczne 
załoŜenia antropologiczne, pewną esencjalną koncepcję człowieka czy racjonal-
ności, pewną retorykę wyzwolenia, dezalienacji, czasami rewolucji. Pomimo Ŝe 
tym szeroko pojętym dyskursem humanistycznym rządzą szlachetne cele, poję-
cia prawdy, racjonalności, wolności, to w ostatecznym efekcie kończą się one 
dominacją jednego dyskursu i dyskryminacją wiedzy lokalnej („małych narra-
cji”) oraz intensyfikacją mechanizmów władzy i kontroli nad jednostkami. Do-
piero koncepcja władzy, która podkreśla ścisły związek kaŜdej wiedzy z władzą, 
która demaskuje dąŜenia wszelakich systemów władzy do ustanowienia pew-
nych stałych i niezmiennych struktur, istot i toŜsamości, jest w stanie zdestabili-
zować i zdecentralizować te toŜsamości. Dopiero genealogia władzy (a nie ar-
cheologia wiedzy) jest w stanie przestawić myślenie w platońskich kategoriach 
ToŜsamości, Formy, Rzeczywistości, Bezczasowości (myślenie o Tym Samym) 
na myślenie o pojedynczości, wydarzeniu,2 wyjątkowości (myślenie o Innym). 

Jako Ŝe ksiąŜka bardziej koncentruje się na wybranych problemach myśli  
Foucaulta, czytelnikowi nieobeznanemu z naszym bohaterem naleŜy się cho-
ciaŜby krótka prezentacja jego drogi intelektualnej. Pozwoli to na ogólną orien-
tację w labiryncie jego tekstów i, być moŜe, ułatwi odczytanie go jako filozofa, 
który podejmował waŜne dla teraźniejszości zagadnienia.  

Michel Foucault urodził się w Poitiers we Francji w 1926 roku. Studiował fi-
lozofię w l’École Normale Supérieure. NaleŜał do generacji francuskich myśli-
cieli lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, która formowała swe idee w opo-
zycji do dominującego wówczas egzystencjalizmu, marksizmu i humanizmu, 
zastępując we francuskim Ŝyciu intelektualnym generację Sartre’a i Merleau- 
-Ponty’ego.3 Początek jego twórczości przypada na schyłek lat pięćdziesiątych, 
gdy po wyraźnej obecności w powojennym francuskim Ŝyciu intelektualnym 

——————— 
2 „[K]rytycyzm ten nie zamierza być dłuŜej praktykowany jako poszukiwanie struktur formal-

nych z uniwersalną wartością, lecz raczej historycznym poszukiwaniem wydarzeń, które dopro-
wadziły do tego, Ŝe konstytuujemy i rozpoznajemy samych siebie jako podmioty tego, co robimy, 
myślimy i mówimy” (M. Foucault, Dits et écrits. 1954–1988, t. IV, Gallimard, Paris 1994) [dalej 
jako DIT]. 

3 Na temat intelektualnej biografii Michela Foucaulta moŜemy się dowiedzieć z wielu prze-
prowadzonych z nim wywiadów, szczególnie zaś ze spotkania z D. Trombadorim (1978) oraz  
z G. Rauletem (1983), a takŜe z biografii D. Eribon (1989) i D. Macey (1993); zob. teŜ hasło „Fo-
ucault” w: Dictionnaire des philosophes, éd. D. Huisman, P.U.F., Paris 1984, t. I, s. 942–944. 
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marksizmu i komunizmu4 (oczywiście obok nich istniał katolicki egzystencja-
lizm i personalizm, a takŜe niemarksistowski egzystencjalizm Camusa oraz 
szkoła fenomenologiczna inspirowana Husserlem, Heideggerem i Jaspersem), 
sytuacja zaczęła się powoli zmieniać. Ulegają kompromitacji idee i polityczne 
działania lewicy (np. stalinizm). Po pacyfikacji Algierii, publikacji raportu 
Chruszczowa, komunistycznej represji na Węgrzech popularność marksizmu 
(szczególnie w kręgach intelektualnych) zaczęła zanikać i pojawiły się bardziej 
„egzotyczne” i „naukowe” tematy i ruchy, takie jak etnologia, psychoanaliza czy 
lingwistyka. Znudzeni wcześniejszym humanistycznym Ŝargonem intelektualiści 
zaczęli w latach pięćdziesiątych interesować się „rzeczami” i „systemami”, a nie 
człowiekiem i podmiotem. Powstał teŜ cały szereg „antyhistorycznych” analiz 
etnologicznych.  

Michel Foucault rozpoczął karierę w połowie lat pięćdziesiątych ksiąŜką Ma-
ladie mentale et personnalité (Choroba umysłu i osobowość), która została wy-
dana w 1954 roku. Jej poprawiona wersja ukazała się w 1962 roku pod zmienio-
nym tytułem jako Maladie mentale et psychologie (Choroba umysłu i psycholo-
gia). W 1962 roku ukazał się (dwa razy dłuŜszy niŜ sama ksiąŜka) jego wstęp do 
francuskiego tłumaczenia Le rêve et l’existence (Marzenie senne i egzystencja) 
Ludwika Binswangera. Jednak dopiero druga publikacja Foucaulta — Folie et 
déraison: Histoire de la folie à l’âge classique, 1961 (Historia szaleństwa w 
dobie klasycyzmu), którą sam nazywał „swoją pierwszą ksiąŜką”, uczyniła go 
częścią intelektualnej sceny lat sześćdziesiątych. Dzieło dotyczyło konstytucji 
zachodniego doświadczenia szaleństwa oraz tego, co inne/obce w naszej cywili-
zacji. 

Następna praca Foucaulta, Naissance de la clinique. Une archéologie du re-
gard médical (Narodziny kliniki. Archeologia spojrzenia medycznego), wydana 
w 1963 roku, była historycznym i epistemologicznym studium podstaw francu-
skiej medycyny klinicznej pod koniec XVIII i na początku XIX wieku  
i uwaŜana jest za jego najbardziej „strukturalistyczne” dzieło. W 1963 roku  
Foucault wydał równieŜ pracę zatytułowaną Raymond Roussel, dotyczącą fran-
cuskiego (chorego psychicznie) surrealistycznego pisarza. W 1966 roku nato-
miast ukazała się publikacja, która natychmiast stała się bestsellerem: Les Mots 
et les Choses. Une Archéologie des sciences humaines (Słowa i rzeczy. Arche-
ologia nauk humanistycznych). Była to historia powstania nauk humanistycz-
nych: ekonomii, lingwistyki i biologii i zawierała hasła „kresu człowieka”, koń-
ca humanizmu. Mimo własnych sprzeciwów, Foucault został przypisany, obok 

——————— 
4 Nawet Foucault był przez krótki czas członkiem partii komunistycznej (PCF), aczkolwiek 

opuścił jej szeregi nieco wcześniej niŜ większość jego kolegów (1950). 
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Lacana, Levi-Straussa, Barthesa, Althussera, do francuskiego strukturalizmu, 
którego czołowymi hasłami były: antyhumanizm, antysubiektywizm, cięcie  
i nieciągłość oraz pojęcia „struktura” i „system”. W 1969 roku w odpowiedzi na 
liczne zarzuty i zapytania dotyczące jego metody opublikował ksiąŜkę 
L’archéologie du savoir (Archeologia wiedzy), w której próbował wyjaśnić  
w systematyczny sposób, co robił w pracach poprzednich. 

Następna ksiąŜka, L’Ordre du discours. Leçon inaugural au Collège de 
France prononcée le 2 décembre 1970, 1971 (Porządek dyskursu), to tekst 
inauguracyjnego wykładu w Collège de France wygłoszonego w 1970 roku. 
Wprowadza tutaj pojęcie „władzy”, które będzie rozwijał w swych tekstach  
i wypowiedziach aŜ do lat osiemdziesiątych. Na początku lat siedemdziesią-
tych Foucault brał udział w kolejnych wystąpieniach przeciwko społecznym  
i politycznym niesprawiedliwościom. Najbardziej znaną grupą, której został 
członkiem–załoŜycielem była le Groupe d’Information sur les prisons.  
W 1973 roku we współpracy m.in. z Blandine Barret-Kriegel wydał wyznania 
XIX-wiecznego matkobójcy wraz dokumentami prawniczymi i medycznymi 
(psychiatrycznymi) dotyczącymi tego zdarzenia: Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mére, ma soeur et mon frère… Un cas de parricide au XIXe siècle 
présénté par Michel Foucault (Ja, Piotr Rivière, skorom juŜ zaszlachtował 
moją matkę, moją siostrę i brata mojego… Przypadek matkobójstwa z XIX 
wieku), próbując je opisać i zaklasyfikować ten przypadek. W 1975 roku  
Foucault publikuje pracę Surveiller et punir. Naissance de la prison (Nadzo-
rować i karać. Narodziny więzienia), będącą historią instytucji więzienia  
i systemu stosowania kary. KsiąŜka ta pokazuje, jak wraz z rozwojem kapitali-
stycznego społeczeństwa powstaje „społeczeństwo dyscyplinarne”. Pojęcie 
„władzy” i „dyscypliny” zajmują tutaj miejsce centralne. KsiąŜka cieszy się 
ogromną popularnością wśród kryminologów, socjologów i historyków.  
W roku następnym pojawia się pierwszy, skierowany zasadniczo przeciwko 
dyskursom psychoanalitycznym, tom Histoire de la sexualité (Historia seksu-
alności), zatytułowany La Volonté de savoir (Wola wiedzy), w którym autor, 
rozwijając swą koncepcję władzy, w innym świetle ukazuje XIX-wieczną hi-
potezę „represji” seksualności. Recepcja tego metodologicznego wstępu do 
sześciotomowego dzieła okazuje się jednak na tyle chłodna, iŜ Foucault rezy-
gnuje z napisania następnych tomów. Przez osiem lat (1976–1984) nie wydaje 
ksiąŜek, chociaŜ pojawiają się udzielane przez niego wywiady, wykłady, arty-
kuły, komentarze do róŜnych politycznych wydarzeń, które w całości trudno 
ogarnąć. Kiedy przetłumaczono jego ksiąŜki rozwijające koncepcję władzy na 
język angielski, Foucault zaczyna zyskiwać duŜą popularność w świecie anglo-
języcznym, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.  
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Na początku lat osiemdziesiątych Foucault dokonuje ostatniego zwrotu  
w swoim myśleniu, zaczyna odwoływać się do staroŜytnej Grecji i okresu 
wczesnego chrześcijaństwa. Zmienia się jego styl i treść myślenia. Pojęcie 
„władzy” zostaje zastąpione pojęciami „troski o siebie” i „subiektywności”.  
W 1984 roku, tuŜ przed jego śmiercią, pojawiają się kolejne dwa tomy Histoire 
de la sexualité: tom drugi L’Usage des plaisirs (UŜytek z przyjemności)  
z przedmową, w której tłumaczy fakt swego milczenia, i tom trzeci Le Souci 
de soi (Troska o siebie). 

W tym samym roku ukazuje się jako wynik zorganizowanego przez  
Foucaulta w 1983 roku w Berkeley kolokwium (w którym brali udział: Richard 
Rorty, Hubert Dreyfus, Charles Taylor i Jürgen Habermas) esej Qu’est-ce que 
les Lumières? (pierwotnie w języku angielskim What Is Enlightenment?). Autor 
interpretuje tekst Kanta Was ist Aufklärung, zestawiając go i porównując z zało-
Ŝeniami i krytycznymi moŜliwościami własnego dzieła. 

ChociaŜ ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe z wyjątkiem jednej metodologicznej 
analizy obecnej w pracy Archeologia wiedzy jego ksiąŜki opisują historyczne 
aspekty myślenia zachodniego, to krytycy mają pewne trudności z uporządko-
waniem wątków jego dzieła. Często stosowany przez nich podział polega na 
wyodrębnieniu trzech okresów w jego myśleniu.5 Pierwszy, zaczynający się od 
Historii szaleństwa i zwany okresem „archeologicznym”, następny, od Nadzo-
rować i karać — okres „genealogiczny”, oraz późny (trzeci) dotyczący począt-
ku lat osiemdziesiątych obejmuje ostatnie dwa tomy Historii seksualności. 
Oczywiście taka prosta klasyfikacja okazuje się niedoskonała, gdyŜ tracimy 
tutaj z oczu szereg wątków w myśli Foucaulta, które pojawiły się jak gdyby 
wbrew temu podziałowi. Pomijamy chociaŜby okres twórczy przed powsta-
niem Historii szaleństwa, a takŜe etap trwający do 1963 roku, kiedy autor  
pozostaje pod pewnym wpływem fenomenologii i kiedy dominuje wątek 
transgresywny. 

Foucault był związany z paryskim środowiskiem intelektualnym lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych, którego specyfiką był szeroki, interdyscyplinarny 
charakter pisania, brak ściśle naukowego rygoryzmu. Dzieła pisarzy oraz inte-
lektualistów były powszechnie komentowane w popularnej prasie i mediach. 
Francuskojęzyczni krytycy łatwiej na przykład niŜ anglosascy określali  
Foucaulta jako filozofa. Starano się go takŜe przypisać róŜnym kierunkom  
i określeniom, co spotykało się z jego niechęcią, ale jednocześnie teŜ z pewnego 
rodzaju ukrytą satysfakcją: 

——————— 
5 Zob. J. McGowan, Postmodernism and Its Critics, Cornell University Press, Ithaca–London 

1991, s. 122–145. 



Wstęp 14

Myślę, Ŝe w rzeczywistości byłem przypisywany większości miejsc politycznej szachow-
nicy, raz za razem, a czasami równocześnie: jako anarchista, lewicowiec, ostentacyjny  
i zamaskowany marksista, nihilista, bezpośredni, czy ukryty anty-marksista, technokrata  
w słuŜbie gaullizmu, nowy liberał, etc. […] śaden z tych opisów nie jest waŜny sam dla 
siebie; z drugiej strony, wzięte razem, coś znaczą.6 

 
Mimo Ŝe Foucault nie był ściśle związany z Ŝadnym z nurtów myśli współ-

czesnej, jednak oddziaływały na niego liczne trendy intelektualne obecne we 
Francji jego lat młodzieńczych. Zaliczyć do nich moŜna strukturalizm, marksizm 
i psychoanalizę, chociaŜ jednocześnie moŜna mu wierzyć, gdy mówi: „Nigdy 
nie byłem marksistą ani freudystą, ani strukturalistą”.7 Jego metoda historyczna 
znajdowała się bowiem pod wpływem francuskiej szkoły filozofii nauki  
(G. Canguilhem i G. Bachelard),8 szkoły historyków Annales (np. F. Braudel),  
a takŜe myśli Nietzschego i Marksa. Dosyć złoŜone i wieloaspektowe są związki 
Foucaulta z Heideggerem. Mimo Ŝe nie poświęcił mu praktycznie Ŝadnego tek-
stu, w jednym z wywiadów stwierdza: „Heidegger był dla mnie zawsze filozo-
fem istotnym”.9 Nowatorskość i oryginalność Foucaulta w kontekście myśli 
francuskiej polega, jak się zdaje, na połączeniu tradycji filozofii i historii nauki 
rodem z Bachelarda i Canguilhema, którą próbuje ekstrapolować na obszar nauk 
humanistycznych, z tradycją nietzscheańsko-heideggerowsko-bataille’owską  
i jej ekstremalno-transgresywnymi tendencjami. Właśnie ten drugi wątek stano-
wi przesłankę do sformułowania krytyczno-transgresyjnego (ekstremalnego) 
aspektu myśli autora Historii szaleństwa. Jego historie stanowią narzędzia do 
zdiagnozowania, sformułowania i rozwiązania filozoficznych problemów swo-
jego czasu. Pragnie on jedynie zradykalizować, doprowadzić do ekstremum, 
dotychczasowe projekty filozofii, dając nadzieje na przekroczenie dotychczaso-
wych form naszej samoświadomości. 

Rekonstruując poglądy Foucaulta, nie moŜna nie dostrzec ich ewolucji, 
zmienności, które naleŜałoby traktować jako nieustanną „pracę myśli”. W ten 
sposób jego „archeologie” postrzegane będą później jako prace zawierające 
rozwaŜania na temat problemu władzy, genealogii instytucji więzienia i zagad-
nień seksualności oraz podejmujące problem podmiotu. Ostatnie tomy Historii 
seksualności będą ukazywały wcześniejsze dokonania jako problem „historii 
prawdy”, natomiast tekst Czym jest Oświecenie? będzie definiował myśl  

——————— 
6 DIT, s. 593 (Polémique, politique et problématisations). 
7 Ibidem, s. 435 (Structuralisme et poststructuralisme, spotkanie z G. Rauletem — 1983). 
8 Zob. G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, Cambridge University 

Press, Cambridge 1989 (szczególnie rozdział I). 
9 DIT, s. 703. 
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Foucaulta jako „ontologię teraźniejszości”. Te nieustanne teoretyczne przesunię-
cia ukazują dokonania wcześniejsze w nowej perspektywie, na nowo porządkują 
przestrzeń teoretyczną. 

 
* * *  

 
KsiąŜka niniejsza składa się z dwóch części.10 Teksty zawarte w części 

pierwszej, zatytułowanej Konteksty, ujawniają wybrane wątki i aspekty myśli 
autora Nadzorować i karać, część druga, Myśl krytyczna, stara się zdefiniować 
krytyczny aspekt myśli Foucaulta.  

Ukazanie dzieła Foucaulta w kontekście myśli francuskiej, czy teŜ ogólniej-
szych zagadnień, daje moŜliwość wyjścia poza stosunkowo zamknięty i trudny 
język francuskiego filozofa. Ukazuje jego twórczość jako próbę odpowiedzi na 
teoretyczne i praktyczne problemy współczesności. Jest to o tyle waŜne, Ŝe bez 
szerszego kontekstu dzieło Foucaulta moŜe się wydawać rodzajem intelektualnej 
ekstrawagancji (autor głoszący „śmierć człowieka”) oraz częścią francuskiej 
mody intelektualnej (strukturalista i postmodernista).  

Rozdział pierwszy Filozofia ekstremalna: francuski nietzscheanizm ukazuje 
filozoficzne korzenie myśli Foucaulta, podkreśla fakt, iŜ jego doświadczenia są 
wspólne całej generacji myślicieli francuskich (np. G. Deleuze’a i J. Derridy). 
Rozdział ten zawiera powracający w całej ksiąŜce nietzscheański (ekstremalny) 
motyw: potrzebę zmiany i przezwycięŜenia zastanej rzeczywistości. PowyŜszy 
wątek jest teoretycznie skierowany przeciwko radykalizacji źródeł (przeciwko 
fenomenologii) oraz radykalizacji całości (wątek antydialektyczny). Filozofia 
ekstremalna jako filozofia róŜnicy nie stanowi jedynie negacji dotychczasowych 
projektów filozofii, ale posiada równieŜ swój etos, pragnienie afirmacji rzeczy-
wistości w obliczu kryzysu dotychczasowych sposobów uprawomacniania  
wiedzy.  
——————— 

10 Większość zamieszczonych w niniejszym tomie tekstów autora stanowi zmienione lub po-
prawione wersje wcześniejszych opracowań o Foucaultcie: rozdział I: Nietzscheo-strukturalizm: 
filozofia ekstremalna, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, nr 2; rozdział II: Intelektualiści  
i władza, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000, sectio I, vol. XXV; rozdział III: 
(w druku) Heidegger i Foucault: myśliciele współczesnego antyhumanizmu, [w:] „Studia Este-
tyczne i Etyczne”, red. T. Szkołut; rozdział IV: (fragmenty) Genealogia nieświadomości, [w:]  
Nieświadomość jako kategoria filozoficzna, red. A. Motycka, WFiS PAN, Warszawa 2000; roz-
dział V: Michela Foucaulta władza bez toŜsamości, „Colloquia Communia” 1999, nr 2 (69); roz-
dział VI stanowi rozwinięcie tekstu Ostatni Foucault, Kant i krytyka zaprezentowanego w ramach 
sympozjum Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej w XX wieku, UMK,  
Toruń, 25 kwietnia 1997 roku; rozdział VII: Krytycyzm myśli Michela Foucaulta, „Studia Etyczne 
i Estetyczne”. Zbiór piąty, Lublin 1999. 



Wstęp 16

Rozdział drugi Krytyczna funkcja intelektualisty ukazuje Foucaulta w kontek-
ście sporu o status współczesnego intelektualisty. Koncepcja „intelektualisty 
szczegółowego” wpisana jest w kontekst dyskusji, które miały miejsce w XX- 
-wiecznej myśli francuskiej. Obecne tam rozwaŜania ujawniają problemy same-
go Foucaulta w ustaleniu własnej roli jako krytycznego intelektualisty. Postawa 
eksperymentalna oraz niesienie „przykładu dla potomnych” stanowią wymiar 
krytycznej myśli autora Historii seksualności, który jako filozof transgresji po-
kazuje raczej moŜliwość przekroczenia niŜ teorię teleologicznej przemiany. 
Rozdział ten ujawnia dylemat Foucaulta zawieszonego między lokalną krytyką, 
która wychodzi od konkretnych treści i relacji władzy, od wiedzy eksperta  
(np. Foucault jako ekspert w sprawach psychiatrii, więziennictwa, seksualności), 
a intelektualistą ogólnym, który pragnie realizować formalną ideę wolności oraz 
dać przykład potomnym. W rozdziale pierwszym filozofia Nietzschego stanowi 
podstawę sformułowania „antyfilozoficznych” projektów myśli ekstremalnej; 
tutaj zaś interpretacje Nietzschego stanowią podstawę do zakwestionowania 
wizerunku intelektualisty ogólnego oraz próbę zarysowania rozwiązania alterna-
tywnego. 

Rozdział trzeci Heidegger i Foucault: myśliciele współczesnego antyhumani-
zmu nawiązuje do krytyki wizerunku intelektualisty i filozofa oraz problemu roli  
i miejsca filozofii we współczesnej kulturze. Krytyka filozofii jako metafizyki 
zmieniła nasz sposób widzenia człowieka i podwaŜyła jego centralne miejsce jako 
tego, który konstytuuje uniwersalną wiedzę. Antyhumanizm to ujawnienie poza-
podmiotowych uwarunkowań myślenia i działania. Zestawienie z Heideggerem 
daje nam moŜliwość wskazania na podobieństwa między pozornie odrębnymi 
koncepcjami i jednocześnie przedstawia Foucaulta w świetle powszechnie znane-
go projektu krytyki metafizyki. Co waŜne, rozdział ten wskazuje na pewne trudno-
ści i niebezpieczeństwa tkwiące w sposobie myślenia obydwu filozofów. Anty-
humanistyczny wątek myśli Foucaulta ujawnia krytyczną (ekstremalną) intencję 
jego filozofii, która pragnie się wyzwolić ze struktur konwencjonalnej racjonalno-
ści, zakwestionować dotychczasową humanistyczną tradycję myślenia.  

Rozdział czwarty Foucault i genealogia nieświadomości tylko pozornie kon-
centruje się na szczegółowym zagadnieniu nieświadomości. Wskazanie na po-
lemikę z psychoanalizą daje moŜliwość skonfrontowania myśli Foucaulta z her-
meneutyką (hermeneutycznymi interpretacjami psychoanalizy) oraz fenomeno-
logią i jeszcze raz podkreśla nietzscheańskie powinowactwa autora Historii sek-
sualności. Filozofia ekstremalna definiowana jest tutaj jako genealogia wiedzy, 
która stanowi modyfikację filozoficznej hermeneutyki (projekt „nowoczesnej 
hermeneutyki”). Jako „filozofia eksperymentalna” wskazuje na fakt zakwestio-
nowania dotychczasowych umiejscowień sensu (w bycie, w podmiocie, w języ-
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ku), co skazuje nas na kreatywne interpretacje, na rzetelność (a nie „adekwat-
ność”) wobec świata.  

Rozdział piąty Foucault i władza rozpoczyna drugą część ksiąŜki, zatytuło-
waną Myśl krytyczna. Stanowi on obszerną analizę Foucaulta koncepcji władzy. 
Problem władzy został juŜ zarysowany w rozdziale trzecim w zderzeniu z poję-
ciem „bycia” u Heideggera, pojawia się równieŜ w rozdziale drugim, ale raczej 
w sporze o społeczną funkcję dzisiejszego intelektualisty. Obecne tutaj rozwa-
Ŝania stanowią jednakŜe próbę systematyzacji problemu, który ma bardzo ob-
szerną literaturę, chociaŜ nie posiada wyraźnej eksplikacji u samego autora  
Historii seksualności. Pojęcie władzy jest waŜne, albowiem stanowi niezbędny 
warunek do wskazania krytycznego aspektu jego myśli. W tej ksiąŜce interesuje 
nas Foucault jako genealog władzy, a nie archeolog wiedzy, dlatego pojawia się 
próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego w latach siedemdziesiątych 
autor zastąpił wcześniejsze archeologiczne rozwaŜania badaniem relacji władza–
–wiedza (projektem genealogii). Zaskakująca moŜe być skromność rozwaŜań 
dotyczących pojęcia „oporu”, kategorii, która wskazuje na transgresywne pro-
jekty autora Historii szaleństwa. (Przypominam, Ŝe krytycyzm myśli Foucaulta 
zawarłem w formule krytycyzm–problematyzacja–opór.) JednakŜe motyw filo-
zofii ekstremalnej, transgresji i oporu wobec relacji i systemów władzy stanowi 
zasadniczą oś rozwaŜań pojawiających się równieŜ w innych miejscach niniej-
szej ksiąŜki.  

Rozdział szósty nawiązuje do późnego tekstu Foucaulta Czym jest Oświece-
nie? Stanowi on rodzaj teoretycznego uzasadnienia i uporządkowania jego wła-
snego projektu. W analizach powyŜszego tekstu zostają wyeksponowane wątki 
transgresyjne (ekstremalne), które wskazują na zadania filozofii krytycznej.  
Foucault postuluje „postawę nowoczesności” oraz „krytycznej ontologii nas 
samych” (postawa wobec granic, postawa eksperymentalna, ograniczone i częś-
ciowe analizy), które definiuje w kontekście Kantowskich ideałów Oświecenia.  

Rozdział siódmy Myśl krytyczna Foucaulta stanowi dopełnienie rozdziału 
poprzedniego. Rekonstrukcja sposobów recepcji oraz interpretacji tej myśli 
przez krytyków wskazuje na trudności tego projektu. Myśl Foucaulta jest zesta-
wiona z teorią krytyczną Habermasa. Oprócz podobieństwa obu projektów, wi-
doczne są zasadnicze róŜnice między projektem teorii krytycznej z formułą: 
krytyka–prawda–emancypacja a krytyką jako problematyzacją z formułą: kryty-
cyzm–problematyzacja–transgresja (opór). W rozdziale tym wyeksponowane są 
trudności w zrozumieniu ekstremalnego wątku filozofii Foucaulta z perspektywy 
tradycyjnej teorii społecznej (pytanie o to, jak uzasadnić prawomocność anty-
fundamentalizmu). Dlaczego więc mamy wierzyć Michelowi Foucaultowi, jeŜeli 
on sam nie znajduje dla swej myśli teoretycznego uprawomocnienia? 
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Rozdział ósmy Jaźń, krytyka i transgresja kontynuuje dotychczasowe próby 
wyeksplikowania krytycznego (ekstremalnego) projektu Foucaulta. Zostają 
uwzględnione pojęcia, które są obecne w jego pismach ostatnich: jaźń, wolność  
i etyka. Pojawia się próba teoretycznego pogodzenia determinizmu władzy  
z praktykami wolności i autonomii. Te rozwaŜania dają moŜliwość dookreślenia 
formuły: krytycyzm–problematyzacja–transgresja. 

W pracach nad róŜnymi częściami tej ksiąŜki pomocnych było mi wiele osób. 
Miałem okazję do częstych dyskusji z Panem Profesorem Zdzisławem Cackow-
skim, Panią Profesor Jadwigą Mizińską, dr. Pawłem Bytniewskim, Haliną Rarot, 
Tomkiem Kitlińskim, a takŜe do wysłuchania ich komentarzy. Cenne były dla 
mnie uwagi, które wobec wcześniejszych wersji tekstu poczynili Panowie Profe-
sorowie Lech Witkowski i Andrzej Szahaj; dziękuję im za tę pomoc.  
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Filozofia ekstremalna — francuski nietzscheanizm  
 
 

Świat nie jest dialektyczny; przemieszcza się w kierunku 
ekstremów, a nie równowagi; przywiązuje do radykalnych 
antagonizmów, nie pojednania i syntezy. 

 
Jean Baudrillard 

 
 
PoniŜszy rozdział stanowi próbę wyjaśnienia kilku istotnych aspektów fran-

cuskiego nietzscheanizmu, którego waŜną postacią był równieŜ Michel Foucault. 
Celem rozwaŜań nie jest ogólna prezentacja nurtu, lecz wyeksponowanie pew-
nego aspektu tej myśli, która wiąŜe się ściśle ze specyficzną interpretacją (per-
cepcją) filozofii Nietzschego. Pozwoli to na wykazanie szerszego (francuskiego) 
kontekstu krytycznej myśli autora Nadzorować i karać. Obecny tutaj rodzaj 
strategii filozoficznej został określony jako f i l o z o f i a  e k s t r e m a l n a, to 
znaczy taka, która prowadzi zawsze do radykalizacji naszego myślenia. Radyka-
lizm nie wyraŜa się w realizacji nigdy nieosiągniętych przez filozofię celów, ale 
w ich negacji, zaprzeczeniu, zdemaskowaniu. Chodzi tu o zrozumienie tych 
wątków francuskiego nietzscheanizmu, które trudno jest ująć w kategorie uni-
wersalnych kanonów racjonalności czy pojąć przy pomocy zwykłego zdrowego 
rozsądku (podobny problem pojawia się równieŜ podczas próby zrozumienia 
wielu dzieł sztuki współczesnej, np. S. Becketta). PowyŜszy motyw filozofii nie 
wiąŜe się z zadaniem szukania podstaw czy łączenia w całość róŜnych aspektów 
naszej rzeczywistości. Zadanie „prawdziwego” myślenia nie polega tutaj na 
czynieniu świata zrozumiałym, nie jest teŜ próbą zadomowienia w świecie, lecz 
oznacza traktowanie go jako tekstualnej materii, obszaru gier władzy, pragnień, 
fantazmatów. Łączy się to z wątkami nihilizmu, antyhumanizmu, filozofii róŜni-
cy, nomadologii, transgresji czy szeroko pojętego „postmodernizmu”. Przykła-
dowo Descombes i Rorty mówią o Foucaulcie „amerykańskim”, zbieŜnym  
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z pragmatyzmem, a takŜe o „francuskim”, „nietzscheańskim”. Ten „francuski” 
Foucault nie szuka języka wspólnego z innymi, jakichś przejawów ładu w na-
szej rzeczywistości, lecz pragnie wymyślać własny język, budować własną my-
ślową autonomię, chce posiadać „myśli nieludzkie”. PowyŜszy przykład wska-
zuje na trudność mówienia o takich filozofach, jak Deleuze, Foucault, Derrida 
czy Bataille (przywołajmy równieŜ nazwiska Klossowskiego i Lacana). Powo-
dem tego jest ich programowy antyteoretyzm, deklarowana nieokreśloność, któ-
ra kaŜdą próbę rekonstrukcji ich „teorii” czyni rodzajem gwałtu zadanego myśli 
kreatywnej. Znane są trudności ze zrozumieniem myśli Nietzschego, która we-
dług Klossowskiego, Bataille’a i Derridy nie poddaje się próbom interpretacji 
hermeneutycznej; nie ma zatem całościowej prawdy pism Nietzschego. Interpre-
tacje te są tak niejednoznaczne niczym „proste” zdanie znalezione w zapiskach 
Nietzschego: „zapomniałem swego parasola”; na bazie jego pism moŜna opo-
wiedzieć zgoła odmienne historie. Dlatego czytelnik tekstów nietzscheanistów 
francuskich (ale równieŜ myślicieli stanowiących dla nich szczególną inspirację, 
takich jak: Nietzsche, Heidegger, Freud) napotyka trudność, w jaki sposób czy-
tać i interpretować ich teksty. Czy naleŜy więc przyjąć na serio deklarację po-
wyŜszych filozofów, iŜ dotychczasowy język filozofii jest niewystarczający do 
wyraŜenia ich myśli, nie jest w stanie oddać ducha ich filozofii  
(i kaŜda próba odnalezienia „teorii” w ich dziełach skazana jest na deformację)? 
Czy teŜ zignorować ich autodeklaracje, które przypominają tę głoszoną przez 
Foucaulta: „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”, i próbować przełoŜyć ich myśli 
na język intersubiektywny? W efekcie więc, z jednej strony poddajemy się reto-
ryce, włączamy się w ironiczną grę metafor i perswazji, z drugiej strony staramy 
się wypreparować z myśli kreatywnej spójną, „powaŜną” wersję wydarzeń. 

Proponowane tu hasło filozofii ekstremalnej jest chęcią ujawnienia granic ra-
dykalnych programów filozofii, odsłonięcia ich ambicji znalezienia fundamentu 
wszelkiej wiedzy, czy teŜ próby skonstruowania spójnej teorii wszystkiego (czy-
li systemu filozoficznego). Ta radykalizacja (doprowadzenie do radykalnych 
granic) tendencji we współczesnej filozofii prowadzi z jednej strony do próby 
ukazania warunków moŜliwości filozofii jako takiej, ujawnienia tego, co jest 
źródłem źródeł myślenia, ale z drugiej strony zaprzecza samej idei źródłowości. 
Foucault powiada: „U historycznych początków rzeczy nie znajdujemy toŜsa-
mości, chroniącej wciąŜ swe źródło, lecz panującą wśród nich waśń, sprzecz-
ność”.11 Wskazuje się na heterogeniczność źródeł, jakieś „przed-źródło”, nato-
miast Heglowskie pojęcie całości i systemu (w myśli francuskiej często kojarzo-

——————— 
11 M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, [w:] Filozofia, historia, polityka, tłum.  

D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 116. 
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ne z dogmatyzmem i zamknięciem), triumf jedności nad wielością, traktuje się 
jako zadanie niemoŜliwe do wypełnienia, niebezpieczne lub niewystarczające. 
W ten sposób filozofia ekstremalna nie jest prostą negacją, zaprzeczeniem trady-
cyjnych dąŜeń filozofii, lecz próbą ujawnienia warunków ich niemoŜliwości.  
Z jednej strony rozpoznaje źródła i ekonomię myślenia filozofii, a z drugiej 
wskazuje, Ŝe to źródło jest zatrute, a dąŜenia niemoŜliwe do zrealizowania.  
Nie znaczy to wcale, Ŝe filozofia ekstremalna jest jedynie programem nega- 
tywnym, który ma na celu zanegowanie i podwaŜenie dotychczasowych form  
myślenia. 

Określenia „ekstremalność” uŜywa Allan Megill w swej ksiąŜce Prophets of 
Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida. Amerykański autor wska-
zuje na powinowactwa, jakie „prorocy ekstremalności” mają z romantycznym 
estetyzmem (na co zwraca uwagę równieŜ Habermas w Der philosophische  
Diskurs der Moderne): wątek alienacji, duchowego kryzysu oraz próby ich prze-
zwycięŜenia, reintegracji z wszechświatem czy z samym sobą. Prorocy ekstre-
malności dokonują jednak istotnego przesunięcia: „mamy okręŜną podróŜ bez 
powrotu, kryzys bez rozwiązania, dialektykę bez reintegracji”.12 E k s t r e m a l -
n oś ć  jest tutaj atakiem na kanony racjonalności przeprowadzonym z powodu 
przeświadczenia o kryzysie wynikającym z „utraty transcendencji” oraz „upadku 
historycyzmu”. Nie prowadzi to jednak do płaskiego empiryzmu i pragmatyzmu. 
Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida pragną zwiększyć nasze moŜliwości 
ekstasis, czyli, powiada Megill, rozszerzyć „moŜliwość przekroczenia naszej 
sytuacji, wydobycia się poza siebie w czasie i przestrzeni”.13 PowyŜsze wątki 
nieustannego przekraczania pojawiają się u wielu francuskich filozofów, którzy 
akcentują pojęcie doświadczenia granicznego, transgresji, nomadologii, fanta-
zmatu, róŜnicy. Deleuze powiada: „Piszemy tylko w szczytowym momencie, 
który oddziela naszą wiedzę od niewiedzy i k t ó r y  p o w o d u j e  p r z e c h o -
d z e n i e  j e d n e j  w  d r u gą”.14 Są to akcenty, które Richard Rorty nazywa 
„autokreacją” i „wymy ślaniem nowych słowników”. Postacią centralną okazuje 
się tutaj jednak Nietzsche, o którym Maurice Blanchot powiada, Ŝe jest „niestru-
dzony w wyraŜaniu tego szczęścia poznawania i nieskrępowanego poszukiwania 
w nieskończoność, na chybił trafił, nie mając nieba za granicę ani nawet prawdy, 
prawdy nazbyt ludzkiej, za miarę. Nie moŜna go czytać, nie dając się wraz z nim 

——————— 
12 A. Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, University of 

California Press, Berkeley 1985, s. 19. 
13 Ibidem, s. 341. 
14 G. Deleuze, RóŜnica i powtórzenie, tłum. B Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1997, s. 24 (wyróŜnienie w oryginale). 
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porwać czystemu ruchowi tego poszukiwania”.15 JednakŜe w myśli francuskiej 
Nietzsche pojawia się w centrum uwagi w określonym kontekście. Nietzsche 
jako meta-konstrukt; „francuski” Nietzsche — odpowiednio spreparowany, 
zniekształcony, zinterpretowany. Pozwala on (w latach sześćdziesiątych) prze-
zwycięŜyć ten rodzaj kartezjanizmu, który za miejsce sensu obiera podmiot  
i jego świadomość oraz nadzieję na integrację naszej wiedzy w postaci idei cało-
ści. W ten sposób inspirowana Nietzschem filozofia ekstremalna pozwala mię-
dzy innymi przezwycięŜyć radykalizm źródeł, obecny w fenomenologii, oraz 
radykalizm całości, obecny w heglizmie (oraz marksizmie). 

 
 

Pojęcie kryzysu 

Francuski nietzscheanizm przesiąknięty jest świadomością kryzysu. Ale nie 
kryzysu, który Husserl16 i Heidegger starali się przezwycięŜyć przez radykaliza-
cję źródeł naszego myślenia. Myślenie źródłowe, szukanie fundamentów albo 
próba ogarnięcia całości, budowania systemu nie są w stanie przezwycięŜyć 
współczesnego kryzysu. Dlatego Nietzscheańska diagnoza „śmierci boga” oka-
zuje się faktem, którego nie wolno nam zignorować, lecz powinniśmy wycią-
gnąć z niego najdalej posunięte konsekwencje. O ile więc powstanie filozofii  
w ogóle i szukanie tego, co niezmienne i ponadczasowe, moŜna pojmować jako 
przejaw emancypacji (pewnej części ludzkości), jako próbę przezwycięŜenia 
zmienności i przypadkowości, o tyle wraz z Nietzschem zdemaskowanie metafi-
zyki, czyli wskazanie na historyczność i przypadkowość naszego istnienia, nie-
którzy postrzegali, paradoksalnie, jako efekt wyzwalający od iluzji fundamentu, 
źródła czy całości. Od czasów Nietzschego wydaje się, Ŝe pod hasłem filozofii 
umieszcza się dwa róŜne, przeciwstawne zresztą, gesty: 1) z w r o t  k u  ź r ó -
d ł o m, czy fundamentom, jakkolwiek (szczególnie współcześnie) opatrzony 
szeregiem trudności i zastrzeŜeń, oraz 2) g e s t  o d c z a r o w a n i a  św i a t a, 
zdemaskowania wszelkich prób narzucania rzeczywistości wyimaginowanego 
porządku. To, co dla „fundamentalistów” wydaje się aktem destrukcji i rezygna-
cji z wysiłku myślenia, dla nietzscheanistów jest aktem odwagi myślenia oraz 
zburzenia arbitralnie ustanowionych porządków, za którymi kryje się przemoc. 

——————— 
15 M. Blanchot, Przekroczenie linii, tłum. P. PieniąŜek, [w:] Nietzsche 1900–2000, red.  

A. Przybysławski, Aureus, Kraków 1997, s. 138. 
16 Zob. E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. J. Sidorek, Funda-

cja Aletheia, Warszawa 1993. 
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Ten niemoŜliwy do rozwiązania spór przybiera wielokrotnie postać „etykietyza-
cji”: platonicy kontra relatywiści. Pojęcia kryzysu wykorzystywanego dla uza-
sadniania relatywizmu i nihilizmu francuskiego postmodernizmu nie naleŜy zbyt 
silnie eksponować, poniewaŜ jako łatwe usprawiedliwienie moŜe ono nam prze-
szkadzać w zrozumienia ekstremalnego wątku we współczesnej filozofii francu-
skiej. Ponadto tacy autorzy, jak Foucault i Derrida, bardziej skłonni są postrze-
gać pozytywny, „terapeutyczny” wymiar ich myślenia. Niektórzy komentatorzy 
źródeł powinowactwa myśli Heideggera z faszyzmem upatrują w przekonaniu 
autora Bycia i czasu o istnieniu głębokiego kryzysu kultury, który moŜe prze-
zwycięŜyć jedynie myśl bardzo radykalna.  

Nietzsche, próbując wyciągnąć konsekwencje z pojawienia się kryzysu histo-
rycyzmu, mówi o negatywnej i pozytywnej postawie wobec kryzysu, którego 
wyrazem jest europejski nihilizm. Negatywna odmiana nihilizmu nie tylko przy-
biera postać sceptycyzmu i pesymizmu, lecz stara się stępić ostrze kryzysu przez 
poszukiwanie nowych, mocniejszych fundamentów (byłaby to postawa reak-
tywna). Aktywna odpowiedź wobec diagnozy „śmierci boga” wiąŜe się z pro-
gramem pozytywnym, który dąŜy do kulturowej regeneracji. W ten sposób myśl 
Nietzschego, a pośrednio francuski nietzscheanizm, moŜna traktować nie tylko 
jako reakcję na oświeceniowe ideały, zanegowanie racjonalistycznych projek-
tów, których zwieńczenie stanowiła heglowska dialektyka (w wymiarze spo-
łeczno-politycznym natomiast marksizm). Wskazuje się równieŜ na jego związki 
z myślicielami romantycznymi, którzy w obliczu alienacji i duchowego kryzysu 
pragnęli reintegracji z kosmosem, podróŜy ku źródłom. Nietzsche zdaje się po-
wtarzać ten romantyczny gest, lecz bez nadziei na ostateczny powrót do źródeł. 
Idea wiecznego powrotu jest raczej antymityczną parodią romantyków. Tak 
więc myśl francuskich filozofów nie jest prostym odczarowaniem świata, nie 
jest jedynie zanegowaniem ideałów oświecenia, lecz ujawnia odbłyski sensu  
i nadziei na kulturową regenerację, stosunek do źródeł i całości nie jest jej obo-
jętny. Wspomniany juŜ wcześniej Megill przypuszcza, Ŝe pozytywna odpowiedź 
na kryzys moŜe podąŜać w dwóch kierunkach. MoŜe przyjąć postać „imagina-
cyjną” albo „nostalgiczną”.17 Postać imaginacyjna to zwrot ku przyszłości,  
ku „przyszłemu myśleniu”; taką postawę przypisuje się Michelowi Foucaultowi. 
Postać nostalgiczna, szczególnie mocno widoczna u Heideggera (równieŜ  
jako mistrza myślenia wielu francuskich filozofów),18 wskazywała na odległe 
źródła myślenia niczym zagubione królestwo, aczkolwiek ukryte i trudne do 
uchwycenia. Sam Nietzsche podejmuje oba wątki powyŜszej opozycji. Wątek 

——————— 
17 A. Megill, Prophets of…, s. 114. 
18 Zob. T. Rockmore, Heidegger and French Philosophy, Routledge, London–New York 1995. 
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imaginacyjny ujawnia się w idei woli mocy, natomiast wieczny powrót to wątek 
nostalgiczny. 

 
 

Nietzsche — filozof współczesny 

Renesans Nietzschego we współczesnej filozofii francuskiej wywołuje pyta-
nia o to, dlaczego właśnie ten filozof mógł stać się oparciem dla jej tendencji 
ekstremalnych. Decydując się na znaczne uproszczenie, moŜna powiedzieć, Ŝe  
w kontekście powojennej filozofii francuskiej (często mówi się o tzw. „lewicy 
nietzscheańskiej”) myśl Nietzschego dawała moŜliwość przezwycięŜenia filozo-
fii fenomenologicznej i jej Heideggerowskiej kontynuacji; niemiecki myśliciel 
jawił się równieŜ jako główny antydialektyk (antyheglista). Okazał się filozo-
fem, który daje moŜliwość doprowadzenia radykalnych tendencji filozofii do 
ekstremum. Mógł słuŜyć jako narzędzie walki z radykalizacją źródeł oraz z ra-
dykalizacją całości. Nietzsche obok Marksa i Freuda stał się przenikliwym kry-
tykiem współczesności, a nie tylko prorokiem i afirmatorem Ŝycia. Jak powiada 
Deleuze, myśl Nietzschego jest częścią „aktualnej filozofii” „w której nietzsche-
anizm, heglizm i husserlianizm są kawałkami nowej, pstrej myśli”. 19  

Według autora Historii seksualności, renesans myśli Nietzschego nie przy-
brał formy bezpośredniej konfrontacji, lecz stanowił przykład znudzenia racjo-
nalistycznymi i akademickimi tendencjami we francuskiej filozofii, stał się in-
spiracją do podwaŜenia filozoficznego kanonu. Oto jak Foucault wspomina wła-
sną inspirację Nietzschem: „Kiedy otwiera się Wiedzę radosną lub Jutrzenkę — 
a jest się ukształtowanym przez wielką i starą tradycję uniwersytecką, Kartezju-
sza, Kanta, Hegla, Husserla — i wpada się w te odrobinę zabawne, dziwne  
i swobodne teksty, mówi się: no nie, nie będę robił tak jak moi kumple, znajomi 
i profesorowie, i nie potraktuję tego z góry”.20 Oczywiście ta nietzscheańska 
inspiracja nie jest przypadkowa, retoryczna i polityczna, albowiem myśl  
Foucaulta jest przesiąknięta myślą autora Jutrzenki w sposób powaŜny i twór-
czy. Foucault ostatecznie zauwaŜa, Ŝe nietzscheanizm „stanowił środek, pozwa-
lający zmienić pozycję w stosunku do horyzontu filozoficznego zdominowanego 
przez fenomenologię i marksizm”.21 

——————— 
19 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993, 

s. 205. 
20 M. Foucault, Strukturalizm i poststrukturalizm, [w:] Filozofia…, s. 309–310. 
21 Ibidem, s. 307. 
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Radykalizm całości, radykalizm źródeł 

Radykalizm filozofii to bezkompromisowość i stanowczość w głoszeniu 
pewnych poglądów,22 ale jednocześnie próba przezwycięŜenia aktualnego kry-
zysu kultury oraz dotychczasowych nawyków myślowych. R a d y k a l i z m  
t r a n s c e n d e n t a l n y  objawiał się w fenomenologii w postaci zwrotu ku źró-
dłom, ku bardziej fundamentalnemu poziomowi badań. Natomiast r a d y k a -
l i z m  d i a l e k t y c z n y  dąŜył do integracji naszej wiedzy. Husserl poszukiwał 
filozofii powstającej „od dołu”, filozofii stanowiącej fundament, jako „najpier-
wotniejsza idea filozofii”. Objawiało się to w krytycznej postawie wobec nauk, 
które jako dogmatyczne domagają się dopełnienia przez inny rodzaj myślenia, 
rodzaj filozoficznej nauki. Hegel natomiast głosi ideę całości, totalności niewy-
magającej Ŝadnego zewnętrznego ugruntowania. Myślenie naukowe okazuje się 
niezdolne do integracji poznania w jedną całość. Obie postacie radykalizmu 
spotkały się z awersją większości współczesnych poststrukturalistów, nawet jeśli 
stanowili oni dosyć niejednorodną grupę.  

Idea ź r ó d ł o w oś c i  niekoniecznie spotkała się z prostym odrzuceniem. 
Podejrzewano Husserla raczej o niewystarczającą radykalność w poszukiwaniu 
źródeł, głębokie powiązanie z dotychczasowymi sposobami filozofowania. We-
dług Heideggera, Husserl nie podjął problemu bycia, lecz z góry przyjął pewne 
jego rozumienie. Twierdzi on, Ŝe pytania o bycie trzeba doświadczyć w sposób 
bardziej pierwotny. Nawet Foucault we wczesnym okresie swoich poszukiwań 
boryka się i stara się przezwycięŜyć u siebie fenomenologiczną perspektywę 
poszukiwania bezpośredniego dostępu do przedmiotu (jakim było np. szaleń-
stwo), do „rzeczy samej w sobie”. Pojęcie przedmiotu jako czegoś niezaleŜnego 
od podmiotu zostaje zastąpione czy zniesione przez strukturalną grę języka 
(dyskursu). Bezpośrednią krytykę fenomenologii przeprowadza Derrida, który 
podwaŜa przekonanie Husserla, Ŝe to, co jest nam dane w Ŝywej obecności, jest 
nam dane w sposób adekwatny i moŜe stanowić absolutną podstawę. Dla Derri-
dy pytanie o źródło sensu, o kryterium pierwotności, jest pytaniem wciąŜ waŜ-
nym, nawet jeśli prowadzi juŜ nie do sensu jako takiego, lecz do jego nieobecno-
ści, braku–pełni, do jego śladu.23 Dekonstrukcja stanowi zanegowanie moŜliwo-
ści uprawiania filozoficznej nauki (jako metody), chociaŜ nie rezygnuje z rygo-

——————— 
22 Zob. W. Lorenc, Hegel i Derrida: filozofia w wersji radykalnej, Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa 1994. 
23 J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husser-

la, tłum. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997. 
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ryzmu myślenia. Jednak im bardziej wgłębia się w pojęciowe dystynkcje, tym 
bardziej pojawiają się oscylacje i nierozstrzygalność sensów albo dysonans mię-
dzy sensem deklarowanym przez autorów tekstów a faktycznie realizowanym. 
Tak jakby u źródła sensu działało „pra-pismo”.  

Fenomenologia jako filozofia krytyczna chciała wydobyć z całej warstwy no-
etyczno-noematycznej to, co istotne, chciała przezwycięŜyć niejasność i bogac-
two zjawisk. Dlatego Husserl mówi o takich pojęciach, jak tło, horyzont, które 
tworząc wielość tropów i śladów, wpływają na konstytuowanie się sensu, ale 
mówi o tym, by z nieuporządkowanego obrazu wydobyć to, co istotne.24 Nato-
miast Derrida wskazuje na to, Ŝe sens danej wypowiedzi nigdy nie jest oczywi-
sty, nie moŜna zatrzeć śladów, jest on częścią długich i skomplikowanych proce-
sów.  

We współczesnej filozofii francuskiej krytyce fenomenologii częstokroć to-
warzyszyła krytyka heglizmu, szczególnie pojęcia całości i dialektyki. Krytyka 
Hegla łączyła nawet odmienne i przeciwstawne sobie nurty, co składało się na 
ogólny klimat antyheglizmu w powojennej Francji (szczególnie pokolenie 68). 
Wspólnym momentem tych krytyk była idea absolutnej wiedzy, absolutnego 
systemu oraz samo pojęcie c a ł oś c i. „Odrzućcie sferyczną organizację cało-
ści”,25 powiada Foucault. O ile więc radykalizacja całości była przejawem he-
glowskiego usiłowania, aby uniknąć jednostronności myślenia, przekraczać wła-
sne przesłanki, to w ustach francuskich przeciwników dialektyka staje się prze-
jawem dogmatyzmu, zamknięcia, jednostronności. Często pojawiają się wskaza-
nia nie tylko na teoretyczne, ale takŜe na praktyczne, moralne i polityczne skutki 
ekspansji idei całości. Najprostszym, wręcz karykaturalnym przejściem byłby 
ciąg: filozofia całości (system Hegla), ideologiczny totalitaryzm i w końcu tota-
litaryzm polityczny. Całość okazuje się w rzeczywistości niebezpieczną częścią 
(która uzurpuje sobie miano obejmowania wszystkiego), która wyklucza to, co 
do niej nie pasuje. W ten sposób mamy do czynienia z francuską interpretacją 
Hegla oraz widmem, cieniem, a nawet „upiorem” pojęcia całości, gdzie brak 
całości, walka z całością daje poczucie wyzwolenia i ma na celu przeciwdziała-
nie tragediom. Małgorzata Kowalska systematyzuje „francuskie” strategie roz-
prawiania się z całością.26 Strategia rozdarcia (np. Sartre i Foucault) wskazywała 
na dystans, pęknięcie rozdzierające hipotetyczną całość; idea całości okazuje się 
ideą niemoŜliwą. Strategia rozproszenia (Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida) 

——————— 
24 Zob. B. Skarga, Metafizyka obecności a metafizyka śladu, „Kwartalnik Filozoficzny” 1999, 

nr 2, s 5–17. 
25 M. Foucault, Theatrum Philosophicum, [w:] Filozofia…, s. 51. 
26 Zob. M. Kowalska, Dialektyka poza dialektyką, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 12. 
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wskazuje zaś na róŜnorodność i niejednoznaczność zjawisk i pojęć; w ten sposób 
kwestionuje się dialektyczną aparaturę pojęciową. 

 
 

Francuski Nietzsche 

Deleuze, którego ksiąŜki miały znaczący wpływ na francuskie interpretacje 
Nietzschego, powiada: „Filozofia Nietzschego ma wielkie znaczenie polemicz-
ne; stanowi ona absolutną antydialektykę, zamierza ujawnić wszelkie mistyfika-
cje, które w dialektyce znajdują ostatnie schronienie”.27 W ten sposób myśl auto-
ra Genealogii moralności okazuje się pomocna w reorientacji intelektualnego 
klimatu oraz staje się narzędziem krytycznych „antydialektycznych” tendencji 
poststrukturalistycznego nurtu w filozofii francuskiej. We wstępie do RóŜnicy  
i powtórzenia Deleuze pisze: „Poszukiwanie nowych filozoficznych środków 
wyrazu zapoczątkowane zostało przez Nietzschego i musi być dzisiaj kontynu-
owane”.28 

Francuskie interpretacje Nietzschego ujawniają oprócz antydialektycznego 
wymiaru tej myśli — problem języka, retoryki i stylu; nietzscheańską s e m i o -
l o g i ę.29 Interpretacja Deleuze’a traktuje Nietzschego jako myśliciela posiada-
jącego pewien zbiór poglądów, jakiś filozoficzny anty-system. W ten sposób nie 
dostrzega on retorycznego wymiaru języka autora Woli Mocy oraz sądzi, Ŝe da 
się wyrazić konceptualnie krytyczny i afirmatywny wymiar jego filozofii. Po-
wstaje więc pytanie: Czy Nietzsche jest w stanie przeciwstawić się nihiliz-mowi 
i myśleniu metafizycznemu? Czy teŜ, będąc świadom tego, Ŝe język stanowi 
rodzaj pułapki, gorsetu dla myśli kreatywnej, igra tylko z językiem, demaskuje 
jego retoryczną funkcję? Wówczas nie jest w stanie przedstawić propozycji po-
zytywnej (antymetafizycznej), a jedynie reprezentuje negatywną (a więc nie-
zdolną do przekroczenia metafizyki) ironię i dystans. Idąc tym tropem,  
Bataille i Klossowski ukazują sprzeczność pomiędzy językiem a popędem, 
ujawniając irracjonalny wymiar Nietzscheańskiej myśli. Z kolei Derrida koncen-
truje się na problemie interpretacji tekstu, znajdując w Nietzschem prekursora 
dekonstrukcji, czego wyrazem jest le style éperont — czyli nieustanne wędro-
wanie w labiryncie śladów.30 Według Derridy, Nietzsche unika naiwnej afirma-
——————— 

27 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 205. 
28 Idem, RóŜnica i powtórzenie, s. 24. 
29 Zob. R. E. Künzli, Nietzsche i semiologia. Nowe kierunki we francuskich interpretacjach 

Nietzschego, tłum. P. PieniąŜek, [w:] Nietzsche 1900–2000. 
30 J. Derrida, Kwestia stylu, tłum. B. Banasiak, [w:] Nietzsche 1900–2000. 
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cji, próbuje odrzucić myślenie opozycyjne i dualistyczne, powiązane z metafizy-
ką. Negacja zostaje podwaŜona jedynie przez dyskretną parodię i samopodwaŜa-
jący się literacki styl, a nie metafizyczny projekt.  

Wcześniej juŜ wymieniany Megill przeciwstawia prorokom ekstremalności 
— Nietzschemu i Foucaultowi — właśnie Derridę, który odrzuca „romantyczną” 
myśl o przyszłych „utopijnych” alternatywach. Autor O gramatologii byłby, jak 
powiada Krzysztof Matuszewski, „erudytą w świecie profanum”,31 „pisma-
kiem”, który ignoruje Nietzscheańską aspirację „zrodzenia gwiazdy tańczącej”.  

Filozofia ekstremalna jest zasadniczo filozofią afirmacji. W jaki jednak 
sposób moŜna afirmować, wychodząc od kryzysu i nihilizmu? Jak wola nicości 
moŜe przemienić się w wolę mocy? W interpretacji Blanchota, Derridy (czy  
de Mana) afirmacja, która ma przekroczyć nihilizm, nie moŜe odrzucić zaraŜe-
nia nihilizmem. Nihilizm nie moŜe sam siebie przekroczyć; jest więc wiecz-
nym powrotem. Negacja rzeczywistości oraz próba jej przekroczenia potwier-
dza byt i czyni go czymś niezbędnym. Ten sposób myślenia jest w pewnym 
sensie pokrewny interpretacji Heideggera, który wskazuje na niepowodzenie 
próby przekroczenia przez Nietzschego metafizyki. Zakłada się tutaj, Ŝe myśl 
jest rządzona przez strukturalne ograniczenia oparte na binarnych opozycjach. 
Usiłowanie myślenia poza tą strukturą jest czymś naiwnym. Dekonstrukcja 
zakłada, Ŝe jesteśmy w stanie rozpoznać pułapki, jakie filozofia oraz sam  
język narzucają na nas, ale one i tak podąŜają za nami cały czas. Jedyną rze-
czą, jaką moŜemy wobec tego uczynić, jest rozwijanie arsenału ironicznej sa-
moświadomości. 

 
 

Filozofia róŜnicy 

JednakŜe w tekstach Nietzschego napotykamy często poczucie wolności oraz 
optymizmu i wiarę w moŜliwość innego sposobu myślenia. Nietzsche chce 
wyjść poza myślenie opozycyjne (dualistyczne), fantazjuje na temat przyszłych 
filozofów, aczkolwiek nie wyjaśnia, jaka alternatywa wobec dotychczasowego 
sposobu myślenia jest moŜliwa. Ten wątek podejmuje i rozwija Deleuze, który 
eksponuje pojęcie róŜnicy i powtórzenia, oraz próbuje pogodzić wątki Woli 
Mocy i Wiecznego Powrotu. Deleuze’a namysł nad Nietzschem pozwala mu 
rozwijać jego własną „f i l o z o f i ę  r óŜ n i c y”, chce on myśleć o róŜnicy  

——————— 
31 Zob. K. Matuszewski, Erudyta w świecie profanum, [w:] Derridiana, red. B. Banasiak, Inter 

Esse, Kraków 1994. 
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w sposób pozytywny, traktować ją jako wydarzenie pierwotne, jako warunek 
moŜliwości tego, co dane. Nietzsche jest traktowany jako pluralista. Przy czym 
nie chodzi tutaj o rodzaj tolerancji wobec innych czy wielość głoszonych poglą-
dów. Pluralizm to wiara w to, Ŝe świat składa się z sieci niestabilnych, zmien-
nych sił zamkniętych w trwającej nieustannie walce. Przedmiot czy zjawisko 
stanowi sieć sił czasowo zdominowanych przez jedną z nich. Interpretując ideę 
Wiecznego Powrotu, Deleuze nie zakłada, Ŝe wszystko dokładnie powraca (co 
czasami wprost twierdził sam Nietzsche), lecz Ŝe stale napotykamy nowe moŜ-
liwości. Dionizos, bóg przemian, afirmuje wielość.  

Deleuze’a afirmację róŜnicy moŜna próbować ukazać w zderzeniu z dekon-
strukcją Derridy. Jego filozofia róŜnicy, na przykładzie pojęcia powtórzenia, 
wyodrębnia dwa poziomy rozumienia róŜnicy. Powtórzenie z perspektywy meta-
fizyki nie powinno mieć miejsca, albowiem jest tylko powrotem (powtórzeniem) 
Tego Samego. Skoro następuje powtórzenie, muszą wystąpić dwa oddzielne 
zdarzenia, ale poniewaŜ są one powtórzeniem, muszą być pojęciowo identyczne. 
Z perspektywy więc przedstawienia pełnego, kompletnego, ukazanie „róŜnicy  
w sobie” jest niemoŜliwe, róŜnica jest nieprzedstawialna. Kiedy Derrida mówi  
o róŜnicy, wskazuje na pojęcia niepełne, z którymi zmuszeni jesteśmy pracować. 
Dla Deleuze’a równieŜ nie ma czegoś takiego jak pojęcie pełne; jednakŜe twier-
dzi, Ŝe u podłoŜa nieadekwatności i niekompletności pojęć znajduje się mrowie 
nieokiełznanych róŜnic. O ile u Derridy semantyczna gra jest spowodowana 
nieobecnością, brakiem centralnego znaczenia, o tyle takie negatywne wyjaśnie-
nie dla autora RóŜnicy i powtórzenia okazuje się niewystarczające. ChociaŜ mó-
wi takŜe o róŜnicy wtórnego rodzaju, wskazuje na nieadekwatność naszych po-
jęć, na m.in. zakres „rozsiany”, który dotyczy sobowtórów i bliźniąt, czyli obec-
ności wielu indywiduów całkowicie identycznych. Oto Deleuze: 

 
Słowo posiada rozumienie z konieczności skończone, poniewaŜ z natury jest przedmiotem 
definicji jedynie nominalnej. Istnieje pewna racja, dla której rozumienie pojęcia nie moŜe 
posuwać się w nieskończoność: dane słowo definiujemy jedynie za pomocą skończonej 
liczby słów. Mowa i pismo, od których jest ono nieodłączne, dają jednak słowu istnienie 
hic et nunc; rodzaj przechodzi więc w istnienie jako takie; i tutaj znów zakres zaczyna się 
rozpraszać, staje się rozsiany, pod znakiem powtórzenia […].32 

 
Ten rodzaj powtórzenia jest wtórnym i negatywnym wyjaśnieniem powtó-

rzenia. Dlatego Deleuze twierdzi, Ŝe „za kaŜdym razem, gdy znajdujemy się 
przed lub w ograniczeniu, przed lub w przeciwieństwie, musimy zapytać, co 
taka sytuacja zakłada”. U podłoŜa niekompletnych pojęć znajduje się „rojenie 

——————— 
32 G. Deleuze, RóŜnica i powtórzenie, s. 42–43. 
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się róŜnic, pluralizm róŜnic wolnych, dzikich lub nieposkromionych”.33 Dopiero 
z nich tworzą się „płaskie”, „linearne” opozycje. Deleuze okazuje się filozofem, 
który chce zrekonstruować „nie-dekonstrukcyjnego” Nietzschego.34 Afirmacja 
róŜnicy nie moŜe więc być rezultatem porównania, okazuje się niewidoczna  
w obrębie pojęć opozycyjnego myślenia. 

 
 

Filozofia ekstremalna jako krytyka 

Uprawiana przez Nietzschego a rozwijana przez Foucaulta genealogia oraz 
Derridiańska dekonstrukcja, jako przykłady myślenia afirmatywnego (niezaleŜ-
nie od róŜnic i wcześniej wskazanych trudności teoretycznych), posiadają ambi-
cje krytyczne. Krytycyzm jest tutaj specyficznie pojęty, zredefiniowany. Nie 
chodzi więc o zajęcie bardziej fundamentalnej pozycji czy lepszego, bardziej 
wnikliwego wglądu w naszą wiedzę. Chodzi raczej o otwarcie dotychczasowej 
krytyki na jej własne bezkrytyczne załoŜenia. G e n e a l o g i a  problematyzuje 
dotychczasowe toŜsamości, takie jak rozum, prawda, podmiot. W ten sposób 
Nietzsche podwaŜa kantowską krytykę jako siłę, która się odnosi „do wszelkich 
wygórowanych opinii na temat poznania, ale nie do poznania samego, nie do 
samej prawdy”.35 Nietzsche szuka złudzeń „pochodzących z rozumu jako takie-
go”.36 Nie jest to jednak gest negatywny czy destrukcyjny, nie chodzi o „kres 
człowieka” albo rozumu; taki wymiar tej krytyki jest tylko pozorny, widziany 
„od dołu”. Deleuze pisze: „W krytyce nie chodzi o uzasadnienie, lecz o odczu-
wanie inaczej: o inną wraŜliwość”.37 To, co negatywne i destrukcyjne, jest 
czymś wtórnym, albowiem krytyka jest „agresywnością głęboko związaną  
z afirmacją”.38 Filozofia Deleuze’a jest więc twórczym myśleniem bez ostatecz-
nych odpowiedzi, krytyką afirmującą bogactwo róŜnic i sensów. 

G e n e a l o g i a  F o u c a u l t a  odrzuca bezpośrednio wątek Woli Mocy  
i Nadczłowieka, chociaŜ i jemu chodzi o przekroczenie dotychczasowego spo-
sobu pojmowania nas samych, o to, co Nietzsche nazwał „odczuwaniem ina-
czej”. Foucault chce przekształcić krytykę posiadającą formę „koniecznego 

——————— 
33 Ibidem, s. 92. 
34 Zob. G. C. Bearn, Differentiating Derrida and Deleuze, „Continental Philosophy Review” 

2000, nr 33, s. 441–465. 
35 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 22. 
36 Ibidem, s. 100. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, s. 92. 
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ograniczenia, w praktyczną krytykę, prowadzoną pod postacią moŜliwego  
wykroczenia”.39  

Sama genealogia jest w zasadzie metodą historyczną, która ma na celu rekon-
strukcję historii nas samych, tego, jak staliśmy się tym, czym jesteśmy. Gene-
alogia jest jednak głęboko zanurzona w teraźniejszości i przez wyeksponowanie 
strategicznych węzłów i blokad władzy ma nadzieje, Ŝe będziemy w stanie je 
przekroczyć lub przekształcić. Genealogia jest zasadniczo problematyzacją za-
stanych toŜsamości i nadzieją na ich transgresję. W ten sposób krytyka jako 
problematyzacja przeciwstawia się progresywistycznym i dialektycznym uję-
ciom historii. „Historia o zacięciu genealogicznym nie ma na celu odkrywania 
korzeni naszej toŜsamości, lecz wręcz przeciwnie — rozproszenie jej; nie pra-
gnie pokazywać wyjątkowego ośrodka, z którego się wywodzimy, owego pier-
wotnego siedliska, do którego powrót obiecują nam metafizycy; pragnie nato-
miast ujawnić wszystkie nieciągłości, na jakie się natykamy”.40 

D e k o n s t r u k c j a  jest zasadniczo metodą czytania tekstów, zbiorem ko-
mentarzy; ale takich, które podwaŜają metafizyczny sposób myślenia. Derrida 
odrzuca moŜliwość ugruntowania przez dedukcję, czyli krytykę stosującą ze-
wnętrzne kryterium, aby ocenić to, jak się sprawy mają. Podobnie jak teoria 
krytyczna Habermasa czy Apla podkreśla wagę języka i komunikacji. Językowej 
gry nie jesteśmy w stanie przekroczyć. O ile jednak Apel i Habermas starają się 
wskazać na metareguły, które konstytuują idealną społeczność komunikacji,  
o tyle Derrida kwestionuje moŜliwość określenia i wyraŜenia warunków naszej 
wypowiedzi w sposób pozytywny i jednoznaczny. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe siła 
krytyki dekonstrukcji nie pochodzi ani z bezpiecznego miejsca na zewnątrz, ani 
od wewnątrz, z ustalenia i realizowania warunków kaŜdej wypowiedzi (np. pod-
stawy sensownego uŜycia języka). JeŜeli nawet ta krytyka jest uprawiana od 
wewnątrz, w obrębie analizowanego porządku, to przez czytanie i komentowa-
nie tekstów i wstrząsanie zastanymi opozycjami, ukazywanie niepełnych pojęć  
i nierozstrzygalności znaczeń. Nie tyle jednak trzeba kwestionować i wstrząsać 
zastanymi sensami, ile wykazywać, Ŝe nie jesteśmy w stanie ich unieruchomić 
przez samowystarczalną obecność. W ten sposób dekonstrukcja uwalnia swój 
wymiar pozytywny, to znaczy zadanie afirmacji tego, co wykluczone i zapo-
mniane; „gra róŜnicy”, która stanowi warunek moŜliwości funkcjonowania kaŜ-
dego znaku, sama jest grą milczącą. W swych ostatnich pismach Derrida kładzie 
większy nacisk na pozytywne, etyczne zadania dekonstrukcji, których upatruje 
w afirmacji tego, co całkiem inne, tego, co nieprzewidywalne, czego nie  

——————— 
39 M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, [w:] Filozofia…, s. 289. 
40 Idem, Nietzsche, genealogia, historia, [w:] Filozofia…, s. 133. 
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moŜna obliczyć i antycypować; jest otwartością na nieoczekiwane przybycie 
Innego.41 Tę nostalgiczną troskę o to, co całkiem inne, Derrida nazywa czasami 
„sprawiedliwością”.  

 
* * *  

 
Filozofia ekstremalna to nic innego jak filozofia róŜnicy: wątek nieustannie 

przewijający się w rozwaŜaniach francuskich powojennych nietzscheanistów. Ta 
myśl przeciwstawia się dotychczasowym platońskim poszukiwaniom Prawdy, 
Dobra i Piękna. UŜywa do tego arsenału myśli Nietzscheańskiej, a swoją agresję 
kieruje na swoiście interpretowaną Heglowską dialektykę. Poszukując źródeł 
filozofii, wskazuje raczej na powtórzenie i róŜnicę niŜ na toŜsamość i źródło, na 
pluralizm i afirmację niŜ na jedność i negację. Foucault powiada wprost: „poza 
rzeczami znajduje się «coś zgoła innego»: bynajmniej nie ich pierwotna i od-
wieczna tajemnica, lecz sekret, skrywający to, iŜ nie mają one istoty bądź Ŝe ich 
istota powstawała stopniowo z form, które były jej obce”.42 Za tą mniej lub bar-
dziej agresywną myślą kryje się w zasadzie potrzeba zmiany zastanej rzeczywi-
stości albo raczej jej przezwycięŜenie. Tego nietzscheańskiego wątku filozofii 
francuskiej obawia się Rorty, który podkreśla niebezpieczeństwo ekstrapolacji 
tego rodzaju autokreatywnej i estetycznej myśli na rzeczywistość społeczną. 
Francuscy myśliciele czasami zdają się ignorować naszą społeczną rzeczywi-
stość, traktując świat potocznego myślenia jako nieznośny cięŜar, który trzeba 
odrzucić, aby móc otworzyć się na kosmiczny chaos. Deleuze powiada, Ŝe roz-
kładamy nad sobą rodzaj ochronnego parasola, na którym od wewnątrz rysujemy 
wygodne dla nas fikcje. Natomiast zadaniem filozofii jest rozerwanie powłoki 
tego parasola i otwarcie się na Ŝywioł i chaos rzeczywistości. Z kolei Foucault 
wskazuje na istotny wymiar francuskiego nietzscheanizmu, na „doświadczenie gra-
niczne”, którego mistrzami byli Nietzsche, Bataille i Blanchot. Starają się oni „przez 
doświadczenie osiągnąć taki punkt w Ŝyciu, który znajduje się tak blisko niemoŜliwo-
ści Ŝycia, jak to tylko moŜliwe, który leŜy na granicy czy ekstremum. Starają się oni 
zebrać zarazem maksymalną wielkość intensywności i niemoŜliwości. […] Doświad-
czenie wedle Nietzschego, Blanchota i Bataille’a, […] ma raczej za zadanie odrywa-
nie podmiotu od siebie w taki sposób, aby nie był juŜ podmiotem jako takim albo aby 
mógł on być zupełnie inny w stosunku do siebie i mógł dotrzeć do swojej zagłady, 

——————— 
41 Zob. J. D. Caputo, Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, India-

na University Press, Bloomington 1997. 
42 M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, [w:] Filozofia…, s. 115. 
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swojego rozpadu”.43 Ten rodzaj doświadczenia Bataille określa jako „podróŜ do kresu 
moŜliwości człowieka”.44 

PowyŜszy rozdział ukazuje filozoficzne korzenie oraz teoretyczne konteksty 
myśli Foucaulta. Następny rozdział koncentruje się na społecznym autowizerun-
ku filozofa i intelektualisty. Autor Historii szaleństwa nie tylko był twórcą ory-
ginalnych programów teoretycznych, znajdował się równieŜ w centrum francu-
skiego Ŝycia intelektualnego, jego ksiąŜki były powszechnie czytane i komento-
wane. Jako teoretyk, filozof i historyk chciał być równieŜ intelektualistą, chciał 
mieć wpływ na rozwój wydarzeń. W niniejszym rozdziale filozofia autora  
Jutrzenki stanowi podstawę do sformułowania „antyfilozoficznych” projektów 
myśli ekstremalnej. W rozdziale następnym interpretacje myśli Nietzschego 
stanowią podstawę do zakwestionowania dotychczasowego wizerunku intelek-
tualisty oraz próbę zarysowania rozwiązania alternatywnego. 

——————— 
43 DIT, s. 43. 
44 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, tłum. Oskar Hedemann, Wydawnictwo KR, War-

szawa 1998, s. 58. 
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Rozdział drugi 
 

Krytyczna funkcja intelektualisty  
 
 

Mniemają, Ŝe chodzi o „prawdę” — w istocie zaś chodzi 
tylko o nich. 

Friedrich Nietzsche 
 

Świat zupełnie pozbawiony intelektualistów? Nie, nie 
przyjmuję takiej ewentualności. 

Bernard-Henry Lévy 

 
W poniŜszym rozdziale zostaje poruszony problem genezy współczesnych 

intelektualistów, szczególnie zaś „trudne” momenty tej historii. Zostają równieŜ 
ukazane zaleŜności między filozofią a polityką oraz nakreślona ewolucja filozo-
fa-intelektualisty w powojennej Francji. Centralną postacią poniŜszych rozwa-
Ŝań jest oczywiście Michel Foucault, który w swojej propozycji intelektualisty 
„szczegółowego” stara się nakreślić moŜliwość utrzymania przez współczesnego 
myśliciela krytycznej postawy wobec rzeczywistości, pomimo zakwestionowa-
nia jego dotychczasowej roli. Zanegowanie dotychczasowej wizji filozofii (zo-
bacz rozdział pierwszy) wiązało się z podwaŜeniem panującego wizerunku filo-
zofa i intelektualisty. W dziele autora Historii seksualności szczególnie trudno 
oddzielić teorię i praktykę, teoretyczne uzasadnienie i praktyczne oddziaływanie 
dzieła. Niektórzy wskazują na pewien dysonans między radykalnymi wypowie-
dziami Foucaulta a ostroŜnymi, w sensie teoretycznej deklaracji, dziełami. Allan 
Megill twierdzi wręcz, Ŝe francuski filozof ekstremalności chce, aby jego teksty 
zmieniały świat siłą swej retoryki, a nie argumentacji.45 

Zanim skoncentrujemy się bezpośrednio na propozycjach francuskiego filo-
zofa, nakreślimy szerszy problem roli i wizerunku intelektualisty oraz zaleŜności 
między filozofią i władzą. 

——————— 
45 A. Megill, Prophets of Extremity, s. 184. 
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* * *  
 
Pytania o status dzisiejszego intelektualisty, o jego miejsce i rolę we współcze-

snej kulturze są częścią szerszej dyskusji dotyczącej statusu pracy intelektualnej, 
moŜliwości wpływania elit intelektualnych na samoświadomość współczesnych 
społeczeństw postindustrialnych, pytań o relację między wiedzą i władzą, między 
ekspertami–specjalistami a zwykłymi obywatelami, między filozofią a polityką. 
Pytania o współczesnego intelektualistę padają w kontekście zanikania etosu inte-
lektualisty klasycznego, który wyłonił się w wieku XIX i prawdopodobnie spełnił 
juŜ swą rolę. Padają one w kontekście dyskusji dotyczącej statusu humanizmu  
i wartości humanistycznych, które przyświecały tym, którzy chcieli zmieniać 
świat i z optymizmem spoglądali w przyszłość ludzkości. 

Filozofia pojmowana jako nieustanna próba krytycznego myślenia ma nas 
uwraŜliwi ć na bezkrytyczną afirmację tradycji oraz uległość wobec opinii  
i oczywistości. Jednocześnie jej nieustanne odniesienie do świata, „próba wnie-
sienia rozumu do świata” ujawnia przepaść między ideą a rzeczywistością, czy-
niąc kaŜdą ponadindywidualną, uzurpującą sobie prawo do uniwersalności war-
tość — dwuznaczną i kontrowersyjną. Albowiem sfera polityczna w pewnym 
sensie wypacza pierwotność idei. Idee, wychodząc w świat, stają się bezsilne 
wobec rzeczywistości oraz bezbronne wobec „fałszywych” interpretacji. Zwią-
zany z tym szereg kryzysów, dewaluacja wartości humanistycznych oraz ujaw-
niona „niemoc” filozofii, w kontekście wydarzeń współczesności, postawiły ją 
pod pręgierzem opinii publicznej. Jak w 1940 roku pisał Max Horkheimer: „cała 
dynamika historyczna postawiła dziś filozofię w centrum rzeczywistości spo-
łecznej, a rzeczywistość społeczną w centrum filozofii”.46 Nie powinno nas więc 
dziwić, Ŝe w XX wieku w obliczu zafałszowania i bezsilności niektórych idei 
rozpowszechnił się model filozofii, która dłuŜej nie chce juŜ wygłaszać tez po-
zytywnych, nie wskazuje miejsc prawdy, lecz eksponuje zagroŜenia i konse-
kwencje dotychczasowych załoŜeń — wskazuje na koszty myślenia. W postaci 
skrajnej następuje wręcz estetyzacja filozofii, czyli zwrot intelektualisty ku sobie 
samemu (o co oskarŜa się opisanych przeze mnie wcześniej francuskich filozo-
fów ekstremalnych). Niczym poeta nie szuka on uzasadnień dla swoich tekstów  
i zwraca się w kierunku „prywatnej autonomii”, jednocześnie wierząc, Ŝe moŜ-
liwość indywidualnej autokreacji wyjdzie wszystkim na dobre. JednakŜe upadek 
dotychczasowych autorytetów niekoniecznie wiąŜe się z upadkiem kaŜdego 
autorytetu. Francuscy powojenni estetyzujący nietzscheaniści równieŜ posiadali 
etos myślenia. Przykładem jest myśl Foucaulta, który uprawiał rodzaj „przykła-
——————— 

46 M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, PIW, Warszawa 1987, s. 239. 
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dowej krytyki” i podobnie jak Hanna Arendt traktował filozofię jako esej, ćwi-
czenie siebie w myśleniu, które nie tyle wskazuje, „co” naleŜy myśleć, lecz, 
„jak” naleŜy myśleć, aby uniknąć niebezpieczeństw, na jakie naraziły się do-
tychczasowe sposoby myślenia. 

 
 

Pojawienie się roli intelektualisty 

Powstanie pojęcia intelektualisty wiąŜe się z całokształtem przemian społe-
czeństw Zachodu, w wyniku których dokonała się profesjonalizacja pracy inte-
lektualnej w sferze nauki, humanistyki, a takŜe w sferze polityki i administracji 
państwowej. Z jednej strony praca intelektualna przez profesjonalizację i „we-
wnętrzną” standaryzację zyskała autonomię wobec społeczeństwa, z drugiej zaś 
wiązała się z pewnym autorytetem i społecznymi oczekiwaniami wobec pra-
cowników uniwersytetów oraz instytucji badawczych. 

Trudność definiowania i wyznaczenia autentycznej funkcji intelektualistów 
ukazuje ich powiązanie z pojęciem ideologii, początkowo uŜywanej neutralnie  
w znaczeniu pola wiedzy, następnie za Napoleonem i Marksem przybierającej 
odcień normatywny i socjologiczny. Pojęcie intelektualisty oscyluje więc mię-
dzy normatywnym projektem a neutralnym opisem, to pojęcie „mgławicowe”, 
któremu trudno wyznaczyć kontury. W szerokim znaczeniu intelektualiści to 
twórcy kultury przyczyniający się do rozwoju nauki, techniki, publicyści i pisa-
rze. W znaczeniu węŜszym to ci, którzy rozwijają ogólną wiedzę o człowieku  
i społeczeństwie — humaniści: „nosiciele nowej prawdy o ludzkich sprawach”.47 
Zygmunt Bauman podkreśla, Ŝe kaŜda próba znalezienia dla nich definicji jest 
próbą a u t o d e f i n i c j i, kaŜda chęć dowartościowania czy zdemaskowania 
statusu intelektualisty jest próbą „autokonstrukcji”. Nie przypadkiem Bernard- 
-Henry Lévy wydaje Une histoire subjective des intellectuels — subiektywną 
historię francuskich intelektualistów, pisaną „od wewnątrz”. Warto w tym miej-
scu podkreślić, Ŝe historia francuskich intelektualistów zdominowała i ograni-
czyła dyskusję do humanistyczno-artystycznej odmiany intelektualistów, w ten 
sposób ignorując problem statusu przedstawicieli nauk przyrodniczych.  

Prace o intelektualistach koncentrowały się albo na ich psychologicznej i be-
hawioralnej charakterystyce, albo teŜ na ich s y s t e m o w y m  u l o k o w a n i u, 
na roli i funkcjach społecznych. Podejściom fenomenologicznym określającym 
rozumienie samych siebie, własnych sposobów myślenia i działania towarzyszy-

——————— 
47 J. Kozielecki, Intelektualiści — miejsce na ziemi, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 6. 
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ły podejścia strukturalne, w których próbowano nakreślić ich obiektywne miej-
sce we współczesnej kulturze. 

Drugi rodzaj ujmowania problemu intelektualistów obecny jest w klasycznej 
juŜ ksiąŜce The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class Alvina 
Gouldnera. Starał się on określić nową klasę, która składa się zarówno z ludzi 
idei (humanistów), jak i techników oraz inŜynierów. Ich odrębność jest zapew-
niona przez wyŜsze wykształcenie oraz wspólny stosunek do środków produkcji. 
Posiadają swój własny techniczny język oraz wspólny stosunek na rynku pracy 
— Ŝyją z własnej pracy intelektualnej. Intelektualiści Gouldnera dzięki swojej 
wiedzy mają moŜliwość rządzenia światem. Ich wykształcenie jest „kapitałem 
kulturowym” porównywalnym z „kapitałem materialnym”, który przez środki 
symboliczne ma wpływ na kształtowanie relacji społecznych. Rola intelektuali-
sty jest tutaj jednak ambiwalentna. Z jednej strony jest on strukturalnym  
elementem społeczeństwa, mającym za zadanie utrzymać dotychczasowe status 
quo przez środki symbolicznej przemocy. Z drugiej zaś dzięki „kulturze  
krytycznego dyskursu” jest w stanie przekroczyć strategiczne oraz instrumental-
ne cele. 

Podobnie postrzega powstanie odrębnej klasy intelektualistów Bauman. Roz-
poczęta w wieku XVI a u t o s e p a r a c j a  e l i t  przyczyniła się do powstania 
nieoswojonych i nieposkromionych „mas”. Aby je ucywilizować i przywrócić 
stanowi człowieczeństwa, potrzebna była grupa „instruktorów”, którzy mieli 
czuwać nad budową i ochroną nowego porządku społecznego. Powstanie od-
dzielnej klasy intelektualistów nie było jednak jedynie strukturalnym, gładkim 
procesem modernizacji, czyli zamiany siły tradycji i obyczaju na nowoczesne 
formy Ŝycia. Status i funkcja intelektualistów pojawiła się w opozycji do profe-
sji, kiedy to „ci, którzy wiedzą”, podzielili się na tych, którzy jako uczeni, wy-
chowawcy, politycy i urzędnicy państwowi wtopili się w nowoczesne państwo  
i stali się jego elitą, oraz na tych, którzy nabrali krytycyzmu do obowiązującego 
porządku społecznego, którzy szczególnie mocno przejęli się hasłem budowania 
„Nowego Porządku”, którzy „polityce rozsądku” przeciwstawili „politykę Ro-
zumu”. Intelektualiści wyodrębnili się w procesie buntu, braku zakorzenienia  
i niepewności co do własnego statusu. Buntu wobec zacofania i opóźnienia spo-
łeczeństwa, wobec dewaluacji siły słów i idei (co wiązało się z rozpowszechnie-
niem panoptycznych, nieideologicznych mechanizmów rządzenia), przeciwko 
nadmiernej specjalizacji wiedzy i w efekcie jej oderwaniu od Ŝycia i problemów 
człowieka. Ich powstanie wiązało się z próbą dowartościowania znaczenia idei, 
podjęcia dyskusji na temat zasad etycznych i wartości kulturowych. Intelektuali-
ści (szczególnie francuscy) chcieli wyraźnie oddzielić się od dobrze osadzonych 
w społeczeństwie profesjonalistów, przy jednoczesnym poczuciu własnej misji  
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i przywództwa wobec „ludu”. Jak powiada B.-H. Lévy, intelektualista to „praw-
da, rozum, sprawiedliwość i tak dalej. Iluzja takiego świata, w którym wartości 
ogólnoludzkie potrafiłyby odnieść zwycięstwo”.48 

Jedność intelektualistów, przejawiająca się w politycznym zaangaŜowaniu  
w imieniu prawdy, dobra publicznego i wolności, od początku była czymś fik-
cyjnym (rodzajem czynnej utopii). To zaangaŜowanie miało charakter polemicz-
ny, polegało na zjednoczeniu się w imię walki z istniejącym porządkiem, nie-
sprawiedliwością, złem. Bauman powiada, Ŝe jedynie zjednoczenie wokół spe-
cjalnej misji trzymało wspólnotę intelektualistów razem. W rzeczywistości byli 
oni podzieleni: „całej historii intelektualistów towarzyszyła dzika, braterska 
rywalizacja, prowadząca do radykalizacji skrajnych stanowisk politycznych 
[…]. Intelektualiści narodzili się juŜ podzieleni”.49  

Ich samoświadomość własnego statusu ulegała wielokrotnie załamaniu.  
Intelektualista walczący przeciw idolom i przeciw przesądom, „ksiąŜę obłoków” 
(Maurras), kosmopolita „bez domu, bez miejsca własnego” okazywał się często-
kroć „prawodawcą”, „doradcą Księcia”, któremu chodziło jedynie o „kulturowe 
przywództwo”. Bauman wyraŜa to w sposób nadzwyczaj ostry: „istnieje konsty-
tutywne powinowactwo między władcami politycznymi a przywódcami  
kulturowymi — straŜnikami prawa i porządku a straŜnikami prawdy, dobra  
i piękna”.50 

Na intelektualistów czyhają niebezpieczeństwa dwojakiego rodzaju: d r o g a  
w ł a d z y  oraz d r o g a  s a m o t n oś c i. Droga władzy to pragnienie zmiany  
i urabiania świata w imię uznawanych przez siebie wartości. Urabianie świata 
przy wspólnictwie Państwa i jego instytucji, stawanie w imię rozsądku i prze-
zorności po stronie aktualnego porządku i władzy. Droga samotności to brak 
posłuchu ze strony mas, lekcewaŜenie ze strony zwykłych ludzi haseł głoszo-
nych przez intelektualistów. Intelektualiści mają za sobą dwóch sprzymierzeń-
ców i wrogów zarazem. Państwo i jego środki przymusu — państwo, które moŜe 
potrzebować głosicieli pewnych haseł i idei, ale równocześnie moŜe bojkotować, 
a nawet ignorować tych, którzy nie są aktualnie uŜyteczni. Masy mogą czuć 
szacunek wobec tych, którzy głoszą szczytne idee i przypominają, iŜ „Mickie-
wicz wielkim poetą był”, ale równieŜ mogą sobie uzurpować prawo do własnych 
„nieuczonych” wyborów i gustów. Intelektualiści z jednej strony czują się zo-
——————— 

48 B.-H. Lévy, Pochwała intelektualistów, tłum. M. śurowska, „Literatura na Świecie” 1988,  
nr 8–9 (205–6), s. 435. 

49 Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość: o państwie i intelektualistach, [w:] „Nie pytajcie 
mnie kim jestem…” Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998,  
s. 165. 

50 Ibidem, s. 167. 
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bowiązani do przyjęcia odpowiedzialności za wartości ogólnospołeczne, do gło-
szenia wizji nowego świata, wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Chcieliby 
mieć jednak z drugiej strony słuchaczy i odbiorców tych idei oraz moŜliwości 
ich realizacji za pomocą środków i narzędzi przymusu. Jak mawiał Raymond 
Aron: intelektualista moŜe stać się „powiernikiem Opatrzności”, czyli tym, który 
stając po stronie uciskanych, oskarŜa istniejący porządek w imię wartości uni-
wersalnych, sensu historii i „dobrego społeczeństwa”. MoŜe zostać takŜe „do-
radcą Księcia” prowadzącym politykę rozsądku, który pomaga władcy rozpo-
znać sytuację, nie zna przyszłości, ale próbuje prowadzić „okręt” jak najlepiej.51 

Współczesny atyhumanistyczny i dekonstruktywistyczny ruch, który pragnie 
się wyzwolić spod ucisku społecznej słuŜby, łatwo moŜe paść ofiarą własnych 
załoŜeń, to znaczy doprowadzić do izolacji i hermetyczności własnej myśli, któ-
ra dłuŜej nie chce głosić ogólnoludzkich wartości. Tym bardziej Ŝe chociaŜ  
w filozofii coraz częściej spotykamy się z krytyką wartości humanistycznych  
i próbami poszukiwania nowego humanizmu (czy antyhumanizmu), to w spo-
łecznej świadomości pojęcia i wartości humanistyczne — wiara w człowieka  
i człowieczeństwo jako wartość, która winna stać się przedmiotem szczególnych 
zabiegów — znajdują wciąŜ uznanie i szacunek. 

 
 

Filozofia i władza 

ZaleŜność między myślą i czynem, teorią i praktyką, władzą i wiedzą przy-
bierała najgłębszy wymiar w filozofii. Nie tylko dlatego, Ŝe częstokroć (szcze-
gólnie w powojennej Francji) filozofowie byli równocześnie intelektualistami: 
włączali się w protesty przeciwko niesprawiedliwości i w obronie wolności. 
Głębsza zaleŜność wiąŜe się ze specyficznym dla filozofii XX-wiecznej defi-
niowaniu jej w o b e c  p o l i t y k i, a nie tylko wobec religii czy nauki. Jak pisał 
Krzysztof Pomian w kontekście politycznego uwikłania Heideggera: „problem 
stosunku filozofii i polityki w XX wieku stał się problemem «być albo nie być» 
filozofii”. 52 Z kolei Hans Sluga, amerykański badacz „sprawy Heideggera”, su-
geruje, Ŝeby badać ją nie tylko w kontekście „specyficznie niemieckich czynni-
ków” (katastrofizm, nacjonalizm). Zwraca uwagę na „czynnik filozoficzny”, 
który związany jest z tradycyjną rolą filozofa jako szczególnego rodzaju ducho-

——————— 
51 R. Aron, Widz i uczestnik, tłum. A. Zagajewski, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 307. 
52 K. Pomian, Heidegger i wartości burŜuazyjne, [w:] Heidegger dzisiaj, red. P. Marciszuk,  

C. Wodziński, „Aletheia” 1990, nr 1 (4), s. 471. 
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wego przywódcy: „Filozofowie z dawien dawna, z pewnością od Arystotelesa  
i Platona, wierzyli, Ŝe zadaniem filozofa jest dostarczenie jakiegoś obiektywne-
go i absolutnego uzasadnienia dla społeczeństwa, usprawiedliwienia porządku 
społecznego i reŜimów politycznych […]. Owa wiara w przewodnictwo wydaje 
mi się bardzo antydemokratycznym sposobem myślenia o filozofii czy o jakim-
kolwiek innym ludzkim przedsięwzięciu, jest ona bliska pojmowaniu polityki 
charakterystycznemu dla faszystowskiego, totalitarnego ruchu”.53 

Uwikłanie filozofii w politykę, szczególnie intensywnie dyskutowane  
w kontekście marksizmu i stalinizmu, „sprawy Heideggera” czy tradycyjnego 
platońskiego wizerunku Filozofa–króla, nie wydaje się czymś wobec filozofii 
marginalnym, ale częścią jej samoświadomości i miejsca w świecie współcze-
snym. „Ideologiczny” sposób myślenia o filozofii jako dziedzinie posiadającej 
ścisłe implikacje polityczne był dla tradycji filozoficznej trudny do przyjęcia, 
jako Ŝe ta kładła nacisk na jej ahistoryczną oraz neutralną wobec polityki rolę. 
Jednocześnie postawa propolityczna równieŜ była słuszna o tyle, o ile relacje 
między filozofią i polityką, czy po prostu współczesnością, owym „tu i teraz”, 
zawsze występują, aczkolwiek są skomplikowane i niejednoznaczne. Jak powia-
da Horkheimer: „nauka filozoficzna ma wiele stron, a kaŜda z nich moŜe oddzia-
ływać historycznie w najróŜniejszy sposób”.54 Podobnie mówi wcześniej juŜ 
cytowany Sluga: „filozofia i polityka stanowią jednak historyczne konfiguracje 
podlegające zmianom wraz z upływem czasu, jak równieŜ w efekcie powstają 
zarówno nowe związki, jak i nowe podziały między nimi”.55 Ogólnie rzecz bio-
rąc, moŜna powiedzieć, Ŝe złoŜone związki filozofii i polityki są częścią toŜsa-
mości filozofa, jego „kim jesteś i co robisz?”. Zgodnie z hermeneutyczną zasadą 
rozumienie swojego miejsca w świecie, projektowanie swoich relacji ze światem 
jest częścią samotoŜsamości filozofa, który w obliczu przemian, a niektórzy 
powiadają, kryzysu kultury, musi na nowo definiować swoje powołanie czy  
na nowo poszukiwać źródeł zapomnianej tradycji. Jak powiada Marek Kwiek: 
„Autowizerunek to platforma, z której korzysta filozof, to pewien horyzont  
konstytuujący jego toŜsamość, podający zakres moŜliwych do przyjęcia ról  
w kulturze”.56 

——————— 
53 H. Sluga, Filozofia a polityka, „Odra” 1997, nr 2 (423) (rozmowa z L. Koczanowiczem),  

s. 47. 
54 M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, s. 247. 
55 H. Sluga, Filozofia a polityka, s. 45. 
56 M. Kwiek, Dylematy toŜsamości, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1999, s. 28. 
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Intelektuali ści we Francji 

Samoświadomość intelektualisty i filozofa uległa szczególnie waŜnej prze-
mianie w myśli francuskiej, w której ewoluowała od h e g l o w s k i e g o p u -
b l i c z n e g o  z a a n g aŜ o w a n i a  po a n t y h e g l o w s ką  i  n i e t z s c h e -
ań s ką  b e z t r o s kę  oraz indywidualną autokreację. Nietzsche na nowo od-
czytany (w latach sześćdziesiątych) stał się lekkim i perspektywicznym (Deleu-
ze), zapytującym o własny styl samostwórcą (Derrida), myślicielem wypowiada-
jącym swe fantazmatyczne obsesje (Klossowski), filozofem–poetą (Rorty). Nie-
tzsche stał się filozofem, który w sposób beztroski spogląda na publiczny  
i polityczny świat.  

Społeczny kontekst filozofii oraz uznawanie pewnych filozofów i pewnych 
myśli za aktualne i warte czytania są istotnym wymiarem filozofii kaŜdego cza-
su. We Francji ten aspekt był szczególnie waŜny dla zrozumienia Ŝycia intelek-
tualnego i funkcji, jaką przypisywano tam samej filozofii. Powojenne (francu-
skie) interpretacje Hegla, na które miała wpływ zarówno rewolucja rosyjska  
i zainteresowanie marksizmem, jak i cykl wykładów Alexandre’a Kojève’a  
w École Pratique des Études (1933–1939), doprowadziły od interpretacji jego 
myśli w kategoriach negatywnych, ze znakiem „minus”, po wielki prestiŜ poję-
cia „dialektyka” i nadziei, Ŝe „Hegel nas połączy”.57 Jak mówił Kojève: „Albo-
wiem rzeczywiście jest moŜliwe, Ŝe przyszłość świata, a zatem sens teraźniej-
szości i znaczenie przyszłości, zaleŜy ostatecznie od sposobu, w jaki interpretu-
jemy dziś pisma Heglowskie”.58  

To odczytanie Hegla podkreśla fakt, iŜ działanie, a nie sam byt, rozstrzyga  
o prawdzie i fałszu. Jest to w pewnym sensie pragmatyczna definicja prawdy 
czy, jak powiada Vincent Descombes, „terrorystyczna definicja historii”, jeŜeli 
głosi apologię i moŜliwość wyjaśnienia i zrozumienia przemocy i terroru. Jak 
pisał Kojève: „Rezultat uniewinnia zbrodnię, poniewaŜ rezultat to nowa rzeczy-
wistość, która i s t n i e j e”.59 W ten sposób filozofia Hegla, wcześniej poj- 
mowana jako idealizm absolutny czy panlogizm, teraz moŜe znaleźć pokrewień-
stwo z „filozofią konkretną” (np. egzystencjalizmem). Filozofia konkretna widzi 
swego wroga w idealizmie, który zakłada, Ŝe fakt odkrycia przez niego ideału 
zwalnia go od działania. Nie kwestionuje się tutaj ideału, faktu, Ŝe idealista, 

——————— 
57 Zob. V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933–1978), 

Wydawnictwo Spacja, Warszawa, 1996, s. 19. 
58 A. Kojève, „Critique” 1946, nr 2–3, s. 366. 
59 Idem, Introduction à la lecture de Hegel, Paris 1947, s. 95. 
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który dzisiaj wydaje się głupcem i szaleńcem, jutro będzie miał rację. Nastąpi to 
jednak dopiero przez „dialektyczne” działanie. Dlatego filozof Kojève’a potrze-
buje tyrana, który pozwoli mu urzeczywistnić jego ideały, z kolei władca po-
trzebuje duchowego przewodnika, po to, aby stać się dobrym władcą. Widać tu 
krytykę i dyskusję z wizją filozofa oferowaną przez Leo Straussa. Filozof był dla 
Straussa postacią z innego świata, oddzielony od spraw ludzkich, nieprzejawia-
jący zainteresowania Ŝyciem publicznym, szukający przyjaciół jedynie wśród 
innych filozofów. Jest to, jak powiada Horkheimer: „fałszywy idealizm”, we-
dług którego „wystarczy trzymać wysoko w górze ideał doskonałości, by nie 
trzeba było zastanawiać się nad tym, jak moŜna go osiągnąć”.60 Jedyną „polityką 
filozoficzną”, jaką się tutaj stosuje, jest umoŜliwienie filozofom uprawiania  
w ciszy i spokoju filozoficznej profesji, niezaleŜnie od panującego ustroju, prze-
konywanie, Ŝe filozofowie nie są ateistami, nie szargają świętości, nie są rewo-
lucjonistami (nie stanowią zagroŜenia dla społecznego porządku). 

Kojève krytykuje wizerunek filozofa–intelektualisty, który kwestionuje wagę 
świata społecznego w imię ideału i jednocześnie nie daje tyranowi wskazówek 
co do moŜliwości zmiany tego świata. Proponowana przez francuskiego filozofa 
utopia „czynna”, rewolucyjna, wskazuje na moŜliwości przekształcenia konkret-
nej rzeczywistości, mając ostatecznie na uwadze realizację pewnego ideału. 
Filozof ma przygotowywać grunt pod rewolucję, jest niezbędnym elementem 
społecznych transformacji. 

ZauwaŜmy, Ŝe wizerunek filozofa jako tego, który winien zajmować się od-
wiecznymi filozoficznymi problemami, był nieustannie podwaŜany przez sa-
mych filozofów, co szczególnie było widoczne w postawie francuskich powo-
jennych „nietzscheanistów”, którzy zakwestionowali tradycyjny model filozofa  
i moŜliwości zmiany świata siłą filozoficznego słowa. Nietzsche wiek wcześniej 
pytał: „Czy «filozof» jest jeszcze dzisiaj moŜliwy? Czy to, co wiemy, jest nazbyt 
rozległe? Czy nie jest raczej prawdopodobne, Ŝe nie moŜe on wszystkiego ogar-
nąć spojrzeniem, i to tym [mniej], im bardziej będzie skrupulatny? […] Co 
oznacza dziś dla nas istnienie filozoficzne? Czy nie jest to niemal sposób na 
zręczne wycofanie się? Swego rodzaju ucieczka, czy prawdopodobne jest,  
Ŝe ktoś, kto Ŝyje w ten sposób na uboczu i w prostocie, wskazał najlepszą drogę 
do siebie? Czy nie powinien doświadczyć stu innych sposobów Ŝycia, by zys-
kać upowaŜnienie do mówienia o wartości Ŝycia? […] Zbyt długo mylono  
Mędrca z człowiekiem nauki, a jeszcze dłuŜej z człowiekiem wychowanym  
religijnie”.61 

——————— 
60 M. Horkheimer, Społeczna funkcja filozofii, s. 241. 
61 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876–1889, tłum. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1994, s. 117. 
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We Francji pojawiła się grupa myślicieli, którzy w nietzscheańskim duchu 
podkreślali, Ŝe obok woli prawdy czaiła się zazwyczaj wola władzy albo, mó-
wiąc łagodniej, pragnienie urzeczywistnienia głoszonych idei. W 1969 roku 
Klossowski pisał: „Jaką wartość mają myśl i doświadczenie myśliciela, gdy 
słuŜą jako p o rę c z e n i e  społeczeństwu, z którego on pochodzi! Społeczeń-
stwo czuje się moralnie usprawiedliwione przez uczonych i artystów”.62  

Michel Foucault był jednym z tych myślicieli, którzy chcieli podwaŜyć do-
tychczasowy wizerunek filozofa, wskazując na wzajemne związki między władzą 
a wiedzą, na brak fundamentów kaŜdej wiedzy, na uwikłanie prawdy w kontekst 
społeczno-historyczny. Inspirowane przez niego nawoływania do rekontekstuali-
zacji filozofii miały na celu podwaŜenie jej dotychczasowego wizerunku. W dobie 
zmiany czy, jak niektórzy twierdzą, kryzysu kultury, na nowo trzeba zdefiniować 
sens bycia intelektualistą. Kiedy okazało się, Ŝe intelektualiści pełnili funkcję legi-
tymizowania aktualnej władzy i politycznego reŜimu, zaistniała potrzeba odnale-
zienia intelektualisty, który uniknie uwikłań i niebezpieczeństw, jakie niósł jego 
dotychczasowego wizerunek. Częścią dyskusji na temat współczesnego intelektu-
alisty, jego statusu i związków z władzą są próby zrozumienia intelektualnego 
zaplecza faszyzmu, stalinizmu, a w formie bardziej wyrafinowanej i niejedno-
znacznej dyskusja wokół sprawy Heideggera i de Mana. 

Subtelne związki między filozofią, jej duchowym powołaniem, związki mię-
dzy budowaniem wizji świata jako całości a totalitaryzmem, jakie wielu filozo-
fów dostrzegało w wypadku Heideggera, nakazywały przemyśleć funkcję filozo-
fii pod kątem jej odpowiedzialności. MoŜliwość przejścia między całościową 
totalną wizją a jej totalitarną realizacją była impulsem dla całego pokolenia fran-
cuskich filozofów „róŜnicy”, ku nowemu myśleniu, ku filozofii antyfundamen-
talnej, a zarazem etycznej i wraŜliwej na wszelkie totalitarne tony.  

 
 

Intelektualista „szczegółowy” 

Efektem tych nietzscheańskich poszukiwań jest zakwestionowanie przez  
Foucaulta wizerunku intelektualisty ogólnego (intellectuel universel), postaci, 
która w związku ze swoją pozycją ma uprzywilejowany wgląd w rzeczywistość, 
wie lepiej i więcej. Idea intelektualisty uniwersalnego wzięła się z potrzeby po-
nadpartykularnej wizji, z przekonania o potrzebie poprawienia aktualnej kondy-

——————— 
62 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, tłum. B. Banasiak i K. Matuszewski, Wydawnictwo 

KR, Warszawa 1996, s. 62. 
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cji ludzkości, z przekonania o „dziejowej roli” w obliczu kryzysu czy upadku 
kultury. Podobno w 1933 roku Heidegger napisał osobisty list do Hitlera,  
w którym sugerował, Ŝe winni razem podyskutować na temat przyszłości Nie-
miec i świata. W postaci intelektualisty ogólnego Foucault łączy to, co w trady-
cji myśli francuskiej traktowane było rozłącznie. Działacza, aktywistę, reforma-
tora czy, mówiąc inaczej, wspólnotowca, który posiadał wizję zmiany świata  
i oczekiwał, Ŝe masy podąŜą za nim; on lepiej wiedział, czego inni potrzebują  
i jaką drogą winni podąŜać. W tej kategorii mieścił się takŜe pisarz, który co 
prawda nie miał zamiaru zamieniać pióra na karabin, ale którego misja wyraŜała 
się w pisaniu.63  

Intelektualista szczegółowy (intellectuel spécifique), w odróŜnieniu od uni-
wersalnego, nie stara się mówić, co inni mają robić, stara się raczej myśleć  
w obliczu braku jakiegoś pozaczasowego archimedesowego punktu odniesienia. 
W tym kontekście zbawcza funkcja intelektualisty okazuje się nie tyle rzeczywi-
stą rolą, ile raczej rolą wyimaginowaną, jeśli miała na celu dowartościowanie 
pewnej grupy uczonych i artystów, była częścią ideologii skierowanej zarówno 
do tych, którzy winni słuchać i podąŜać w wyznaczonym kierunku, jak i częścią 
samoświadomości intelektualistów. Ponadto tak pojmowana grupa intelektuali-
stów była czymś uŜytecznym dla państwa, dla legitymizowania jego władzy.  

Zapewne na zmianę roli, jaką przypisywano dotychczas pisarzowi i filozofo-
wi, miały wpływ wydarzenia 1968 roku, kiedy to „intelektualista stwierdził, Ŝe 
masy go nie potrzebują do zdobycia świadomości: wiedzą dobrze, o co chodzi, 
nie mają złudzeń, wiedzą lepiej od niego i z pewnością są w stanie wyraŜać swe 
poglądy”.64 To, co dotychczas rozpatrywano jako uniwersalne i konieczne, nale-
Ŝy postrzegać teraz jako pojedyncze i arbitralne; uprawiać lokalny krytycyzm, 
problematyzować, a nie legitymować to, „co jest słuszne”. „Zadaniem intelektu-
alisty — twierdzi Foucault — nie jest mówienie innym, co mają robić. Jakie 
miałby do tego prawo?”65 

Nowy typ intelektualisty powstał jako efekt społeczno-historycznej zmiany 
roli jednostki, jej politycyzacji (intensyfikacja mechanizmów obiektywizacji  
i subiektywizacji jednostek) i zmianie roli dotychczasowych fachowców: leka-
rzy, psychiatrów, socjologów, techników laboratoryjnych; ich wiedza stawała się 
coraz waŜniejsza w ramach lokalnych sieci władzy. Upadek instytucji „prawo-
——————— 

63 MoŜna takŜe przypuszczać, Ŝe ta rola intelektualisty, który nie angaŜuje się, a jedynie włada 
piórem, jest efektem rozczarowania co do jego moŜliwości politycznych.  

64 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści a władza, „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 10–11, 
s. 175. 

65 Idem, Troska o prawdę (rozmowa Françoisa Ewalda z Michelem Foucault), tłum. T. Ko-
mendant, „Colloquia Communia” 1988, nr 36–38, s. 152. 
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dawcy” (Bauman) opierającego się na autorytecie spowodowany był rozwojem 
nowych metod sprawowania władzy i kontroli. Tę przemianę często przedstawia 
się jako przejście od nowoczesności do ponowoczesności. Zasadniczo wiąŜe się 
to ze współczesną trudnością poszukiwania podstaw wiedzy, jej legitymizacji. 
Ta zmiana doprowadziła do kryzysu tradycyjnego modelu intelektualisty, cho-
ciaŜ okazało się, Ŝe wobec nowych technologii władzy i kontroli potrzeba nowej 
kategorii ludzi niezbędnych do jej podtrzymywania. Ta nowa grupa to eksperci. 
Tak jak wcześniej intelektualiści byli nie tylko ludźmi wykształconymi, artysta-
mi i twórcami, lecz mieli czynić „coś więcej”, tak i teraz Foucault oczekuje od 
ekspertów i specjalistów „czegoś więcej”. Nowa kategoria intelektualisty (intel-
lectuel spécifique) działa w specjalistycznych, konkretnych sektorach: szpital, 
uniwersytet, laboratorium itp.; interesuje się specyficznymi problemami, jed- 
nakŜe troszczy się o codzienne, lokalne walki i konflikty; interweniuje we  
współczesną walkę polityczną w imię swej lokalnej wiedzy naukowej (np. ewo-
lucjonizm Darwina miał wpływ na rozwój socjalizmu, wpływ na psychiatrię  
i kryminalistykę). 

JednakŜe stosunek między obydwoma typami intelektualnej działalności nie 
jest dla Foucaulta jednoznaczny. Lokalny i specjalistyczny rodzaj działalności 
niesie ze sobą równieŜ niebezpieczeństwa,66 na przykład w postaci manipulacji 
ze strony partii politycznych i koncernów czy związków zawodowych.67 Ograni-
czenie do lokalnych walk i grup moŜe doprowadzić do izolacji i braku wsparcia 
ze strony sił i sektorów zewnętrznych, do braku jakichś globalnych strategii 
działania, braku integracji (autor podaje przykład walk wokół systemu penalne-
go we Francji, który ograniczył się do pracowników społecznych i byłych więź-
niów). Okazuje się bowiem, Ŝe twórcy kultury, wywodząc się spośród eksper-

——————— 
66 Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość…, s. 172: „Foucault zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe 

potwierdzenie publicznej roli intelektualistów szczegółowych moŜe zostać powitane z niedowie-
rzaniem. Zaiste, moŜna im jej odmawiać na takiej zasadzie, Ŝe intelektualiści szczegółowi, było 
nie było, zajmują się kwestiami specjalistycznymi, które zbytnio nie dotyczą mas, a nawet gdyby 
dotyczyły, to krucjaty prowadzone przez profesjonalistów z wielkim trudem przemawiałyby do 
mas jako walka wzywająca ich do udziału; albo teŜ na takiej zasadzie, Ŝe tacy intelektualiści, 
ogólnie biorąc, słuŜą interesom Państwa czy Kapitału albo wąsko ograniczonym, poniekąd za-
ściankowym, interesom danej profesji”. 

67 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści a władza, s. 175: „Istnieje jednak system władzy, 
który blokuje, zabrania i uniewaŜnia ten dyskurs i tę wiedzę, władzy wykrywalnej nie  
tylko w jawnym autorytecie cenzury, ale i władzy głęboko i subtelnie przenikającej całą sieć sto-
sunków społecznych. Sami intelektualiści stanowią ogniwa tego systemu władzy — i d e a,  Ŝ e  
są  o n i  o d p o w i e d z i a l n i  z a  ś w i a d o m oś ć  i  d y s k u r s  w c h o d z i  w  s k ł a d  
s y s t e m u”. 
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tów, nieustannie skazani są na coraz większą specjalizację, zamykającą ich  
w ramach funkcji i obowiązków wobec własnej profesji. 

Francuski myśliciel, odrzucając dotychczasową tradycyjną funkcję pisma, za-
równo awangardową (tekstualną), jak i polityczną (wspólnotową), ma trudność  
w zaoferowaniu czegoś w zamian.68 Nie chcąc być intellectuel universel, którym 
był zarówno Sartre’owski esteta i pisarz zaangaŜowany czy Barthesowski pisarz 
i piszący, nie moŜe być równieŜ intellectuel spécifique, jako Ŝe nie jest przed-
stawicielem Ŝadnej szczegółowej dyscypliny; oscyluje więc między dwiema 
skrajnymi postawami, chociaŜ podejmuje historyczno-polityczny dyskurs, nie 
moŜe być neutralny, musi stanąć po którejś stronie, nie moŜe zajmować pozycji 
„arbitra, sędziego, uniwersalnego świadka”.69 

Bauman wykazuje, Ŝe współczesne tendencje są zasadniczo odmienne (od 
tych, których spodziewał się Foucault). Okazuje się, Ŝe intelektualiści „szczegó-
łowi” są dzisiaj przede wszystkim (1) ekspertami, „operatorami”, którzy „zawia-
damiają ludzkim postępowaniem”, posiadają przy tym ezoteryczną wiedzę, sta-
nowiącą nieprzekraczalną granicę między ekspertem a odbiorcą usług. Nie ma-
my więc do czynienia z niwelacją tej granicy, procesem „oświecania mas”, upo-
lityczniania fachowej wiedzy, na co wskazywałaby postulowana przez  
Foucault funkcja intelektualisty szczegółowego. (2) Klasy wykształcone mają 
teŜ tendencje do podziału i specjalizacji; mają zadanie wykonywania swych 
zawodowych obowiązków: „KaŜda specjalność z pewnością pozostanie ezote-
ryczna (oraz zaiste pozostanie ściśle strzeŜoną tajemnicą, której naleŜy uŜywać 
jako instrumentu do obniŜania wartości i trzymania na odległość «niewtajemni-
czonych» i chronienia «swoich» przed zewnętrznymi szarlatanami) nie tylko  
dla ludzi niewykształconych, ale równieŜ w stosunkach z innymi specjalnościa-
mi, które obecnie są w rzeczywistości albo potencjalnie współzawodnikami  

——————— 
68 Zob. M. Kwiek, „Powinni tylko iść za tym, który prowadzi…”, czyli o filozofii i polityce 

(Sartre — Barthes — Foucault), [w:] Rewizje — kontynuacje: sztuka i estetyka w czasach 
transformacji, red. A. Jamroziakowa, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 1996, s. 63: 
„Co w takim razie pozostaje? Bardzo niewiele, jak się zdaje, chociaŜ zarazem rzecz niewyko-
nalna: lokalne zmagania opisane powyŜej i — chyba niemoŜliwe na dłuŜszą metę — zmagania 
ze swoim poprzednim wcieleniem jako intelektualistą uniwersalnym. Bo jak generalizować  
z pozycji lokalnych o tych właśnie pozycjach, jak uogólniać, nie odwołując się do niedawnej 
roli (której niedwuznacznie krytykowanym przedstawicielem jest oczywiście Jean-Paul Sartre, 
guru powojennej Francji), ganiąc ją, wykazując jej niekonsekwencję, nieuprawnioność, wręcz 
— szkodliwość? Jak być zarazem lokalnym specjalistą i teoretykiem owej lokalnej, intelektual-
nej specjalizacji? Jak przekonywać do tej roli, będąc funkcjonalnie — człowiekiem «z poprzed-
niej epoki»?”. 

69 DIT, t. 3, s. 29. 
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w nieustannej walce toczącej się o bardziej korzystny podział niewystarczają-
cych środków”.70 

 
 

Krytyczna funkcja intelektualisty 

Foucaulta próba zdefiniowania intelektualistów jest pytaniem o własną rolę 
oraz funkcją jego własnych historyczno-metodologicznych poszukiwań, tym 
bardziej Ŝe autor uwaŜał swe ksiąŜki za część własnej biografii.71 Postawa kry-
tyczna, realizowana w ramach konkretnych dziedzin i pól, nie mogła się obyć 
bez jakiegoś ogólniejszego przesłania (w którym mimo wszystko pojawiają się 
elementy intelektualisty uniwersalnego), które autor określa jako „filozoficzny 
etos” czy „postawa nowoczesności”. Próba sformułowania minimalnego pro-
gramu metodologicznego i etycznego jest efektem utoŜsamienia się z oświece-
niową tradycją, która chce uczynić współczesne jednostki i społeczeństwa doj-
rzałymi i autonomicznymi. Jak więc uprawiać nielegitymizujący i lokalny rodzaj 
krytyki, tak Ŝeby był on efektywny? Jak uprawiać krytykę, nie ustanawiając 
wpierw jakiejś teorii? Foucault w rozmowie z Deleuzem twierdzi: „nasza dzia-
łalność jest równoległa do wysiłków tych, którzy walczą o władzę, nie rozjaśnia 
jej z bezpiecznej odległości. «T e o r i a » t o  r e g i o n a l n y  s y s t e m  t y c h  
z m a g ań”.72 Okazuje się więc, Ŝe teoria nie poprzedza praktyki, nie stanowi  
jej podbudowy.73 Foucault mówi wprost: „ona jest praktyką”.74 To w krytyko-
wanym przez niego dyskursie humanistycznym wychodzi się od pewnej go-
towej juŜ koncepcji bytu czy ludzkiej natury, które naleŜy jedynie potwierdzić  
i zrealizować.  

U Foucault t e o r i a  i  p r a k t y k a  są  j e d n y m  i  t y m  s a m y m, al-
bowiem jego genealogie funkcjonują jedynie w ramach konkretnych histo-
rycznych analiz, stanowiąc „skrzynki z narzędziami” dla współczesnych walk. 
Genealogiczna krytyka, która w swym ogólnym przesłaniu czy filozoficznym 
ethosie, stanowiącym jak gdyby formalną strukturę jego analiz, domaga się 

——————— 
70 Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość…, s. 174. 
71 DIT, t. 4, s. 667. 
72 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści a władza, s. 175 [wyróŜnienie — A. K.]. 
73 JuŜ w Les mots Foucault pisze: „Myślenie — zanim zarysuje, naszkicuje przyszłość, powie, 

co naleŜy czynić, zanim zachęci lub tylko zaalarmuje, juŜ w chwili narodzin jest samo  
w sobie działaniem i niebezpiecznym aktem”, [w:] Człowiek i jego sobowtóry, tłum. T. Komen-
dant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6 (203), s. 220. 

74 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści a władza, s. 175. 
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ludzkiej autonomii, wyraŜanej przez sprzeciw wobec (bardziej ogólnych) prak-
tyk i dyskursów konstytuujących naszą subiektywność, musi być zrealizowana 
(dopełniona) w ramach konkretnych genealogicznych analiz (np. dotyczących 
medykalizacji chorych psychicznie), w których pewne dyskursy  
i praktyki dotyczą konkretnej grupy jednostek. Foucaulta aktywność krytyczna 
zawiera więc dwa momenty: (1) f o r m a l ną  i d eę  autonomii i wolności, 
jako moŜliwości autokreacji (autotransformacji), która wyraŜa się w ethosie 
nowoczesności, (2) k o n k r e t ną  t r eś ć  odnoszącą się do walk poszczegól-
nych grup jednostek.  

Esej o Oświeceniu kończy się następującym twierdzeniem: „Nie wiem, czy 
dzisiejsze zadanie krytyki wymaga zaufania wobec Aufklärung; stale myślę, Ŝe 
to zadanie wymaga pracy nad naszymi granicami, to znaczy uwaŜnej pracy na-
dającej formę naszym zniecierpliwieniom wobec wolności”.75 Ogólny postulat 
wolności musi zawsze przyjąć jakąś konkretną formę, wolne podmioty mogą 
być bardzo róŜne. Nie ma więc czegoś takiego jak wolność w ogóle i nic jej nie 
zapewni, choćby najlepsza teoria, prawo czy instytucja. 

Genealogia jest więc juŜ od początku zaangaŜowana: „Wychodzę od proble-
mu ujętego w terminach, w jakich staje on przed nami dzisiaj, i próbuję tworzyć 
jego genealogię. Zamysł genealogii oznacza, Ŝe prowadzę analizę, biorąc za 
punkt wyjścia aktualną kwestię”.76 Według Foucaulta nawet najlepsza teoria nie 
posiada wystarczającego zabezpieczenia przeciwko błędnym wyborom politycz-
nym, czego przykładem jest humanizm, który mógł być jednocześnie faszy-
zmem. JuŜ Deleuze w swej ksiąŜce o Nietzschem (1961) twierdził, Ŝe gdyby 
Nietzsche Ŝył dłuŜej, „zobaczyłby, jak najbardziej krytyczne pojęcia zostają 
obrócone w najbardziej płaski, najpodlejszy konformizm ideologiczny”.77 Nie 
znaczy to, Ŝe w imieniu teorii moŜna robić wszystko, ale Ŝe według autora  
Historii seksualności konieczna jest roztropna p o s t a w a  „e k s p e r y m e n -
t a l n a”  (expérimentale): „[W] kaŜdym momencie, krok po kroku, naleŜy kon-
frontować to, co się myśli i mówi, z tym, co się robi i kim się jest. […] Zawsze 
skłonny byłem łączyć razem, tak ściśle jak to moŜliwe, historyczne i teoretyczne 
analizy stosunków władzy, instytucji i wiedzy z ruchami, krytykami i ekspery-
mentami, które w rzeczywistości stawiają je pod znakiem zapytania. Jeśli upie-
ram się co do tej «praktyki», to nie po to, aby «stosować» idee, lecz aby je prze-
testować (éprouver) i zmodyfikować (modifier)”.78  

——————— 
75 DIT, t. 4, s. 578. 
76 M. Foucault, Troska o prawdę, s. 151. 
77 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 61. 
78 DIT, t. 4, s. 585. 
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Dla Foucaulta nie jest waŜna t e o r i a  c a ł oś c i o w a  (la théorie 
d’ensemble) czy t o t a l i z a c j a, chce podejmować problemy, które są „kon-
kretne i ogólne (généraux), na ile to moŜliwe”.79 Badanie relacji między rozu-
mem i szaleństwem (raison/folie), jest przykładem analiz, które z jednej strony 
dotyczyły konkretnego problemu politycznego, a z drugiej próbowały ukazać 
konstytutywny moment naszej historii. Problematyzacje, które analizował  
Foucault: obłęd, choroba, zbrodnia i seksualność, dotyczyły zarówno teorii, jak  
i praktyki. Dlatego twierdzi: „Konieczne było podnosić je zarówno jako pytania 
dotyczące dnia dzisiejszego (questions d’actualité), jak i jako pytania historycz-
ne, jako problemy moralne, epistemologiczne i polityczne”.80 

Foucault nie nakazuje traktować swych analiz jako prawdziwych i fundamen-
talnych („Jakie miałby do tego prawo?”), lecz p r z y kł a d o w y c h, w których 
p o k a z u j e  s ię, jak moŜna by realizować praktyczną krytykę w ramach kon-
kretnych dziedzin. Jak twierdzi w jednym z wykładów: „jesteście całkowicie 
wolni i moŜecie robić, co wam się podoba, z tym, co wam powiem. Są to tropy 
badawcze, pomysły, schematy, zarysy, narzędzia — wykorzystajcie je, jak chce-
cie”.81 Owen w związku z powyŜszym pisze: „Genealogie Foucaulta są poli-
tycznie zaangaŜowane, co zapewnia ich etyczną odpowiedzialność wobec inno-
ści, ale poprzez odmowę gestu legislacji i ich ograniczenie do ekonomii przy-
kładowości (exemplarity). Genealogie usiłują tworzyć w tym samym momencie 
uogólnioną formalną społeczność oceny oraz lokalną rzeczową (substantive) 
społeczność oceny”.82  

Koncentracja na konkretnych problemach, zanurzenie w rzeczywistości, nie 
przeszkadza w moŜliwości realizacji ogólniejszych celów. Ostatecznie okazuje 
się, Ŝe Foucault w poszukiwaniu swej intelektualnej funkcji nie jest w stanie 
utrzymać trudnego zadania intelektualisty szczegółowego. Staje się, w interpre-
tacji Rorty’ego, „rycerzem autonomii”, któremu chodzi o „przekształcanie siebie 
dzięki własnej wiedzy”, zaś „praca intelektualna jest związana z tym, co moŜna 
by nazwać estetyzmem, w znaczeniu zmieniania siebie”.83 Marek Kwiek (idąc za 
interpretacją Rorty’ego) zauwaŜa, Ŝe autor Historii seksualności nie był w stanie 

——————— 
79 Ibidem, s. 587. 
80 Ibidem. 
81 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 13. 
82 D. Owen, Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of Rea-

son, Routledge, New York 1994, s. 217. MoŜna tutaj wskazać na podobieństwo między formalny-
mi (beztreściowymi) i materialnymi (rzeczowymi) kryteriami sprawiedliwości. Foucault próbuje 
oscylować między skrajnościami: między metafizyczną abstrakcją a lokalnym empiryzmem. 

83 M. Foucault, The Minimalist Self, [w:] Politics, Philosophy, Culture: Interwiews and Other 
Writings 1977–1984, L. D. Kritzman (ed.), Routledge, New York 1988, s. 14. 
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utrzymać zarysowanego podziału na intelektualistę ogólnego i szczegółowego, 
nie jest równieŜ w stanie poza te opozycje wykroczyć. Tak jak wcześniej francu-
ski filozof oscylował pomiędzy antyfundamentalizmem a miejscami fundamen-
talistyczną, bo ontologizującą „analityką” władzy (władzy–wiedzy), następnie 
między antyoświeceniową nietzscheańską postawą a poczuciem bycia intelektu-
alnym spadkobiercą Oświecenia, czy między jednostką — artefaktem historycz-
nych relacji władzy, a wolnym, autonomicznym i autokreatywnym podmiotem, 
tak teraz oscyluje między róŜnymi skrajnymi funkcjami intelektualisty. Kwiek 
pisze: „Intelektualista — w klasycznym sensie wygoniony — powrócił, a więc 
Foucault p i s zą c y, a nie («lokalnie i regionalnie») d z i a ł a ją c y. Okazało się, 
iŜ nawet pomysł etyki jako estetyki jest pomysłem pisarza, który oczywiście  
w dzisiejszej ponowoczesnej aurze ma inne miejsce i inne zobowiązania, a nie 
pomysłem tego, kto wyrósł z «eksperta» i «uczonego». Gdy zniknął zgiełk (po-
majowych) zmagań z władzą, gdy przyszła świadomość skromnych moŜliwości 
filozofa jako filozofa, pozostało uwodzenie pisaniem i dawanie siebie za przy-
kład: klasyczny pomysł dostarczania exemplum dla potomnych”.84 

Mimo wszystko warto podkreślić, Ŝe samoświadomość Foucault co do spo-
łeczno-politycznych funkcji i moŜliwości dyskursu była nieco inna. Zaintere-
sowanie „subiektywnością” i „podmiotem”, „troską o siebie” wcale według 
niego nie koliduje z rolą krytyka teraźniejszości; Foucault nie chce zajmować 
się tylko sobą samym. W eseju odwołującym się do kantowskiego Oświecenia, 
autor stwierdza, Ŝe jego dzieło i postawa ontologii teraźniejszości posiada 
pewną spójność metodologiczną, która zachowana jest przez wzajemnie do-
pełniające się analizy wiedzy, władzy i subiektywności. Kiedy więc Paul  
Veyne przypisuje Foucaultowi postawę filozofów antycznych „Dać Ŝyjącym 
exempla”,85 postawę tę moŜna odnieść nie tylko do indywidualnej pracy nad 
sobą, nie tylko do Ŝycia jako dzieła sztuki, jako rękodzieła i cięŜkiej pracy 
rzemieślnika–ascety. Foucault chciał zapewne d ać  p r z y k ł a d  p o t o m -
n y m  równieŜ na gruncie społecznej i kulturowej krytyki. Mimo Ŝe wiedział, 
iŜ nie jest w stanie uzasadnić swych wyborów: „nie moŜe podeprzeć się ani 
naturą ludzką, ani rozumem, ani funkcjonalizmem, ani przedmiotową ade-
kwatnością”, „próbował narzucić jedną ze swych preferencji… Nie twierdzi, 
Ŝe ma rację; chce wygrać i ma nadzieję, Ŝe jest aktualny”, ma nadzieję, Ŝe 
„wpłynie na wybór walczących stron”.86 

——————— 
84 M. Kwiek, „Powinni tylko iść”… , s. 68. 
85 P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6 (203),  

s. 328. 
86 Ibidem, s. 325, 326. 
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PowyŜsze rozwaŜania są efektem pytań o moc krytyczną myśli Michela  
Foucaulta. Szczególnie mocno widoczne są tutaj trudności w ustaleniu norma-
tywnej podstawy jego krytyki, której zarzuca się estetyzm i subiektywizm,  
i kryptonormatywizm. Wątek ten będzie rozwinięty w części drugiej ksiąŜki 
(Myśl krytyczna).  

 
* * *  

 
Postać Foucaulta jest przykładem dylematów, przed którymi stoi współcze-

sny intelektualista. Wraz z wieloma francuskimi filozofami pozbawił on nas 
wiary w obecność głębokiej istotnej rzeczywistości, którą próbował wydobyć na 
światło dzienne lub o którą walczył intelektualista klasyczny. Co więcej, starał 
się wykazać, Ŝe ten „idealistyczny” sposób opisywania rzeczywistości niesie za 
sobą zagroŜenia; jest atrakcyjny nie tylko dla filozofa, ale i dla człowieka wła-
dzy, który chciałby mieć za sobą nie tylko moŜliwość rządzenia jednostkami  
i kontrolowania ich, lecz takŜe słuszność i prawdę. Nie chcąc być więc „wspól-
nikiem władzy”, autor Historii seksualności staje się, po części, bezbronny wo-
bec zarzutów o beztroskę wobec spraw społecznych, które były na pierwszym 
miejscu w hierarchii intelektualisty dotychczasowego. Dla Foucaulta i innych 
filozofów ekstremalnych problematyzacja i destabilizacja naszych opisów rze-
czywistości wydaje się waŜniejsza niŜ jej legitymizacja i szukanie fundamentów. 
Co więcej, ta problematyzacja rzeczywistości ma wymiar etyczny, albowiem 
uwraŜliwia nas na wszelakie przejawy ludzkiego cierpienia, wskazuje na to, co 
jest juŜ „nietolerowalne”. Koncepcja intelektualisty szczegółowego jest ponadto 
szansą w dyskusji o roli i funkcji naukowców i ekspertów, a nie tylko huma- 
nistów i artystów.  

Z kolei Baumanowska propozycja intelektualisty jako „tłumacza”, który staje 
się tłumaczem między róŜnymi tradycjami, preferuje hermeneutyczny model 
intelektualisty. Ta hermeneutyczna tradycja w klasycznej postaci świadoma jest 
historycznego uwikłania filozofii, a jednocześnie dąŜy do totalizacji i uniwersa-
lizacji. Zachowuje się tutaj rolę filozofii jako „substytutu religii” (S. Morawski), 
przy jednoczesnym nacisku na nieuchronną subiektywność ocen. JednakŜe 
współczesna nietzscheańska hermeneutyka (tzw. hermeneutyka „krytyczna” czy 
„radykalna”) podkreśla konieczność interpretacji, ale bez tendencji uniwersali-
zujących, bez wiary w źródłowość prawdy czy obecność ostatecznej interpretacji 
(zob. rozdział czwarty). Ta, jak powiada Bauman, „hermeneutyka syfonowa”, 
kwestionuje obecność fundamentów oraz ukazuje nam nieskończoność interpre-
tacji i perspektywiczność. Rorty — równieŜ sympatyk hermeneutycznej funkcji 
filozofii — chociaŜ w swej antymetafizycznej i antyepistemologicznej postawie 
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kwestionuje wiarę w głębokie i ostateczne prawdy, to jednak wciąŜ kładzie na-
cisk na społeczną i wspólnotową funkcję intelektualisty. Tak jak wcześniejszy 
intelektualista w swojej utopijnej wizji szukał racji dla „dobrego społeczeń-
stwa”, uzasadnień typu „dlaczego nie być okrutnym?”, tak jego „liberalna iro-
nistka” po prostu cierpienie zauwaŜa, nie szukając racji czy uzasadnienia dla 
sprzeciwu wobec niego. (Taką społeczną funkcję moŜe pełnić Foucaulta intelek-
tualista szczegółowy, który z racji swej kompetencji i dostępu do pewnych spo-
łecznych mechanizmów jest w stanie rozpoznawać ukryte formy przemocy, a 
nawet im zapobiegać). „Liberalna ironistka” dostrzega jednak, Ŝe funkcja inte-
lektualisty nie moŜe, czy raczej nie musi, ograniczyć się do społecznych działań, 
chce on takŜe być autokreatywny, chce mieć prawo do własnego opisu siebie 
oraz rzeczywistości (przykładem jest tutaj Foucaulta estetyka egzystencji). Dla 
Rorty’ego obie funkcje: „tekstualna” i „wspólnotowa”, nie stanowią zdecydo-
wanej alternatywy, są częścią rzeczywistości współczesnego myśliciela. Kon-
centracja na jednym z biegunów tego podziału moŜe być przyczyną niebezpie-
czeństw. Dominacja autokreacji (czyli wątku ekstremalnego) moŜe doprowadzić 
do ekstrapolacji własnych prywatnych pomysłów na całą społeczność (np. Hit-
ler, Mao). Z kolei koncentracja na pewnej wizji społeczności (tradycyjnej teorii 
społecznej), wyjście od jakiegoś „my” stanowi groźbę „apologii” pewnego spo-
sobu Ŝycia i społecznego systemu oraz zamknięcie drogi dla radykalnej krytyki 
stojącej w obronie grup społecznie marginalizowanych.  

„Ironiczna” postawa wobec rzeczywistości nie daje moŜliwości jej opisu za 
pomocą ostatecznego języka, nie daje szansy na ostatecznie zamkniętą interpre-
tację. Rzeczywistość staje się nieprzezroczysta i kaŜda próba uniwersalnego 
opisania jej jest juŜ naduŜyciem, jest gwałtem zadanym ludzkiej kreatywności. 
Ironistka ma świadomość ograniczoności i względności własnej interpretacji  
i jednocześnie ma do niej dystans. Ta umiejętność przyjęcia dystansu róŜni inte-
lektualistę od przeciętnego śmiertelnika, od człowieka zdrowego rozsądku, który 
wierzy, w istnienie „finalnego języka”, który wierzy w moŜliwość „prawdziwe-
go” opisu rzeczywistości. W ten sposób łatwo moŜe go rozczarować mowa inte-
lektualisty, który nie jest w stanie ujawnić hierarchii ostatecznych słów,  
a jedynie wskazać na konsekwencje i niebezpieczeństwa pewnych załoŜeń. Jak 
powiada Rorty: „Ironistkę cały czas niepokoi ewentualność, Ŝe urodziła się  
w niewłaściwym plemieniu, Ŝe nauczono ją grać w niewłaściwą grę języko-
wą”.87 Pozostaje więc wolne miejsce dla demagoga czy ideologa, którzy oferują 
pewność i dają nadzieję, Ŝe pośród wielu interpretacji kryje się jakaś prawdziwa, 

——————— 
87 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Wydawnictwo Spacja, 

Warszawa 1996, s. 110. 
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Absolutna Wiedza oraz Ŝe bolesny pluralizm poglądów nie jest nieskończony: 
istnieje opowieść, która jest w stanie pogodzić istniejące róŜnice i ukazać se-
kretne źródło Prawdy.  

Rozdział następny ujawnia konsekwencje ekstremalnej postawy i nowej 
funkcji filozofii oraz intelektualisty. NiemoŜność zajęcia postawy transcenden-
talnej, brak dystansu wobec świata wskazuje na wpływ pozaintelektualnych 
czynników na samoświadomość i kondycję człowieka (zob. teŜ rozdział czwar-
ty). Stąd antyhumanistyczna postawa Foucaulta, której specyfika staje się szcze-
gólnie widoczna w konfrontacji z antyhumanizmem Heideggera. 
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Rozdział trzeci 
 

Heidegger i Foucault: 
myśliciele współczesnego antyhumanizmu 

  
 

„Humanizm” dość osobliwego rodzaju 
[…] lucus a non lucendo.88 

 
 
Foucault znany jest jako autor głoszący śmierć człowieka, co w oczach wielu 

dyskredytowało go jako rzetelnego i godnego zaufania filozofa. Pomysł, aby 
zestawić twórczość tego francuskiego myśliciela z filozofem tak waŜnym  
i wpływowym dla dwudziestowiecznej myśli jak Martin Heidegger, ma po czę-
ści tego pierwszego uwiarygodnić. Ale równieŜ wskazuje na niemieckie wpływy 
we francuskiej filozofii, na związki i powinowactwa, o których nowa była  
w rozdziale pierwszym.  

Obecne w tym rozdziale rozwaŜania mają na celu przybliŜenie sensu krytyki 
humanizmu w dwóch jej istotnych punktach lub raczej osobach: Martina  
Heideggera — jako krytyka metafizyki oraz Michela Foucaulta — jako genealo-
ga władzy. Zestawienie obu filozofów jest o tyle uzasadnione, Ŝe istnieją duŜe 
zbieŜności w ich sposobie myślenia, sam zaś Foucault, mimo Ŝe nie poświęcił 
Heideggerowi Ŝadnego tekstu, w jednym z wywiadów twierdzi: „Heidegger był 
dla mnie zawsze filozofem istotnym”.89 Ponadto rozdział ten ma na celu ujaw-
nienie specyfiki, ale i trudności myśli Foucaulta, których dookreślenia podejmą 
się rozdziały następne. 

——————— 
88 M. Heidegger, List o „humanizmie”, [w:] Znaki drogi, tłum. J. Tischner, Fundacja Aletheia, 

Warszawa 1995 [dalej jako LH]. 
89 DIT, s. 703. 
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Humanizm/antyhumanizm 

Pojęcie humanizmu ma wiele aspektów i wymiarów, co samo jest przyczyną 
trudności w dyskusji. Heidegger w Liście o „humanizmie” definiuje humanizm 
jako: (1) wiarę w wartość ludzkiego rozumu — logocentryzm (np. człowiek jako 
animal rationale), która nadaje humanistyce metodę odmienną od obecnych  
w naukach przyrodniczych i religii; (2) antropocentryzm, czyli nacisk na ludzką 
rzeczywistość; co niekoniecznie wyklucza analizy społeczne, formy transcen-
dencji czy kosmiczny i boski wymiar ludzkiej egzystencji; (3) humanizację: 
czynienie człowieka wolnym od przesądów — emancypacja i filantropia. Przy-
jąć humanistyczną postawę, twierdzi Heidegger, to „rozwaŜać i troszczyć się, by 
człowiek był ludzki, a nie nie-ludzki, inhuman: „[…] pod pojęciem humanizmu 
rozumie się ogólnie staranie o to, by człowiek stawał się wolny ku swemu czło-
wieczeństwu i by w tym stawaniu się odnajdywał swą godność”; 90 (4) humanizm 
rzymski, stanowiący kultywację i próbę zachowania późnogreckiego, helleni-
stycznego ideału edukacji, szczególnie zaś odrodzenie humanizmu rzymskiego 
w epoce renesansu, skierowane przeciwko niehumanistycznemu „ciemnemu” 
średniowieczu.  

Rozum, człowiek, wolność i edukacja to hasła składające się na szerokie, po-
toczne pojmowanie humanizmu. Heidegger zdaje się rozumieć róŜnorodne 
aspekty pojęcia „humanizm”, chociaŜ próbuje projektować jego własną filozo-
ficzną wersję, która istoty człowieka poszukuje poza człowiekiem w nieokreślo-
nej relacji z ponadludzką i ponadboską prawdą. Podobnie jak u Foucaulta roz-
waŜania dotyczące humanizmu związane są u niego z krytyką transcendental-
nych koncepcji podmiotu oraz przekonaniem o zasadniczym zanurzeniu ludzkiej 
egzystencji w świecie.  

Nie mniej od samego humanizmu złoŜona jest geneza antyhumanizmu. Gło-
szony tutaj kryzys humanistycznych wartości i związanej z nimi wizji człowieka 
wynika częściowo z przesłanek społeczno-historycznych: całego szeregu kata-
klizmów, jakie miały miejsce w XX wieku. Z kolei filozoficzna wersja antyhu-
manizmu wskazuje na brak moŜliwości teoretycznego uprawomocnienia jakiej-
kolwiek koncepcji człowieka. Antyhumaniści zakwestionowali obiektywność  
i ponadczasowość promowanych przez nauki humanistyczne „odwiecznych 
wartości zachodniej cywilizacji”. Zakwestionowali transcendentalne koncepcje 
człowieka, jako ahistoryczne i arbitralne, oraz podwaŜyli w ten sposób towarzy-
szącą potocznej świadomości oczywistość sensu i godności ludzkiego istnienia. 

——————— 
90 LH, s. 134, 135. 
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Zakwestionowaniu uległa równieŜ dotychczasowa rola i miejsce filozofii  
w kulturze.  

Jedno wydaje się waŜne: skierowanie zainteresowań poza człowieka stanowi 
manifestację fundamentalnego zwrotu w „ekonomii” współczesnego myślenia, 
stanowi jego istotny wymiar, który nie moŜe zakończyć się jedynie wygraną 
którejś z dwóch powyŜszych opcji. Tym bardziej Ŝe za mistrzów antyhumani-
zmu uwaŜa się tak wielkich myślicieli, jak Marks (szczególnie w interpretacji  
Louisa Althussera), Nietzsche i Heidegger. 

Wymienieni filozofowie wyznaczyli strategie krytyki i punkty sporne w dys-
kusji na temat współczesnego humanizmu. Wydaje się, Ŝe filozofowie ekstre-
malni, tacy jak: Deleuze, Foucault czy Derrida, jedynie powtarzają pytania, któ-
re zadali ich poprzednicy. W poniŜszych rozwaŜaniach pojawia się pytanie, jak 
czytać, jak interpretować filozofów ekstremalnych, którzy niełatwo dają się  
zignorować na rynku dzisiejszego świata. 

 
 

Heidegger i krytyka humanizmu 

Heidegger jest krytykiem nowoczesności. Cechy jego diagnozy w postaci 
powszechnej technologizacji, reifikacji, sekularyzacji czy tyranii opinii publicz-
nej nie są czymś oryginalnym. Elementy takiej krytyki moŜna juŜ spotkać  
u Maxa Webera, w szkole frankfurckiej, u Oswalda Spenglera, czy Ernsta  
Jüngera. Specyfiką jego krytyki jest próba wskazania na najgłębsze źródła ska-
Ŝenia kultury. Nie jest to więc zachłanny kapitalizm i specyfika protestantyzmu, 
postępująca technologizacja, nie Gestalt robotnika, ale raczej humanizm obecny 
w filozoficznej tradycji Zachodu. Humanizm stanowi podłoŜe reifikacji, techno-
logizacji i sekularyzacji nowoczesnego świata. 

Jaki to człowiek, jaki humanizm stanowi źródło tych wszystkich zagroŜeń  
i niebezpieczeństw? Odpowiedź Heideggera brzmi — człowiek metafizyczny; 
albowiem krytyka humanizmu jest dla niego krytyką metafizyki:  

 
Wszelki humanizm albo opiera się na metafizyce, albo sam czyni siebie podstawą jakiejś 
metafizyki. Wszelkie określenie istoty człowieka, które juŜ z góry zakłada wykładanie by-
tu bez pytania o prawdę bycia, jest metafizyczne — świadomie lub nieświadomie. Dlatego 
okazuje się, Ŝe — ze względu na sposób określania istoty człowieka — cechą charaktery-
styczną takiej metafizyki jest to, Ŝe jest ona „humanistyczna”, a wobec tego kaŜdy huma-
nizm jest metafizyczny.91 

——————— 
91 Ibidem, s. 135. 
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Krytyka humanizmu okazuje się dla Heideggera krytyką metafizyki, krytyką 
filozofii (z gruntu metafizycznej), ostatecznie zaś krytyką kultury zdominowanej 
przez naukę i technologię. W tych wszystkich wymiarach człowiek jest postrze-
gany jako pan bytu, który złudnie „przybiera pyszną pozę władcy świata”.92 

Krytyka całej tradycji Zachodu, której formą klasyczną jest metafizyka,  
w wersji Heideggera wskazuje na głęboki kryzys czy, jak powiada Megill: „no-
stalgiczny, idealistyczny, technologiczny katastrofizm”;93 Pojęcia, jakich uŜywa 
niemiecki filozof na określenie epoki, „do której my jeszcze naleŜymy”: „czas 
marny”, „Noc Świata”, „brak Boga”, zdają się zbieŜne z najgorszymi doświad-
czeniami dwudziestego wieku, takimi jak uŜycie broni nuklearnej, nieograni- 
czony wzrost technologizacji i biurokratyzacji Ŝycia (moŜna teŜ dodać, Ŝe  
Heidegger miał negatywny stosunek do demokracji parlamentarnej i gospodarki 
rynkowej). 
Źródeł obecnego stanu dopatruje się Heidegger w trwającej od Platona trady-

cji metafizycznej, której ostatnim etapem jest „planetarny ruch nowoczesnej 
techniki”; techniki, która „coraz bardziej odrywa ludzi od ziemi i pozbawia ich 
korzeni”.94 Krytyczny stosunek do tradycji filozoficznej i krytyczna diagnoza 
współczesności mogą być zrozumiałe jedynie z perspektywy poszukiwanego 
przez filozofa „innego myślenia”, z perspektywy jego Seinsfrage, czyli pytania  
o bycie, czy teŜ próby myślenia róŜnicy ontologicznej między bytem (das Seien-
de) a Byciem (das Sein). Namysł nad byciem nie jest idącym w głąb metafi-
zycznym dociekaniem stosunku rzeczy do podstawy ich istnienia, nie ucieka się 
do Ŝadnego najwyŜszego rodzaju bytu (arche, ousia, Geist, odwieczne prawa 
natury czy prawa dziejów) czy natury ludzkiej. Jest raczej doświadczeniem dzie-
jowości wszelkiego działania i poznania, w którym to, czym człowiek jest, jego 
natura, nie mogą być ustalone raz na zawsze.  

Jak trudno dostroić się do takiego myślenia (co sprawiło kłopot samemu  
Heideggerowi, który napotyka nieustanne przeszkody w procesie otwierania 
obszaru zapytywania, stosując róŜne podejścia i zmiany akcentów; uŜywa m.in. 
pojęć: Austrag, Lichtung, Ereignis), jak cięŜko przezwycięŜyć kanony nowoŜyt-
nej filozofii, jak trudne jest to myślenie, które ma być czymś innym niŜ jedynie 
rozwiązywaniem problemów i poszukiwaniem dyrektyw dla Ŝycia społecznego, 
świadczy fakt, Ŝe kiedy byt jako fundament nam się „wymyka”, pojawia się 

——————— 
92 M. Heidegger, Pytanie o technikę, [w:] Budować, mieszkać, myśleć, red. K. Michalski, War-

szawa 1977, s. 247. 
93 A. Megill, Prophets of Extremity…, s. 140. 
94 Tylko Bóg mógłby nas uratować (wywiad udzielony przez M. Heideggera tygodnikowi „Der 

Spiegel” 23. 09. 1966), tłum. M. Łukasiewicz, „Aletheia” 1990, nr 1 (4), s. 388. 
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„trwoga”. Od strony metafizyki czy nauki to, o co zapytuje Heidegger, pojawia 
się jako budząca trwogę Nicość. 

Dopiero z perspektywy pytań o bycie zrozumiały jest sens Heideggerow-
skiego antyhumanizmu, który nie jest gloryfikacją „barbarzyńskiej brutalno-
ści”, lecz myśleniem, które próbuje myśleć „istotę” człowieka bardziej pier-
wotnie i ocenić prawdziwą jego „godność”. Heidegger mówi o tym bardzo 
sugestywnym językiem: 

 
Jeśli jednak człowiek ma się raz jeszcze znaleźć w pobliŜu bycia, musi wpierw nauczyć się 
egzystować w tym, co bezimienne. […] Człowiek, zanim przemówi, musi na nowo dać się 
ugodzić wezwaniu bycia, naraŜając się na niebezpieczeństwo, Ŝe wtedy rzadko będzie miał 
coś do powiedzenia. W ten sposób zostanie przywrócona słowu drogocenność jego istoty, 
człowiekowi zaś domostwo dla zamieszkania w prawdzie bycia.95 

 

 
List o „humanizmie” 

Otwartą wypowiedzią Heideggera na temat humanizmu jest Brief über Hu-
manismus (1947). Stanowi on odpowiedź na pytania Jeana Beaufreta, pośrednio 
zaś na tekst Sartre’a: L’Existentialisme est un humanisme (1946), w którym 
francuski autor sklasyfikował „młodego” Heideggera jako „ateistycznego egzy-
stencjalistę”.96 W Liście znajdujemy częściową odpowiedź na chybioną sympa-
tię Sartre’a, którego opis poglądów autora traktatu Bycie i czas wydaje się nad-
uŜyciem i dysinterpretacją, tym bardziej Ŝe nie uwzględnia zwrotu (Kehre)  
w myśleniu niemieckiego filozofa.97 W Liście sam Heidegger potwierdza, Ŝe 
jego wczesne pisma mogły sugerować taką błędną interpretację:  

 
——————— 

95 LH, s. 133. 
96 Sartre uwaŜa Heideggera za (1) „ateistycznego egzystencjalistę”, zapewne dlatego, iŜ przy-

pisuje Dasein zasadniczą rolę, którą teologia do tej pory przypisywała Bogu; (2) za humanistę, 
jako Ŝe jest skoncentrowany na człowieku (Dasein); (3) ponadto Sartre przypisuje heideggerow-
skiej jaźni formułę „egzystencja poprzedza esencję”, sugerując, Ŝe subiektywność jest tutaj punk-
tem wyjścia. Tego rodzaju interpretacja po części wynika z szeregu niejasności i nieokreśloności 
stanów i moŜliwości Dasein. 

97 Przejawy zwrotu w myśleniu Heideggera mógł Sartre odnaleźć w pracach powstałych po 
napisaniu traktatu Bycie i czas, takich jak Hölderlin und das Wesen der Dichtung (1937) czy Vom 
Wesen der Wahrheit (1943). Sartre zauwaŜył ten istotny zwrot w myśleniu Heideggera po spotka-
niu z nim we Fryburgu (1945), o czym zwierzył się Simone de Beauvoir (w 1953 roku), mówiąc: 
„Heidegger szedł w kierunku mistycyzmu” (za: J. P. Fell, Heidegger and Sartre, Columbia 
University Press, New York 1979, s. 165). 
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Zapewne dlatego nie jest łatwo podjąć myślenie, które porzuca subiektywność, Ŝe w opu-
blikowanej wersji Bycie i czas nie znalazł się trzeci rozdział pierwszej części pod tytułem 
Zeit und Sein, a tam wszystko się odwraca. […] Ów zwrot nie oznacza zmiany stanowiska, 
jakie zająłem w Bycie i czas; to właśnie dopiero dzięki niemu podjęta w Bycie i czas próba 
myślenia osiąga płaszczyznę, z której wyszło jej doświadczenie — doświadczenie wywo-
dzące się z podstawowego — doświadczenia zapomnienia bycia.98 

 
Na pytanie Beaufreta „Jak moŜna przywrócić sens słowu «Humanizm»?” He-

idegger daje odpowiedź złoŜoną. Zastanawia się, czy w ogóle konieczne jest 
uŜywanie tego pojęcia i wszelakich „-izmów”, które nie budzą juŜ zaufania i są 
często wynikiem domagania się przez opinię publiczną nowych haseł i nazw. 
Myślenie (Denken), które ma być zgodne ze swoim „rodowodem”, nie moŜe 
okazać się rozwiązywaniem trudnych problemów i poszukiwaniem wskazań dla 
Ŝycia społecznego, „rachowaniem” czy „techniką wyjaśniania przez przyczyny 
ostateczne”.99 Szereg takich „etykiet” stanowi rezygnację z „Ŝywiołu myślenia”, 
które pierwotnie było sprzyjaniem, pamięcią, skupianiem się na tym, co nas 
najbardziej obchodzi, co nas dotyczy: „Myślenie dobiega kresu wtedy, gdy  
odstępuje od tego Ŝywiołu, którym jest to, dzięki czemu myślenie moŜe być 
myśleniem”.100 

Autor Listu o „humanizmie” twierdzi, Ŝe kaŜdy humanizm jest metafizycz-
ny, to znaczy wychodzi od jakiejś koncepcji metafizycznej, od jakiejś wykład-
ni natury świata czy dziejów; wychodzi od jakiejś gotowej koncepcji „natury” 
ludzkiej. W ten sposób humanizm nie pyta o to, co dla Heideggera najbardziej 
istotne — „o związek bycia z istotą człowieka”.101 MoŜliwe są róŜne koncepcje 
człowieka, róŜne są humanizmy. Autor podaje staroŜytny przykład określenia 
człowieka jako animal rationale, odwołuje się równieŜ do Marksowskiego 
humanizmu, dla którego natura ludzka ma charakter społeczny, oraz chrześci-
jańskiego humanizmu, w którym „wszystko podporządkowane jest zbawieniu 
duszy”. Nie oznacza to jednak, choć taka interpretacja moŜe się narzucać,  
Ŝe Heidegger zrównuje humanizm z esencjalizmem, wskazaniem na istotowe 
cechy człowieczeństwa. Okazuje się, Ŝe takiego stwierdzenia nie moŜna zna-
leźć w Liście. Autor pisze tam wręcz, Ŝe: „Istotowe określenie człowieka  
nie demaskuje jako fałszywych humanistycznych wykładni człowieka jako 
animal rationale, «osoby», istoty cielesno-duszno-duchowej ani nie powo- 

——————— 
98 LH, s. 140. 
99 Ibidem, s. 132. 
100 Ibidem, s. 131. 
101 Ibidem, s. 153. 
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duje odrzucenia tych wykładni”.102 Te wszystkie określenia człowieka są  
na swój sposób prawdziwe, lecz Ŝadne z nich nie dociera do tego, co najwaŜ- 
niejsze. 

Jaki jest więc podstawowy grzech humanizmu, jakiego wymiaru ludzkiej eg-
zystencji i myślenia nie były w stanie uchwycić dotychczasowe humanizmy, 
jeŜeli nie jest nim wyłącznie zarzut esencjalizmu? Główne oskarŜenie, jakie 
pojawia się wobec tych wszystkich „humanizmów”, polega na tym, Ŝe „szczy-
towe humanistyczne określenia istoty człowieka nie zawierają jeszcze doświad-
czenia właściwej człowiekowi godności”.103 Według Heideggera nie moŜna 
pytać o „istotę” człowieka bezpośrednio, jako Ŝe pytanie to musi być poprze-
dzone pytaniem o sens bycia w ogóle; nie chodzi więc o naturę człowieka, lecz  
o odniesienie istoty człowieka do bycia. Metafizyka nie jest w stanie dostrzec 
tego, Ŝe: „człowiek ziszcza się li tylko w swej istocie, w której został ugodzony 
przez wezwanie bycia”.104 Z jednej strony chodzi o to, Ŝe mówiąc o byciu nie 
moŜemy najpierw wychodzić od jakiejś koncepcji człowieka i wtórnie poszuki-
wać jego relacji z byciem. Z drugiej zaś bycie nie jest czymś wszechogarniają-
cym, wobec którego człowiek jest jedynie jednym z wielu bytów, mających  
z innymi bytami określoną relację. Człowiek jest w pewnym sensie ponad tym 
wszystkim (czy obok tego), co go otacza. 

JeŜeli Heidegger mówi o człowieku jako egzystencji, to nie odnosi słowa 
„egzystencja” do wszystkiego, co rzeczywiste, „od Boga aŜ po ziarnko pia-
sku”. Ludzka „ek-sistentia”, ekstatyczna istota człowieka, jest czymś innym 
niŜ metafizyczna existentia. Ludzka „ek-sistentia” wykracza poza siebie, reali-
zuje swe istotne zadanie, o ile przestaje krąŜyć wokół samej siebie i staje się 
prześwitem (Lichtung) bycia, czyli kiedy zostanie „ugodzona” przez samo 
bycie. 

We wprowadzeniu do Czym jest metafizyka? autor akcentuje wyjątkowość 
człowieka, który jest bytem otwartym, to znaczy, Ŝe ani teologia, ani biologia 
czy psychologia nie określają raz na zawsze istotnych moŜliwości człowieka. 
śadne „co” nie jest tym, czym człowiek jest w swej istocie. Jak twierdzi Heideg-
ger: „Jedynie człowiek egzystuje. Skała jest, lecz nie egzystuje. Drzewo jest, 
lecz nie egzystuje. Koń jest, lecz nie egzystuje. Anioł jest, lecz nie egzystuje. 
Bóg jest, lecz nie egzystuje”.105 

——————— 
102 Ibidem, s. 142. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem, s. 137. 
105 M. Heidegger, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, tłum. K. Wolicki, [w:] Znaki drogi, 

Fundacja Aletheia, Warszawa 1995, s. 176. 
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W wykładzie Co znaczy myśleć? autor twierdzi, Ŝe człowiek jest „wska-
zówką”, „Jako ten, który wskazuje na to, co się usuwa”.106 Człowiek nie jest 
czymś najpierw, a dopiero później tym, który wskazuje na to, co jest poza nim. 
Jest człowiekiem ze względu na to wskazywanie, sam znak zaś (czyli czło-
wiek) nie musi być odczytany. „Myśląca poezja Hölderlina” ujawnia, według 
Heideggera, ten wymiar człowieczeństwa w słowach: „Jesteśmy znakiem, 
niewytłumaczalnym”.107 

Z tego sposobu myślenia wynika miejsce człowieka wśród bytów i historii. 
W swym istotnym wymiarze człowiek przestaje o sobie decydować. Zostaje 
rzucony w dzieje i nie moŜe nic bezpośrednio w nich zdziałać, rzadko ma coś do 
powiedzenia. Nie jest panem historii, nie jest panem języka, jego myślenie  
i działanie są nieefektywne, nie dają bezpośrednich rezultatów. Wobec ludzkiej 
niemocy (która stanowi równocześnie jego siłę), Heidegger zastanawia się, czy 
warto jeszcze zachować słowo humanizm. Nowy humanizm musiałby być 
czymś sprzecznym w sobie — humanizmem niemetafizycznym, w którym 
„człowiek nie jest panem bytu. Człowiek jest pasterzem bycia”.108 Jako pasterz 
bycia (a nie na przykład funkcjonariusz ludzkości), człowiek potrzebuje bycia, 
tak jak bycie potrzebuje człowieka. Heidegger zrywa z nowoŜytną „egolo-
giczną” tradycją, której skrajną postacią jest solipsyzm. Podmiot nie jest warun-
kiem świata; świat istnieje obiektywnie, ale bez człowieka nie moŜe się istoczyć. 

Heidegger jest świadomy trudności, jakie moŜe napotkać próba zrozumieniu 
jego języka, jeŜeli będziemy się starali tego dokonać z perspektywy metafizycz-
nej tradycji uprawomocnienia wiedzy, która zagubiła pewien istotny wymiar 
myślenia. Europejski intelektualizm, który doprowadził do utoŜsamienia rozumu 
z nauką, przyczynił się do dezintegracji sił duchowych Zachodu, doprowadził do 
mierności, trywializacji i instrumentalizacji myślenia. Dlatego w wykładzie  
Co znaczy myśleć? obsesyjnie i nieco prowokacyjnie powtarza, iŜ „jeszcze nie 
myślimy”. Autor obawia się, Ŝe otwarta krytyka humanizmu czy teŜ projekt 
innego niemetafizycznego humanizmu moŜe wywołać szereg nieporozumień, 
błędy w interpretacji, na jakie naraŜona jest „droga myślenia w Ŝywiole bycia  
i czasu”.109 

Jakich to niebezpieczeństw moŜna się dopatrywać w Heideggerowskim „my-
śleniu przeciw wartościom”? W jakie koleiny myślowe moŜe wpaść interpreta-

——————— 
106 Idem, Co znaczy myśleć, [w:] M. Kostyszak, Martin Heidegger — rękodzieło myślenia, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 103. 
107 Mnemozyne, [w:] Poezje wybrane, tłum. M. Jastrun, PIW, Warszawa 1964, s. 128. 
108 LH, s. 151. 
109 Ibidem, s. 154. 
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cja, która w sposób powierzchowny odczyta niektóre wypowiedzi autora dzieła 
Bycie i czas? Autor sam wskazuje na takie niebezpieczeństwa, do których zali-
cza zarzut barbarzyńskiego antyhumanizmu, irracjonalizmu, brak transcendencji 
i nihilizm. Heidegger chce podkreślić, Ŝe fakt, iŜ krytykuje dotychczasową tra-
dycję filozoficzną, porzucenie zadania szukania uniwersalnych ponadczasowych 
podstaw rzeczywistości, nie musi doprowadzić do deprawacji myślenia. Alterna-
tywną wobec dotychczasowych postaci humanizmu nie jest irracjonalna brutal-
ność, inwazja instynktów i agresji. Z faktu historyczności i względności naszego 
myślenia niekoniecznie wypływa nihilizm jako utrata twórczych moŜliwości 
myślenia i działania. 

Pomimo zapewnień samego Heideggera co do pozytywnego i z natury etycz-
nego charakteru jego myślenia, w kontekście dyskusji o humanizmie, nie wolno 
nam ignorować zagroŜeń, jakie niesie powyŜsza filozofia. Tym bardziej Ŝe  
w obecnym po zwrocie sposobie myślenia Heideggera trudno wyodrębnić aspekt 
emancypacyjny czy międzyludzki, który przypisujemy myśleniu humanistycz-
nemu. O ile w traktacie Bycie i czas moŜna było jeszcze zauwaŜyć społeczny  
i polityczny wymiar ludzkiego świata w pojęciach Sorge (troska), Fürsorge (tro-
skliwość), Mitsein (współbycie), Mitdasein (współbytowanie), o tyle po zwrocie 
trudno dopatrzyć się wizji jakiegoś autentycznego współbytowania; dominuje 
jedynie pragnienie ekstatycznej relacji wobec Bycia.  

Nakierowana na nieustanne zapytywanie myśl Heideggera nie daje nam od-
powiedzi, jak Ŝyć w autentycznej społeczności, nie wnosi dialogicznego i komu-
nikacyjnego wymiaru w Ŝycie polityczne. Nawet kiedy filozof mówi o społe-
czeństwie, to wypowiedzi mają charakter ogólnikowy i niejasny (np. gdy mówi 
o tyranii opinii publicznej), co niezaleŜnie od intencji budzić moŜe mieszane 
uczucia i najgorsze skojarzenia.  

Być moŜe Heidegger nie kieruje się ku solidarności i wzajemnemu zrozu-
mieniu, nie daje wizji krytycznej społeczności, a przedstawia jedynie totalizują-
cą krytykę. Zarazem jednak trudno mówić w ramach tego projektu o antropolo-
gicznym, humanistycznym podejściu czy teŜ społecznej lub politycznej utopii. 
Filozofia, która stara się uchwycić róŜne ekonomie myślenia pojawiające się  
w świecie Zachodu, w których człowiek stał się punktem odniesienia dopiero  
w pewnym momencie (poprzedzały go na przykład idee natury, bytu, idei), nie 
moŜe zgodzić się na beztroski powrót do dawnego dyskursu z perspektywy 
podmiotu. Zadaniem Heideggera jest analiza epokowych konstelacji w zachod-
niej historii oraz ich transformacji, a takŜe próba odpowiedzi na wezwanie, jakie 
niesie współczesna epoka. Szukając „epokowych przemian” czy „zmieniających 
się wykładni bycia”, „konstelacji”, dopatruje się w miarę trwałych „cech” nie  
w człowieku, ale w dziejach.  
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Myśl Heideggera nie moŜe zatrzymać się na jakimś rozwiązaniu, na funda-
mentalnej podstawie, nas zaś zmusza, aŜebyśmy zakwestionowali dotychczaso-
we załoŜenia i cele. Nie mówi „dlaczego”, mówi „Ŝe”: „Ŝe dzieje bycia są, jakie 
są”. Ilustracją jest tutaj sentencja Goethego: 

 
Jak? Skąd? I Dokąd — milczą Bogowie! 
Porzuć Dlaczego?, zostań przy Bowiem.110 

 
Humanizm, który w swych definicjach ma wymiar (1) logocentryczny,  

(2) antropocentryczny i (3) emancypacyjny czy (4) nawiązujący do hellenistycz-
nej tradycji edukacyjnej, wpisuje się w oczach Heideggera w metafizyczną tra-
dycję uprawomocnienia wiedzy; przez co staje się integralnym elementem 
przemian, które doprowadziły do współczesnego kryzysu kultury. Autor Listu  
o „humanizmie” w swych analizach wprowadza podwójne określenie humani-
zmu. (1) Historyczne, związane z renesansowym powrotem do literackiej i arty-
stycznej spuścizny staroŜytnej Grecji i Rzymu (chodzi bardziej o łaciński 
Rzym), uznanie klasyków za pouczający ideał; (2) oraz teoretyczne: filozoficzna 
istota samego zjawiska. Drugie określenie, w którym człowiek ustanowiony 
został podstawą i punktem centralnym całej rzeczywistości (subiektywizm, an-
tropocentryzm, woluntaryzm), odnajduje swe historyczne korzenie nie w rene-
sansie, lecz w nowoŜytności; szczególnie zaś w ego–cogito Kartezjusza i trans-
cendentalnym idealizmie Kanta.  

JeŜeli Heidegger szuka metafizycznego podłoŜa nowoŜytnej nauki i techniki, 
oznacza to, Ŝe według niego tradycyjne myślenie Zachodu (którego klasyczną 
formą jest metafizyka), wraz z jego coraz większym zapomnieniem o byciu, 
doprowadziło do opanowania i manipulowania bytem oraz oddania wszelkiego 
bytu w ręce człowieka. Źródeł nowoŜytnej nauki i technologii nie znajduje nie-
miecki filozof jedynie w XVII-wiecznym przyrodoznawstwie i XVIII-wiecznej 
technologii maszyn. Planetarny ruch nowoczesnej techniki ma korzenie juŜ  
w myśleniu Platona, później zaś Kartezjusza, Hegla i Nietzschego. 

Uprzedmiotowienie bytu jest zjawiskiem nowoŜytnym, którego integralnym 
procesem jest pojawienie się subiektywizmu, indywidualizmu oraz obiektywi-
zmu. W nowoŜytności pojawia się niezaleŜny podmiot, subiectum, człowiek 
jako punkt odniesienia dla całego bytu: „Uprzedmiotowienie bytu dokonuje się 
w przed-stawianiu (Vor-stellen), w którym zmierza się do tego, by wszelki byt 
ustawić przed sobą w taki sposób, aby rachujący człowiek mógł mieć pewność 

——————— 
110 M. Heidegger, A. Guzzoni, Protokół z seminarium na temat wykładu „Czas i Bycie”, tłum. 

J. Mizera, „Principia” 1995, t. XIII–XIV, s. 120 [wyróŜnienie — M. H.]. 
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bytu, to znaczy być pewnym”.111 Heidegger mówi o nowoŜytnym „światoobra-
zie”, w którym człowiek zaczyna posiadać obraz bytu. W momencie gdy czło-
wiek zaczyna sobie przedstawiać byt, sam ustawia się po przeciwnej stronie, 
czyniąc z „z siebie scenę, na której byt musi się odtąd przed-stawiać, prezento-
wać, tzn. być obrazem”.112 Okazuje się, Ŝe proces powstawania przedmiotu, 
przez co byt moŜe być obiektem badań nauki, jest równoległy do powstawania 
subiectum — ośrodka odniesienia do wszelkiego bytu. W tym momencie huma-
nizm staje się moŜliwy jako „krąŜenie człowieka wokół samego siebie”. Pod-
miot jest punktem odniesienia dla reszty bytów, od niego zaleŜy, jak ukazują się 
przedmioty. Heidegger podkreśla, Ŝe jest to złudna samoświadomość, która wy-
nika raczej z pewnej epokowej ekonomii myślenia niŜ z rzeczywistej autonomii 
człowieka. Jest to szczególnie widoczne w ekspansji współczesnej techniki, 
która podporządkowuje sobie człowieka.  

Dla Heideggera, wbrew temu, co sugerowała filozofia Kartezjańska, czło-
wiek nie jest podmiotem tego świata. Podmiot jedynie pozornie jest panem 
wszelkiego bytu, technika zaś nie jest jedynie „środkiem w ręku człowieka”.113 
Człowiek nie moŜe niczego zawrócić, nie moŜna po prostu przeciwstawić się 
światu techniki. Nie oznacza to jednak zwątpienia, nihilizmu i nieuchronnej 
destrukcji człowieka i świata jako „ziemskiego padołu”, „magazynu rud”, „za-
głębia” czy „zmechanizowanego przemysłu spoŜywczego”. Heidegger przy-
puszcza, Ŝe nawet w tym świecie mieszkają bogowie, powtarza za Hölderlinem: 
„Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie teŜ to, co niesie ratunek”.114 

 
 

Foucault i krytyka humanizmu 

Michel Foucault przeprowadził bezpośrednią krytykę humanizmu w ksiąŜce 
Les mots, w której rekonstruuje historycznie uwarunkowaną moŜliwość poja-
wienia się nauk humanistycznych oraz konstatuje fakt ich nieuniknionego znik-
nięcia, czyli nadejścia „kresu człowieka”. 

Foucault, podobnie jak czynił to Heidegger, krytykuje humanistyczną inter-
pretację rzeczywistości, polegającą na odwoływaniu się do ludzkiej natury, 
ludzkiej rozumności czy świadomego podmiotu. RównieŜ  tutaj pojawia się an-

——————— 
111 Ibidem, s. 140. 
112 Ibidem, s. 144. 
113 M. Heidegger, Zwrot, tłum. J. Mizera, „Principia” 1995, t. XIII–XIV, s. 59. 
114 Idem, Pytanie o technikę, s. 247. 
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tyhumanistyczna nadzieja, Ŝe „zanik człowieka” niesie za sobą „brzask filozo-
fii”, moŜliwość „myślenia na nowo”.  

Zestawienie obu filozofów, reprezentujących tak odmienne postawy i style 
myślenia, moŜe wydawać się przedsięwzięciem nieco karkołomnym.115  
Foucault to przecieŜ polityczny, lewicujący aktywista, walczący o społeczną 
wolność, Heidegger zaś politycznie bierny (oprócz oczywiście niechlubnego 
okresu Rektoratu) konserwatysta. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe obaj filo-
zofowie byli wnikliwymi krytykami współczesności. Ponadto centralne kate-
gorie ich myśli, tzn. bycie u Heideggera i władza u Foucaulta, podstawowe 
„narzędzia” analiz, pełnią podobną teoretycznie funkcję i skierowane są prze-
ciwko myśleniu humanistycznemu. 

Foucault kieruje swą krytykę wobec dwojako pojętego humanizmu. Po 
pierwsze, jako sposobu wyjaśniania faktów i relacji społecznych w odniesieniu 
do niezmiennych cech ludzkiej rzeczywistości, szczególnie zaś w odniesieniu do 
ludzkiej racjonalności. Drugi rodzaj humanizmu jest odpowiednikiem filozo-
ficznego humanizmu Heideggera. RóŜnica spowodowana jest przede wszystkim 
tym, Ŝe Heidegger mówi o podmiocie, który powstał w wyniku uprzedmioto-
wienia świata rzeczy, instrumentalnego stosunku do świata przedmiotów, nato-
miast Foucault przedstawia archeologię nauk o człowieku, docieka, jak człowiek 
mógł stać się obiektem badania nauk humanistycznych. „Śmierć Człowieka” jest 
tutaj synonimem przemijania humanistycznej epistemologii (wraz ze słynnym 
dubletem empiryczno-transcendentalnym)116 jako samoświadomości nauk hu-
manistycznych, której moŜliwość otworzyła według niego dopiero refleksja 
Kanta. Nie chodzi więc o śmierć człowieka jako takiego, ale o zniknięcie nowo-
czesnej artykulacji subiektywności. 

 
 

Technologie humanizmu 

Kontynuacją antyhumanistycznej postawy Foucaulta (nazywanej przez niego 
archeologią wiedzy) jest genealogia władzy. Krytyka humanizmu ma tutaj cha-
rakter immanentny; bada się jego historyczny rozwój i rolę, jaką odegrał w no-
woczesnym społeczeństwie. KsiąŜki Nadzorować i karać oraz Wola wiedzy 
——————— 

115 Nie moŜna zignorować faktu, Ŝe to Heidegger jest „francuskim mistrzem myślenia”, który 
wpłynął w mniej lub bardziej bezpośredni sposób na myśl Foucaulta. 

116 Więcej na ten temat w tekście autora: Foucault i genealogia podmiotu, Lubelskie Odczyty 
Filozoficzne, zbiór siódmy, Lublin 1999, s. 249–268. Zobacz teŜ rozdział ostatni niniejszej ksiąŜki, 
gdzie przedstawione są konsekwencje powrotu podmiotu w myśleniu Foucaulta. 
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wskazują na szereg mechanizmów społeczno-historycznych, szereg relacji wła-
dzy, które doprowadziły do powstania „ludzkiej natury”. Jednostka, która  
w liberalnej interpretacji stanowi niezaleŜny społeczny atom, okazuje się skut-
kiem całego szeregu historycznych praktyk społecznych, czyli „panoptycznych” 
i „konfesyjnych” technologii. Jak twierdzi autor w eseju Podmiot i władza: 
„Chciałbym przede wszystkim zdefiniować cel moich badań z ostatnich dwu-
dziestu lat: nie chodziło w nim o analizę fenomenu władzy lub wypracowanie jej 
podstaw. Moim zamiarem było raczej naszkicowanie historii róŜnych metod, 
przy których uŜyciu przekształcano — w tej kulturze — stworzenia ludzkie  
w podmioty”. Foucaulta interesuje proces „subiektywizacji”, przypatruje się 
„wi ęziom, które przykuwają jednostkę do niej samej i przez to podporządkowują 
innym”.117 Według autora, właśnie indywidualizacja oraz subiektywizacja prze-
waŜa we współczesnym społeczeństwie i jest efektem pojawienia się nowej wła-
dzy politycznej — państwa — które nie tylko, jak się zwykle sądzi, totalizuje, 
ale które dzięki politycznym technologiom jednostki indywidualizuje. Pisze: 

 
Nigdy, jak sądzę, nie doszło w ludzkich dziejach — nawet w staroŜytnym społeczeństwie 
chińskim — do aŜ tak podstępnego połączenia t e c h n i k  i n d y w i d u a l i z a c j i   
z procedurami totalizującymi w jednej i tej samej strukturze politycznej”.118 [wyróŜnie- 
nie — A. K.]. 

 
Pojęcie techniki, czy technologii, wskazuje na to, Ŝe kaŜde ludzkie działa-

nie jest ucieleśnieniem powtarzalnych struktur, co Marcel Mauss nazywał 
„technologią nieposługującą się narzędziami”. Foucault mówi nie tylko  
o władzy dyscyplinarnej, mówi takŜe o władzy „pasterskiej”,119 która wywodzi 
się z instytucji chrześcijańskich, lecz została zaadaptowana przez nowoczesne 
państwo. 

Ostatecznie Foucault odróŜnia swoje pojmowanie władzy od tej jej odmiany, 
która polega na rządzeniu rzeczami. Ta druga odmiana jest związana z ludzkimi 
moŜliwościami biologicznymi i posługiwaniem się narzędziami, dzięki czemu 
człowiek mógł ujarzmić naturę, mógł zmieniać rzeczy, konsumować je i nisz-
czyć: „władza ta jest funkcją umiejętności właściwych ludzkiemu ciału albo teŜ 
odrębnych odeń narzędzi”.120 Takie pojęcie władzy czy dominacji bliskie jest 
temu, o którym mówili Heidegger czy szkoła frankfurcka, władzy, która dopro-

——————— 
117 M. Foucault, Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, „Lewą nogą” 1998, nr 10, s. 174, 178 

[dalej jako PiW]. 
118 PiW, s. 179–180. 
119 Ibidem, s. 181–182. 
120 Ibidem, s. 183. 
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wadziła do uprzedmiotowienia natury i następnie samego człowieka w ramach 
rozumu instrumentalnego (technologicznego). 

Foucault zajmuje się innym rodzajem władzy; jego analizy dotyczą sieci spo-
łecznych relacji, stosunków międzyludzkich i więzi społecznych: 

 
Tym, co określa z drugiej strony — władzę, której analizą się zajmujemy, jest wprowa-
dzenie do gry stosunków m ię d z y  j e d n o s t k a m i  (bądź grupami). Nie oszukujmy 
się bowiem: mówiąc o strukturach lub mechanizmach władzy, mamy do tego prawo  
tylko o tyle, o ile zakładamy, Ŝe w danym wypadku określone osoby r zą d zą   
i n n y m i. Pojęcie władzy odnosi się do relacji między partnerami.121 [wyróŜnie- 
nie — A. K.] 

 
Władza polega więc na „kierowaniu cudzym kierowaniem”. Kierując innymi, 

nadzorując ich (a nie działając spontanicznie i przez bezpośrednią dominację), 
wyznaczamy im pole moŜliwego działania, myślenia i postrzegania własnej  
toŜsamości.122 

Nie chodzi jednak wyłącznie o to, Ŝe nowoczesny humanizm pojawił się  
w kontekście rozwoju normalizujących modalności władzy. Podobnie jak w Les 
mots dyskurs humanistyczny równieŜ i tutaj ma ambiwalentny i obsesyjnie na-
wracający charakter. Z jednej strony mechanizmy panoptyczne przyczyniają się 
do powstania jednostki jako obiektu badań, z drugiej zaś mechanizmy technolo-
gii konfesyjnej czynią jaźń miejscem sensu i prawdy, stanowią o toŜsamości  
i samoświadomości jednostki. W ten sposób technologie kulturowe nieposługu-
jące się narzędziami przyczyniają się do „powstania” ludzkiej cielesności jako 
obiektu badań oraz do powstania wewnętrznego środowiska jednostki, a osta-
tecznie refleksyjnego podmiotu. Foucault analizuje genezę tego, co w Les mots 
uznał jedynie za przejaw nowoczesnej ekonomii myślenia. 

Zgodnie z tym ujęciem, samoświadomość i funkcja humanistyki nie tyle 
przyczynia się do wzrostu wolności i autonomii jednostek, ile raczej do nie-
ustannej intensyfikacji władzy i reprodukcji jej mechanizmów. Foucault podkre-
śla, Ŝe nowoczesna forma władzy „zmusza jednostkę do polegania wyłącznie na 
sobie i zamyka ją w ciasno wytyczonych ramach dotychczasowej toŜsamości”; 
władza klasyfikuje jednostkę, naznacza ją własną szczególną indywidualnością; 

——————— 
121 Ibidem. 
122 Obszerniejsze rozwaŜania na temat władzy zawiera rozdział piąty ksiąŜki. Zobacz równieŜ 

tekst autora: Michela Foucaulta władza bez toŜsamości, „Colloquia Communia” 1999, nr 2 (69),  
s. 182–192. Na temat „władzotwórczej” funkcji architektury, a szczególnie Pantopticonu, artykuł 
autora Architektura — Przestrzeń — Władza, [w:] Przestrzeń w nauce współczesnej, red.  
S. Symotiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000. 
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w ten sposób podmiot staje się „przykuty do swej toŜsamości przez własne su-
mienie bądź samowiedzę”.123 

Pojawiająca się w ramach nauk humanistycznych wiedza przyczynia się do 
„wyprodukowania” prawd o nas samych; panoptyczne i konfesyjne technologie 
działają przez określenie prawdy o nas samych, naszej esencjalnej natury jako 
obiektów badań i jako „autentycznych” (wolnych) podmiotów. Naukowe wyja-
śnianie naszych zachowań przyczynia się do oddania naszego zdrowia i Ŝycia  
w ręce ekspertów.  

Foucault pokazuje, jak humanistyczna interpretacja władzy (na przykład 
obecna w marksizmie, liberalizmie i psychoanalizie) doprowadza do reprodukcji 
i intensyfikacji form władzy w postaci „biopolityki”. Hubert Dreyfus i Paul  
Rabinow piszą: 

 
Biowładza rozprzestrzeniała się pod hasłem uczynienia ludzi zdrowymi oraz ich ochro-
ny. Kiedy pojawiał się opór albo niepowodzenie w osiąganiu zakładanych celów,  
pojmowano to jako dowód dalszej potrzeby wzmocnienia i poszerzenia władzy eksper-
tów. Została ustanowiona techniczna matryca. Z definicji zawsze winien się znaleźć 
sposób rozwiązania technicznego problemu. Kiedy matryca została ustanowiona, za-
pewniono rozprzestrzenianie się biowładzy, nie było niczego, do czego moŜna by się 
odwołać: wszystkie inne standardy mogły zostać ukazane jako nienormalne albo ukazy-
wać się jako techniczny problem. Obiecano nam normalizację i szczęście przez naukę  
i prawo. Kiedy nie dają one powodzenia, potwierdza to jedynie potrzebę zwiększenia 
tego samego.124 

 
„Techniczna matryca” dyskursu humanistycznego jest zbudowana w taki 

sposób, Ŝe w poszukiwaniu „obiektywnych” prawd o człowieku nakazuje nie-
ustanne oczyszczanie dotychczasowej wiedzy i intensyfikację dotychczasowych 
technologii. Jednostki i zbiorowości stają się podatnymi na manipulację (jak 
powiada Heidegger) „obliczalnymi układami sił”. Częścią ich instrumentalnej 
kontroli są równieŜ projekty ich udoskonalania i reformy (np. więziennictwa). 
Lecz, jak podkreśla Foucault, sprawowanie władzy nigdy nie osiąga pełnej efek-
tywności. Nieustannie napotyka opór i szereg uników, krnąbrność poddanych. 
To z kolei prowadzi do powstania nowych instrumentów władzy. Foucault uka-
zując ten mechanizm, ma nadzieję, Ŝe jesteśmy w stanie wyzwolić się125 lub 
raczej przekraczać aktualny system ograniczeń. MoŜna to osiągnąć przez anty-

——————— 
123 PiW, s. 178. 
124 H. Dreyfus, P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics with 

Afterword by Michel Foucault,  Sussex the Harvester Press, Brighton 1983, s. 196.  
125 Na temat praktyk wolności Foucault mówi na przełomie lat osiemdziesiątych. Zobacz roz-

dział ósmy ksiąŜki. 
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humanistyczną postawę i projekt krytyki, który nazywa „postawą wobec granic”, 
„modernistycznym etosem” czy „ontologią nas samych”.126 

W swym późnym eseju Qu’est-ce que les Lumières? (o którym więcej w roz-
dziale szóstym) Foucault nawiązuje do Kantowskich pism dotyczących rewolu-
cji francuskiej i Oświecenia oraz stara się wyjaśnić i jednocześnie zredefiniować 
swój własny projekt krytyczny. Między innymi wypowiada się wprost na temat 
humanizmu w zestawieniu z myślą oświeceniową. Foucault twierdzi, Ŝe naleŜy 
unikać łatwego utoŜsamiania Oświecenia z humanizmem. Tym bardziej Ŝe to 
pierwsze jest częścią konkretnych wydarzeń i procesów historycznych ulokowa-
nych w pewnym punkcie rozwoju społeczeństw zachodnich, nawet jeśli te spo-
łeczno-polityczne transformacje wciąŜ nas dotyczą; natomiast hasło humanizmu 
nie moŜe stanowić trzonu refleksji, będąc pojęciem zbyt elastycznym i niespój-
nym; pojęcie to pojawia się przy najróŜniejszych okazjach, czy to będzie sie-
demnastowieczna krytyka chrześcijaństwa i religii, czy humanizm chrześcijań-
ski, humanizm pro- i przeciw naukowy, humanizm marksistowski, egzystencjal-
ny i personalistyczny, narodowo-socjalistyczny itp. Dla Foucaulta hasło „huma-
nizm” słuŜy najczęściej uprawomocnieniu i potwierdzeniu pewnych koncepcji 
antropologicznych zapoŜyczonych, czy to od religii, czy od nauki, czy w końcu 
od polityki, umieszcza nas w tym, co nazwał „podwójnym szachem”.127 Ta za-
chowawcza i ideologiczna funkcja humanizmu niezgodna jest i musi być prze-
ciwstawiona zasadom oświeceniowej krytyki, którą Foucault pojmuje jako nie-
ustanną kreację nas samych. Dlatego na relacje Oświecenie–humanizm naleŜy 
spoglądać jako na wzajemne „napięcie”, a nie prostą toŜsamość.  

To przeciwstawienie się humanizmowi jest szczególnie waŜne dla Foucaulta 
genealogii władzy, a duŜa część impetu jego projektu filozofii ekstremalnej skie-
rowana jest przeciwko humanistycznej woli prawdy, co moŜna zobaczyć na 
przykładzie charakterystycznego dla humanistycznego dyskursu pojmowania 
władzy czy „podwójnego wiązania humanizmu” w postaci intensyfikacji me-
chanizmów w ramach procesów subiektywizacji (upodmiotowienia). 

Podobnie jak Heidegger Foucault twierdzi, Ŝe humanistyczna perspektywa 
stoi w sprzeczności z myśleniem krytycznym, jest w pewnym sensie dogma-
tyczna, o ile zapoŜycza gotową koncepcję ludzkiej natury, a nie dokonuje na-
mysłu nad tym, co jej powstanie umoŜliwiło. RównieŜ i u francuskiego filozo-
fa krytyka humanizmu (jak się później okaŜe jednostronna, zobacz rozdział 
ósmy) moŜe być zrozumiała z perspektywy celów krytycznego projektu filozo-

——————— 
126 Zobacz rozdział szósty i ósmy ksiąŜki. Porównaj teŜ tekst autora Krytycyzm myśli Michela 

Foucaulta, Studia Etyczne i Estetyczne, zbiór piąty, Lublin 1999, s. 67–79. 
127 PiW, s. 182. 
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ficznego, którego korzeni poszukuje w myśli oświeceniowej (zobacz rozdział 
szósty).  

Występujący u Foucault zwrot przeciwko hegemonii nauk humanistycznych, 
podobnie jak Heideggera krytyka totalizującej technologii, nie opowiada się za 
całkowitym odrzuceniem techno-biowładzy. PrzezwycięŜenie tych epokowych 
mechanizmów nie jest kwestią poszczególnej technologii czy strategii, gdyŜ 
stanowią one przejaw epokowej tendencji, będącej wyrazem większego porząd-
ku, w ramach którego podmiot nie moŜe wiele zdziałać. Foucault przeciwstawia 
humanizm zasadzie „krytyki i permanentnej kreacji siebie w ramach swej auto-
nomii: to znaczy zasadę, będącą źródłem historycznej świadomości, jaką zawie-
ra w sobie Oświecenie”.128 ZauwaŜmy, Ŝe w eseju Podmiot i władza autor nie 
poszukiwał jakiejś prawdziwej ludzkiej natury, lecz skonstatował, iŜ: „Trzeba 
promować nowe odmiany podmiotowości, odrzucając tę formę bycia jednostką, 
którą narzucano nam od stuleci”.129 

Krytyczna (ekstremalna) postawa Foucaulta jest w swym projekcie genealo-
giczna i ma za zadanie przekroczyć błędne koło humanistycznej matrycy. Dlatego 
„nie będzie wnioskować z formy tego, czym jesteśmy, tego, co jest niemoŜliwe do 
zrobienia i niemoŜliwe do poznania, lecz spróbuje doszukiwać się w przygodności, 
która uczyniła nas tym, czym jesteśmy, moŜliwości tego, Ŝe kiedyś nie będziemy 
Ŝyć, działać czy myśleć, tak jak Ŝyjemy, działamy czy myślimy obecnie”.130  

 
 

Heidegger i Foucault wobec humanizmu 

Zarówno Heidegger, jak i Foucault postrzegają dotychczasowe pojmowanie 
humanizmu w sposób bardzo krytyczny. Myśl humanistyczna: analiza rzeczywi-
stości w odwołaniu do pojęć antropologicznych czy wiara w niezaleŜność czło-
wieka wobec otaczającej rzeczywistości stanowią dla tych filozofów ogranicze-
nie wobec myślenia istotnego. Wydaje się nawet, Ŝe obaj filozofowie wyol-
brzymiają pewne aspekty naszej rzeczywistości. Heidegger przecenia instrumen-
talną rolę techniki, nie dostrzegając faktu, Ŝe zarówno nauka, jak i technika 
przyczyniają się do oswojenia i uczłowieczenia świata. Głosi hasła dziejowej 
misji i powołania, które być moŜe nie przypadkiem spotykały się z jego poli-

——————— 
128 QL, s. 573 (288). Pierwsza liczba to numer strony francuskiego wydania DIT, liczba w na-

wiasie to numer strony polskiego wydania tego tekstu pt. Co to jest Oświecenie. 
129 PiW, s. 182. 
130 QL, s. 574 (289). 
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tycznym zaangaŜowaniem w nazizm. Foucault, demonizując wszechogarniające 
mechanizmy władzy, deprecjonuje rolę państwa, instytucji i wszelakiego rodzaju 
ekspertów w stabilności oraz bezpieczeństwie świata, w którym Ŝyjemy. Hasła 
przekraczania (transgresji) dotychczasowych form istnienia oraz głoszone przez 
niego pod koniec Ŝycia idee autokreacji i estetyzacji własnej egzystencji spotyka 
zarzut anarchicznej postawy wobec Ŝycia publicznego, brak wizji sprawiedliwej 
i współpracującej wspólnoty (zobacz rozdział siódmy i ósmy). 

Antyhumanistyczna postawa jest zrozumiała z perspektywy celów, jakie sta-
wia sobie ich myśl, natomiast centralne kategorie, jakimi się posługują, czyli 
pojęcie władzy oraz bycia, wskazują na podobieństwo tych filozofii. Dla syste-
matyzacji wymieńmy niektóre z nich: 

1. Zarówno bycie, jak i władza nie są stabilnymi toŜsamościami. Nie są to ka-
tegorie metafizyczne, które wskazywałyby na istotę (podstawę) rzeczywistości, 
lecz ujawniają się w ramach społecznych praktyk i historii. Zawsze są częścią 
historii i za kaŜdym razem przyjmują inną postać. 

2. Zarówno władza, jak i bycie mają produktywny charakter, to znaczy 
otwierają przestrzeń, w której mogą pojawiać się rzeczy i toŜsamości. U Heideg-
gera pojęcie Lichtung (prześwit), ukazujące pewien wymiar bycia, według  
K. Michalskiego oznacza: „nieskrytość, otwartą, choć ograniczoną przestrzeń, 
która czyni moŜliwym to, Ŝe będąc, w ogóle coś odkrywamy, wydobywamy na 
jaw. […] Lichtung wyzwala nas tedy do bycia w ten, a nie inny sposób, do od-
krywania tego, co nas otacza, tak lub inaczej”.131 Nawet fakt zapomnienia róŜni-
cy między bytem i byciem był bardzo produktywny, albowiem przyczynił się do 
powstania kanonu kultury zachodniej. Dla Foucaulta władza ma charakter pozy-
tywny, w jej sieci pojawiają się rzeczy, jak np. choroba psychiczna, seksualność 
czy natura ludzkiej podmiotowości. RóŜne relacje władzy są warunkiem naszej 
wiedzy, władza nie zanieczyszcza, lecz kreuje i stabilizuje granice naszego świa-
ta. 

3. W ramach Seinsgeschichte oraz genealogii — Lichtung i władza „rządzą” 
ludzką aktywnością, przyczyniając się do wyznaczenia tego, czym jest rzecz, 
relacja prawda–fałsz. Wyznaczają dynamikę dziejów w postaci serii epok i re-
Ŝimów, które pojawiają się jedna za drugą nie na zasadzie wewnętrznej koniecz-
ności. Dlatego błędne jest poszukiwanie przyczyn tych przełomowych i dra-
stycznych zmian oraz celu, ku jakiemu mają zmierzać (brak teleologii). Obaj 
myśliciele kontynuują zainicjowaną przez Nietzschego tezę historycyzmu, 

——————— 
131 K. Michalski, Słownik terminologiczny, [w:] Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, 

Warszawa 1977, s. 343. 
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zgodnie z którą poglądy i wartości zanurzone są w sieci kulturowych praktyk, 
które róŜnią się zasadniczo w zaleŜności od epoki i miejsca. 

4. Mimo Ŝe dzieje nie mają swojej „logiki” ani konieczności, to zarówno He-
idegger, jak i Foucault podkreślają intensyfikacje mechanizmów negatywnych. 
U Heideggera jest to coraz większe zapominanie (skrytość) bycia, które osiągnę-
ło apogeum w ramach współczesnej techniki. Dla Foucaulta intensyfikacja i 
ekspansja władzy, które osiągnęły najwyŜszą formę w postaci bio-władzy. Jed-
nocześnie obaj filozofowie nie są głosicielami katastrofizmu, o ile wskazują na 
moŜliwość przeciwstawienia się negatywnym tendencjom kultury. 

5. Pojęcia „władzy” i „bycia” spotkały się z wieloma nieporozumieniami  
i dysinterpretacjami. Po części była to „zasługa” samych filozofów, którzy nie-
ustannie podejmowali próby trafnego zdefiniowania tych terminów. Jednocze-
śnie byli przekonani o nieadekwatności dotychczasowego języka filozofii  
w podejmowaniu interesujących ich problemów. 

Heidegger i Foucault są krytykami kultury współczesnej, której kryzys osią-
gnął według nich taki poziom, Ŝe wspomóc go moŜe jedynie filozofia ekstre-
malna, pobudzająca do myślenia i refleksji nad naszą toŜsamością. Z faktu histo-
ryczności wiedzy nie wyciągają wniosków skrajnie nihilistycznych. Utrata po-
nadczasowych wartości nie prowadzi ich do nihilistycznej bierności „ostatnich 
ludzi”. Obaj próbują zastąpić pasywny nihilizm, czyli objawy kryzysu i niemoŜ-
liwości działania, nihilizmem aktywnym, który wyraŜa się w sile kreatywnego 
myślenia. Relatywizm oraz nihilizm nie muszą prowadzić do zakwestionowania 
tradycji i kanonu zachodniego myślenia. Jednocześnie nie pozwalają na bezkry-
tyczne uznanie ponadczasowych wartości (fundamentów), jakim hołdowała do-
tychczasowa filozofia i kultura. Heidegger i Foucault, podobnie jak nietzscheań-
scy „nadludzie”, pragną się wyzwolić ze struktur konwencjonalnej racjonalno-
ści, pragną zakwestionować dotychczasową humanistyczną tradycję myślenia, 
której efektem są zniewalające człowieka formy racjonalności.  

Mimo Ŝe obaj poruszają pytania fundamentalne dla naszej współczesności,  
w ramach których pod znakiem zapytania staje sens naszych łatwych i oczywi-
stych praktyk, nie pojawia się pozytywna czy konkretna odpowiedź. Zarówno 
Heidegger, jak i Foucault nie ukazują bezpośrednio etycznego czy politycznego 
wymiaru swoich rozwaŜań, nie dają recepty na bolączki teraźniejszości.  
H. L. Dreyfus pisze:  

 
Myślenie historii bycia, dla Heideggera, i genealogii reŜimów władzy, dla Foucaulta, 
otwiera przestrzeń dla krytycznych pytań poprzez pokazywanie, Ŝe nasze rozumienie rze-
czywistości nie powinno być definiowane przez techno-biowładzę — Ŝe nie musimy  
być zdominowani przez pęd ku porządkowaniu i optymalizowaniu wszystkiego. Obaj po-
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kazują, Ŝe kiedyś mieliśmy inną relację wobec bytów, co sugeruje, Ŝe moglibyśmy ją  
mieć znowu.132 

 
Pozostają nam w spadku istotne pytania oraz wskazanie na trudności myśle-

nia; pewien ethos myślenia, pewna filozoficzna wraŜliwość, której źródeł  
Heidegger upatruje w presokratejskiej filozofii oraz w „myślącej poezji” Hölder-
lina, a Foucault w duchu oświeceniowego myślenia (modernistyczy ethos) oraz 
estetyzacji i autokreacji (której przykładem dla Foucaulta był Baudelaire, zobacz 
rozdział szósty). W obliczu niemocy dotychczasowego języka filozofii, który 
bardzo łatwo stawał się narzędziem ideologizacji (Heidegger przekonał się  
o tym osobiście), dzięki swojej erudycji i towarzyszącej jej mitologizacji starają 
się nas otworzyć na zagroŜenia współczesnej kultury.  

Heidegger nakazuje nam bierną otwartość, która pozwoli iść rzeczom wła-
snym torem. Czyni to z pewną dozą patosu i w poczuciu dziejowej misji, co 
moŜe najwyraźniej wypowiada w wywiadzie udzielonemu tygodnikowi „Der 
Spiegel”: „Filozofia nie moŜe spowodować bezpośrednio zmiany obecnej sytu-
acji na świecie. Odnosi się to zresztą nie tylko do filozofii, ale do całej sfery 
ludzkich myśli i dąŜeń. Tylko Bóg mógłby nas jeszcze uratować”.133 Foucault, 
przeciwnie, nakazuje nam nieustanną walkę, kwestionowanie współczesnych 
praktyk przez niezmordowane budowanie „społeczności krytycznej” oraz  
w postaci nieustannej stylizacji własnej egzystencji. Jego dewizą jest ciągły ak-
tywizm i opór wobec dotychczasowych relacji władzy. Nie oznacza to wcale, Ŝe 
moŜemy wiele zmienić (zobacz rozdział siódmy). 

 
* * *  

 
Myśl Heideggera oraz Foucaulta wydaje się wyrazem przemian w naszej 

ekonomii myślenia i po części stanowi odpowiedź, a zarazem wyzwanie wobec 
tradycji oświeceniowej (zobacz rozdział szósty). Wizje, jakie nam oferują, są 
odpowiedzią na paradygmat nowoczesności. Ich inspirujące, imaginacyjne my-
ślenie wskazuje na moŜliwość przekroczenia dotychczasowej, według nich, kry-
zysowej sytuacji. W dziełach obydwu filozofów moŜemy dostrzec terapeutyczne 
intencje, realizowane przez umieszczenie nas w zniekształconym zwierciadle, 
które jednak wiele o nas mówi. 

——————— 
132 H. L. Dreyfus, Being and Power: Heidegger and Foucault, „International Journal of Philo-

sophical Studies” 1996, vol. 4 (1), s. 11. 
133 M. Heidegger, Tylko Bóg mógłby nas uratować, s. 388. 



Konteksty 76

Heidegger i Foucault to równieŜ myśliciele niebezpieczni. W swej anty-
humanistycznej postawie i totalizujących wizjach wydają się ignorować rzeczy-
wistość ludzkiego świata, ich rozwaŜania nie implikują wskazań odnośnie do 
naszego codziennego Ŝycia, co jest istotnym wymiarem humanizmu. Powstaje 
pytanie: Jakie praktyczne wnioski wyciągnąć z ich krytycznej diagnozy? Megill, 
odnosząc się do Heideggerowskiego, miejscami quasi-mistycznego, postulatu 
bierności dochodzi do wniosku:  

 
Ten kwietyzm jest niebezpieczny: ci, którzy sądzą, Ŝe siły technologii leŜą całkowicie po-
za ludzką kontrolą, skłonni są twierdzić, Ŝe tak się rzeczywiście sprawy mają; ci, którzy 
wierzą, Ŝe tylko Bóg moŜe nas uratować, będą skłonni potrzebować takiego zbawienia.134 

 
Skierowanie się ku temu, co niewymierne i nieokreślone, skazanie nas na 

„bez-gruntowość” budzi podejrzenie, Ŝe idąc tropem Heideggera, stracimy 
orientację w codziennych sprawach naszego Ŝycia. PodąŜając za „głosem bycia”, 
skazujemy się na jakąś niepojętą ezoteryczną formę egzystencji.  

Rorty z podziwem spogląda na Foucaulta jako „rycerza autonomii”, który 
głosi hasło nieustannej samokreacji i przekraczania dotychczasowych sposobów 
pojmowania samego siebie. JednakŜe nie sądzi, iŜ „romantyczny intelektualista” 
moŜe ignorować obowiązki wobec społeczeństwa, nawet jeŜeli odrzuca humani-
styczne załoŜenie, „Ŝe istnieje coś wspólnego wszystkim ludziom oraz Ŝe dotar-
cie do tego wspólnego elementu oznacza dotarcie do rzeczywistej jaźni człowie-
ka”.135 Nie powinniśmy szukać społecznego czy politycznego odpowiednika 
indywidualnej autonomii (Rorty postrzega pomysły Foucaulta jako ekstrapolacje 
prywatnych potrzeb i zamiarów na szerszą społeczność), gdyŜ taki eksperyment 
moŜe się zakończyć najgorszymi praktykami i katastrofami ludzkości. 

Rorty twierdzi, Ŝe moŜna głosić idee humanizmu, nie będąc uniwersalistą, 
nie wierząc, Ŝe istnieje ludzka natura, „wspólne człowieczeństwo”; pisze: 
„MoŜna chcieć ulŜyć cierpieniu, nie posiadając interesującej odpowiedzi na 
Sokratejskie pytanie: dlaczego tego pragniesz?, jak równieŜ nie wierząc w to, 
Ŝe owo pragnienie jest najgłębszą i najistotniejszą rzeczą w Ŝyciu”. Dlatego na 
temat Foucaulta, który jak gdyby wbrew własnej teorii (nie chcąc być wspól-
nikiem władzy) walczył o wolność i sprawiedliwość niczym „poŜyteczny 
obywatel demokratycznego kraju”, pisze: „Szkoda, Ŝe nie czuł się z tą autode-
skrypcją lepiej”.136 

——————— 
134 A. Megill, Prophets of Extremity, s. 180. 
135 R. Rorty, Moralna toŜsamość a prywatna autonomia, tłum. M. Kwiek, [w:] „Nie pytajcie 

mnie, kim jestem…”, s. 32. 
136 Ibidem, s. 36. 



Heidegger i Foucault: myśliciele współczesnego antyhumanizmu  77

Być moŜe nie nadszedł jeszcze czas filozofii ekstremalnej (czy jak mówi  
Foucault: „wiek deleuzjański”) i jesteśmy skazani na nasze trywialne słowniki 
filozoficzne. Być moŜe trudność czytania filozofów ekstremalnych jest trudno-
ścią, którą nie tyle winniśmy odrzucić, ile zasymilować i na swój sposób prze-
trawić. Zapewne pod wpływem krytyk Foucault w swych ostatnich pismach 
wprowadza pojęcie „praktyk wolności”, aby ujawnić charakter swej postawy 
normatywnej. ChociaŜ, kierując się ku tematom „troski o siebie”, po części igno-
ruje tematykę krytyki kultury i współczesnych mechanizmów władzy i represji 
(zobacz rozdział szósty i ósmy). 

Następny rozdział pozwoli nam ujawnić kilka rozróŜnień pojęciowych, róŜ-
nic między genealogią (jako jedną z masek filozofii ekstremalnej) a hermeneu-
tyką i fenomenologią. Punktem wyjścia jest pojęcie nieświadomości, które nie 
tylko jest czymś charakterystycznym dla psychoanalizy, ale z którym zmaga się 
równieŜ i genealogia. 
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Rozdział czwarty 
 

Foucault i genealogia nieświadomości 
 
 

Genealogia dopatruje się w związku siły i sensu bardziej 
pierwotnej, bardziej elementarnej sytuacji wyjściowej dla 
wszystkich problemów interpretacji, niŜ ma to miejsce  
w przypadku hermeneutyki. 
 

Paweł Bytniewski, Genealogia dyskursu  
 

Nieświadomość konstytuuje się — psychoanalitycy powie-
dzą wam, Ŝe spłycam, ale trudno — począwszy od stosunku 
władzy. 
 

Michel Foucault, Seksualność i władza 

 
 
Niniejszy rozdział stanowi próbę refleksji nad tym, czym jest genealogia 

wiedzy. Szczególnie waŜne okazuje się pytanie o genealogiczną interpretację 
tego, co niemyślane — czyli fenomen „n i eśw i a d o m oś c i”; tego, co nie mo-
Ŝe się ukazać w perspektywie świadomości. „Nieświadomość” nie jest traktowa-
na jedynie jako to, co nieświadome — szereg zjawisk i zachowań, które nie 
poddają się refleksji. Nie stanowi elementu, który wyłącznie destabilizuje nasze 
poczucie toŜsamości i nie pozwala na osiągnięcie pełnej samowiedzy. Oznacza 
ona coś więcej: to klucz do prawdy o człowieku, mroczna rzeczywistość, która 
czyni ludzką istotę obcą wobec świata, o ile nie zastosuje ona pewnych technik 
interpretacyjnych, które pozwolą, chociaŜ bez nadziei na pełny sukces, na oswo-
jenie tego, co „obce-we-mnie”. Punktem wyjścia analiz jest hermeneutyka popę-
dów, którą moŜemy odnaleźć nie tylko u Nietzschego, lecz takŜe w psychoanali-
zie czy Bataille’owskiej heterologii. Ostatecznie przedstawiona zostaje krytyka 
sposobu myślenia skoncentrowanego na ludzkiej nieświadomości i popędowo-
ści. Taka krytyka w sposób wyraźny uwidacznia się w ewolucji myśli Michela 
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Foucaulta, który przechodzi od fascynacji psychoanalizą i szeroko  
pojętą hermeneutyką ku „archeologii psychoanalizy” oraz genealogii wiedzy  
i władzy.137 

 
* * *  

 
„Jesteśmy sobie nieznani”, „Nigdy siebie nie szukaliśmy” — tak rozpoczyna 

Nietzsche swoją Genealogię moralności. Słowa te nie są jedynie ironiczną  
i beztroską retoryką, która ignoruje dotychczasowe wysiłki filozofii i nauki, lecz 
nakazem „nowych pytań” i „nowych oczu” w celu spojrzenia na nas samych. 
Stanowią próbę podkreślenia historyczności naszej wiedzy i ujawnienia „rze-
czywistych” mechanizmów jej powstawania. Nietzsche podkreśla, iŜ „rzeczywi-
ste” impulsy kierujące nas ku poznaniu mają korzenie w najgłębszych tajnikach 
naszej popędowości i mechanizmach Ŝycia. Rozum pełni w poznaniu jedynie 
funkcję schematyzującą, upraszczającą. Jest niczym wierzchołek góry lodowej 
ukrywającej w głębinie historię i fizjologię. Intelekt w swoisty sposób interpre-
tuje poznanie, wyodrębnia tylko pewne aspekty rzeczywistości, ignorując histo-
ryczność pojęć oraz zaleŜność poznawczych funkcji człowieka od sfery popę-
dowej. Autor Woli mocy chce zaś pokazać: „jakie instynkty działały w ukryciu 
za wszystkimi tymi teoretykami”.138  

Nietzsche oferuje nam metodę genealogiczną, ujawniającą „warunki moŜli-
wości poznania”. Nie jest to jednak sieć schematów pojęciowych, które dzięki 
regularności i uniwersalności zezwalają na ujawnienie tych warunków. Gene-
alogia sytuuje się w opozycji do epistemologii, stanowiąc przejaw wiary  
w stałość natury poznania i moŜliwość dotarcia do fundamentalnych zasad ludz-
kiego poznania; kwestionuje ona uniwersalność i obiektywność poznania, akcen-
tując jego pojedynczość i perspektywiczność. Jest „inną” teorią poznania, jakąś 
antyepistemologią, która neguje moŜliwość osiągnięcia pewnej i obiektywnej 
wiedzy dotyczącej rzeczywistości. PodwaŜając moŜliwość dotarcia do prawdy 
samej, Nietzsche kwestionuje klasyczny model bezinteresownego poznania, 
ujawnia ukryty mechanizm aktywności filozoficznej. Jego zdaniem, filozof jest 
tylko swego rodzaju okazją i umoŜliwieniem tego, by popęd dochodził do gło-
su”.139 Zakwestionowanie bezinteresownego popędu do wiedzy  

——————— 
137 Na temat róŜnicy między genealogią i hermeneutyką zob. P. Bytniewski, Genealogia 

dyskursu: problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia, Wydawnictwo UMCS, Lub-
lin 2000. 

138 F. Nietzsche, Wola mocy, tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1911, s. 168. 
139 Idem, Pisma pozostałe 1876–1889, tłum. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1994, s. 117, 163. 



Konteksty 80

podwaŜa zatem rolę filozofa jako „jasnowzrocznego i bezsilnego obserwato- 
ra zdarzeń”.140  

 
 

Genealogia: biologia i kultura 

Genealogia nieświadomości posiada d w a  o b l i c z a: biologiczne i kulturo-
we. Wymiar biologiczny koncentruje się na cielesnych, popędowych źródłach 
wiedzy. Przy czym, co jest widoczne szczególnie u Nietzschego (takŜe w niektó-
rych nurtach psychoanalizy), Ŝycie nie jest pojmowane „biologicznie” i „natura-
listycznie”, jako obiekt analiz przyrodoznawczych: „temu, co Ŝywe, brakuje 
charakteru mechanicznego”.141 „Ciało” to Ŝywioł poznania, zbiór wyznaczników 
określających horyzont moŜliwych myśli. Z kolei wymiar historyczno-kul-
turowy koncentruje się na uwarunkowaniach poznania, które nie sytuują się  
w ludzkiej biologii i popędowości, lecz podkreślają uwikłanie wiedzy w spo-
łeczny i polityczny kontekst. Genealogia podwaŜa wiarę w moŜliwości poznaw-
cze ludzkiego rozumu, wskazuje na nieustanne zagroŜenia dla naszej samowie-
dzy, na nasze złudzenia odnośnie do procesu poznawczego. Nie czyni jednak 
tego, aby nas osłabić, aby zakwestionować humanistyczną wiarę w moŜliwości 
świadomego kształtowania ludzkiego świata. Stanowi raczej próbę rozpoznania 
„rzeczywistych” mechanizmów naszego poznania, jako procesu w znacznym 
stopniu uwarunkowanego przez czynniki pozaintelektulane. Genealogia kwe-
stionuje idealistyczny model wiedzy, zgodnie z którym wiedzą rządzą jakieś 
uniwersalne aprioryczne schematy, oraz wiarę, Ŝe świat zawieszony jest na ide-
ach, które po prostu moŜna odkryć. W ten sposób stara się zrozumieć mechani-
zmy powstawania wiedzy w całej swej złoŜoności i przewidzieć, lub raczej zro-
zumieć, fakt nieuchronności powstawania jej momentów kryzysowych. Tak jak 
psychoanaliza wskazuje na kruchość naszej samowiedzy, na nieprzewidywalną 
inwazję do świadomości treści nieświadomych, tak epistemologia historyczna 
dostrzega nieuchronność kryzysów w rozwoju nauki, wówczas gdy pojawiają się 
elementy niewyjaśnialne w ramach dotychczasowych schematów myślenia. 

Podejście genealogiczne nie jest więc w stanie zapobiec, a nawet przewidzieć 
postępu czy kryzysów naszej wiedzy, stara się nas jedynie przygotować na ich 

——————— 
140 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo 

KR, Warszawa 1996, s. 61. 
141 Nachgelassene Fragmente 1884–1885, KSA, t. IX, s. 126, cyt. za: M. Moryń, Wola mocy  

i myśl, Rebis, Poznań 1997, s. 57. 
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nieuchronność i powszechność. W ten sposób nieodłącznym elementem naszej 
wiedzy staje się niewiedza i nieświadomość. Obecność w naszym Ŝyciu tego, co 
nieświadome, czyni je wprawdzie tragicznym, jako Ŝe kwestionuje przekonanie 
o nieuchronnym postępie wiedzy, o jej ukierunkowanym rozwoju. Jednocześnie 
jednak chroni przed dogmatycznym przyjmowaniem jakichś fundamentalnych 
prawideł naszego umysłu, które raz rozpoznane uchronią nas przed głupotą  
i przemocą. 

Zarówno genealogia, jak i „hermeneutyka popędów”, czy w końcu psycho-
analiza odsłaniają obszar tego, co nieuświadomione. Lecz psychoanaliza, ujaw-
niając to, co nieświadome, od razu je substancjalizuje, czyniąc ten obszar 
uprzywilejowanym. 

Pojęcie nieświadomości w tradycji psychoanalitycznej zakłada istnienie ja-
kiejś źródłowości, obecności, która jest bardziej realna niŜ rzeczywistość rozu-
mu. Ta obecność, jako Ŝe nieobecna, nigdy nie dociera do poziomu świadomo-
ści. Jej przejawy moŜemy obserwować jedynie poprzez skutki, jakie wywołuje 
w naszym Ŝyciu świadomym. PowyŜsza perspektywa zakłada istnienie pragnie-
nia, które objawia się jako znaczące, ale które nigdy nie moŜe odnieść się do 
znaczonego. Pragnienie połączenia się z treściami nieświadomymi nie jest pro-
cesem prowadzącym podmiot poznający do pełnej samoświadomości, lecz cią-
głym, niespełnionym (odroczonym) pragnieniem pełni, autentyczności, ekstazy. 
ChociaŜ zakwestionowany zostaje tutaj podstawowy dla filozofii podział i pry-
mat rozumu nad sferą emocjonalno-popędową oraz zmysłową, pozostaje jednak 
filozoficzne poszukiwanie absolutu, dąŜenie ku niemoŜliwemu, niezamykające 
jednocześnie myśli w granicach dyskursu, w słowie. 

Wcześniejsze rozróŜnienie dwóch rodzajów genealogii: fizjologicznej i histo-
rycznej, wydaje się pewnym naduŜyciem. Albowiem Nietzscheańska genealogia 
nie została konsekwentnie przeprowadzona. Mówi o tym Heidegger (w swej 
stronniczej interpretacji), twierdząc, Ŝe nie doprowadził on krytyki metafizyki do 
końca. Po odrzuceniu świadomości jako metafizycznej podstawy Nietzsche 
ustanawia nowy centralny punkt oparcia — ciało. Konsekwentna genealogia 
rezygnuje zatem z pojęcia źródłowości i obecności. Genealogia odwołuje się 
bowiem do g e n e z y, a nie źródła. W ten sposób rezygnuje z pojęcia metafi-
zycznej toŜsamości, esencji, istoty. Pojęcie nieświadomości zakłada fundamen-
talne wydarzenie poza obszarem poznania, które stanowi jego niedostępną pod-
stawę. Przejście z metafizyki do genealogii oznacza rezygnację z fundamental-
nego wydarzenia jako metafizycznej zasady. Genealogia ujawnia złoŜoną sieć 
relacji, w jaką zaplątana jest nasza wiedza; sieć tak gęstą, Ŝe przybiera ona  
postać „nieświadomego a priori”. Z niego wyłania się jednostkowość i niepo-
wtarzalność wydarzeń, których nie moŜna zamknąć w łańcuchu przyczyn czy  
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w określonej perspektywie. Genealogia to utrata wiary, Ŝe istnieje jakiś uprzywi-
lejowany poznawczo obszar rzeczywistości, nawet jeśli miałby się on znajdować 
poza obszarem naszego intelektualnego wglądu. 

Mówiąc bardziej ogólnie, g e n e a l o g i a  j e s t  p r z e c i w i eń s t w e m  
h e r m e n e u t y k i, która zakładała istnienie samodzielnego źródła sensu, stanu 
pełnej obecności. Wprawdzie źródło sensu jest w wypadku hermeneutyki zapo-
średniczone przez język i historię, tradycję oraz przesądy, jednakŜe motyw ukry-
tej prawdy, którą trzeba wydobyć i która nigdy nie wyjdzie całkowicie na jaw, 
jest elementem odróŜniającym hermeneutykę od genealogii. Ta z kolei zakłada 
konieczność ciągłych interpretacji oraz brak źródłowości, perspektywiczność 
poznania. Tak więc hasło: „jesteśmy sobie nieznani” oznacza co innego  
w wypadku hermeneutyki, co innego — na gruncie genealogii. Niewiedza o nas 
samych, obecność pod powierzchnią świadomości wiedzy ukrytej jest w ujęciu 
hermeneutyki częścią dyskursu, jest wpisana w określoną ekonomię myślenia. 
Obecność tego, co zakryte, wskazuje na nieprzezroczystość i nieskończoność 
procesu poznania. Genealogia natomiast przyjmuje niewiedzę o nas samych jako 
brak moŜliwości takiej „głębokiej” wiedzy, brak istoty i toŜsamości. Demaskuje 
ona i rekonstruuje mechanizm hermeneutycznej ekonomii myślenia. Jednocze-
śnie chce nas otworzyć na nowe obszary wiedzy, nowe interpretacje. 

 
 

Genealogia: przeciwko komu? 

Jako Ŝe genealogia rezygnuje z moŜliwości dotarcia do prawdy, przestaje ją 
obowiązywać klasyczny model uprawiania filozofii. Okazuje się, Ŝe w tym mo-
delu funkcja rozumu nie tyle znajduje powiązanie z tym, co dla człowieka jest 
wykroczeniem poza świat codzienności, ile ma mieć bliskie pokrewieństwa  
z interesownością, z uŜytecznością. Racjonalny projekt ma na celu ujęcie rze-
czywistości w schemat, chce uchronić podmiot poznający przed nieproduktyw-
nymi formami wydatkowania energii. Racjonalny projekt wyraŜany językiem 
dyskursu ma nas uchronić przed chaosem natury, ma dokonać uporządkowania  
i schematyzacji tego, co nieuchwytne, a co za tym idzie — takŜe przywłaszczyć 
sobie świat i manipulować nim za pomocą dyskursu. Ten nowy „genealogiczny” 
projekt filozofii stawia sobie natomiast inne cele: nieustanne kwestionowanie 
granic obecnego porządku, autonomię i kreację nowych porządków. 

Pojęcie metody „genealogicznej” najlepiej zrozumiałe jest, gdy jest ustawio-
ne w  o p o z y c j i  d o  k a r t e z j a n i z m u  i  f e n o m e n o l o g i i, a takŜe 
hermeneutyki i strukturalizmu. Stanowi ona bowiem perspektywę, która chcia-
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łaby wykroczyć poza propozycje teoretyczne, jakie pojawiły się w naukach hu-
manistycznych XX wieku. Genealogia kwestionuje więc wiele załoŜeń i opozy-
cji pojęciowych, które filozofia pielęgnowała od stuleci. NajwaŜniejsze z nich to 
dystynkcje jawne/ukryte (powierzchnia/głębia) oraz zjawisko/istota. Ich zakwe-
stionowanie oznacza podwaŜenie sensowności metafizycznego poszukiwania 
istoty i źródłowości bytu.  

MoŜliwość bezpośredniego dotarcia do sensu bytu obecna jest w tradycji 
kartezjańskiej, która marzyła przez parę wieków o doskonałym, niezapośredni-
czonym poznaniu. W myśli Husserla, będącej zwieńczeniem owej tradycji, 
świadomość jawi się wprost i w sposób bezpośredni (idee źródłowości i bezza-
łoŜeniowości), świat zaś jest dla niej zbiorem sensów. Człowiek jako transcen-
dentalne ego jest w pełni przedmiotem i w pełni podmiotem, który nadaje sens 
wszystkim obiektom. Takie skrajne ujęcie badawcze wywołało ruch, który 
zakwestionował moŜliwość bezpośredniego poznania i podwaŜył wiarę  
w niezapośredniczony początek ludzkiej wiedzy (hermeneutyka, strukturalizm 
i psychoanaliza). MoŜna wręcz zauwaŜyć, Ŝe kategoria „nieświadomości” jest 
wtórna wobec ideału racjonalności, doskonałej przejrzystości samego siebie: 
„nieświadomość wyłania się jako pochodna wzorca kartezjańskiego”.142  
Wyeksponowanie teraz kategorii nieświadomości powoduje wyodrębnienie  
i odgraniczenie całej sfery zjawisk i zachowań, które wydają się zagroŜeniem 
dla toŜsamości człowieka; „ja” staje się odtąd „iluzją filozofii”. Nie świado-
mość zatem nie dotyczy wyłącznie zjawisk, które nie mieszczą się w ideale 
racjonalności. Stanowią ją raczej elementy negatywne, zagraŜające naszej toŜ-
samości. Kartezjański Demon Zwodziciel wygnany powraca w postaci „demo-
na” nieświadomości.  

Heidegger — twórca współczesnej hermeneutyki — twierdził, Ŝe podmioty 
ludzkie zanurzone są w historyczno-kulturowych praktykach. Te praktyki tworzą 
podstawę, która nigdy nie moŜe zostać całkowicie uświadomiona i wyraŜona. 
Działanie Dasein, bycie-w-świecie Jestestwa, ma sens, który nie jest bezpośred-
nio dany, lecz musi zostać zinterpretowany, czy to w świecie swej codzienności, 
czy w odniesieniu do głębokiej prawdy o egzystencji człowieka. Jeszcze bardziej 
skrajną postawę zajmuje strukturalizm, który poszukując obiektywnych, nauko-
wych praw i elementów rządzących ludzką aktywnością, likwiduje (a nie roz-
wiązuje) problem sensu bytu i ludzkiej podmiotowości.  

Tak więc podejście hermeneutyczne rezygnuje z fenomenologicznego poj-
mowania człowieka jako czystego podmiotu nadającego światu sens, chociaŜ 

——————— 
142 A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997,  

s. 15. 
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samo pojęcie sensu zachowuje, lokując go czy to w ludzkiej nieświadomości, 
czy to w społecznych praktykach i tekstach, które człowiek tworzy. Hermeneu-
tyka chce bowiem odfałszować świadomość bezpośrednią, kierując się ku 
przedpojęciowemu doświadczeniu. Zakwestionowanie kartezjanizmu kieruje 
naszą uwagę ku temu, co niemyślane — załoŜeniom i praktykom, które czynią 
myślenie i działanie moŜliwym. To, co niemyślane, jest z jednej strony warun-
kiem moŜliwości myśli, z drugiej zaś tym, co myśli umyka (czynnik alienujący). 
Wiara w sens, prawdę oraz wartości wydaje się motywować ludzkie działanie, 
ale odkąd moŜemy wykazać, Ŝe to, co ludzie mówią, jest wyznaczone przez 
reguły (które po części nie mogą zostać przez nich uchwycone), interpretacja, 
jako proces rozumienia sensu, nigdy nie będzie zakończona.  

Hermeneutyka w wersji umiarkowanej zakłada, Ŝe ludzie juŜ jakoś rozu-
mieją świat, w którym Ŝyją, dlatego nie naleŜy rezygnować z wyjaśnień wy-
chodzących „od środka” ludzkich działań. Przykładem perspektyw „zewnętrz-
nych” były: pozytywizm, strukturalizm, a po części radykalna postać her-
meneutyki — h e r m e n e u t y k a  p o d e j r z e n i a. Tam sens naszych zacho-
wań nie jest oczywisty, nie jest związany z naszymi świadomymi i uznanymi 
motywami. To Heidegger oprócz hermeneutyki interpretującej Dasein w jego 
codzienności pragnie odnaleźć głęboką prawdę skrywaną pod naszą codzienną 
praktyką.  

Elementy podejścia hermeneutycznego moŜna odnaleźć równieŜ w p s y -
c h o a n a l i z i e. JeŜeli odrzucimy „hydrauliczną” (mechaniczną) koncepcję 
umysłu, psychoanaliza jawi się jako krytyka naturalistycznego, fizjologicznego 
zdeterminowania zjawisk psychicznych. Podobnie jak w wypadku hermeneu-
tyki Diltheya, w psychoanalizie zjawiska psychiczne nabierają sensu w kon-
tekście duchowego rozwoju człowieka. Sens interpretowanych zjawisk psy-
chicznych jest niesprowadzalny do poziomu fizjologicznego, lecz pojawia się 
w kontekście biografii ich autora i w kontekście historyczno-kulturowym. Mi-
mo Ŝe psychoanalizę moŜemy traktować jako hermeneutykę, to jednak nieco 
inaczej pojmuje ona interpretację sensu. O ile Dilthey interpretuje „sens przez 
sens”, próbując odtworzyć szerszy kontekst ludzkiego zachowania, o tyle 
Freud (szczególnie w interpretacji Jacquesa Lacana) traktuje przejawy „braku 
sensu” nie jako coś akcydentalnego, co moŜna wypełnić przez kontekst, lecz 
jako „brak” szczególnie znaczący. Psychoanaliza nie ogranicza się do sensu 
dosłownego, nie daje się zwieść zachowaniom, które są pozornie „bez sensu” 
(pomyłki, zaburzenia). Poszukuje poza nimi sensu utajonego. Taka interpreta-
cja jest wielce złoŜona i odwołuje się do dialogu terapeutycznego, który  
ujawnia szereg signifiant nieświadomego: „Owe signifiant moŜna przyrównać 
do rzędu pogańskich boŜków, którzy zwróceni ku sobie twarzami, prze- 
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kazują jakieś tajemne znaki, wskazując w milczeniu uporczywie w jednym 
kierunku”.143 

Nieskończoność procesu interpretacji treści nieświadomości jest szczególnie 
widoczna w Lacanowskiej wersji psychoanalizy. Według tej interpretacji myśli 
Freuda, Ŝycie umysłu jest Ŝyciem ucieleśnionym, jako Ŝe nasza cielesność odgry-
wa zasadniczą, aczkolwiek trudną do rozpoznania rolę. Oczywiście ciało nie jest 
tutaj fizycznym organizmem czy fizjologicznym hardware. Jest to „ciało libidal-
ne” (erotogenne, histeryczne), które wpływa w sposób niefizjologiczny na nasze 
indywidualne losy. Nie jest to natomiast ciało instynktów, albowiem kierujące 
nami popędy są bardziej plastyczne i otwarte na szereg róŜnych celów niŜ instynk-
ty (jednocześnie nieustannie chybiają celu). Nie są teŜ potrzebami, które moŜna by 
w jakiś sposób zaspokoić. Tutaj nie chodzi o przywrócenie pacjenta „społecznej 
komunikacji” (jak na przykład chciał Jürgen Habermas), o ponowne włączenie go 
w świat potocznego dialogu. Chodzi raczej o skonfrontowanie jednostkowych 
znaczeń podmiotu ze znaczeniami pozasubiektywnymi. „Wielki Inny” (Autre) 
Lacana, rozumiany jako element mowy, języka, pomaga podmiotowi się wypo-
wiedzieć. Przy czym komunikacja odbywająca się w intersubiektywnym porządku 
społecznym (symbolicznym) jest jedynie pochodną komunikacji z Innym. Pod-
miot w komunikacji z Innym uświadamia sobie, Ŝe „jest w swej istocie czystym 
brakiem i Ŝe się pragnie niczego lub jeszcze inaczej, Ŝe się jest […] podmiotem 
pragnienia, samym pragnieniem”.144 Mamy tutaj do czynienia z krytyką twardej 
podmiotowości — ego–cogito, jako iluzorycznego „ja”, które funkcjonuje w 
(symbolicznym) świecie społecznym. Powstało ono w wyniku przesłonięcia pier-
wotnego odniesienia do nieświadomości i nie potrafi ująć siebie w szerokim wy-
miarze, albowiem dysponuje jedynie fałszywą wiedzą o sobie („ja” jako autono-
miczne indywiduum): jest samorozpoznaniem, a nie samopoznaniem. Dla  
Lacana to, co niemyślane, okazuje się więc nieosiągalną i niespełnialną skarbnicą 
sensów, która kwestionuje poczucie jedności z samym sobą.  

 
 

Genealogia: czym jest? 

Psychoanaliza dokonała rewolucji w pojmowaniu człowieka i jego działań, 
ujawniając „tragiczną” perspektywę nieusuwalnej niewiedzy. Ciągłą obecność 

——————— 
143 P. Dybel, Dialog i represja, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1995, s. 101. 
144 K. Pawlak, Psychoanaliza według Jacquesa Lacana, [w:] Nowe zjawiska w psychoterapii, 

Warszawa 1991, s. 32. 
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obszaru niewiedzy głosi nie tylko Lacanowska wersja psychoanalizy, lecz rów-
nieŜ genealogia. Foucault, który początkowo utoŜsamiał się z tradycją her-
meneutycznej ontologii, w swoim oryginalnym projekcie archeologii, a później 
genealogii, kwestionuje moŜliwość dotarcia do głęboko ukrytego sensu. Idąc za 
Nietzschem, krytykuje hermeneutykę, chociaŜ zajmuje stanowisko zbliŜone do 
hermeneutyki podejrzenia, stara się bowiem zdemaskować potoczne rozumienie 
społecznych praktyk. Jego ujmowanie społecznych działań róŜni się od rozu-
mienia aktorów tych działań, którzy posiadają jedynie powierzchowne, a nawet 
błędne rozumienie rzeczywistości. Hermeneutyka Ŝycia codziennego docenia 
samoświadomość podmiotów biorących w nim udział. Równocześnie dostrzega 
wagę praktyk niedyskursywnych, które rządzą ludzkim działaniem przez usta-
nowienie horyzontu znaczeń, w ramach których praktyki dyskursywne oraz ich 
obiekty mają sens. Genealogiczne interpretacje równieŜ doceniają rolę praktyk. 
Nie przeceniają jednak wagi horyzontu znaczeń dzielonych przez uczestników 
dyskursu. G e n e a l o g i a  r e z y g n u j e  z  p o s z u k i w a n i a  g łę b i. Szuka 
powierzchni wydarzeń, małych szczegółów, małych zwrotów i subtelnych 
kształtów. Głęboki i ukryty sens jest dla badacza dostępny i zrozumiały, aczkol-
wiek stara się on go poddać swoistej interpretacji. Genealog nie szuka źródeł  
i ukrytego znaczenia, lecz relacji sił działających w obrębie poszczególnych 
wydarzeń, złoŜonych ruchów historii. Foucault czyni nauki humanistyczne zro-
zumiałymi jako część organizowanych i organizujących praktyk.  

Foucault–genealog nie koncentruje się dłuŜej, jak to czynił Nietzsche, na 
tym, Ŝe twierdzenia „obiektywne” maskują „subiektywne” motywacje. Interesu-
je go pytanie o to, jak naukowe obiektywizacje oraz subiektywne intencje wy-
kraczają poza przestrzeń wyznaczoną przez jednostki, bada praktyki społeczne. 
W ten sposób genealogia ma ujawnić okrucieństwo umiejscowione w instytu-
cjonalnym porządku jako Prawo, Dobro czy Normalność. Systemowe okrucień-
stwo wypływa z bezmyślności agresywnej konwencji i transcendentalizacji 
przypadkowych toŜsamości. Foucault neguje język filozofii Ŝycia, który  
u (wczesnego) Nietzschego sugerował moŜliwość dotarcia, środkami pozajęzy-
kowymi, do Ŝyciowych energii czy sił. W ten sposób rezygnuje z ontologii.  
William Connolly,145 wskazując na antyesencjalną postawę genealogii nazywa to 
stanowisko „ontalogią”, wskazuje na to, Ŝe rzeczywistość Foucaulta ma alogicz-
ny charakter: neguje on moŜliwości odnalezienia jakichś wewnętrznych porząd-
ków — Natury, Prawa, Dobra czy Celu. Doświadczenie rzeczywistości zawsze 
wymyka się jakiejkolwiek artykulacji. Genealogia ma nam przypominać i przy-

——————— 
145 W. Connolly, Beyond Good and Evil: The Ethical Sensibility of Michel Foucault, „Political 

Theory” 1993, nr 21 (3), s. 365–389. 
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bliŜać nas do doświadczenia przypadkowości i braku konieczności w rzeczach: 
„pustości rzeczy” (ale teŜ ich nadmiaru). Genealogia wraz z późniejszymi tech-
nikami siebie konfrontuje nas z nieustannymi próbami instalowania w języku  
i elementach społecznego Ŝycia fundamentalnej logiki, zderza nas z inercją spo-
łecznych mechanizmów normalizacji. Etyczna wraŜliwość Foucaulta stanowi 
ucieleśnienie troski o róŜnorodność Ŝycia społecznego w stopniu większym, niŜ 
czynią to komunitariańska idea harmonii czy liberalna idea tolerancji.  

 
 

„Archeologia” psychoanalizy 

W swym projekcje archeologii i genealogii psychoanalizy, który przedsta-
wia w pierwszym tomie Historii seksualności, Foucault ukazuje znaczenie 
praktyk konfesyjnych, takich jak psychoterapia czy procedury medyczne, oraz 
wzrostu zainteresowania ludzką psychiką i Ŝyciem jednostek. Obecność głębo-
kiego sensu, dostępnego jedynie w nieskończonej interpretacji, jest zrozumiała 
w kontekście praktyk społeczno-kulturowych, które uwalniały ten rodzaj wie-
dzy. Foucault nie przyjmuje po prostu istnienia głębokiego sensu, który mówi: 
„tam tkwi prawda, tam masz jej szukać”.146 Dla niego jest on historyczno- 
-kulturowym konstruktem. Poszukiwanie sekretnej, niedostępnej seksualności 
nie jest przedsięwzięciem, które pragnie odkryć prawdę o ludzkiej kondycji; 
jest raczej mityczną konstrukcją cechującą nowoczesną wiedzę, która odgrywa 
waŜną rolę w obrębie współczesnych form władzy i wiedzy. Foucault chce 
„stworzyć historię tej woli prawdy, tego zewu wiedzy, który po tylu tysiącle-
ciach teraz przydaje seksowi blasku”. Autor Woli wiedzy zadaje pytania: „Cze-
go, oprócz moŜliwych rozkoszy, domagamy się od seksu, Ŝe go aŜ tak nagabu-
jemy? Dlaczego tak wytrwale lub tak Ŝarliwie chcemy uczynić zeń sekret, 
wszechmocną przyczynę, ukryty sens, dławiącą trwogę?”. Po czym sugeruje: 
„A moŜe owa wiedza osiągnęła tak wysoką rangę polityczną, ekonomiczną, 
etyczną, Ŝe naleŜało — w celu podporządkowania jej kaŜdego człowieka — 
paradoksalnie go zapewnić, Ŝe znajdzie w niej własne wyzwolenie?”147 O ile 
Freud swoje odkrycie nieświadomości pojmował jako trzecią „poraŜkę” ludz-
kiej samoświadomości, po Koperniku i Darwinie, o tyle genealogia Foucaulta 
jest czwartym ciosem wskazującym na mityczne uprzywilejowanie obszaru 
nieświadomości. 

——————— 
146 M. Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 72 [dalej jako HS]. 
147 HS, s. 73–74. 
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W La Volonté de savoir Foucault wygłasza szokującą dla psychoanalityka te-
zę, Ŝe seksualność jest zjawiskiem historycznym, oraz ujawnia warunki, które 
uczyniły moŜliwym jej powstanie. „A r c h e o l o g i a  p s y c h o a n a l i z y” nie 
poszukuje jej bezpośrednich antenatów, nie zawęŜa swych zainteresowań do 
praktyk i teorii, które towarzyszyły powstaniu psychoanalizy. Dokonuje rekon-
strukcji szerokiego obszaru, sieci, nazywanej przez autora „u r zą d z e n i e m” 
(dispositif) seksualności, w ramach którego psychoanaliza pojawiła się. W tym 
złoŜonym obszarze dyskursów psychoanaliza okazuje się tylko jednym z licz-
nych elementów, traci więc swoją wyjątkowość i dzieli wspólny obszar dyskur-
sów i praktyk mówiących o seksie. Freud nie tyle „odkrywa” zakazaną i ukrytą 
prawdę o seksualnym pochodzeniu ludzkiego zachowania i świadomości, ale 
wyraŜa to, co było częścią złoŜonych dyskursów, które postrzegały człowieka 
poprzez seksualne pragnienie (scientia sexualis): „[Z]wrot Freuda oddał wresz-
cie seksowi naleŜną mu część […]. Często przywoływane są niezliczone meto-
dy, jakimi dawne chrześcijaństwo pobudzało nas do nienawiści ciała; pomyślmy 
wszakŜe o wszystkich podstępach, za pomocą których wpajano nam od stuleci 
upodobanie do seksu, czyniono poŜądanym jego poznawanie i wysoko ceniono 
na ten temat rozprawy; za pomocą których obwiniano nas, Ŝe tak długo był nam 
obojętny”.148 Co więcej, praktyka terapeutyczna psychoanalizy umieszczona 
zostaje przez Foucaulta w kontekście kulturowego rytuału indywiduacji, psycho-
logizacji, czyli technik konfesyjnych i biowładzy: „relacje między władzą  
a seksem i rozkoszą rozgałęziają się i mnoŜą, przemierzają ciała i wnikają  
w zachowania”.149  

Genealogia seksualności nie poszukuje biologicznych podstaw seksualności 
(„seks–natura”), lecz pyta o nią w kontekście historii, dokonuje jej uhistorycz-
nienia („seks–historia”). Według Foucaulta seksualności nie naleŜy pojmować 
jako pewnej esencji, jako archaicznego popędu, lecz jako historyczny konstrukt; 
przedstawia on „strefy erogenne” organizmu społecznego. Aparat seksualności 
pojawił się pod koniec XVIII wieku. Był jednak obecny w średniowieczu jako 
zasadniczy element chrześcijańskiego dyskursu dotyczącego ciała. Od XVIII  
i XIX wieku seksualność stała się obiektem badań naukowych, administracyjnej 
kontroli i społecznej troski. Lekarze i reformatorzy traktują ją jako podstawę 
oraz klucz do indywidualnego zdrowia i patologii, a takŜe budowania i rozpo-
znawania ludzkiej toŜsamości. Foucault podkreśla, Ŝe ta nowa wiedza o seksual-
ności — scientia sexualis, stała się częścią strategii władzy. Powstał dyskurs 
ukazujący seksualność jako wszechobecny irracjonalny popęd, który wymagał 

——————— 
148 Ibidem, s. 139. 
149 Ibidem, s. 50. 
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obecności określonych form indywidualnej i społecznej samokontroli. Jednocze-
śnie wraz ze wzrostem kontroli zwiększyła się liczba dyskusji na temat seksual-
ności. Poprzez urządzenie seksualności biowładza rozprzestrzeniła się aŜ po 
najgłębsze zakątki ludzkiego ciała i najmniejsze drgnienia duszy. Zainteresowa-
nie seksualnością w początkowym stadium było pochodną wcześniejszego dys-
kursu religijnego związanego z ciałem, grzechem i moralnością chrześcijańską. 
Stopniowo jednak zyskiwała świeckie zainteresowanie: policji, administracji, 
demografów, epidemiologów itp. W XIX wieku zaczęto podejmować problem 
seksualności w terminach medycznych (oddzielenie medycyny seksualności od 
medycyny ciała).  

Ostatecznie seksualność staje się sprawą indywiduum; dotyczy ukrytych 
przyjemności, niebezpiecznych ekscesów, sekretnych fantazji. Staje się częścią 
osobowej toŜsamości, natury ludzkiej. Zachód, powiada Foucault, „przeniósł nas 
niemal w całości, z duszą i ciałem, osobowością i historią pod sztandar logiki 
poŜądliwości i pragnienia. Odkąd chcemy wiedzieć, czym jesteśmy, ta właśnie 
logika słuŜy za klucz uniwersalny”.150 Technologie konfesyjne przekonywały 
jednostki, iŜ wyznanie jest sposobem poznania siebie, chociaŜ jak podaje  
Foucault, były one przede wszystkim częścią technik, które miały za zadanie 
dyscyplinować ciała, społeczności czy społeczeństwo jako takie.  

 
 

Postulat „nowoczesnej hermeneutyki” 

Nasze przeciwstawienie genealogii i hermeneutyki nie jest wcale oczywiste, 
poniewaŜ termin „hermeneutyka” przybrał wiele odcieni znaczeniowych. Przy-
kładowo pojęcie h e r m e n e u t y k i  „k r y t y c z n e j”151 próbuje zaadaptować 
Foucaulta genealogię władzy, sytuując ją w opozycji do hermeneutyki Gadame-
ra. Ta filozofia hermeneutyczna zorientowana na prawdę i asymilacyjne pojed-
nanie (totalizująca ogólność), wspólnotowość między podmiotami przeciwsta-
wiona zostaje pluralistycznemu modelowi dialogu, którego celem jest zrozumie-
nie i akceptacja inności. TakŜe myśl Nietzschego zawierała pewne elementy 
hermeneutyki, o ile stanowiła krytykę wszechwładnego prymatu świadomości, 
podkreślała językowe zapośredniczenie doświadczenia i uwikłanie człowieka  
w historię. Jednocześnie interpretacje dokonywane przez Nietzschego doprowa-

——————— 
150 Ibidem, s. 72. 
151 H. H. Kögler, The Power of Dialogue. Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault, 

The MIT Press, Cambridge 1996. 
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dzają hermeneutyczną tradycję do radykalizacji. Interpretacja ta nie zakłada 
scalonej perspektywy, stanowi „bycie-pod-nieobecność-logosu”.152 Mamy tutaj 
do czynienia z interpretacją „efektywną”, która nie tyle troszczy się o adekwat-
ność, ile stara się poszerzyć pole inwencji: „perspektywizm u Nietzschego zna-
czy zatem coś zupełnie innego niŜ w fenomenologii: nie oznacza, iŜ zjawis-ka 
stanowią kształt czegoś z zasady niezmiennego, lecz to Ŝe istnieją jedynie  
perspektywy”.153 

Następuje więc u Nietzschego zakwestionowanie absolutnego źródła sensu. 
Foucault powiada, Ŝe dla Nietzschego „interpretacja jest zawsze niedokończo-
na”, filozofia zaś jest „rodzajem pozostającej ciągle w zawieszeniu filologii, 
bezkresnej filologii wciąŜ dalej rozwijanej, która nigdy nie zazna absolutnego 
ugruntowania”.154 Zanegowanie głębi, ukrytego znaczenia rzeczy moŜe suge-
rować pokrewieństwo myśli Nietzschego z pozytywizmem, który stara się 
dostrzegać jedynie powierzchnię rzeczy. Tak jak fenomenologia dostrzega 
sens w akcie podmiotowej świadomości, tak pozytywizm napotyka jedynie 
materialny fakt. Odkrycie „nagiego” faktu jest jedynie redukcją wieloznaczno-
ści i ograniczeniem nieskończonej moŜliwości interpretacji do jednej, mecha-
nistycznej wykładni. Natomiast Foucault za Nietzschem ogłasza postulat 
„n o w o c z e s n e j  h e r m e n e u t y k i”: „Nie istnieje nic absolutnie pierwsze-
go, co byłoby przedmiotem interpretacji, bowiem, w istocie, wszystko jest juŜ 
interpretacją”.155 Ten „brak pierwotnego signifié”, brak ponadczasowego trwa-
nia głębokiego sensu, Nietzsche przybliŜa nam poprzez cały szereg metafor: 
labiryntu wzajemnie się odbijających luster, nieskończonego szeregu masek, 
podwójnego dna.  

Okazuje się więc, Ŝe projekt genealogii wiąŜe się z pewnym rodzajem inter-
pretacji, która kwestionuje uznane opozycje. Zakwestionowanie rozróŜnienia 
p o w i e r z c h o w n e / g ł e b o k i e,  j a w n e / u k r y t e  doprowadza do zakwe-
stionowania metafizycznej opozycji z j a w i s k o / i s t o t a. Jak powiada Michał 
Markowski o głębi: „jest zawsze fikcją metafizyczną, stworzoną na podstawie 
niechęci do (samej tylko) powierzchni”.156 

——————— 
152 M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, Kraków 1997, s. 59. 
153 A. Lingis, Wola Mocy, s. 347, „Literatura na Świecie” 1993, nr 1–3. Nietzsche podejrzewa, 

Ŝe język ma naturę logocentryczną: „kaŜdy z nas, przy najlepszej woli zrozumienia siebie moŜli-
wie najbardziej indywidualnie, poznania samego siebie, będzie wciąŜ jeszcze uświadamiał sobie 
właśnie tylko to, co nieindywidualne, swoją przeciętność” (F. Nietzsche, Wiedza radosna,  
[w:] Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1979, s. 203). 

154 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, s. 257. 
155 Ibidem, s. 258. 
156 M. P. Markowski, Nietzsche…, s. 264. 
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Projekt genealogii nie jest wyłącznie zakwestionowaniem pojęcia esencji, 
toŜsamości i teleologii, nie jest jedynie „odwróconym platonizmem”. Zakwe-
stionowanie pewnych uznanych do tej pory kategorii filozoficznych, a szczegól-
nie podkreślenie wielości interpretacji rzeczywistości nie doprowadziło do nie-
mocy i rozpaczy. Rozpatrywanie naszej toŜsamości w kategoriach obecności 
tego, co nieświadome, obecność nieusuwalnej niewiedzy, która wyraŜa poczucie 
braku samowiedzy, braku przejrzystości, nie doprowadza do poddania się irra-
cjonalnym pozaludzkim wpływom. Nieusuwalna wielość interpretacji otwiera 
drogę od adekwatności do „r z e t e l n oś c i” wobec świata. Interpretacja ade-
kwatna niszczy twórczy wymiar ludzkiego istnienia, natomiast w sposób rzetel-
ny czyta ten, kto „opierając się na filologicznej skrupulatności, z jednej strony 
umyka społecznemu stereotypowi, z drugiej zaś nie kieruje się własnymi uprze-
dzeniami. […]. Rzetelność nie dopuszcza do mówienia byle czego, zarówno  
w znaczeniu społecznym (mówić jak wszyscy lub powiedzieć wszystko, czyli 
nic), jak i jednostkowym (pozwolić przemówić własnym resentymentom lub 
uciec z przestrzeni wspólnej mowy)”.157 

„Późny” Nietzsche nazywa swój sposób myślenia: „f i l o z o f i ą  e k s p e -
r y m e n t a l ną” (Experimental-Philosophie), która jest afirmacją świata i spo-
sobem Ŝycia, nieustannym wyszukiwaniem nowych metafor, nowych interpreta-
cji. Podobny motyw pojawia się równieŜ u Foucaulta, którego genealogia ma 
wymiar krytyczny i chce przez swoją interpretację, swoje odczytanie historii 
otworzyć nowe sposoby myślenia. Francuski filozof, podobnie jak Nietzsche czy 
Lacan, nie chce mieć poglądów, nie chce narzucić na rzeczywistość zamkniętej 
interpretacji, lecz chce posiadać jedynie pewien styl myślenia, który mimo 
wszystko wpływa na rzeczywistość.  

Foucault jako genealog, sprzeciwiając się jakimkolwiek załoŜeniom odnośnie 
do ludzkiej natury, staje się podejrzliwy wobec poszukiwań ukrytego sensu, co 
objawiło się w jego krytyce psychoanalizy. Freud nie jest juŜ dla niego lekarzem, 
który otworzył nas na dialog z szaleństwem, nie moŜe stanowić przykładu dla myśle-
nia radykalnego i „rewolucyjnego”.  

Lacan jako francuski interpretator Freuda jest reprezentantem myślenia, które ma 
charakter przejściowy. Psychoanalityczna „hermeneutyka siebie”, poszukująca 
„prawdy” o nas samych w „pragnieniu” i „seksualności”, nie stanowi rewolucyjnego 
zwrotu w myśleniu, lecz jedynie kontynuację chrześcijańskiej tradycji konfesyjnej. 
Foucault nie tylko stwierdza, Ŝe ten sposób postrzegania nas samych jako „podmiotów 
pragnienia” dłuŜej nam nie wystarcza, lecz sam nawołuje do innego postrzegania  
i kreowania „prawdy” o nas samych. Takie przedsięwzięcie Foucault moŜe zrealizo-
——————— 

157 Ibidem, s. 178. 
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wać przez wykazanie, Ŝe Freudowska „rewolucja” nie była wydarzeniem uniwersal-
nym, lecz „historycznym”, wyjątkowym i przypadkowym. To zmusza go do powrotu 
do analiz staroŜytności, w której nasza nowoczesna obsesja poszukiwania i nieustan-
nego odczytywania poŜądania nie była jeszcze tak waŜna. 

 
* * *  

 
„Jesteśmy sobie nieznani”, albowiem w ludzkiej podmiotowości jest coś nie-

redukowalnego, co nie da się sprowadzić do struktur języka czy historii. Nasze 
doświadczenie przekracza nasz sposób samoidentyfikacji. Paradoksalnie, kryty-
kowana przez Foucaulta (hermeneutyczna) psychoanaliza pokazuje znaczne 
pokrewieństwo z myśleniem genealogicznym. Razem z Lacanem twierdzi on, Ŝe 
istnieją w ludzkiej podmiotowości obszary, których nie da się kulturze ujarzmić, 
a filozofii umieścić w ramach jakiegoś teoretycznego projektu. U Lacana jest to 
coś, o czym musimy „zapomnieć”, co musimy wykluczyć, aby zyskać własną 
(choćby tymczasową) toŜsamość, postać samoidentyfikacji; natomiast u Fou-
caulta — to coś, co pozwala nam się wymknąć historycznym determinacjom. 
„Pasja myślenia” (John Rajchman) stawia naszą toŜsamość pod znakiem zapyta-
nia oraz otwiera ją na szereg transformacji, których nie da się ująć w regułę czy 
w normy prawa. To, co nieświadome, czyha na nas nieustannie, czy to w postaci 
nigdy niedookreślonego miejsca w języku, czy to jako wolność w naszych histo-
rycznych determinacjach. 

W powyŜszym rozdziale dokonaliśmy pewnych ogólnych rozróŜnień poję-
ciowych, które miały na celu ukazanie specyfiki genealogicznego podejścia. 
JednakŜe sam Foucault nie był myślicielem, który pisał traktaty filozoficzne, 
który prowadził teoretyczne dyskusje z tradycją filozoficzną. Swoje pomysły 
zdawał się wypróbowywać, pisząc historie. Stąd nieustannie powracające pyta-
nie: Czy Foucault był historykiem, czy teŜ filozofem? Dlatego uczciwa analiza 
jego dzieła musi w róŜnych tekstach i wypowiedziach poszukiwać teoretycznych 
deklaracji autora. Druga — monograficzna część ksiąŜki — koncentruje się na 
analizie pojęć Michela Foucaulta: pojęcia władzy i krytyki oraz na wewnętrznej 
logice jego myśli. Jednocześnie nie brakuje próby krytycznej analizy dzieła, 
szczególnie przez wskazanie percepcji tej myśli przez autorów współczesnych. 
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Nie interesuje mnie władza jako autonomiczne zagadnienie 
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Problem władzy 

W dotychczasowych rozwaŜaniach wielokrotnie podkreślano, jak waŜne  
w analizie Foucaulta jest specyficznie rozumiane pojęcie „władzy”. Dlatego  
w tym momencie chcielibyśmy więcej uwagi poświęcić temu zagadnieniu. Au-
tor Historii szaleństwa często nadmieniał, Ŝe juŜ jego pochodząca z lat sześć-
dziesiątych historia obłędu zawierała w sobie, aczkolwiek explicite niewypowie-
dziany, problem władzy. Koncentracja na „wątpliwych” rejonach wiedzy, na 
psychiatrii i medycynie, a nie na przykład na fizyce teoretycznej czy chemii 
organicznej, nieuchronnie musiała nawiązywać do relacji między praktyką psy-
chiatryczną a instytucjami, ekonomią, polityką i społeczną regulacją. Foucault 
podejmował więc problem władzy inaczej niŜ francuscy marksistowscy intelek-
tualiści, którzy analizowali państwowe instytucje i oficjalne narzędzia przemo-
cy; równocześnie koncentrowali się na historii bardziej akademickich dziedzin, 
takich jak matematyka i fizyka.158  

Foucault, którego ksiąŜki stanowią część jego własnej biografii, a więc są 
nieuchronnie uwikłane w otaczającą go rzeczywistość, miał ogromną trudność  
w wypowiedzeniu i sformułowaniu problemu władzy. Dopiero wydarzenia 1968 
roku, kiedy podnoszone przez niego wcześniej problemy nabrały politycznego 

——————— 
158 Zob. M. Foucault, Truth and Power, [w:] The Foucault Reader, red. P. Rabinow, Pantheon, 

New York 1985, s. 52–53. 
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znaczenia, uświadomiły mu to, jak nieśmiało podejmował problemy polityczne-
go i społecznego uwikłania wiedzy, i dały odwagę do podjęcia tej problematyki 
na nowo, tym razem w odniesieniu do więzienia i dyscypliny oraz seksualno-
ści.159 Nie naleŜy takŜe ignorować stojących w tle analiz władzy „dwóch gigan-
tycznych cieni”, „dwóch rodzajów czarnego dziedzictwa”,160 czyli faszyzmu  
i stalinizmu.  

Trudność zdefiniowania władzy zaowocowała labilnością tego pojęcia  
i brakiem jednoznacznej perspektywy. Foucault nigdy nie napisał oddzielnego 
tekstu poświęconego takiej tematyce, a pewne treści i wzmianki pojawiają się 
przy okazji analiz historycznych oraz w rozsianych wywiadach i wykładach 
(zob. np. TBS, wykłady 1–3 oraz 11). W ten sposób problematyka władzy jest 
nieustannie redefiniowana i modyfikowana. Początkowo akcenty padają na  
epistemologiczną zaleŜność między władzą a wiedzą — na zaleŜność między 
władzą a prawdą, następnie zaś na rolę władzy w powstawaniu ludzkiej  
podmiotowości. 

Z jednej strony wydaje się, Ŝe podstawowym aspektem Foucaulta pojęcia 
władzy jest jej aspekt epistemologiczny, który ma na celu podkreślenie udziału 
władzy w powstawaniu pewnych obszarów wiedzy. Taki byłby sens relacji mię-
dzy wiedzą psychiatryczną a władzą. Z kolei z drugiej strony waŜnym aspektem 
„koncepcji” władzy jest jej wymiar krytyczny, to znaczy udział tego pojęcia  
w zdefiniowaniu zadań krytyki, co z kolei przekracza jedynie epistemologiczny 
aspekt analiz oraz nabiera zabarwienia etycznego i politycznego. „Teoria wła-
dzy” nie jest więc jedynie krytyką klasycznej epistemologii, ale niesie ze sobą 
konsekwencje etyczne i polityczne. JeŜeli władza przyczynia się do wytworzenia 
naszej toŜsamości, to nie moŜe pozostać dla nas obojętna. JeŜeli jeszcze okaŜe 
się, Ŝe systemy władzy i wiedzy przyczyniają się do ograniczenia naszej wolno-
ści i dokonują nieustannej ekspansji w najgłębsze rejony naszego Ŝycia, to poja-
wia się pytanie: Czy moŜna te ograniczenia przekroczyć, czy władza nas jedynie 
determinuje, czy ludzkie istoty mają pewne moŜliwości samoprzemiany? Czy-
telnik ksiąŜek Foucaulta musi sobie zadać pytanie: Czy nieuchronnie skazani 
jesteśmy na karceralny, dyscyplinarny rodzaj władzy i ten rodzaj toŜsamości, 
jaki nam oferuje nowoczesny dyskurs humanistyki i podtrzymujący go eksperci? 
Czy musimy i czy powinniśmy poddawać się tym mechanizmom, które nas 
określają i ograniczają zarazem? A jeŜeli nie, to w jaki sposób przekroczyć 
obecny w nowoczesnym społeczeństwie sposób funkcjonowania władzy? Jak 
powiada David Owen:  

——————— 
159 Ibidem, s. 53. 
160 DIT, t. 3, s. 422 (Pouvoirs et stratégies). 
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MoŜemy zaostrzyć to pojęcie władzy, wskazując, Ŝe dla Foucaulta zagroŜona jest moŜli-
wość przekształcania samych siebie, to znaczy transgresja systemów ograniczeń, które kie-
rują naszym kierowaniem. Powiązanie zdolności przekraczania nas samych z intensyfika-
cją stosunków władzy to dylemat, jaki stawia przed nami humanizm, o ile przemiana sie-
bie reprodukuje politykę prawdy, czy bardziej specyficznie, poszukiwanie autentyczności, 
artykułowanej w doświadczeniu stosunków władzy.161 

 
W ten sposób moŜna zrozumieć, dlaczego Foucault stosuje wręcz retoryczne 

powiązanie między władzą a prawdą czy między władzą i podmiotem. Filozo-
ficzna aktywność nakazuje mu utrzymanie dystansu wobec wszelkich rodzajów 
wiedzy, mówiącej, kim jesteśmy, a opartej na autorytecie religii, państwa, nauki 
czy polityki, szczególnie zaś zmusza do zachowania dystansu wobec prawni-
ków, lekarzy, psychiatrów, pracowników socjalnych, statystyków itp. Obsesja 
produktywności i wszechobecności władzy jest lepiej zrozumiała, jeŜeli umie-
ścimy ją w kontekście krytycznych celów filozofii Michela Foucaulta.  

Trudność definiowania i niejednoznaczność pojęcia władzy oraz krytyk  
wobec dyskursów Foucaulta zmuszają do szerszego podjęcia tej problematyki. 
Myśl francuskiego filozofa stara się poruszać w obszarze konkretnych dziedzin 
wiedzy, gdyŜ podejrzewa on, iŜ kaŜdy obszar wiedzy ma swoją specyfikę, swoją 
periodyzację i układ sił, w ramach których funkcjonuje. Jednocześnie jest  
przekonany, Ŝe pojedyncze punkty, na których koncentruje się w swoich anali-
zach, odnoszą się do fundamentalnych przemian w obrębie całej kultury. 

W eseju z 1982 roku zatytułowanym Podmiot i władza Foucault wypowiada 
dosyć dziwne zdanie: „Nie władza zatem, lecz podmiot jest zasadniczym tematem 
moich studiów”.162 Mogłoby się wydawać, Ŝe autor stara się tutaj zanegować swo-
je wcześniejsze analizy, szczególnie te z lat siedemdziesiątych, kiedy to pojęcie 
władzy wydawało się centralną osią jego rozwaŜań. Okazuje się jednak, Ŝe nie 
moŜna oddzielić analiz transformacji władzy w społeczeństwach zachodnich od 
problemu przekształcenia „stworzeń ludzkich” w „podmioty”. WaŜnym momen-
tem powstawania i jednoczesnego „ujarzmiania” („podporządkowania”) nowoŜyt-
nego podmiotu są nadal stosunki władzy, które autor nazwał tutaj „praktykami 
dyskryminacyjnymi”: „Dyskryminacja przebiega tu albo wewnątrz podmiotu, albo 
między nim a innymi — efektem tego procesu okazuje się, w obu wypadkach, 
podporządkowanie. Tak ukształtował się podział na, przykładowo, szalonych  
i normalnych, chorych i zdrowych, bandytów i «swoich chłopów»”.163  

——————— 
161 D. Owen, Maturity and Modernity. Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of  

Reason, Routledge, New York 1994, s. 201. 
162 PiW, s. 174. Por. teŜ DIT, s. 717–718. 
163 PiW, s. 174. 
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Autor odwołuje się tutaj do Historii szaleństwa, gdzie pokazał, Ŝe historyczne 
stosunki władzy przyczyniły się do wyodrębnienia obłąkanego czy, mówiąc 
językiem nowoczesnej psychiatrii, „chorego psychicznie”, oraz do Nadzorować  
i karać, gdzie pokazał, Ŝe w wyniku transformacji stosunków władzy wyodręb-
niło się pojęcie przestępcy (i więzienia). Jako Ŝe władza w szpitalu psychia-
trycznym i władza w więzieniu jest częścią ogólnych przemian kulturowych  
i, według Foucaulta, nie róŜni się jakościowo od relacji władzy w zwyczajnych 
rejonach powstającego społeczeństwa kapitalistycznego, moŜe stanowić ilustra-
cję ogólnych mechanizmów władzy i jej roli w powstawania podmiotu. Dla au-
tora Nadzorować i karać dyscyplina więzienna oraz psychiatryczna terapia sta-
nowią kontynuację tego, co dzieje się w innych bardziej powszednich rejonach, 
jako Ŝe wszyscy poddani jesteśmy m e c h a n i z m o m  n o w o c z e s n e j  
k o n t r o l i.164  

Warto wszakŜe podkreślić fakt, Ŝe myślenie Foucaulta, dla którego jednym  
z centralnych pojęć jest „władza”, nie doprowadzi nas, a i nie miało tego na celu, 
do granic tego, co jest Prawdą, nie wzniesie nas na metapoziom, z którego 
wszystko widać lepiej i dokładniej, nie doprowadzi nas do „słusznych” odpo-
wiedzi. JuŜ raczej zdystansuje wobec współczesnych urządzeń władzy–wiedzy, 
sproblematyzuje nasze dotychczasowe sposoby myślenia i działania, postawi 
pytania o to, co jeszcze moŜna wiedzieć, jak inaczej moŜna Ŝyć w ramach na-
szych historycznie zdeterminowanych „prawd”, prawdziwych dyskursów, które 
stają się nie tyle granicami, ile ograniczeniami, przeszkodami naszego myślenia, 
punktem wyjścia i miejscem pracy nad wolnością. „Ale czymŜe jest filozofia 
dziś — mam na myśli aktywność filozoficzną — jeśli nie krytycznymi zabiega-
mi myślenia koło siebie? I jeśli — zamiast uprawomacniać coś, o czym od daw-
na wiadomo — nie zawiera się ona w podejmowaniu kwestii, w jaki sposób  
i dopokąd da się myśleć inaczej?”165  

 
 

——————— 
164 Jednak to akcentowanie podobieństw między więzieniem, szpitalem i zwyczajnym Ŝyciem 

staje się podstawą do wielu zarzutów wobec Foucaulta, którego analizy nie dają przez to „gwaran-
cji czytelności”. Zob. M. Walzer, Samotna polityka Michela Foucaulta, [w:] „Nie pytajcie mnie, 
kim jestem…”, s. 22. 

165 HS, s. 148. 
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Władza i wiedza 

Dla Foucaulta z w ią z e k  m ię d z y  w i e d zą,  w ł a d zą  i  p r a w dą  
j e s t  „e s e n c j a l n y”  (jeŜeli w ogóle moŜna uŜyć tu tego pojęcia).166 Zgodnie 
z jego koncepcją wiedza zawsze jest związana i formowana przez społeczne, 
ekonomiczne i polityczne praktyki. Poprzez ten rodzaj wiedzy w jej relacji  
z tymi praktykami formuje się ludzka subiektywność (podmiot). Równocześnie 
wiedza nie jest dla autora Nadzorować i karać ideologią,167 gdyŜ ten rodzaj 
związków nie czyni jej „nieprawdziwą”, rodzajem irracjonalnego subiektywi-
zmu czy politycznej demagogii. Foucaulta relacja władza–wiedza wychodzi 
poza najbardziej znane standardy pojmowania obu pojęć; szczególnie zwrócona 
jest przeciwko myśleniu o władzy jako dominacji, jako rządzącym systemie 
norm i władzy w nauce czy teorii. Ta relacja między władzą i nauką wskazuje na 
wpływ tej pierwszej na wybór pola badań i zastosowanie zweryfikowanych teo-
rii, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe samo jądro teorii i naukowej aktywności 
(treść) byłoby neutralne i wolne od władzy, która mogłaby jedynie prawdę znie-
kształcać, uniemoŜliwiać dokładne odzwierciedlenie Rzeczywistości.168 

Foucaulta koncepcja władzy–wiedzy podkreśla ścisłe relacje między wiedzą 
a władzą, w ten sposób rezygnuje z „modelu poznania i prymatu podmiotu”,169 
traktuje wiedzę odmiennie, niŜ zwykle czyni to klasyczna epistemologia, w któ-
rej prawdziwa wiedza jest ugruntowana i niezaleŜna od czynników zewnętrz-
nych, natomiast wpływ władzy na wiedzę ma charakter jedynie negatywny, za-
nieczyszczający.170 Dla autora Historii seksualności władza jest istotnym ele-
mentem definiowania wiedzy.  

Tego rodzaju twierdzenia dla wielu filozofów mogą wydawać się wielce kon-
trowersyjne. O ile łatwo zgodzić się z tym, Ŝe wiedza jest związana z moŜliwo-
ściami i umiejętnościami, te bowiem nabywamy społecznie w obrębie pewnych 

——————— 
166 Obszerną monografię na temat wiedzy, władzy i przemocy stanowi praca A. Zybertowicza, 

Przemoc i poznanie…: „o charakterze wiedzy nie przesądza to, co jest jej przedmiotem, ale spo-
łeczne okoliczności wytworzenia i funkcjonowania tej wiedzy” (s. 12). „[P]rzemoc odgrywa kon-
stytutywną rolę w procesie tworzenia, upowszechniania i funkcjonowania wiedzy w społeczeń-
stwie i bez postawienia jej w centrum uwagi nie sposób przemian wiedzy wyjaśnić” (s. 14). Zob. 
teŜ J. Mizińska, Obiektywność a społeczna i kulturowa determinacja wiedzy, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 1987. 

167 M. Foucault, Nadzorować i karać, s. 35 [dalej jako NiK]. 
168 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie…, s. 20. 
169 NiK, s. 35. 
170 Ibidem, s. 58–157. Zybertowicz mówi o dwóch ogólnych modelach poznania: obiektywis-

tycznym i konstruktywistycznym. 
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instytucji (np. szkoły, uniwersytety, kościoły), o tyle juŜ trudniej przystać na to, Ŝe 
władza implikuje równieŜ treść wiedzy (nie tylko „jak”, ale teŜ i „co” wiedzy).171 

Foucault jest zwolennikiem d i a d y c z n e g o  pojęcia władza–wiedza, w któ-
rym Ŝaden z elementów nie moŜe być zredukowany do drugiego. Istnieją więc 
ścisłe relacje i powiązania pomiędzy strukturami władzy i formami wiedzy, po-
przez wzajemne warunkowanie, ale nie na zasadzie wywoływania skutku. Pozo-
staje problem, jak postrzegać to warunkowanie. Foucault nie precyzuje tego 
związku; nie jest to w kaŜdym razie jedynie metodologiczny postulat poszuki-
wania wzajemnych relacji władza–wiedza (w tym wypadku mogłoby się okazać, 
Ŝe takie relacje nie istnieją).  

Spróbujmy ustalić, na czym polega zaleŜność między władzą a wiedzą, tym 
bardziej Ŝe rozwaŜania Foucaulta dalekie są od ścisłości. Tezy Foucaulta są sil-
niejsze od proponowanych przez Francisa Bacona (ponadto nie odnoszą się do 
władzy wobec przyrody), dla którego relacja władza–wiedza ma charakter ze-
wnętrzny, przypadkowy. Tam nauka moŜe zwiększyć władzę człowieka nad przy-
rodą, a władza moŜe przyczynić się do rozwoju badań naukowych, aczkolwiek nie 
jest to zaleŜność immanentna. Dla Foucault r e l a c j e  w ł a d z a – w i e d z a  są 
tak ścisłe, Ŝe sugerują zaleŜność zbliŜoną do relacji przyczynowej: „Wypada ra-
czej uznać, Ŝe władza produkuje wiedzę (ale nie dlatego po prostu, Ŝe faworyzuje 
ją, gdy ta jej słuŜy, lub wykorzystuje, gdy jest uŜyteczna), Ŝe władza i wiedza 
wprost wiąŜą się ze sobą; Ŝe nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola 
wiedzy ani teŜ wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy”.172 W po-
wyŜszym cytacie obecne są trzy tezy dotyczące relacji władza–wiedza, z których 
trzecia wydaje się najpełniejsza i najbardziej prawdopodobna.  

1. Społeczne relacje władzy są przyczyną powstania wiedzy. 
2. Wiedza stanowi przyczynę powstania władzy (wiedza spełnia się we wła-

dzy). 
3. Zarówno władza, jak i wiedza oddziałują na siebie przyczynowo.173 

——————— 
171 Zob. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, tłum. M. Tuszkiewicz, Wydawnictwo 

Lubelskie, Lublin 1986. „KaŜda teoria poznania, która nie uwzględnia tego socjologicznego uwa-
runkowania kaŜdego poznania, jest tylko igraszką. Natomiast ten, kto uwaŜa społeczne uwarun-
kowanie za malum necessarium, za symptom ludzkiej niedoskonałości, którą powinno się zwal-
czać, zapoznaje ten fakt, Ŝe bez społecznego uwarunkowania poznanie byłoby w ogóle niemoŜliwe 
oraz to, Ŝe słowo «poznanie» zachowuje swoje znaczenie jedynie w związku z pewnym kolekty-
wem myślowym” (s. 72). 

172 NiK, s. 34. 
173 Zob. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie…, s. 21–22. Autor stwierdza, Ŝe nieklasyczna 

wersja socjologii wiedzy (w odróŜnieniu od klasycznej) bada dwustronne związki między wiedzą  
a strukturą społeczną. 



Foucault i władza  101

Mimo Ŝe pojęcie przyczynowości łatwo się tutaj narzuca, naleŜy je traktować 
z pewnym dystansem, gdyŜ zakłada moŜliwość osiągnięcia w miarę neutralnej 
zewnętrznej pozycji wobec zjawisk (np. autonomicznego podmiotu), ponadto 
relacje społeczne są na tyle złoŜone i wzajemnie uwarunkowane, iŜ trudno wy-
odrębnić jakąś sferę, która determinowałaby wszystkie pozostałe. Według  
Foucault w badaniach nie moŜna wychodzić od podmiotu poznania, gdyŜ on 
sam zanurzony jest w relacjach władzy. Dlatego trudne jest ustalenie związków 
przyczynowo-skutkowych, w obliczu całego szeregu sił, strategii. MoŜemy mó-
wić o przyczynowości w znaczeniu Hume’a, to znaczy, Ŝe dany dyskurs nie 
pojawiłby się, gdyby nie towarzyszyły mu określone społeczne relacje władzy. 
Całą tę złoŜoną architekturę dyskursu moŜna jedynie opisać lub na głębszym 
poziomie pokazać przejście jednej „fizyki” władzy w drugą. Foucault nie wy-
klucza przyczynowych wyjaśnień, sam jednak mówi, Ŝe władza „produkuje”, 
„implikuje”, „wytwarza”, a nie Ŝe jest przyczyną wiedzy. Teza o wytwarzaniu 
wiedzy przez relacje władzy pojawia się w róŜnych postaciach, albowiem mówi 
on takŜe o produkcji „dyskursów”, „prawdy”, „dyskursów prawdy”. MoŜna więc 
zauwaŜyć, iŜ dla kaŜdego rodzaju wiedzy (dyskursu, prawdy, poglądu) istnieją 
społeczne relacje władzy, które są ich przyczyną. Tak sformułowana teza nasu-
wa jednak szereg trudności przez swoją radykalność i nieokreśloność. Albowiem 
wynika z niej, Ŝe społeczne relacje władzy są przyczyną róŜnego rodzaju „rze-
czy”, choćby rozróŜnienia prawda–fałsz. Tak więc produktem relacji władzy są 
nie tylko poglądy na temat choroby psychicznej, lecz sama choroba psychiczna; 
społeczne relacje władzy wytwarzają przedmioty, wytwarzają rzeczywistość  
i „prawdę”. 

W tym momencie moŜemy rozbić tezę o wzajemnym warunkowaniu wiedzy 
i władzy na dwie pomniejsze:  

1. Relacje władzy wytwarzają samą treść naszych poglądów, sam dyskurs. Są 
przykładowo przyczyną powstania określonej teorii czy „rzeczy” nie dlatego, Ŝe 
ta jest lepsza od innych, lecz dlatego, Ŝe określone społeczne relacje władzy 
wytworzyły tę, a nie inną teorię czy „rzecz”. 

2. Relacje władzy powodują akceptację, zaadaptowanie pewnych twierdzeń, 
zanegowanie, zaangaŜowanie w określony dyskurs; powodują więc zaakcepto-
wanie danej teorii, a nie bezpośrednie jej powstanie. 

W drugim przypadku zakłada się istnienie pewnego rodzaju intencjonalnego 
wyboru. Foucault wielokrotnie mówi o władzy, która oddziałuje na ciała: 
„Twierdzenie, Ŝe dusza jest złudzeniem albo ideologicznym produktem, to  
błąd. AleŜ ona istnieje, posiada jakąś realność, jest ciągle produkowana wokół 
ciała, na jego powierzchni i wewnątrz niego dzięki funkcjonowaniu wła- 



Myśl krytyczna 102

dzy”.174 W ten sposób społeczne relacje władzy tak oddziałują na uczestnika 
dyskursu (poprzez cielesne praktyki dyscyplinarne), niosąc za sobą to, co Fleck 
nazwał „przymusem myślowym”, Ŝe ten przyjmuje taki, a nie inny pogląd lub 
angaŜuje się w określony dyskurs. Pierwsza wersja relacji władza–wiedza zakła-
da, Ŝe jedynym czynnikiem, który przyczynia się do powstania treści naszych 
poglądów (np. odnośnie do naszej biologicznej natury), są społeczne relacje 
władzy, kaŜda wiedza ma charakter „ideologiczny”. W ten sposób, jak twierdzi 
Robert Nola,175 odkąd relacje władzy są jedyną przyczyną powstania treści na-
szej wiedzy, moŜna posądzić Foucaulta o społeczny behawioryzm, a takŜe igno-
rowanie biologicznych, psychologicznych czy poznawczych czynników jako 
przyczyny naszej wiedzy. 

Posądzenie Foucault o determinizm czy o społeczny behawioryzm, szczegól-
nie wówczas, gdy zobaczymy, Ŝe relacja władza–wiedza jest u niego obustronna, 
Ŝe nie posiada on apriorycznego pojęcia władzy oraz uwzględnia wpływ poglą-
dów etycznych na powstawanie wiedzy, moŜe okazać się pochopnym krokiem. 
JuŜ w swych wczesnych rozwaŜaniach na temat przyczyn choroby psychicznej 
sprzeciwił się społeczno-ekonomicznym determinizmom, twierdząc, Ŝe nie 
sproblematyzował w sposób wystarczający samego pojęcia choroby psychicznej. 
Kiedy zaś retrospektywnie Foucault będzie określał się jako spadkobierca 
Oświecenia i zwolennik „ontologii nas samych”, mówi wprost, Ŝe nie tworzy 
teorii, Ŝe jego „postawa nowoczesności” jest postawą „eksperymentalną”, testo-
waniem granic.176 Foucault nie mógł przyjmować ontologicznej koncepcji wła-
dzy, pojęcie władzy mogło być współtworzone jedynie w kontekście konkret-
nych historycznych praktyk i technologii władzy. JuŜ Fleck twierdził, Ŝe „kaŜda 
teoria poznania pozbawiona badań historycznych i porównawczych jest pustą 
grą słów, epistemologią imaginabilis”.177  

——————— 
174 NiK, s. 36. 
175 R. Nola, Post-modernism, a French Cultural Chernobyl: Foucault on Power/Knowledge, 

„Inquiry” 1995, nr 37, s. 30. 
176 Zob. J. Rajchman, Truth and Eros: „W ten sposób krytyczna postawa Foucaulta kontrastuje 

z «pozytywizmem», który chociaŜ chciał wyeliminować «psychologizm», zachował poszukiwanie 
pojedynczej niezmiennej metody wnioskowania czy relacji wobec doświadczenia, którą moŜna 
odnaleźć w kaŜdej wiedzy i która moŜe istnieć w «sensownym» dyskursie. […] W odróŜnieniu od 
kartezjańskiego sceptycyzmu, nie jest pytaniem o dotarcie do pewności, i nie moŜe dotyczyć 
wiedzy w ogóle, ale jej specyficznych rodzajów i związanych z nią dyskursów. To, o czym moŜna 
wiedzieć, jest w takich przypadkach związane z tym, co moŜna zrobić, i taka władza–wiedza jest 
nakierowana na poszczególne rodzaje doświadczenia, jakie ludzie mają wobec siebie. Sceptycyzm 
Foucaulta nakierowany jest na pewność czy oczywistość tego, Ŝe był to jedyny sposób konceptu-
alizowania tych form doświadczenia, jedyny sposób uzyskania o nich prawdy” (s. 132). 

177 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, s. 48. 
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Koncepcja władzy 

Biograficzne studia nad badaniem władzy rozpoczyna Foucault od Nadzoro-
wać i karać, lecz jak sam podkreśla, ogromny wpływ miały tutaj wydarzenia  
i eksperymenty roku 68., szczególnie dotyczące psychiatrii, penalizacji, edukacji 
itp.178 RozwaŜania z lat siedemdziesiątych obracają się wokół władzy i są  
w pewnym sensie wynikiem niezadowolenia z podejścia wcześniejszego, czyli 
tzw. okresu „archeologicznego”. A r c h e o l o g i c z n e  b a d an i a, polegające 
na opisie systemu wiedzy w konkretnym momencie historycznym, czyli na re-
konstrukcji danego dyskursu, przedstawiały wiedzę w sposób wyłącznie opiso-
wy, nie wyjaśniając, jak moŜliwe jest przejście od jednego dyskursu do drugie-
go, dlaczego pomiędzy nimi występuje nieciągłość. Aby przezwycięŜyć trudno-
ści dotychczasowego podejścia, Foucault stara się uwzględnić społeczne i insty-
tucjonalne (niedyskursywne) aspekty tworzenia i funkcjonowania wiedzy.  
W przedmowie do wydania The Order of Things (anglojęzyczne wydanie Les 
mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines) pisze: 

 
Nie zawsze łatwo jest określić, co spowodowało określoną zmianę w nauce. Co uczyniło 
moŜliwym takie odkrycie? Dlaczego pojawiło się nowe pojęcie? Skąd pochodzi ta czy in-
na teoria? Takie pytania są często bardzo kłopotliwe, poniewaŜ nie ma Ŝadnych określo-
nych zasad, na których moŜna by oprzeć takie analizy.179 

 
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdzisiątych następuje więc nie-

tzscheański zwrot w myśleniu Foucault, który za zmianę dyskursu czyni od-
powiedzialną władzę. Obok opisowej archeologii pojawia się eksplanacyjna 
g e n e a l o g i a  w ł a d z y.  

Projekt genealogii zarysowuje w swym komentarzu do Nietzschego —  
Nietzsche, généalogie, histoire (1971). Tekst ten stanowi dobry opis metody,  
i mimo iŜ autor nie przedstawia tam bezpośrednio własnego stanowiska, moŜna 
sądzić, Ŝe akceptuje „trzon” metody Nietzschego. Pojawiają się tutaj elementy 
metodologiczne, które Foucault rozwinął w późniejszych analizach wła- 

——————— 
178 Zob. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 21  

i nast. [dalej jako TBS]. Aktywność i zaangaŜowanie polityczne po 1968 roku (chociaŜ w tym roku 
Foucault był we Francji nieobecny) było elementem wspólnej biografii dla wielu francuskich 
intelektualistów. Na przykład Lyotard po napisaniu La Phénoménologie (1954) zajął się działalno-
ścią polityczna i jak później się wyraził, chciał „wyjść naprzeciw zdarzeniom” (Pérégrinations. 
Loi, forme, événement, Editions Galilee, Paris 1990, s. 40). 

179 M. Foucault, The Order of Things, Random House, New York 1970, s. XII–XIII. 
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dzy.180 NajwaŜniejszym elementem odróŜniającym genealogie od tradycyjnej 
historiografii jest to, Ŝe nie chcą być jak ona zamaskowanym platonizmem, po-
szukującym źródłowej prawdy. Foucault przeciwstawia się historykom poszuku-
jącym istoty w zmieniających się w czasie róŜnorodnych ideach. Tak więc, aby 
napisać historię seksualności, historycy ci znaleźliby najpierw istotę (prawdę) o 
seksie, by następnie odnaleźć tę ideę w poszczególnych niedoskonałych jej hi-
storycznych przeobraŜeniach. 

Natomiast Nietzsche i Foucault, jako antyplatonicy, zamiast poszukiwać 
ź r ó d e ł  rzeczy (Ursprung), wyznaczają układy sił, które „produkują” konkret-
ne manifestacje rzeczywistości. Nie ma więc źródłowej rzeczywistości, nie ma 
jakiejś „rzeczy samej w sobie”; rzeczy czy toŜsamości są jedynie funkcjami 
układu sił.  

Foucault próbuje opisać genealogię, przeciwstawiając się metafizyce i tra-
dycyjnej historii, dlatego moŜna ten projekt nazwać a n t y e s e n c j a l ną  h i -
s t o r ią  czy h i s t o r ią  e f e k t y w ną  (wirkliche Historie). Genealogia sytu-
uje się w obrębie rzeczywistości, którą analizuje, jej perspektywa zaś jest im-
manentna wobec procesu historycznego. Musi uwzględniać to, co Fleck  
nazwał „praideami”. Dlatego te analizy wymagają (metodologicznie?) zawie-
szenia apriorycznej prawdy (jako Ŝe sama prawda jest juŜ problematem) oraz 
biorą w nawias problem „transcendentalnego podmiotu”. W wykładzie z 1976 
roku Foucault konstatuje: „Chodzi o bunt wiedzy. Nie tylko przeciwko tre-
ściom, metodom lub pojęciom jakiejś nauki, ile w pierwszym rzędzie przeciw-
ko efektom centralistycznej władzy, związanej z instytucją i funkcjonowaniem 
zorganizowanego dyskursu naukowego w społeczeństwie takim jak nasze”.181 
Genealogia ma wydobyć na powierzchnię wiedzę „gorszego rodzaju”, „naiw-
ną”, „bezpojęciową”, „leŜącą poniŜej wymaganego poziomu naukowości”. 
Chodzi o wydobycie „wiedzy pacjenta psychiatrycznego i chorego, wiedzy 
pielęgniarza i lekarza (ale równoległej i marginalnej do wiedzy medycznej), 
wiedzy przestępcy itp.”182 

——————— 
180 Istnieje szereg krytycznych opracowań co do spójności i krytycznych moŜliwości metody 

genealogicznej: zob. R. Visker, Can genealogy be critical? A somewhat unromantic look at  
Nietzsche and Foucault, „Man and World” 1990, nr 23, s. 441–452; zob. teŜ T. H. Wilson,  
Foucault, Genealogy, History, „Philosophy Today” 1995 (Summer). Wnikliwą analizę genealogii 
przedstawia teŜ G. Gutting, Foucault’s Genealogical Method, „Midwest Studies in Philosophy” 
1990, nr XV, s. 327–343. Autor między innymi stwierdza: „niektóre z wcześniejszych „archeolo-
gicznych” studiów (szczególnie Folie et déraison) w rzeczywistości ilustrują zarówno krytyczne, 
jak i genealogiczne podejścia” (s. 330). 

181 TBS, s. 21. 
182 Ibidem, s. 20. 
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Pojęcie władzy autora Nadzorować i karać zmieniało się tak, jak zmieniał się 
jego sposób myślenia i system priorytetów. Początkowo autor kładzie nacisk na 
tworzenie rzeczywistości przez praktyki niedyskursywne, na uwikłanie wiedzy 
w praktyki władzy; następnie podkreśla udział stosunków władzy w powstawa-
niu prawdy czy dyskursów prawda–fałsz; w końcu podkreśla udział mechani-
zmów władzy czy, jak mówi, „praktyk dyskryminacyjnych” w powstawaniu 
podmiotu i podkreśla rolę nauk humanistycznych w upodmiotawianiu, w subiek-
tywizacji jednostek (czyli w „naukowym” ustalaniu, jaka jest natura ludzka). 
Ostatecznie najwaŜniejszy okazuje się projekt krytyki, moŜliwość przekraczania, 
przekształcania, modyfikacji relacji władzy, które ustanawiają granice naszej 
toŜsamości. W ramach tych wszystkich opcji pojęcie władzy zostaje w swej 
podstawowej „strukturze” utrzymane, zmienia się jedynie centrum zaintereso-
wań Foucaulta — nie władza, a prawda, nie władza, a podmiot, nie władza,  
ale transgresja.  

JuŜ w 1970 roku na wykładzie w College de France183 Foucault mówi o wła-
dzy, która rządzi naszymi dyskursami. Jakkolwiek wygłoszone tam twierdzenia 
dotyczące relacji władza–wiedza są łagodniejsze od późniejszych, władza jest 
tam definiowana w terminach negatywnych, to znaczy w postaci zakazu i wy-
kluczenia; autor zachowuje jeszcze tradycyjne rozróŜnienie między prawdą sa-
mą a naszym poglądem na prawdę, czyli twierdzi, Ŝe czasami prawda moŜe być 
niezaleŜna od relacji władzy.184 

Późniejsze poglądy na wiedzę i prawdę podkreślają, iŜ Ŝadna wiedza nie mo-
Ŝe uwolnić się od społecznych uwarunkowań. Teren zainteresowań pozostaje ten 
sam, chociaŜ przesuwają się one z reguł rządzących produkcją dyskursów ku 
praktykom i relacjom, strategiom i technologiom władzy, w których obrębie 
osadzone są postacie wiedzy. „ReŜimy prawdy”, formy organizacji wypowiedzi 
w ciałach dyskursu, zastąpione zostają „reŜimami praktyk”, formami organizacji 
i instytucjonalizacji róŜnych praktyk. 

Foucault, posługując się polityczną myślą Nietzschego („hipotezą Nietzsche-
go”), która do tej pory często była kojarzona z faszyzmem i nacjonalizmem, 
stawia pytania o nowoczesność, która nie opiera się ani na l i b e r a l n y m,  ani 

——————— 
183 M. Foucault, L’ordre du discours. Leçon inaugural au Collège de France prononcée  

le 2 décembre 1970, Gallimard, Paris 1971. 
184 Zybertowicz (1994) uwaŜa, Ŝe róŜnica między klasyczną i nieklasyczną socjologią wiedzy 

polega na tym, Ŝe ta pierwsza twierdzi, iŜ nie wszystkie rodzaje wiedzy są wyznaczane przez 
warunki społeczne; koncepcje nauk przyrodniczych wykazują pewną autonomię wobec wpływów 
społecznych. Foucault zdaje się ostatecznie skłaniać ku społecznej determinacji kaŜdej wiedzy, 
chociaŜ sam dokonuje jedynie analiz w obrębie nauk społecznych, czasami zaś sugeruje odmien-
ność wiedzy przyrodniczej od humanistycznej. 
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na m a r k s i s t o w s k i m  paradygmacie. Sprzeciwia się definiowaniu władzy  
w terminach negatywnych, czyli jako zakazu, wykluczenia, zaprzeczenia (jako 
jedynie ekstremalnych przejawów władzy). W opozycji do wszechobecnego 
jurydycznego modelu rozumienia władzy, która działa w postaci prawa — zaka-
zującego i wykluczającego, francuski intelektualista zauwaŜa, Ŝe władza jest  
w istocie produktywna. Zamienia w ten sposób tradycyjne pytania filozofii poli-
tycznej dotyczące uprawomocnienia władzy, granic i naduŜyć władzy na pytania 
o technologię władzy, normalizację i kontrolę. Foucault pyta: Jakie reguły prawa 
są wytwarzane przez relacje władzy produkujące dyskursy prawdy, to znaczy, 
jaka wola władzy stoi za wolą prawdy w teoriach politycznych? 

Autor Historii seksualności jest przekonany, Ŝe władza, choć wszechobecna, 
jest tym, co najlepiej się ukrywa, i Ŝe nie jesteśmy w stanie zaakceptować „na-
giego cynizmu władzy” („machiawelizmu władzy” mówi Nietzsche), dlatego 
preferujemy mówienie o wolności przez tworzenie dyskursów o prawie. Nowa 
„strategiczna” koncepcja władzy skierowana jest przeciw liberalizmowi. Według 
Foucaulta l i b e r a l n e  postrzeganie władzy w postaci formalnych agencji rzą-
dowych i armii było tylko namiastką całej machiny administracyjnej, informa-
cyjnej i dyscyplinarnej, która nie była w stanie się zatrzymać wobec sfery pry-
watności. Te złoŜone relacje władzy nie tyle mogły zniewolić jednostkę, nie tyle 
stanowiły dla niej zagroŜenie, ile ją wytworzyły. Jednostka jest społeczno- 
-historycznym efektem władzy. Prawa jednostki obecne w wielkich politycznych 
dokumentach oraz legalistycznej tradycji, system prawny nieustannie domagają-
cy się praw i autonomii jednostki nie uwzględniają tego, Ŝe ta jednostka została 
wcześniej „wyprodukowana” przez system technik dyscyplinarnych. System 
praw i procedur w obronie jednostki został wytworzony przez bardziej efektyw-
ne strategie nowoczesnej władzy. 

Foucaulta koncepcja władzy zwrócona jest równieŜ przeciwko m a r k s i -
z m o w i. Władzy nie naleŜy więc redukować do stosunków produkcji i domi-
nacji klas. Neguje się tutaj podmiotowe definicje władzy — władza nie jest  
w czyichkolwiek rękach. Relacje władzy są o wiele bogatsze. Dlatego francu-
scy marksiści krytykowali strategiczną koncepcję władzy, a Foucault wielo-
krotnie z nimi polemizował. W 1978 roku Foucault pisze: „W gruncie rzeczy 
to prawda, Ŝe pytanie, które stawiałem, było adresowane do marksizmu i do 
innych koncepcji historii i polityki, a brzmiało tak: czy stosunki władzy nie 
stanowią, w odniesieniu na przykład do stosunków produkcji, poziomu  
rzeczywistości jednocześnie złoŜonego i stosunkowo, ale tylko stosunkowo, 
niezaleŜnego?”185  
——————— 

185 DIT, t. 3, s. 629. 
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Foucault przyjmuje s c e p t y c z ną  p o s t a wę  wobec emancypacyjnych 
twierdzeń zarówno teorii liberalnych, jak i marksistowskich, jako Ŝe są one opar-
te na esencjalistycznych, totalnych teoriach antropologicznych i społecznych. 
Jego teoria władzy jest „antyteorią”, odkąd nie proponuje epistemologicznego 
czy normatywnego systemu aksjologicznego. 

Zaprezentowana tutaj koncepcja władzy jest relacyjna, tzn. władza nie jest 
czymś, co moŜe być posiadane i przekazywane, nie moŜna zrzec się władzy, 
oddając państwu na zasadzie kontraktu jej część. Władza nie jest „nad” — jako 
moŜliwość, zdolność, umiejętność, lecz jest relacją („wobec”). Mimo swej rela-
cyjności koncepcja Foucaulta róŜni się od relacyjnych sformułowań radykalnych 
i marksistowskich. Stephen Lukes definiuje władzę tak: „A sprawuje władzę nad 
B, kiedy A oddziałuje na B w sposób sprzeczny z interesami B”.186 Ta koncepcja 
władzy zawiera następujące elementy: 

1. Znaczące oddziaływanie (ze strony A). 
2. Interesy, pragnienia czy preferencje (B). 
3. Czynnik intencjonalny sprawczy (A). 
4. Działanie, zmiana niezgodna z interesami (B). 
Foucault w swojej koncepcji neguje podmiotowość władzy, czynnik spraw-

czy (3): „Ŝadna władza nie obywa się bez zamiarów i celów — co nie oznacza, 
Ŝe jest wynikiem wyboru czy decyzji jednostki. Nie oglądamy się za sztabem 
generalnym, który by jej nadawał racjonalny kierunek”.187 Filozof neguje pojęcie 
represji i dominacji, związane raczej z negatywnym pojęciem władzy (2 i 4).  

Ta relacyjna i nominalistyczna (antyesencjalistyczna) koncepcja władzy mie-
ści się raczej w schemacie:188 osoba A ma władzę wywoływania u osoby B dzia-
łania X pod warunkiem, Ŝe: 

1. A kontroluje środki i moŜliwości wywołujące w B działanie X. 
2. A zamierza wywołać w B działanie X. 
3. B czasami wykonuje działanie X pod wpływem A. 
4. B nie wykonałoby X, gdyby nie A. 
5. A nie jest identyczne z B.189 

——————— 
186 S. Lukes, Power: A Radical View, Macmillan, London 1979, s. 31. 
187 NiK, s. 85. 
188 Zob. W. Detel, Foucault on Power and the Will to Knowledge, „European Journal of Philo-

sophy” 1996, nr 4:3, s. 296–297; zob. takŜe M. Philp, Foucault on Power: A Problem in Radical 
Translation?, „Political Theory” 1983, nr 1, s. 31–32. 

189 W swych ostatnich pismach Foucault sugeruje, Ŝe jednostka moŜe doświadczać relacji na 
sobie samej poprzez „praktyki siebie”, co przeciwstawia się zasadzie niesymetryczności relacji 
władzy, chyba Ŝe jednostkę pojmujemy jako heterogeniczną, dającą się poddać róŜnym opisom  
w tym samym czasie. 
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6. JeŜeli A ma władzę nad B, nie znaczy to, Ŝe B ma władzę nad A (niesyme-
tryczność relacji władzy). 

To podejście przedstawia władzę wolną od pojęcia represji, gdyŜ A posiada-
jąc władzę nad B, nie występuje przeciwko jej interesom (preferencjom) czy  
B nie próbuje się opierać władzy A. 

Spośród czterech elementów relacyjnej teorii władzy (Lukesa) pozostaje je-
dynie element pierwszy — z n a c zą c e  o d d z i a ł y w a n i e. Autor Historii 
seksualności pozbywa się więc pojęcia ideologii i represji, obecnych nie tylko  
w języku marksistowskim, ale i psychoanalitycznym. UŜywa zatem pojęcia wła-
dzy w znaczeniu bardzo s p e c y f i c z n y m. 

Starając się opisać działanie władzy w obrębie współczesnych społeczeństw 
kapitalistycznych, Foucault podkreśla, Ŝe nie działają one ani wyłącznie jury-
dycznie, ani ekonomicznie, lecz bardziej subtelnie; nie przez groźbę, nakaz, 
rozkaz, kłamstwo czy ideologię. Raczej wytyczając kierunki moŜliwych zacho-
wań, przez zachęcanie, indukowanie, ułatwianie i utrudnianie.190 Szczególnie 
mocno te efekty władzy są podtrzymywane przez cały zespół e k s p e r t ó w, 
którzy, jako Ŝe nie są wsparci Ŝadnymi sankcjami prawnymi i nie pretendują do 
legalności, utrzymują się „jedynie” na autorytecie prawdziwości. Mimo swej 
w e r y d y c z n e j  funkcji ustalają i utrwalają system złoŜonych standardów, 
jakim naleŜałoby się podporządkować, zdobywają władzę nad społecznymi  
zachowaniami.191 

Eksperci danego dyskursu nie sprawują nad nami władzy, nie rozkazują, na-
sza zaleŜność jest niewymuszona. Kiedy zasięgam opinii eksperta lub gdy czy-
tam fachowy periodyk, oceny i twierdzenia wnikają w moje rozwaŜania, wpły-
wają na decyzje i badania, jakie podejmuję.192 W ten sposób poddajemy się 

——————— 
190 PiW, s. 186. 
191 Por. J. Sowa, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności, PWN, Warszawa 1984: „Jeśli mo-

wa o sytuacji współczesnego człowieka jako liliputa na arenie władzy i estradzie kultury, jeśli 
mowa o tym, Ŝe współcześni ludzie podobni są do głuchych, siedzących w ostatnim rzędzie teatru, 
to ten sam proces w dziedzinie moralności i duchowego Ŝycia prywatnego dokonuje się za sprawą 
przejęcia zwierzchności w tej dziedzinie przez psychiatrię, psychoterapię, psychoanalizę. Fromm 
trafnie zauwaŜa, Ŝe wobec perswazji moralizatorskiej, prawnej, politycznej moŜna było protesto-
wać, ale kto moŜe protestować przeciw «nauce»!” (s. 305). 

192 Szczególnie zaakcentowanie władzy medycyny w obrębie zachowań dewiacyjnych pokazu-
je jej ambiwalentną rolę, jako z jednej strony dyscypliny niosącej pomoc i uzdrowienie,  
a z drugiej regulację i kontrolę ludzkich zachowań. Ten drugi aspekt działań medycznych wart jest 
podkreślenia szczególnie w obliczu ekspansji medycznej profesji w obręb dziedzin i problemów, 
które pierwotnie nie były uwaŜane za jej przedmiot. Wielokrotnie postrzegano medycynę jako 
bardzo waŜny czynnik kontroli społecznej. Szczególnie akcentują to niektóre antypozytywistyczne 
podejścia. Kategorie zdrowia i choroby uwaŜa się tutaj za uwarunkowane kulturowo i ściśle zwią-
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ograniczeniu swobody myślenia i wypowiadania się. Nie przypadkiem Foucault 
pod koniec Ŝycia uzna się za spadkobiercę Kanta, który w eseju Co to jest 
Oświecenie? skarŜył się: „A jednak ze wszystkich stron słyszę pokrzykiwanie: 
nie myśleć! Oficer woła: nie myśleć! ćwiczyć! Radca finansowy: nie myśleć! 
płacić! Ksiądz: nie myśleć, wierzyć!” 193 

 
 

Charakterystyka władzy 

MoŜemy pokusić się o wyodrębnienie pięciu cech foucauldiańskiej (relacji) 
władzy wzajemnie zazębiających się: (1) antyesencjalizm (nieontologiczność),  
(2) wszechobecność i rozproszenie, (3) pozytywność, (4) przypadkowość, (5) po-
wiązanie z oporem. 

Jednocześnie musimy sobie uświadomić trudność uŜycia pojęcia władzy jako 
kategorii badawczej, poniewaŜ nie stanowi ona jedynie narzędzia do precyzyj-
nego ujmowania przedmiotu, lecz wywołuje szereg skojarzeń, działa na wy-
obraźnię, nie jest więc pojęciem neutralnym. Tłumacz polskiego wydania Nad-
zorować i karać Tadeusz Komendant podkreśla, Ŝe język Foucaulta jest pełen 
podstępów i napięć, obecnych w takich słowach jak na przykład assujetissement 
(słowo ujarzmianie zawiera w sobie „ja”), czy investissement (blokowanie: „lo-
kowanie”, inwestowanie w podmiot jest równieŜ jego blokowaniem).194 

W ten sposób analizy władzy nie odnoszą się do obiektywnej, niezaleŜnej 
rzeczywistości, lecz rzeczywistość współkonstytuują; analizy te implikują pe-
wien sposób uprawiania humanistyki, sugerują nasze nieustanne uwikłanie  
——————— 
zane ze społeczno-historycznym kontekstem. Takie krytyczne nastawienie wobec rzeczywistych 
funkcji i zadań nowoczesnej medycyny jest szczególnie owocne na peryferiach ludzkiej rzeczywi-
stości, w obrębie zachowań uznawanych za dewiacyjne. To medycyna obok innych instytucji 
kontroli społecznej przyczyniła się od XIX wieku do budowania zorganizowanego nowoczesnego 
świata, sama takŜe zwiększając swój prestiŜ i wpływ. Szczególnie godny podkreślenia jest związek 
między karaniem a leczeniem zachowań dewiacyjnych, albowiem wielka ich część weszła pod 
opiekę profesji medycznej, poddając się w róŜnym stopniu medykalizacji (szczególnie psychiatry-
zacji). Było to w duŜej mierze związane z niewystarczalnością pierwotnych form kontroli społecz-
nej w obliczu zadań tworzenia świata nowoczesnego. NaleŜało zatem, jak powiada Jeremy Ben-
tham: „ukarać niepoprawnych, dopilnować ludzi niespełna rozumu, ukrócić występnych, uniesz-
kodliwić podejrzanych, zaprząc do pracy bezczynnych, zadbać o bezsilnych, leczyć chorych” (The 
Works of Jeremy Bentham, t. IV, Edynburg 1943, s. 40, cyt. za: Z. Bauman, Ciało i przemoc  
w obliczu nowoczesności, Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce, Toruń 1995, s. 73). 

193 I. Kant, Co to jest Oświecenie, tłum. A. Landman, s. 54, [w:] Przypuszczalny początek ludz-
kiej historii i inne pisma historiozoficzne, red. J. Rolewski, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995. 

194 NiK, s. 381. 
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w otaczającą rzeczywistość.195 Jak powiada Jadwiga Mizińska, świadomość „nie 
moŜe pozostać biernym i nieuprzedzonym sprawozdawcą, obiektywnym świad-
kiem zjawisk zewnętrznych”.196 

N i e e s e n c j o n a l n oś ć  w ł a d z y. Władza nie moŜe być pojmowana on-
tologicznie, albowiem istnieje jedynie w elementach jednostkowych, w konkret-
nych relacjach władzy. Struktury władzy są zaś efektem tych relacji władzy. 
Uprzywilejowanym pytaniem o władzę jest „j a k”  (działa), a nie „co” i „dla-
czego” władzy. Dla Foucaulta władza jako taka nie istnieje, przejawia się jedy-
nie w relacjach (stosunkach).197 Próba dotarcia do natury i przyczyny władzy 
niesie ze sobą niebezpieczeństwo, Ŝe zamiast zająć się ogromnie złoŜonymi kon-
figuracjami rzeczywistości, uciekamy w kierunku nieustannych pytań, czym jest 
sama władza. „Natomiast drobne pytanie; co władza z nami robi — choćby  
i było płasko empiryczne — pozwala uniknąć wszelkiej metafizyki czy ontologii 
władzy, otwierając perspektywę krytycznej refleksji”.198 Innymi słowy, Foucault 
uprawia n i e e s e n c j a l ną  a n a l i zę  w ł a d z y, traktując przedmioty w ter-
minach ich specyfiki, ich konkretnych warunków egzystencji, bez odwołań do 
wiecznej esencji. Te nie-esencjalne analizy pozwalają na bardziej dokładne ro-
zumienie obiektów, jako Ŝe nie są ograniczone przez rozwaŜania dotyczące isto-
ty. Natomiast podejście esencjalne musi w pewnym stopniu ignorować czy mar-
ginalizować te aspekty przedmiotu, które nie są waŜne z punktu widzenia moŜ-
liwości dotarcia do istoty. Dlatego autor Historii seksualności przestrzega przed 
analizą władzy z punktu widzenia konstytuującego ją podmiotu czy  
w terminach stosunków produkcji. Nie moŜna mówić o władzy jako własności 
czy posiadaniu przez panującą klasę, państwo czy zwierzchnika. Trzeba trakto-
wać władzę jako anonimową strategię; analizować, jak jest doświadczana, za 
pomocą jakich środków, jakie są efekty działania władzy, a nie czym jest i skąd 
pochodzi. Hipotetyczność i eksperymentalny charakter pojęcia władzy nie są 
wcale oczywiste, lecz pełne napięć, gdyŜ tak jak Nietzsche proponuje pozytyw-
ną teorię woli mocy, tak teŜ i francuski myśliciel wielokrotnie zdaje się nadawać 
swojej genealogii teoretyczno-naukowy charakter w teorii czy ontologii władzy 
(monizm władzy). 

Foucault, komentując zarzuty francuskich komunistów, iŜ przez uŜycie poję-
cia „Władzy” pisango wielką literą ontologizuje władzę i wpada w ontologiczne 

——————— 
195 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie, s. 28–33. 
196 J. Mizińska, Obiektywność a społeczna i kulturowa determinacja wiedzy, s. 56. 
197 „[R]ozpoczynając analizę od «jak», sugeruje się, Ŝe władza jako taka nie istnieje”, PiW,  

s. 183. 
198 PiW, s. 183. 
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błędne koło, próbując dedukować władzę z władzy, twierdzi, Ŝe uprawia coś 
wręcz przeciwnego. Gdyby uŜywał takiego pojęcia „władzy”, musiałby sprowa-
dzić jej technologię do dualizmu, gdzie po jednej stronie pod rzeczywistością 
kryłaby się wielka Władza, a po drugiej milczenie i bezsilność. Natomiast on 
stara się zrekonstruować, jak powstały określone przejawy władzy, jak relacje 
władzy tworzą się wręcz z czegoś innego, pokazuje „heterogeniczność” wła-
dzy.199 Nie szuka jądra władzy wykluczającej obłąkanych w klasycyzmie, nie 
twierdzi, Ŝe był to jednolity wielki gest Władzy. Przeciwnie, na ten gest złoŜyło 
się wiele małych przyczyn i relacji, za tym jawnym instytucjonalnym wyklucze-
niem tkwiło coś innego, wykluczenie było jedynie skutkiem ubocznym przemian 
społecznych i politycznych. 

W s z e c h o b e c n oś ć  w ł a d z y. Według Foucaulta analiza władzy winna 
przekraczać aparat państwa i instytucje, poniewaŜ nie obejmuje ona całego pola 
rzeczywistych relacji władzy, państwo zaś moŜe działać jedynie na bazie innych, 
juŜ istniejących relacji. Kiedy ktoś utoŜsamia relacje władzy z instytucjami  
i regulacjami, istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe będzie ją pojmował jako modyfika-
cje prawa i przymusu. Relacje władzy są zaś zakorzenione i funkcjonują poza 
instytucją, mimo Ŝe są wcielane i krystalizowane w instytucjach.  

 
Władza jest wszędzie — nie dlatego, Ŝe wszystko obejmuje, ale dlatego, Ŝe zewsząd  
się wyłania. „Ta” władza [scentralizowana, instytucjonalna — A. K.] zaś, jej trwałość, 
powtarzalność, bezruch, samoodtwarzanie stanowią jedynie całościowy wynik tamtych 
zmiennych, zazębienia się kaŜdej z nich w poszukiwaniu kolejnego utrwalenia. Z pew-
nością warto być nominalistą: władza nie jest ani instytucją, ani strukturą, ani czyją- 
kolwiek potęgą; jest nazwą uŜyczaną złoŜonej sytuacji strategicznej w danym społe-
czeństwie.200 

 
Inaczej niŜ w konwencjonalnych analizach autor nie koncentruje się na po-

ziomie państwa i jego instytucji, które rozprzestrzeniają władzę w postaci spo-
łecznego porządku. Francuski intelektualista stosuje analizy na mikropoziomie 
(jak sam powiada — uprawia m i k r o f i z y kę  w ł a d z y), ukazując konkretne 
historyczne techniki władzy. „Chodziło […] o to, by uchwycić władzę u jej gra-
nic, w jej najdalszych rozgałęzieniach, tam gdzie się staje włoskowata, to zna-
czy, by ująć władzę w jej formach i instytucjach najbardziej regionalnych, naj-
bardziej lokalnych”.201 

——————— 
199 Foucault Live (Collected Interviews 1961–84), red. S. Lotringer, Semiotexte, New York 

1989, s. 185–187.  
200 HS, s. 84. 
201 TBS, s. 37. 
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W Historii seksualności Foucault w celu opisania władzy przywołuje militar-
ne słownictwo: siły, manewry, taktyki, wojna, punkty oporu, po to, aby przeciw-
stawić się pojmowaniu władzy w kategoriach prawa i jego procedur. Wprowa-
dzając więc model strategiczny, Foucault korzysta z formuły Clausewitza, mó-
wiąc, Ŝe „polityka równa się wojnie prowadzonej innymi środkami”.202 Neguje 
się tutaj podejście psychoanalityczne, w którym władza jest w sposób istotny 
represyjna, oraz model jurydyczny, w którym monarcha moŜe sprawować wła-
dzę nad członkami państwa. Ten model analizowania i pojmowania władzy jest 
wciąŜ jeszcze obecny, mimo Ŝe jurydyczny rodzaj władzy nie obowiązuje od 
stuleci. Analizy Foucaulta nie koncentrują się na scentralizowanych i legitymi-
zowanych formach władzy, lecz na technikach, technologiach rządzenia, są one 
wcielane w konkretne lokalne i regionalne sytuacje. Jak twierdzi Foucault:  
„W politycznych rozwaŜaniach i analizach nigdy nie spadła głowa króla. Stąd  
w teorii władzy nadal przywiązuje się wagę do problemów prawa i przemocy, 
prawa i illegalizmów, woli i wolności, zwłaszcza zaś państwa i suwerenno-
ści”.203 Militarystyczne pojęcie „walki klas” obecne było równieŜ w marksizmie, 
lecz autor Nadzorować i karać kładzie nacisk na pierwszy człon tego hasła — 
walkę, albowiem władza nie rezyduje w ludziach, klasach czy w instytucjach.  
W najlepszym wypadku ludzie są jedynie punktami w sieci relacji władzy, jedy-
nie „nośnikami władzy”, jej „trybami”. Jednostka, grupa czy klasa nie są pod-
miotami władzy ani władzy nie posiadają. KrąŜy ona w społecznym ciele  
w postaci mechanizmu otaczającego nas siecią, w której „oczka” wszyscy jeste-
śmy złapani. To, co warte jest podkreślenia, to ruchliwość, labilność, nieustanna 
gra. Stosunki władzy nie są zewnętrzne wobec innych rodzajów stosunków, 
ekonomicznych czy seksualnych, lecz immanentne wobec tych relacji; nie sta-
nowią nadbudowy wobec innych relacji, ale nieustannie im towarzyszą i mają 
funkcję produktywną; wszechobecność władzy204 nadaje więc rzeczywistości 
charakter dynamiczny i zmienny. Foucault mimo sympatii wobec analiz  
Thomasa Szasza nie wierzy, Ŝe władzą jest jedynie Państwo, a brak Państwa 
wolnością. Współczesna psychologizacja i psychiatryzacja jest częścią szerszego 
kompleksu medyczno-administracyjnego. „Liberalny doktor”, prywatny psy-
chiatra czy domowy psycholog nie są alternatywą dla medycyny instytucjonal-

——————— 
202 Ibidem, s. 84. 
203 Ibidem, s. 81. 
204 Por. R. A. Lyng, Is Power All There? Michel Foucault and „Omnipresence” of Power Rela-

tions, „Philosophy Today” 1998, nr 1, s. 665–70. Autor podkreśla, Ŝe koncepcję wszechobecności 
władzy utrzymuje Foucault równieŜ w pismach z lat osiemdziesiątych, jednakŜe podkreśla, Ŝe 
wszechobecność relacji władzy nie kwestionuje moŜliwości wszechobecności innego rodzaju 
relacji, np. przyjemności.  
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nej, gdyŜ ich odrębność od instytucji nie czyni ich odrębnymi od praktyk spo-
łecznych, od normalizującego społeczeństwa, którego częścią są zarówno insty-
tucje, jak i oddzielne pola pozainstytucjonalne. 

W latach osiemdziesiątych Foucault będzie podkreślał to, Ŝe władza ma cha-
rakter neutralny: „stosunki władzy nie są czymś samym w sobie złym, z czego 
ktoś musi się uwolnić. Nie wierzę, Ŝe moŜe istnieć społeczeństwo bez relacji 
władzy”.205 

P o z y t y w n oś ć  w ł a d z y. Właściwa postać władzy nie jest związana  
z ideologią czy represją (które funkcjonują szczególnie efektywnie w obrębie 
seksu), lecz przeciwnie, ma ona e f e k t y  p o z y t y w n e. Polegają one na two-
rzeniu i cyrkulacji wiedzy.  

„Trzeba skończyć raz na zawsze z opisywaniem efektów władzy w terminach 
negatywnych: władza «wyklucza», «uciska», «cenzuruje», «abstrahuje», «ma-
skuje», «skrywa». W rzeczywistości władza produkuje realność, produkuje 
dziedziny przedmiotowe i rytuały prawdy. Jednostka i wiedza, jaką moŜna o niej 
zdobyć, naleŜą do tej produkcji”.206 

Foucaulta filozofia władzy, pochodząca z inspiracji Nietzschego, podwaŜa 
nowoczesny sposób rozumienia władzy w terminach prawa i zwierzchności, a na 
to miejsce pojawia się koncepcja władzy w terminach wielości relacji sił. Być 
moŜe radykalność tego ujęcia uwidacznia się szczególnie wyraźnie, gdy przyj-
mie się, Ŝe władza produkuje ludzki podmiot, a więc nowoczesny „autonomicz-
ny” podmiot jest efektem dyscyplinarnych i pastoralnych technik władzy,207 nie 
moŜe być autonomicznym podmiotem czy obiektem alienacji. Genealogiczne 
analizy więzienia i seksualności wykazują nieadekwatność kategorii dominacja–
represja w zrozumieniu nowoczesnych relacji władzy, choć w Nadzorować  
i karać władza często przybiera postać negatywnej siły o jednolitym efekcie, 
która ujarzmia i blokuje, a w Woli wiedzy moŜe przyjmować postać represywną, 
chociaŜ jest to tylko jeden z jej przejawów. 

Ujęcie Foucaulta w innej perspektywie umieszcza relacje między władzą  
i ideologią, represją, prawdą, wiedzą i podmiotem. 

1. W ł a d z a  i  i d e o l o g i a. Analiza władzy winna unikać pojęcia „ide-
ologia”;208 albowiem ta jest zawsze w opozycji do prawdy. Nie chodzi o two-
rzenie rozróŜnienia pomiędzy tym, co jest naukowe, czyli racjonalne i praw-
dziwe, a tym, co wydaje się prawdziwe, a jest jedynie błędem i iluzją, ideolo-

——————— 
205 DIT, s. 727. 
206 NiK, s. 233. 
207 PiW, s. 178. 
208 Zob. DIT, s. 718 (L’ethique du souci de soi comme pratique de la liberté). 
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gią. Genealogia chce raczej wykazać, jak powstawała sama prawda, jak „efek-
ty prawdy” są produkowane w ramach sieci władzy. Foucault bada dyskursy 
nie po to, aby sklasyfikować, które z nich były pozbawione racjonalnej na-
ukowości (były zwyczajnym przesądem), a które taką racjonalność posiadały. 
Po pierwsze, analizuje raczej techniki i strategie, wytwarzające własne efekty 
prawdy, bada, jak władza, będąc siłą pozytywną, uwalnia pewne energie, łączy 
się z „grami prawdy”. Po drugie, według Foucaulta, ideologia odnosi się do 
podmiotu, wyalienowanego przez fałszywą wiedzę, czyli tracącego swoje 
istotne funkcje i moŜliwości. Foucault chce raczej odtworzyć genezę  
i historycznie uwarunkowaną sieć relacji władzy, w obrębie której wyłania się 
sama podmiotowość. Po trzecie, ideologia jest wtórna wobec materialnych  
i ekonomicznych determinant, stanowiących jej bazę. Foucault nie bada  
zaś ekonomii nieprawdy, jego problemem jest „polityka prawdy”, w której 
władza jest immanentna wobec stosunków ekonomicznych i nie ogranicza się 
do nich. 

2. W ł a d z a  i  r e p r e s j a. Pojęcie represji, często wiązane z analizą wła-
dzy, jest nieadekwatne wobec twierdzenia o produktywności władzy w dyskur-
sach. UtoŜsamia władzę z prawem, które zawsze mówi „nie!”. To, co daje wła-
dzy jej efektywność, nie jest jedynie negatywną siłą, lecz produkuje rzeczy, 
przyjemności, rodzaje wiedzy, dyskursy. Jej złoŜone strategie przenikające ciało 
społeczne nie są tylko formą zakazu i represji. Analizy genealogiczne odkrywają 
kreatywne funkcje władzy. Rzeczywistość społeczna nie dlatego nie ulega anar-
chizacji, bo jest obwarowana zakazami, lecz jest represyjna dlatego, Ŝe władza 
ma swoje pozytywne moŜliwości.  

Represja szczególnie odnosi się do sfery seksu. Foucault ilustruje wzajemny 
związek między władzą a wiedzą, nierepresyjny charakter władzy i jej formy 
produktywności, odwołując się do praktyk dyskursywnych późniejszych niŜ 
chrześcijańskie praktyki konfesji: do złoŜonego kompleksu praktyk dyskursyw-
nych scientia sexualis. W Historii seksualności składa się na nią pięć konstytu-
tywnych elementów: 

— kliniczna klasyfikacja „zmuszania do mówienia”, czyli zbieranie danych, 
które mają być kodyfikowane w świetle akceptowanych teorii poprzez techniki 
obserwacji i przesłuchiwania; 

— postulat ogólnej i wielostronnej przyczynowości — seks ma moŜliwość 
wyjaśnienia wszystkich dewianckich zachowań; 

— zasada właściwego seksualności utajenia — seks posiada głębię, jest 
czymś mrocznym i nie jest opisywany w terminach empirycznych; 

— metoda interpretacji, czyli powstanie społeczności ekspertów seksualnych, 
którzy mają lepszą wiedzę i kompetencje od pacjentów; 
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— medykalizacja następstw wyznania — zastąpienie normatywnych i moral-
nych kryteriów (wina, grzech) opisowym językiem terapii. 

Kiedy Foucault analizuje „hipotezę represji”, zgodnie z którą w XVII wieku 
pojawił się cały szereg zakazów dotyczących sfery seksualności (kampania 
przeciwko masturbacji, medyczny dyskurs o homoseksualizmie, problem dzie-
cięcej seksualności), nie chodzi mu o to, Ŝe w pewnym momencie władza zaczę-
ła działać w postaci represyjnej. W rzeczywistości te dyskursy uczyniły, Ŝe ze-
spół taktycznych i pozytywnych interwencji i kontroli, na które składa się cała 
technologia umoŜliwiająca pojawienie się represji stał się moŜliwy. Pierwszy 
tom Historii seksualności w pewnym sensie skierowany jest przeciwko psycho-
analizie. Neguje się tutaj pogląd, Ŝe społeczeństwo burŜuazyjne represjonowało 
dziecięcą seksualność, otaczając ją milczeniem, i dopiero odkrycie Freuda poka-
zało, iŜ dzieci posiadają seksualność. Okazuje się, Ŝe cały zespół dyskursów  
w medycynie i pedagogice nieustannie mówiący i chroniący dzieci przed ich 
seksualnością wywołał w efekcie przekonanie, Ŝe ciała i ich seksualność są pro-
blemem fundamentalnym. Tak pojawiła się seksualizacja ciała dziecięcego, sek-
sualizacja relacji rodzice–dzieci. MoŜna by powiedzieć, Ŝe seksualność jest po-
zytywnym produktem władzy: „Społeczeństwo kształtujące się w XVII wieku 
— obojętnie, czy nazwać je burŜuazyjnym, kapitalistycznym, czy przemysło-
wym — nie przeciwstawiało seksowi stanowczej odmowy uznania go. Przeciw-
nie, posłuŜyło się całym aparatem do produkcji prawdziwych dyskursów na jego 
temat”.209 Foucault wykazuje, Ŝe oprócz nasilających się od XVIII wieku zaka-
zów, cenzury i milczenia na temat seksu pojawia się równieŜ inna tendencja  
w postaci jednoczesnej proliferacji dyskursów na temat seksu. Seks stał się 
obiektem administracji, organizacji i rządzenia. Rządy zaczęły interesować się 
ekonomicznymi, politycznymi, zdrowotnymi i moralnymi problemami popula-
cji, badać poziom urodzeń, wiek zawierania małŜeństwa, relacje seksualne, 
płodność, czyli w efekcie rozwijać cały zespół obserwacji dotyczących seksu. 
Stopniowo w XVIII i XIX wieku pojawia się cały szereg dyskursów na temat 
seksualności w postaci dziedzin naukowych, takich jak medycyna, psychiatria, 
pedagogika, kryminalistyka itp. Rozpowszechnienie dyskursów, nawet jeśli 
miało na celu pozbycie się bezuŜytecznych i bezowocnych przyjemności, „wy-
produkowało” cały szereg „perwersji”. Te formy nie tylko nie wyeliminowały 
niemonogamicznych form seksualności, lecz raczej je zwielokrotniły. 

Jak pokazuje Foucault, władza moŜe się równieŜ przejawiać w postaci ne-
gatywnej, lecz nie jest to podstawowa jej cecha. Co ciekawe, autor Historii 
szaleństwa miał trudności z uwolnieniem się od represyjnego ujęcia władzy.  
——————— 

209 HS, s. 67. 
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W swoich wczesnych rozwaŜaniach na temat szaleństwa zakłada istnienie ja-
kiegoś Ŝywotnego i lękliwego szaleństwa, które przez mechanizmy władzy  
i przez represję zredukowane zostało do milczenia. Jak sam powiada w przed-
mowie do Historii szaleństwa: „Tworzyć historię szaleństwa znaczy zatem 
tyle: tworzyć studium strukturalne całości historycznej — obiegowych mnie-
mań, instytucji, środków sądowych i policyjnych, pojęć naukowych — ujarz-
miającej szaleństwo, którego pierwotny stan nie będzie mógł być nigdy odtwo-
rzony sam w sobie”.210 

3. W ł a d z a  i  p r a w d a. Prawda jest tworzona przez relacje władzy. Fran-
cuskiego filozofa interesuje historia „prawdy”, historia władzy właściwej dys-
kursom uznanym za prawdziwe. Foucault zadaje sobie pytanie: „do jakich reguł 
prawnych ucieka się władza, aby wytworzyć dyskurs prawdy? Albo teŜ: jakiego 
rodzaju władza zdolna jest wytwarzać dyskursy prawdziwościowe, które w spo-
łeczeństwie takim jak nasze pociągają za sobą potęŜne skutki?”211 Prawda jest 
związana z systemem uporządkowanych procedur słuŜących produkcji, regula-
cji, dystrybucji i funkcjonowaniu dyskursu. Powiązana jest z systemami władzy, 
które ją produkują i podtrzymują, i z efektami władzy, które sama indukuje  
i którym nadaje kierunek.212 Ten system wzajemnej zaleŜności władzy i prawdy 
zwie się „reŜimem wiedzy” (régime du savoir). KaŜda społeczność ma swój 
„reŜim prawdy”, swą „ogólną politykę” prawdy, składającą się na dyskursy, 
które dany reŜim akceptuje i czyni prawdziwymi. Inaczej mówiąc, są to mecha-
nizmy umoŜliwiające odróŜnianie wypowiedzi prawdziwych od fałszywych. 
Chodzi na przykład o to, jak władza wyprodukowała „prawdziwy” dyskurs psy-
chiatrii. Podobnie była budowana seksualność. Pod koniec XIX wieku powstają 
próby medycznej analizy homoseksualizmu; następnie więzi się homoseksuali-
stów w azylach i próbuje leczyć, choć ich status jest umiejscowiony między 
libertynami i przestępcami. Traktuje się ich jak wariatów z perwersyjnym in-
stynktem seksualnym. Ostatecznie to sami homoseksualiści pragną wypowiadać 
prawdę o sobie, utrwalając w ten sposób to, co było efektem relacji władzy, czy-
li pewnego rodzaju konstruktem społecznym. Podobnie było równieŜ z patologi-
zacją i medykalizacją ciała kobiecego w XVIII i XIX wieku. Początkowo przy-
pisano ciału kobiecemu seksualność, jednocześnie podkreślając chorobliwość 
tego seksu. W ten sposób ciało kobiety stało się obiektem medycyny. Ten specy-
ficzny i raczej wyjątkowy fakt został powszechnie zaakceptowany przez same 

——————— 
210 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, tłum. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988,  

nr 6, s. 140. 
211 TBS, s. 34. 
212 Zob. M. Foucault, Truth and Power, s. 72–75. 
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kobiety, które postanowiły odtąd kreować kobiecą wizję świata (politykę, kultu-
rę czy ekonomię).  

Kiedy Foucault mówi o relacjach na osi władza–prawda, nie chodzi mu  
o kaŜdy wpływ władzy na dyskurs, o zniekształcenia wiedzy przez władzę,  
o społeczny status wiedzy i jej przedstawicieli; chodzi o wiedzę istotną, o wie-
dzę o nas samych, która kształtuje naszą toŜsamość, szczególnie w ramach nauk 
humanistycznych. Nie stawia się tutaj pytania: Co to jest Prawda?, Gdzie jest 
ukryta?, Kto ją odnajdzie?, lecz poszukuje się dyskursów, które uchodzą za 
prawdziwe, mimo iŜ się nieustannie zmieniają.213 Twierdzenie: „Prawda jest 
rzeczą z tego świata”214 — oznacza, Ŝe jest ona wewnętrzna wobec dyskursu. 
Nie mamy tu do czynienia z korespondencyjną relacją między dyskursem  
a transcendentną Rzeczywistością. Według Barry Allena, dla Foucaulta prawdą 
jest to, co „uchodzi za prawdę”, zaś „metafizyczny fakt rzeczywistej prawdzi-
wości” jest „wymysłem”; prawda nie jest transcendentalna, ale dialogiczna, 
mówiąc językiem Flecka — jest częścią „kolektywu myślowego”. Wspomagana 
przez oceny eksperckie: „wypowiedź uchodzi za prawdę, gdy juŜ to jako for-
malnie poczytywana za prawdę, juŜ to w jakikolwiek inny sposób przenika  
w czyjąś praktykę myślenia. W odróŜnieniu od samego tylko stanu przekonania  
i asercji uchodzenie za prawdę jest d i a l o g i c z n e, a przeto i nieredukowalnie 
intersubiektywne”.215 

Dla Foucaulta prawda jest czymś waŜnym, dostrzega i uznaje wagę pewnych 
idei: prawda–fałsz, prawdziwość–fałszywość, choć nie odnosi ich do rzeczywi-
stości pozakulturowej, lecz nadaje im społeczny charakter: „Ale mimo wszystko, 
dlaczego prawda? […] Co spowodowało, Ŝe cała zachodnia kultura zaczęła ob-
racać się wokół obowiązku prawdy, która przybrała wiele róŜnych form”.216  

Foucault, wiąŜąc ze sobą „stosunki władzy” i „gry prawdy” (jeux de vérité), 
nie chce uczynić z problemu prawdy jakiejś „straszliwej karykatury”. Medykali-
zacja szaleństwa, organizacja wiedzy medycznej wokół obłąkanych, była zwią-
zana z całym szeregiem społecznych i ekonomicznych procesów, instytucji  
i praktyk władzy. Lecz jednocześnie „ten fakt n i e  o s ł a b i a  n a u k o w e j  

——————— 
213 Foucault powraca tutaj do Nietzscheańskiego pytania o wartość prawdy, o jej stosunek do 

władzy i praktyki. Podobnie jak Nietzsche krytykuje i problematyzuje wartość prawdy jako warto-
ści najwyŜszej: „Wola prawdy wymaga krytyki — stwierdzeniem tym wyznaczamy nasze własne 
zadanie — wartość prawdy naleŜy, tytułem próby, postawić pod znakiem zapytania…” (Z gene-
alogii moralności, tłum. G. Sowiński, Kraków 1997, s. 24). Podejmując te nietzscheańskie pro-
blemy, Foucault rozwaŜnie nie podejmuje tematów np. „woli mocy”. 

214 M. Foucault, Truth and Power, s. 72. 
215 B. Allen, Prawda w filozofii, tłum. M. S., Wydawnictwo PAN, Warszawa 1994, s. 188.  
216 DIT, s. 723. 
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w aŜ n oś c i  i  t e r a p e u t y c z n e j  s k u t e c z n oś c i  p s y c h i a t r i i. Nie 
gwarantuje jej, ale i jej nie znosi”217 [podkreślenie — A. K.]. 

Przypomnijmy, Ŝe tego rodzaje idee pojawiają się juŜ u Flecka (1935):  
 
Zgodne ze stylem [myślowym — A. K.], jedynie moŜliwe rozwiązanie — nazywa się 
prawdą. Nie jest ona „względna” lub nawet „subiektywna” w popularnym znaczeniu tego 
słowa. Jest ona zawsze, lub prawie zawsze, w pełni zdeterminowana w obrębie jakiegoś 
stylu myślowego. Nie moŜna powiedzieć, Ŝe ta sama myśl jest prawdziwa dla A, zaś dla B 
jest fałszywa. Jeśli A i B naleŜą do tego samego kolektywu myślowego, to myśl jest dla 
obu albo fałszywa, albo prawdziwa. Jeśli natomiast naleŜą do róŜnych kolektywów, to nie 
jest to ta sama myśl, poniewaŜ musi być ona dla jednego z nich niejasna albo jest przezeń 
inaczej rozumiana. Prawda nie jest takŜe konwencją, lecz w przekroju historycznym: zda-
rzeniem historyczno-myślowym, natomiast w związku chwilowym: stylowym przymusem 
myślowym.218 

 
Podobne twierdzenia znajdziemy u Nietzschego, chociaŜby w poświęconej 

mu monografii napisanej przez Deleuze’a (1961), którą Foucault bardzo cenił. 
Deleuze pisze tak: „Prawdy znajdujemy tylko tam, gdzie one są, we własnym 
czasie i własnym Ŝywiole. Wszelka prawda jest prawdą pewnego Ŝywiołu, pew-
nego czasu i pewnego miejsca. Minotaur nie wychodzi z labiryntu”.219  

P r z y p a d k o w oś ć  r e l a c j i  w ł a d z y. Władza jest historycznie i syste-
matycznie przypadkowa, aczkolwiek posiada pewien poziom „racjonalności”, 
dzięki czemu moŜna ją analizować. 

 
[S]tosunki władzy mają zarazem charakter intencjonalny i niesubiektywny. […] Ŝadna 
postać władzy nie obywa się bez zamiarów i celów — co nie oznacza, Ŝe jest wynikiem 
wyboru czy decyzji jednostek. Nie rozglądajmy się za sztabem generalnym, który by jej 
nadawał racjonalny kierunek. […] Racjonalność władzy to racjonalność taktyk często 
zaznaczających się dobitnie na pewnym ograniczonym szczeblu […]. Logika jest tu 
jeszcze zupełnie jasna, zamiary klarowne, a jednak zdarza się, Ŝe nie ma nikogo, kto by 
je obmyślił. 220 

 
Kiedy Foucault proponuje s t r a t e g i c z n e  ujęcie władzy, oznacza to, iŜ nie 

jest ona ślepą siłą, mimo Ŝe nie jest przedmiotem czyjegoś intencjonalnego czy 
interesownego działania. Strategia czy technologia władzy zakłada pewien mi-
nimalny poziom racjonalności i kalkulacji. 

——————— 
217 Ibidem, s. 723. 
218 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, s. 132. Zob. teŜ A. Zybertowicz, Przemoc  

i poznanie, s. 65. 
219 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 116. 
220 HS, s. 85–86. 



Foucault i władza  119

Oznacza to, Ŝe nawet zabijając albo padając ofiarą zabójstwa, nawet wypowiadając wojnę 
albo występując o zasiłek dla bezrobotnego, głosując za albo przeciw rządowi obcinają-
cemu wydatki na opiekę społeczną i zwiększającemu budŜet obronny, nawet w tych wy-
padkach pozostajemy istotami myślącymi i zachowujemy się nie tylko pod wpływem uni-
wersalnych praw rządzących naszym zachowaniem, ale takŜe za podszeptem konkretnej 
racjonalności historycznej.221 

 
Strategia składa się z wielu heterogenicznych elementów; są to zarówno pro-

gramy, jak i techniki oraz środki zarządzania. Formy racjonalności i technologie 
władzy (teorie nauk humanistycznych i społecznych, teorie polityczne itp.) mają 
oczywiście wpływ na formowanie rzeczywistości w sposób zaprogramowany, 
lecz strategie zajmują się wykorzystywaniem wytworzonej (pod wpływem teo-
rii) „rzeczywistości” do całkiem róŜnych celów. Ostateczny efekt danej relacji 
władzy jest niczym kierunek, jaki wskazuje wektor w wyniku zsumowania sił. 
Analizując rolę ciała w powstawaniu nowej technologii politycznej ciała, mikro-
fizyki władzy, autor Narodzin więzienia pisze: „moŜe istnieć pewna «wiedza»  
o ciele, która w istocie nie jest wiedzą o jego funkcjonowaniu, oraz pewne pa-
nowanie nad jego siłami, będące czymś więcej niŜ umiejętnościami utrzymywa-
nia go na wodzy — ta wiedza i to panowanie stanowią coś, co moŜna by nazwać 
technologią polityczną ciała”. Mimo Ŝe technologia przybiera pewną ukształto-
waną postać, jest jedynie „zestrojeniem wielu form”. Dlatego „sprawowanie 
władzy nie będzie pojmowane jako własność, ale jako strategia”.222 Strategia 
sugeruje nieredukowalność róŜnych postaci wiedzy tak wobec siebie, jak i wo-
bec władzy. W róŜnych fazach dzieła Foucaulta zaleŜności te przyjmują róŜną 
postać: jako „praktyki dyskursywne”, „wola prawdy” czy „wola wiedzy”, „wła-
dza–wiedza”, „reŜimy prawdy”, „rządzenie”. Za kaŜdym razem chodzi o analizę 
organizacji dyskursu mającą na celu ukazanie prawdy funkcjonującej w obrębie 
złoŜonych praktyk, o produkcję wiedzy w obrębie społecznych i instytucjonal-
nych praktyk, które w efekcie dają pewną spójną, koherentną całość. W Poli-
tycznych technologiach jednostki autor pisze tak: „Rządzenie wymaga zatem 
czegoś więcej niŜ wcielania w Ŝycie ogólnych zasad rozumu, mądrości, przezor-
ności. Wymagana jest konkretna wiedza: szczegółowa, precyzyjna i dopasowana 
do sił państwa”.223 W Nadzorować i karać, mówiąc o metodach dyscyplinar-
nych, Foucault konkluduje: „odkładanie wiedzy i przyrastanie władzy wzajem-
nie wzmacniają się w cyrkularnym obiegu”.224 

——————— 
221 M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, tłum. S. Magala, „Odra” 1995, nr 4, s. 56. 
222 NiK, s. 33. 
223 M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, s. 57. 
224 NiK, s. 268. 
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Pomimo iŜ badania archeologiczne przeciwstawiały się strukturalizmowi  
i kładły nacisk na pojedyncze wydarzenia, z których składa się dyskurs, to jed-
nak dopiero genealogie traktują zdarzenia nie jako stabilne fakty, dające się ana-
lizować, ale w pełni ich dynamicznej rzeczywistości. Archeologie, uwalniając 
epistemologiczne przeszkody pomiędzy chronologicznymi formacjami dyskur-
sywnymi, nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób odbywa się ruch od jednej 
struktury do drugiej. Genealogie przy badaniu pochodzenia (Herkunft) rzeczy 
analizują zmiany, odwołując się do ogromnej liczby „małych przyczyn”. Nie 
mamy do czynienia z gwałtowną interwencją, lecz szeregiem mniejszych, od-
dzielnych, nieskoordynowanych wydarzeń i praktyk (np. normalizacyjnych  
i dyscyplinarnych), które produkują nowy układ sił. Foucault unika wyjaśnień 
przyczynowych. Nie pokazuje, jak rozwija się społeczny porządek, lecz analizu-
je, jakie powstają rodzaje władzy i jak są one powiązane z produkcją prawdy 
oraz jak te kompleksy prawdy i władzy przekształcają się historycznie. Nie są to 
historyczne czy przyczynowe wyjaśnienia, lecz analizy strukturalnych zmian. 
Nie twierdzi się, Ŝe historyczne i przyczynowe wyjaśnienia nie są moŜliwe  
(w innej perspektywie). Genealogie pokazują drogę, jaką przebyły róŜne ele-
menty, łącząc się ze sobą, lecz bez zakładania Ŝadnej konieczności i źródłowej 
esencji. Kiedy w Nadzorować i karać analizuje powstanie nowego typu władzy, 
zauwaŜa: „«Wynalezienie» tej nowej anatomii politycznej nie powinno być 
uwaŜane za nagłe odkrycie. Raczej za wielość często drobnych procesów,  
o róŜnej genezie i rozproszonej lokalizacji, które się wzajemnie krzyŜują, powta-
rzają lub naśladują, wspierają się nawzajem, róŜnią dziedziną zastosowania, 
odkrywają punkty wspólne i zarysowują powoli schematy ogólnej metody”.225 
Nie szuka się tutaj przyczynowych argumentów (chociaŜ, jak wskazywaliśmy 
wcześniej, niektóre wypowiedzi mogą takie interpretacje narzucać, czasami zaś, 
jak np. w Historii szaleństwa, Foucault wprost odwołuje się do konkretnych 
przyczyn) i jest to świadome podejście do historii. MoŜliwość skutecz- 
nych ogólnych historycznych czy przyczynowych wyjaśnień naraŜa, według  
Foucaulta, na niebezpieczeństwo fundamentalną przypadkowość form władzy  
i wiedzy — a w ten sposób ogólne przesłanie ludzkiej wolności w obliczu ota-
czających wszystko relacji władzy i wiedzy.  

Przypadkowość powstania elementów rzeczywistości, afirmacja przypadku  
i obecności ślepych wpływów nie pozwalają na wyodrębnienie koniecznych  
a niezmiennych elementów, raczej ujawniają brak esencjalnych elementów pojęć 
i rzeczy, podkreślają niemoŜliwość mówienia o toŜsamości. 

——————— 
225 Ibidem, s. 164–165. 



Foucault i władza  121

W ł a d z a  i  o p ó r. JeŜeli władza jest wszędzie, moŜna by przypuszczać, iŜ 
nie ma jakiejś zewnętrznej granicy władzy, jesteśmy raczej niewolnikami wszę-
dobylskiej władzy. Marksistowskie i liberalne rozumienie władzy w kategoriach 
represji zakłada moŜliwość uwolnienia się od represyjnych sił. Definicja władzy 
Lukesa: „A sprawuje władzę na B, kiedy A oddziałuje na B w sposób sprzeczny  
z interesami B”, zakłada istnienie dąŜeń lub pragnień jednostki czy grupy ludzi 
(np. klasy), podległych represji, objawiającej się w róŜny sposób psychologicz-
nie (czy psychoanalitycznie), językowo (Habermasowska koncepcja zaburzonej 
komunikacji), fizycznie czy społecznie. Dla Foucaulta, który czyni podmiot 
produktem władzy, nie moŜe być mowy o obiektywnym interesie. Podmiot nie 
moŜe bowiem zająć pozycji zewnętrznej wobec dyskursu, którego sam jest efek-
tem. Koncepcja represji okazuje się tutaj nieadekwatna. JeŜeli więc nie ma mar-
ginesów władzy, to trudno mówić o moŜliwości wyłamania się z tego systemu. 
W foucauldiańskich analizach władzy spotykamy jednak nieustannie motyw 
oporu wobec władzy. JeŜeli nawet władza jest wszędobylska, to nie jest 
wszechmocna i wszechwiedząca. JeŜeli bowiem rozwinęło się tyle systemów 
kontroli, tyle systemów zwierzchnictwa, to dlatego, Ŝe władza jest bezsilna  
i ślepa. Potrzebuje wielu drobnych wybiegów i uników, aby się utrzymać.  
W rzeczywistości relacje władzy w Ŝadnym momencie nie są konieczne, w kaŜ-
dym miejscu mogą być podwaŜone: „tam, gdzie jest władza, istnieje teŜ opór 
(résistance) […]. Istnieją one [stosunki władzy — A. K.] wyłącznie jako funkcja 
wielości punktów oporu, które w relacjach władzy pełnią rolę przeciwnika, celu, 
podpory, łupu do zdobycia. Te punkty oporu obecne są wszędzie w sieci  
władzy”.226 

W eseju Podmiot i władza Foucault zauwaŜa, Ŝe aby analizować stosunki 
władzy, najlepiej wychodzić od k o n f l i k t ó w  i  o p o r u  wobec niej skiero-
wanych, pojęcie oporu moŜe więc pełnić funkcję analityczną. Powiada: „uŜy-
wam oporu jako katalizatora chemicznego, który ujawnia stosunki władzy, 
wskazuje ich umiejscowienie oraz wykrywa, gdzie i jak działają”.227 Te konflik-
ty przydatne w analizie strategii panowania i oporu, dostrzega w bardzo kon-
kretnych obszarach społecznych: „opozycję wobec władzy męŜczyzn nad kobie-
tami, rodziców nad dziećmi, psychiatrów nad szaleńcami, biurokracji medycznej 
nad ludnością oraz administracji nad indywidualnymi stylami Ŝycia”.228 Wszyst-
kie te wystąpienia łączy to, Ŝe: (1) są ponadnarodowe, ponadpolityczne  
i ponadekonomiczne; (2) skierowane są przeciwko „samej władzy i jej efek-

——————— 
226 HS, s. 86. Zob. teŜ DIT, t. 3, s. 267, 407. 
227 PiW, s. 177. 
228 Ibidem, s. 177. 
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tom”; (3) mają charakter bezpośredni, „ludzie atakują ośrodki władzy, które są 
im najbliŜsze”,229 i kolejne dwie najwaŜniejsze cechy: (4) są skierowane prze-
ciwko „administrowaniu” i praktykom indywidualizacyjnym: „zwracają się 
przeciw temu, co trzyma jednostkę w izolacji, przecina jej więzi z innymi, rozbi-
ja Ŝycie wspólnoty, zmusza jednostkę do polegania wyłącznie na sobie i zamyka 
ją w ciasno wytyczonych ramach dotychczasowej toŜsamości”; 230  
(5) zwrócone są przeciwko kompetencji, kwalifikacjom, przeciw tajności.  

Foucault podkreśla, Ŝe te formy oporu wiąŜą się z brakiem zaufania do wie-
dzy i kompetencji naukowych, chociaŜ nie mają charakteru sceptycznego i rela-
tywistycznego. Nie atakują instytucji, grupy, elity, lecz „formy” i „techniki” 
władzy (co autor ogólnie określa jako régime du savoir). Są to preferowane 
przez Foucaulta lokalne obszary władzy, miejsca działania poszczególnych inte-
lektualistów, którzy będąc zorientowani w konkretnych obszarach władzy–
wiedzy, winni udostępniać efekty tej władzy i dyskursu. 

Wielu teoretyków podawało w wątpliwość moŜliwość uzasadnienia pojęcia 
oporu w ramach strategicznej definicji władzy. TakŜe same próby wyjaśnienia 
mechanizmu działania oporu nie były konsekwentne. Początkowo Foucault od-
wołuje się do represji i do istnienia miejsc poza władzą, interesów, sił rewolu-
cyjnych, następnie do elementu w ciele społecznym, klasach, grupach, jednost-
kach, który jest niepodatny na działanie władzy, pewien odśrodkowy ruch, 
przewrotną energię. Wszystko to jest w sprzeczności z wcześniejszymi twier-
dzeniami o wszechobecności władzy i braku granic działania władzy. Warto 
podkreślić, iŜ mimo Ŝe techniki władzy w nowoczesnych społeczeństwach nie-
ustannie rządzą i kontrolują jednostki, daleko im, według Foucaulta, do pełnego 
ich zdyscyplinowania. Ludzka egzystencja nigdy nie zostaje zamknięta w „Ŝe-
laznej klatce”, jak sugerował Weber, lecz nieustannie wytwarza fale oporu wo-
bec władzy. 

Koncepcję oporu wbrew trudnościom w jej uzasadnieniu w pewnym sensie 
potwierdziła praktyka. Historia szaleństwa, mimo Ŝe jedynie opisywała mecha-
nizmy władzy, jakie przyczyniły się do powstania pojęcia choroby psychicznej 
oraz psychiatrii (obok zagadnień wybitnie epistemologicznych), stała się częścią 
antyinstytucjonalnego ruchu radykalnej psychiatrii (m.in. antypsychiatrii). W ten 
sposób Foucault wyznaczył strategiczne miejsca władzy, które mogły jednocze-
śnie stać się punktami oporu wobec relacji władzy potwierdzających ówczesny 
status quo psychiatrii. Jak mówi w wywiadzie udzielonym w 1975 roku z okazji 
ukazania się ksiąŜki Surveiller et punir:  

——————— 
229 Ibidem, s. 177. 
230 Ibidem, s. 178. 
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Wszystkie moje ksiąŜki, czy Histoire de la folie, czy ta, są jak gdyby małymi skrzynkami  
z narzędziami (des petites boîtes à outils). Jeśli ludzie chcą je otworzyć i uczynić uŜytek  
z takiego czy innego zdania czy idei, takiej czy innej analizy, jak gdyby uŜywali śrubokrę-
ta czy klucza w celu zmniejszenia obszaru czy zdyskwalifikowania systemów władzy, 
włączając w to nawet te narzędzia, które pochodzą z moich ksiąŜek, to bardzo dobrze.231 

 
 

Władza i przemoc 

W eseju Podmiot i władza pojawia się jeszcze jedno, dla nas fundamentalne 
rozróŜnienie — między władzą i przemocą, które miało na celu uwolnić koncep-
cję Foucaulta od retorycznych i represywnych podtekstów:  

 
Czy swoistego charakteru stosunków władzy naleŜy wobec tego poszukiwać w przemocy, 
będącej ich zaląŜkową komórką, najgłębszą tajemnicą i decydującą rezerwą? Czy przemoc 
jawi się w ostatniej instancji jako prawdziwe oblicze władzy, które odsłania ona zawsze, 
gdy tylko okoliczności zmuszą ją do zrzucenia maski? Władzę, w rzeczy samej, określa to, 
iŜ nie polega ona na bezpośrednim i natychmiastowym oddziaływaniu na innych ludzi. 
Działa ona raczej, by tak rzec, na cudze działania: juŜ podjęte, jak równieŜ te, do których 
dopiero moŜe dojść obecnie lub w przyszłości. Przemoc godzi w ciała lub rzeczy; przymu-
sza, krępuje, łamie kołem, niszczy lub blokuje wszelkie moŜliwości.232 

 
Władza, nietoŜsama z przemocą, jest czymś neutralnym (co nie znaczy, Ŝe 

instrumentalnym i podmiotowym), nie jest teŜ tajemniczą metafizyczną zasadą, 
która przenika całą rzeczywistość, niekoniecznie jest „zła” czy represyjna; rów-
nie dobrze moŜe promować, jak i ograniczać, tworzyć i niszczyć. Władza ogra-
nicza pole moŜliwego działania innych, czyli nakazuje ludziom postrzegać  
samych siebie w pewien sposób. Jest czymś innym niŜ to, co potocznie nazy-
wamy władzą.  

Władza staje się p r z e m o cą, kiedy zmniejsza się gwałtownie liczba wybo-
rów i kiedy ograniczenia pola czyjegoś działania przybierają postać fizyczną. 
S t a n y  d o m i n a c j i  (états de domination) pojawiają się wówczas, kiedy 
zmniejsza się rozmaitość strategii, a jednostka czy grupa zdoła zablokować 
(bloquer) pole relacji władzy, „czyni je niewzruszonymi (immobiles) i nie-
zmiennymi (fixes), i zapobiega ich ruch odwracalności (réversibilité du mouve-
ment) — za pomocą instrumentów, które mogą być zarówno ekonomiczne, poli-
tyczne, jak i militarne”.233 
——————— 

231 M. Foucault, Des supplices aux cellules, „Le Monde” 1975 (févier), nr 21.  
232 PiW, s. 186. 
233 DIT, s. 711. L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté (1984). 
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Stosunki władzy dotyczą bardzo wielkiego obszaru ludzkich zachowań234  
i zasadniczo polegają na kierowaniu, a nie determinowaniu zachowań innych. 
Konkretna jednostka ma przed sobą zawsze szereg alternatyw i w tym sensie jest 
wolna. Co waŜne, te relacje władzy dotyczą równieŜ kierowania samym sobą,  
o ile mogę sam na siebie nałoŜyć pewne restrykcje i przyzwolenia.  

Foucault po raz kolejny podkreśla, Ŝe obok stosunków władzy występują 
równieŜ stosunki strategiczne, polegające na „wygrywających rozwiązaniach”, 
na próbie wymknięcia się ograniczeniom władzy. Są to punkty „niesubordyna-
cji”, skierowane przeciwko „precyzyjnej kalkulacji”. Dlatego moŜliwe są nowe 
typy podmiotowości, które nie muszą być koniecznie funkcją zewnętrznych 
relacji władzy (jakie oferuje nam państwo wraz z całym systemem kompetentnej 
wiedzy naukowej), nie jesteśmy w sposób konieczny powiązani z praktykami, 
konstytuującymi i reprodukującymi dotychczasowe formy jaźni. Dlatego, zanim 
Foucault przejdzie w swych pismach następnych do troski o siebie i samokre-
acji, konkluduje: „Trzeba promować nowe odmiany podmiotowości, odrzucając 
tę formę bycia jednostką, którą narzucano nam od stuleci”.235 Albowiem ma 
nadzieję, Ŝe jest w stanie uprawiać taki rodzaj dyskursu, który nie będzie opierał 
się na Ŝadnej pozytywnej wiedzy ani teorii o człowieku i świecie, teorii, która 
miałaby być „prawdą” o nas samych. 

——————— 
234 Zob. DIT, s. 710: „Jest cała sieć stosunków władzy, która moŜe działać pomiędzy jednost-

kami, na łonie rodziny, w relacjach edukacyjnych, w ciele politycznym itp.” 
235 PiW, s. 182. 
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Rozdział szósty 
 

Foucault, Kant i Oświecenie 
 
 

A moŜe powinniśmy raczej badać ten rodzaj racjonalizmu, 
który zdaje się cechować kulturę nowoŜytną, biorący po-
czątek w Oświeceniu? 

 
Michel Foucault, Omnes et singulatim 

 
Na czym więc polega zaproponowany przez Michela Foucaulta model kryty-

ki? Czy stanowi w miarę spójny projekt, czy jedynie retoryczne przesłanie? 
Czym jego postawa róŜni się od postawy tradycyjnego krytyka kultury (nauk 
humanistycznych)? Nadszedł czas, aby odpowiedzieć na powyŜsze pytania. 
Punktem wyjścia będzie dla nas tekst Qu’est-ce que les Lumières? odwołujący 
się do Kantowskiego projektu Oświecenia. Postulowana tam „postawa nowocze-
sności” i „krytyczna ontologia nas samych” nawiązują do projektu oświecenio-
wej idei autonomii myślenia i dojrzałości rozumu. 

W wypadku Michela Foucaulta analizy konkretnych dziedzin rzeczywistości, 
mimo Ŝe przybierają postać analiz historycznych (genealogicznych), wydają się 
posiadać wymiar krytyczny. Co szczególnie wyraźnie moŜna ujawnić przez uwaŜ-
ne badanie jego późnych wypowiedzi i wykładów. Krytyka psychiatrii, instytucji 
więziennictwa czy praktyk psychoanalizy w wydaniu autora Historii seksualności 
nieodzownie wywołuje pytania o specyfikę i sens tego rodzaju krytyki. Jego  
pojęcie krytyki jest na tyle problematyczne, Ŝe zmusza do dokładnej rekonstrukcji 
oraz analizy wątpliwości i sprzeciwów, jakie wywołuje u wielu krytyków.  

W jednym z wykładów poświęconych Kantowi Foucault umieszcza swój teo-
retyczny projekt w pobliŜu refleksji, która trwa od Hegla, poprzez Nietzschego 
czy Maxa Webera, po Horkheimera i Habermasa.236 Wydaje się, Ŝe nawiązanie 

——————— 
236 M. Foucault, Aufklärung i rewolucja, tłum. L. Wyczański, „Colloquia Communia” 1986,  

nr 4–5, s. 71: „[…] moŜna opowiedzieć się za myślą krytyczną, która przybiera formę ontologii 
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do tych nurtów myślenia nie jest tylko okazyjnym skłanianiem się ku pewnym 
filozofom, lecz próbą odwołania się do pytań, które wciąŜ wyznaczają prze-
strzeń naszego myślenia. Foucault twierdzi, Ŝe są one próbą przemyślenia pyta-
nia „Co to jest Oświecenie?” Powiada:  

 
[W]ydaje mi się, Ŝe Aufklärung — zarazem jako pojedyncze wydarzenie inaugurujące  
europejską nowoŜytność i jako stały proces, który przejawia się w historii rozumu, w roz-
woju i ustanowieniu róŜnych form racjonalności i technik, autonomii i autorytetu wiedzy 
— nie jest dla nas po prostu epizodem w historii idei. Jest pytaniem filozoficznym wpisa-
nym od XVIII wieku w naszą myśl.237  

 
Foucault sugeruje, Ŝe esej Kanta Co to jest Oświecenie? stawia pytania o te-

raźniejszość w sposób róŜny od szerszej Kantowskiej filozofii historii, gdzie 
teraźniejszość stanowi jedynie element wewnętrznej teleologii, element, ku któ-
remu historia podąŜa. Foucault dostrzega w Kancie pierwszego myśliciela, który 
problematyzuje znaczenie teraźniejszości, czyni ją wartą refleksji filozoficznej  
i zdaje sobie sprawę ze swej pozycji wobec konkretnej współczesnej społeczno-
ści (a nie wobec zapomnianej przeszłości czy idealnej przyszłości). 

Według Foucaulta dopiero Kant w swych pismach o Oświeceniu i rewolucji 
miał ukazać nowy typ pytań na „polu refleksji filozoficznej”. Kiedy Kartezjusz 
na początku Rozprawy o metodzie opisuje swoją filozoficzną drogę i swe filozo-
ficzne dylematy, powołując się na historyczny kontekst poznania i nauk w jego 
epoce, to chodzi mu wyłącznie „o znalezienie w tej konfiguracji, określanej  
jako teraźniejszość, motywu dla filozoficznej decyzji”. Dla Kartezjusza „ja” to 
„szczególny wprawdzie, lecz zarazem uniwersalny i ponadhistoryczny pod-
miot”.238 Natomiast, według Foucaulta, w historycznych pismach Kanta własna 
teraźniejszość, własny kontekst stanowią filozoficzny problem, zachęcając do 
refleksji zarówno nad nami samymi, jak i nad teraźniejszością.239 

——————— 
nas samych, ontologii aktualności; jest to ta sama filozofia, która od Hegla do szkoły frankfurckiej, 
poprzez Nietzschego i Maxa Webera ustanowiła nową formę refleksji, którą ja sam usiłuję równieŜ 
podejmować”. 

237 Ibidem, s. 71. 
238 Ibidem, s. 65. 
239 Autor Historii seksualności jest świadom, Ŝe problematyka, którą porusza w swych dziełach, 

jest odmienna od pytań klasycznej filozofii: „Czym jest świat? Kim jest człowiek? Co to jest prawda? 
Na czym polega wiedzieć? Jak moŜna coś wiedzieć?” (M. Foucault, Polityczne technologie jednostki). 
Co ciekawe, nasz myśliciel nie kwestionuje moŜliwości powyŜszych pytań: „Przeciwnie, tworzą one 
bardzo mocną i spójną dziedzinę badań, którą chciałbym nazwać formalną ontologią prawdy”  
(s. 55). Jego samego interesują jednak inne pytania, które dla myśli są stosunkowo nowe. Powstaje 
więc inny biegun filozoficznej działalności, której podstawowym pytaniem jest: Kim dzisiaj jesteśmy? 
Jak powiedział w jednym z wywiadów: „Przez długi czas pytaniem filozofii było: «W tym świecie, 
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Pytanie o teraźniejszość i przynaleŜność do niej nie jest pytaniem o przyna-
leŜność do „tradycji”, „doktryny”, nie jest przynaleŜnością do „my w ogóle”, 
lecz do pewnego, konkretnego „my” w obrębie teraźniejszości. Nie chodzi  
o przeciwstawienie nowoŜytności i staroŜytności, o pokazanie, Ŝe nasza teraź-
niejszość jest wyrazem postępu rodzaju ludzkiego lub teŜ przejawem jego deka-
dencji, kryzysu, upadku racjonalności.240 Foucault dostrzega w Kancie (jak mó-
wi Habermas): „pierwszego filozofa, który jak łucznik skierował strzałę w serce 
współczesności”.241 Filozof staje się w ten sposób krytykiem współczesności, 
odpowiadającym na wezwania dnia dzisiejszego. Kant preferowany przez autora 
Historii seksualności to inny Kant: nie tyle autor Krytyk, ile pomniejszych tek-
stów,242 w których krytyka nie koncentruje się na ustalaniu konieczności granic, 
ograniczeń i naduŜyć naszych sądów czy teŜ wiedzy, pod jakimi warunkami 
uŜycie rozumu jest dopuszczalne.243 Foucault, podobnie jak Kant, podejmuje 

——————— 
gdzie wszystko ginie, cóŜ nie przemija? Gdzie jesteśmy my, my którzy musimy umrzeć, wobec tego 
co nie musi?» Od XIX wieku filozofia nie zaprzestaje pytać siebie: «Co się wydarza w tej chwili i kim 
jesteśmy my, którzy być moŜe jesteśmy niczym więcej niŜ tym, co się wydarza w tym momencie?» 
Filozoficzne pytanie jest pytaniem o ten teraźniejszy wiek, który jest naszym własnym. To dlatego 
filozofia jest dzisiaj całkowicie polityczna i całkowicie historyczna” (M. Foucault, Foucault Live). 
Pokazując dwojakie rozumienie znaczenia końca filozofii — jako końca filozofii w ogóle i jako końca 
filozoficznych celów — A. Davidson (Conceptual Analisis and Conceptual History: Foucault and 
Philosophy, „Standford French Review” 1984 [Spring], s. 107–108) drugi z przypadków odnosi do 
postawy Foucaulta. JeŜeli więc Foucault wykazuje postawę antyfilozoficzną, to w znaczeniu końca 
celów, ku jakim winna ona zmierzać. Chce „przerobić” filozoficzne zagadnienia przez swoje histo-
ryczne analizy i odczytać historię filozoficznie. Nieprzypadkowo nazywa swą katedrę w College de 
France Historią Systemów Myślenia, wykazując w ten sposób ścisłe powiązanie pomiędzy systemami 
myślenia a historią; nie zrozumiemy, jak myślenie jest wytwarzane, jeśli „utrzymamy naszą historycz-
ną amnezję” (s. 120). 

240 Taki sposób krytyki teraźniejszości przyjęli niektórzy przedstawiciele szkoły frankfurckiej, 
szczególnie Horkheimer i Adorno (Dialektyka Oświecenia); według nich oświeceniowy rozum 
uległ współcześnie autodestrukcji. Z kolei Heidegger wskazuje na głęboki kryzys współczesności, 
uŜywając dramatycznych pojęć, takich jak: „czas marny”, „Noc Świata” czy „brak Boga” (zobacz 
rozdział trzeci). 

241 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta na temat tekstu Kanta „Co to jest Oświecenie?”, 
tłum. B. Markiewicz, „Colloquia Communia” 1986, nr 4–5, s. 75. 

242 „Pod koniec wieku osiemnastego Kant opublikował w pewnym niemieckim czasopiśmie — 
„Die Berliner Monatsschrift” — krótki esej zatytułowany «Co to jest Oświecenie?» Długo uwaŜa-
no go — i tak czyni się nadal — za utwór pomniejszego znaczenia, gdyŜ po raz pierwszy za fun-
damentalne zadanie filozofii uznano tam nie tyle badania nad przesłankami systemu metafizycz-
nego czy wiedzy naukowej, ile refleksje nad konkretnym, a w dodatku współczesnym — wyda-
rzeniem historycznym” (PiW, s. 182). 

243 Foucault, którego stanowisko ujawnia niejednoznaczne powiązania z myślą Kanta, wywo-
dzi od niego dwa sposoby myślenia o filozofii: Pierwszy — odnosi się do pytania „czym jest 
człowiek?” i związany jest z antropologią filozoficzną oraz ze współczesnym dyskursem humani-
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problem warunków wiedzy i jej granic. Ich analiza okazuje się konieczna, jeŜeli 
mamy uniknąć iluzji i dogmatyzmu. Nie chodzi tu jednak o opis aktualnego 
stanu kultury, albowiem myśl Foucaulta jest przede wszystkim myślą krytyczną. 
Tak jak dla Marksa, tak i dla niego poznanie nie jest celem samym w sobie, ana-
liza rzeczywistości społecznej staje się równowaŜna z jej przezwycięŜeniem. 
Dlatego francuski intelektualista idzie w swych zamierzeniach dalej, twierdząc, 
Ŝe: „moŜe naszym obecnym zadaniem nie jest odkrywać, kim jesteśmy, lecz 
dokładnie wobec tego, kim jesteśmy — zwrócić akt odmowy? Mamy wyobrazić 
sobie, kim moglibyśmy być — i realizować projekty wyobraźni […]”. 244 Powra-
ca tu explicite wątek transgresyjny jego myśli, obecny we wczesnych pismach  
z lat sześćdziesiątych. Jego genealogie nie poszukują koniecznych warunków  
i granic myśli, lecz moŜliwości ich przekroczenia. Zamiast szukać konieczności 
i koniecznych warunków racjonalności, eseje Kanta sugerują (według Foucaulta) 
krytykę współczesnych granic toŜsamości oraz form Ŝycia. Ta krytyka polega na 
poszukiwaniu tego, co przypadkowe (a nie konieczne) i wyjątkowe (a nie uni-
wersalne) dla naszej współczesności. Autor Historii szaleństwa, jako filozof 
ekstremalny, stara się dostrzec obecne moŜliwości transgresji naszych form Ŝy-
cia. Kant nie jest dla Foucaulta, jak w Les mots, przedstawicielem „analityki 
prawdy”, poszukującym warunków prawdziwej i prawomocnej wiedzy (co 
wówczas autor nazywał „analityką skończoności”). Ten względnie „nieznany” 
autor esejów o Oświeceniu i rewolucji francuskiej jest inicjatorem „ontologii 
teraźniejszości”, która bada współczesne pole moŜliwego doświadczenia. „Kry-
tyczna ontologia nas samych (l’ontologie critique de nous-mêmes)” formuje 
projekt, w którym „krytyka tego, czym jesteśmy, jest zarazem historyczną anali-
zą narzuconych nam granic i próbą ich przekroczenia (franchissement)”.245 

Foucaulta interpretacja Kanta jako prekursora „ontologii nas samych” wydaje 
się dosyć kontrowersyjna, albowiem jego dotychczasowe genealogie stanowiły, 
w pewnym sensie, parodię teleologicznych rozwaŜań na temat historii, były 

——————— 
stycznym, którego wola prawdy nie jest w stanie rozwikłać „jałowości” dubletu empiryczno-trans-
cendentalnego, przyczyniając się jedynie do intensyfikacji form subiektywizacji (zamykania ludz-
kiej podmiotowości) i do zaniku praktyk wolności. Rozprawiając się z Kantem w Les mots,  
Foucault kwestionował: 1) podmiotowe warunki wiedzy, 2) autonomię podmiotu, 3) uniwersal-
ność rozumu. Wszystko wydawało się jedynie historycznym błędem, metafizyczną maską, rządzo-
ną w rzeczywistości przez dyskurs czy reŜim dyscyplinarny. Drugi — wywodzi się z Kantowskiej 
refleksji dotyczącej Oświecenia, która według Foucault jest pierwszą próbą myślenia filozofii  
o własnej teraźniejszości, próbą uprawiania „ontologii nas samych”. O tym nawiązaniu do myśli 
Kanta traktuje niniejszy rozdział. 

244 PiW, s. 182. 
245 QL, s. 577 (293). 



Foucault, Kant i Oświecenie  129

skierowane przeciwko transhistorycznym schematom, które idąc za heglowskim 
pojmowaniem rozumu, widzą w nim syntetyzującą siłę, docierającą do wiedzy 
jako całości. Zasadność takiego ujęcia dostrzeŜemy wówczas, gdy oddzielimy 
Kantowskie pisma na temat Oświecenia i rewolucji francuskiej od jego innych 
filozofii historii, w których akcent teleologiczny był bardziej widoczny, kiedy 
zatem oddzielimy Co to jest Oświecenie? od Pomysłów do ujęcia historii  
powszechnej w aspekcie światowym.246 Oczywiście takie selektywne odczytanie 
nie wystarcza, jako Ŝe Foucault dokonuje róŜnych deformacji, radykalnych roz-
strzygnięć i swoistej translacji oświeceniowego projektu. Ostatecznie nie przy-
padkiem łatwiej umieszcza się go obok Rorty’ego, Deleuze’a, Lyotarda, Lacana  
i Derridy niŜ Habermasa, Walzera i Taylora. JednakŜe Ian Hacking twierdzi, Ŝe 
Foucault „dziwacznie zachowuje kantowskiego ducha”,247 natomiast Habermas 
widzi w jego tekstach „pouczającą sprzeczność”, której siła świadczy o tym, Ŝe 
Foucault „nadal pozostawał w sferze wpływów nowoŜytnego filozoficznego 
dyskursu, który przecieŜ chciał przekroczyć”.248 

 
 

Oświecenie według Kanta 

Foucault podkreśla, Ŝe mimo iŜ esej Kanta249 moŜe wydawać się jednym  
z pomniejszych, jest waŜny, gdyŜ podejmuje pytanie, na które nowoczesna filo-
zofia nie była w stanie udzielić odpowiedzi, a jednocześnie od którego nie potra-
fiła i nie mogła uciec. Filozofia od Hegla, poprzez Nietzschego czy Webera do 
Horkheimera czy Habermasa z niewielkim powodzeniem konfrontowała się  
z pytaniami, kim jesteśmy, co myślimy, co czynimy dzisiaj? Autor sugeruje, Ŝe 
gdyby zapytano dzisiaj: „Czym jest współczesna filozofia?”, musielibyśmy za-
pewne nawiązać do odpowiedzi na pytanie, które padło dwa wieki wcześniej, 
pytanie postawione przez niemieckie czasopismo „Berlinische Monatsschrift”: 
——————— 

246 Oba teksty znajdują się w: Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historio-
zoficzne, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995. 

247 I. Hacking, Self-Improvement, [w:] Foucault: A Critical Reader, red. D. Hoy, Oxford 1986, 
s. 239. 

248 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta, s. 77. 
249 Wsród licznych analiz tekstu Kanta moŜna wymienić przykładowo: M. Clarke, Kant’s Rhe-

toric of Enligtenment, „The Review of Politics” 1997 (Winter), vol. 59, nr 1, s. 53–73; J. Schmidt, 
What Enligtenment Was: How Moses Mendelssohn and Immanuel Kant Answered the Berlinische 
Monatsschtift, „Journal of History of Philosophy” 1992, nr 30, s. 77–101. Por. teŜ D. Owen, Matu-
rity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of Reason, Routledge, New 
York 1994, szczególnie rozdział zatytułowany „Kant and the Questions of Maturity” (s. 7–16). 
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„Co to jest Oświecenie?”. Następnie skrótowo analizuje tekst Kanta, podkreśla-
jąc interesujące go momenty i akcentując niejednoznaczności oraz trudności 
jego podejścia, które mają wpływ na filozoficzne pytania dnia dzisiejszego. 

Kant definiuje Oświecenie w zasadzie na sposób negatywny, jako „w y j -
ś c i e” człowieka (der Ausgang des Menschen) z „n i e p e ł n o l e t n oś c i”, 
gdzie „niepełnoletność” jest stanem poddania się i akceptacji zewnętrznego au-
torytetu, a więc stanem braku krytycyzmu. Przykładami niepełnoletności są: 
zastąpienie własnego samodzielnego myślenia autorytetem ksiąŜki, poddanie się 
opiekunowi duchowemu, który zastępuje własne sumienie, czy lekarzowi, który 
ustala dietę (widoczne jest nawiązanie do trzech Krytyk).  

JednakŜe Foucault daleki jest od entuzjazmu i ufności wobec propozycji 
Kanta. Dostrzega trudność i niejednoznaczność jego propozycji. Albowiem pro-
ces „wyjścia”: 1) stanowi bieŜący proces i jednocześnie zadanie do wypełnienia 
(dylemat historyczne–normatywne); 2) ludzie są podmiotami tego procesu 
(„miej odwagę posługiwać się własnym rozumem”) i jednocześnie jej biernymi 
przedmiotami (dylemat podmiot–przedmiot); 3) oświeceniowe „wyjście” jest 
procesem, w którym ludzie biorą udział kolektywnie, a zarazem indywidualnie 
(dylemat jednostka–społeczeństwo); 4) JeŜeli to człowiek ma wydobyć się ze 
swojej niepełnoletności, a cała ludzka rasa jest poddana procesowi oświecenia, 
to nie wiadomo, czy zmiana (wyjście) będzie historyczną zmianą, która wywoła 
polityczne i społeczne efekty, czy będzie to zmiana dotycząca człowieczeństwa 
istot ludzkich? (dylemat polityczne–moralne). 

Okazuje się, Ŝe proste hasła kryją złoŜone zagadnienia i trudności, przed któ-
rymi staje sam Foucault. Kant podaje dwa warunki konieczne, aby uciec od wła-
snej niedojrzałości: 1) pozbycie się wszelkiego zwierzchnictwa nad rozumem;  
2) wolne i publiczne uŜycie rozumu: 

1. Pierwszy z warunków dotyczy postawy moralnej i polega na tym, iŜ naleŜy 
odróŜnić zwierzchnictwo, obce kierownictwo, od uŜycia własnego rozumu. 
Zwierzchnictwo zjawia się w postaci hasła powracającego ze wszystkich stron: 
„n i e  m yś l eć !” — „Oficer woła: nie myśleć! ćwiczyć! Radca finansowy: nie 
myśleć! płacić! Ksiądz: nie myśleć! wierzyć!”. 250 Ludzie osiągną więc dojrza-
łość, jeŜeli nie będą podporządkowywać się zwierzchnictwu, lecz wówczas, 
konstatuje Kant, powie się im: „bądźcie posłuszni, a będziecie mogli myśleć do 
woli”. 251 Foucault podkreśla, Ŝe Kant powtarza tutaj, obecny od XVI wieku, 

——————— 
250 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, tłum. A. Landman, [w:] Przypuszczalny początek ludzkiej 

historii, s. 54. 
251 QL, s. 565 (279). W tłumaczeniu Landana ten fragment brzmi: „m yś l c i e, ile chcecie  

i o czym chcecie; a l e  bą d ź c i e  p o s ł u s z n i!” (ibidem, s. 54). 
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problem wolności sumienia (które ostatecznie zobowiązane jest do posłuszeń-
stwa), problem granic wolności. Przekształcenie postawy wobec autorytetu  
w zasadzie się tu nie odbyło, autonomia rozumu nadal pozostaje ograniczona. 
Pojawia się u Kanta jednak dystynkcja (szczególnie interesująca Foucaulta, któ-
ra posłuŜy mu w przedstawieniu własnej definicji Oświecenia) między wolnym 
publicznym i prywatnym uŜyciem rozumu. 

2. Polityczne i instytucjonalne rozróŜnienie między prywatnym i publicznym 
uŜyciem rozumu wydaje się Foucaultowi nieco niezręczne i uŜyte w odwrotnym 
znaczeniu wobec powszechnie przyjętego. Jak definiuje sam Kant: „Mówiąc  
o publicznym uŜytku ze swego rozumu, mam na myśli taki jego uŜytek, jaki ktoś 
jako u c z o n y  czyni ze swego rozumu wobec całej publiczności c z y t a ją -
c e g o  św i a t a. UŜytkiem prywatnym natomiast nazywam taki jego uŜytek, 
jaki wolno zeń uczynić człowiekowi na powierzonym mu p u b l i c z n y m  sta-
nowisku czy urzędzie”.252 P r y w a t n e  uŜ y c i e  r o z u m u, które nakazuje 
podporządkowanie (normalnie sfera prywatna to sfera wolności, w swoim domu 
mogę robić, co chcę),253 co bardzo intryguje Foucaulta, dotyczy obowiązków 
jednostki wobec społeczności (jednostka jako „część maszyny”): oficer powi-
nien wykonywać rozkazy, obywatel płacić podatki, duchowny wygłaszać kaza-
nia zgodnie z „symbolami wiary Kościoła”,254 tutaj nie ma miejsca na dyskusje, 
rozwaŜania i wątpliwości. Kant nie postrzega tych zobowiązań jako bezmyślne-
go i ślepego posłuszeństwa, lecz jako podporządkowanie się rozumu pewnym 
nadrzędnym celom państwa, nie moŜe tu więc być mowy o wolnym uŜyciu  
rozumu. Pozostaje jednak cała sfera p u b l i c z n e g o uŜ y c i a  r o z u m u,  
w której rozumujący staje się częścią rozumnej społeczności (a nie częścią ma-
szyny) i w której uŜycie rozumu moŜe być wolne i publiczne: oficer moŜe pisać 
o błędach w słuŜbie wojskowej, obywatel publicznie wyraŜać opinię o niesto-
sowności i niesprawiedliwości niektórych podatków, a duchowny publicznie 
zgłaszać swoje propozycje naprawy instytucji kościelnych i religijnych. Dla 
Kanta wolne i publiczne uŜycie rozumu jest środkiem ku dojrzałości i Oświece-
niu. Foucault ma jednak wątpliwości, czy to wyłącznie publiczne uŜycie rozumu 
jest wystarczające, czy w tym, Ŝe Oświecenie nie gwarantuje jednostkom osobi-
stej wolności (według Kanta „prywatnej”, jako „część maszyny”, choć my mo-
glibyśmy powiedzieć, Ŝe „publicznej”, bo związanej z naszymi publicznymi 

——————— 
252 Ibidem, s. 55. 
253 Nawet jeśli dla Kanta Oświecenie to zarówno proces publiczny, jak i indywidualny, to tylko 

„niewielu ludziom udało się wydobyć z niepełnoletności dzięki własnej pracy swojego ducha  
i stanąć pewnie na swych własnych nogach” (I. Kant, Co to jest Oświecenie, s. 54). 

254 Ibidem, s. 56. 
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obowiązkami), Ŝe jednostka jest instrumentem w celu osiągnięcia celów  
publicznych, nie kryją się jakieś niebezpieczeństwa dla wolności i autonomii 
myślenia, i czy w ogóle wolne publiczne uŜycie rozumu jest efektywne. Okazuje 
się bowiem, Ŝe z Oświeceniem mamy do czynienia wtedy, gdy nałoŜą się na 
siebie uniwersalne i wolne, publiczne uŜycie rozumu. Uniwersalne uŜycie rozu-
mu staje się zgodne z interesem podmiotu jako indywiduum, kiedy nie potrzebu-
je „prywatnej” wolności do osiągnięcia dojrzałości (np. obywatelskiego sprze-
ciwu czy strajku). W tym momencie Foucault zastanawia się, jak z kolei moŜe 
być zapewnione wolne i publiczne uŜycie rozumu? (PoniewaŜ Oświecenie nie 
jest wyłącznie jakimś samorzutnym procesem, który ma ogarnąć całą ludzkość, 
oraz nie moŜe stać się jedynie obowiązkiem/przymusem przypisanym jednost-
kom).255 

Foucault jest niezadowolony z Kantowskiego podziału na rzeczywistość 
obowiązku i rozumu oraz na prywatne i publiczne uŜycie rozumu. Przyzwolenie 
na uŜycie rozumu jedynie w sferze publicznej ogranicza się do „uczonych”, do 
nielicznej grupy naukowców i „publiczności czytającego świata”. Nie moŜe 
zgodzić się z tymi fragmentami tekstu, w których Kant powiada: „p u b l i c z n y  
uŜytek (der öffentliche Gebrauch) ze swego rozumu musi być zawsze wolny  
i tylko taki uŜytek moŜe doprowadzić do urzeczywistnienia się Oświecenia 
wśród ludzi; natomiast p r y w a t n y  uŜ y t e k  (Privatgebrauch) moŜe być  
często bardzo ograniczony, a mimo to nie stanowić jakiejś szczególnej prze-
szkody dla postępu Oświecenia”.256 Powstaje w ten sposób — powiada autor 
Historii seksualności — „problem polityczny”:257 „w jaki sposób posługiwanie 
się rozumem moŜe przybrać publiczną formę, która jest poŜądana, w jaki sposób 
«odwaga, by być mądrym», moŜe się dokonać w pełnym świetle, gdy jednostki 
są tak posłuszne (obéiront), jak to tylko moŜliwe”.258 

——————— 
255 Zob. D. Owen, Maturity and Modernity, s. 10–15. MoŜe się jednak okazać, Ŝe motywacja  

w formie postulatu podporządkowania się czystemu rozumowi jest niewystarczająca. Stanowi 
nakaz, który ma prowadzić do rządów prawa moralnego (co zrobić z tymi, dla których ta motywa-
cja okaŜe się niewystarczająca, którzy nie są i nie chcą być dojrzali?). Problemem Kanta jest moŜ-
liwość przekroczenia granicy między światem fenomenalnym a noumenalnym, jak przekształcić 
świat doświadczenia w świat moralnej wolności. Widzimy więc, Ŝe imperatyw kategoryczny 
Kanta próbuje znaleźć argumenty dotyczące charakteru praw moralnych i uprawomocnić je, naka-
zać wobec nich samych posłuszeństwo. Kantowska krytyka ma charakter legislacji: krytyka czy-
stego rozumu uprawomocniała granice wiedzy, krytyka praktycznego rozumu uprawomocnia 
prawa rządzące wolnością. 

256 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, s. 55. 
257 QL, s. 567 (281). 
258 Ibidem, s. 567 (281). Z jednej strony Oświecenie to stan dojrzałości wraz z szerokim rozu-

mieniem pojęcia autonomii jako samodeterminacji, wzięcie odpowiedzialności za siebie samego,  
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Autor niechętnie spogląda na Kantowskie wybrnięcie z politycznego proble-
mu zapewnienia wolności publicznego i uniwersalnego rozumu poprzez „kon-
trakt racjonalnego despotyzmu z wolnym rozumem”, polegający na oddaniu się 
pod opiekę panującego, króla pruskiego Fryderyka II, (co prawda, według Kan-
ta, oświeconego), ale który „dla zapewnienia spokoju publicznego dysponuje 
liczną, dobrze zdyscyplinowaną armią”.259 Dostrzegając dwuznaczność rozwią-
zań Kanta,260 Foucault nie chce iść jego tropem. ChociaŜ ma wobec Oświecenia 
stosunek pozytywny, nie staje się bezkrytyczny wobec Kantowskich rozwiązań. 
Twierdzi wręcz, iŜ nie moŜna postrzegać tekstu Kanta jako zawierającego  
„adekwatny opis Oświecenia” i Ŝe powyŜszy tekst „nie zadowoli Ŝadnego histo-
ryka pragnącego analizować społeczne, polityczne i kulturowe przemiany, jakie 
pojawiły się pod koniec XVIII w.”261 Porzuca więc tekst w tym miejscu, po 
czym nakreśla róŜnice między nim a innymi tekstami Kanta; stwierdza teŜ,  
Ŝe pokrewna i dziewiętnastowieczna „postawa nowoczesności” juŜ od po- 
czątku wchodziła w starcie z postawami „a n t y n o w o c z e s n oś c i” (contrem-

——————— 
z drugiej zaś autonomia moralna to obowiązek dobrowolnego poddania się racjonalnemu prawu 
moralnemu, to znaczy imperatywowi kategorycznemu. Ten sam postęp, który zaleŜy od wolności  
i czyni ją moŜliwą, wymaga konieczności ograniczenia wolności i rozumu. 

259 I. Kant, Co to jest Oświecenie, s. 59. PowyŜsze analizy wydają się dla Foucaulta interesują-
ce w związku z jego rozwaŜaniami na temat roli i funkcji intelektualisty. W powyŜszym eseju 
Kant, wchodząc w komitywę z władcą, broni interesów filozofów, których działania mogą sprzy-
jać interesom państwa. Bauman, opisując trudną rolę intelektualistów, twierdzi wręcz, Ŝe „istnieje 
konstytutywne powinowactwo między władcami politycznymi a przywódcami kulturowymi — 
straŜnikami prawa i porządku a straŜnikami prawdy, dobra i piękna: jedni i drudzy są p rawo-
dawcami, jedni i drudzy rozstrzygają między dobrem i złem, ustalają standardy, które mają być 
obowiązkowe i którym inni mają być posłuszni” (Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość: o pań-
stwie i intelektualistach, [w:] „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”, s. 167). 

260 Por. D. Owen, Maturity and Modernity, s. 9–10: „ChociaŜ Kant w tym eseju nie idzie dalej, 
a jedynie charakteryzuje oświeconą politykę w ogólnych twierdzeniach, moŜliwe jest określenie 
cechy takiej polityki z innych pism politycznych. Podstawową cechą między nimi jest racjonalna 
zgodność woli publicznej i woli legislatywnej. […] Epoka Oświecenia jest, innymi słowy, epoką, 
w której rzeczywistość polityczna jest zgodna z prawem moralnym”. Ta przyszła polityka (wiemy 
to juŜ z innych pism Kanta) to zgodność publicznej i prawnej woli, kiedy to rzeczywistość poli-
tyczna zrówna się z moralnym prawem, nastąpi wówczas na ziemi królestwo celów i wszyscy 
podporządkują się imperatywowi kategorycznemu. Punktem docelowym jest moment, w którym 
podporządkujemy się rzeczywistości noumenalnej rozumu praktycznego, gdzie zatem będzie 
rządzić moralne prawo wolności. 

261 QL, s. 567 (281). Kant, pytając o swoją epokę, nie poddaje jej dokładnej analizie. Jeśli na-
wet zadaje pytanie, czy jesteśmy dojrzali, oświeceni, to odpowiedzi są całkiem inne. Interesuje go 
raczej, jakim prawom uniwersalnym winniśmy się podporządkować, aby osiągnąć dojrzałość 
moralną. Człowiek publiczny to przecieŜ człowiek uniwersalny, do którego moŜe odnosić się 
uniwersalny imperatyw, człowiek prywatny zaś jest czymś niegodnym namysłu filozoficznego. 
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modernité).262 Będąc sceptycznym wobec Kantowskiej polityki, Foucault kieruje 
się ku nie-Kantowskiemu, własnemu rozumieniu Oświecenia, nawiązując m.in. 
do dandyzmu Baudelaire’a. 

 
 

Oświecenie według Foucaulta 

Według Foucaulta, doniosłość tekstu Kanta polega na tym, Ŝe łączy ze sobą 
krytyczną refleksję odnośnie do statusu własnej interpretacji i rozwaŜania na 
temat historii z analizami dotyczącymi konkretnego momentu, w którym pisze  
i z powodu którego pisze. Teraźniejszość staje się nie tylko historycznym mo-
mentem, róŜnicą w historii, ale i motywem konkretnego filozoficznego zadania. 
Sapere aude! to nie tylko sposób myślenia ludzi Oświecenia, to nie tylko wy-
znacznik historycznej epoki, tym bardziej Ŝe według Kanta „ośw i e c o n a  
e p o k a” jeszcze nie nadeszła. Idealna „e p o k a  Ośw i e c e n i a” dzięki temu 
hasłu staje się niejako obowiązkiem, nakazem w obliczu społecznych i politycz-
nych dylematów i trudności.  

Nawiązując do tekstu Kanta, Foucault chce równieŜ mówić o nowoczesności 
na sposób opisowo-normatywny, nie chce widzieć w niej teorii czy doktryny 
(zamkniętego systemu filozoficznego), lecz raczej „filozoficzne Ŝycie”, które ma 
być przełoŜone na język krytycznych pytań. Dlatego nie traktuje nowoczesności 
jedynie jako okresu w historii, lecz jako pewną „postawę”. W tym słowie zawie-
ra się relacja przynaleŜności, jak równieŜ zadanie, sposób odnoszenia się wobec 
własnej rzeczywistości, sposób myślenia, działania, odczuwania. Postawę mo-
dernizmu nazywa Foucault takŜe, nawiązując do greckiego znaczenia tego sło-
wa, ethosem.263 

——————— 
262 Ibidem, s. 568 (283). 
263 Foucault nie oferuje nam Ŝadnego systemu etycznego, ma nawet trudności w wypraco-

waniu jakiegoś nowego słownika dla swojej etyki, która jest zarazem estetyką. Mówi raczej  
o niemoŜliwości istnienia Ŝadnych uniwersalnych racjonalnych, powszechnie obowiązujących 
wartości. Nie proponuje Ŝadnego racjonalnie uzasadnionego prawa moralnego. Proponuje jedy-
nie pewien rodzaj ethosu, praktyk etycznych, pewnych ogólnych dyrektyw, maksym (a nie 
zakazów). Nowoczesność to „nastawienie” (l’attitude), a nie epoka historyczna. Nowoczesny 
ethos to rodzaj postawy, odczuwania, działania i zachowania, kontekst nawyków i zachowań, 
charakteryzujących pewną „społeczność krytyczną”, które mają na celu podtrzymywać „dojrza-
łe” praktyki wolności. Zob. A. W. Lamb, Freedom, the Self, and Ethical Practice According to 
Michel Foucault, „International Philosophical Quarterly” 1995, nr 140 (4), s. 457: „Foucault 
zaczyna przyznawać, Ŝe: 1) etyka przyczynia się do spójności ludzkiego doświadczenia «jaźni» 
i wolności wobec «jaźni» i 2) niektóre rodzaje ethosu, a w ten sposób niektóre rodzaje ēthē (na 
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„P o s t a w a  n o w o c z e s n oś c i” („ l’attitude de modernité”) (trwająca od 
XIX wieku po współczesność) jest historycznie późniejsza niŜ Oświecenie, nie 
jest jednak rozpatrywana przez Foucaulta ani jako konsekwencja, ani jako  
zerwanie z zasadami rządzącymi XVIII wiekiem. Stanowi raczej próbę podjęcia 
szeregu postaw zakorzenionych w samym Oświeceniu.  

Postawa nowoczesności jest waŜna, albowiem kształtowała się nieustannie, 
reaktywowała i odróŜniała od postaw „antynowoczesności”, to znaczy od idei  
i postaw, które były reakcjami na społeczno-historyczne transformacje zachod-
nich społeczeństw. AŜeby w zwięzły sposób określić, czym jest modernizm, 
Foucault odwołuje się do postaci Baudelaire’a, którego postawa była, według 
niego, dla XIX wieku najbardziej wyrazista. Modernizm pojmowany często jako 
zerwanie z tradycją, zachwyt nad nowością, przypadkowością, efemerycznością 
i przelotnością, nie polega na biernym przyzwoleniu na te ciągłe zmiany, lecz na 
„heroizowaniu” teraźniejszości, ujrzeniu wartości w przepływającej chwili. Po-
stawę nowoczesności Baudelaire’a prezentuje na przykładzie współczesnego mu 
malarstwa, którego głównym bohaterem jest Constantin Guys.264 Nie polega ona 
na wtopieniu się w tłum lub ucieczce do przeszłości w obliczu szarej, brzydkiej 
rzeczywistości (Baudelaire powiadał: „nie macie prawa gardzić teraźniejszością” 
[Vous n’avez pas le droit de mépriser le présent]). Oprócz heroicznej akceptacji 
tej rzeczywistości Baudelaire akcentuje jej wymiar ironiczny. Artysta taki jak 
Guys nie tylko zapisuje i dokumentuje smutną rzeczywistość, nie jest flâneur – 
biernym widzem–świadkiem, on stara się ją przemienić, poszukuje w niej 
wzniosłości i sztucznego piękna. Jak zauwaŜa Rajchman: „Dla Baudelaire’a ten 
rodzaj wielkomiejskiej «anomii», od której dziewiętnastowieczna socjologia 
uciekała ze wstrętem, szukając bezpieczeństwa dla holistycznej Społeczności, 
stał się źródłem wielce nienaturalnego, sztucznego piękna Ŝycia: nie piękna me-
tafizycznej harmonii, zamieszkiwania czy Heimat; lecz piękna «wciąŜ niepraw-
dopodobnej» toŜsamości”.265  

Według Foucaulta, Baudelaire nie tylko ustanawia nowoczesność jako po-
stawę wobec teraźniejszości, lecz takŜe rodzaj związku, jaki trzeba utworzyć 
wobec samego siebie, zwanego dandyzmem. PoniewaŜ waŜnym elementem 
nastawienia nowoczesności czy ontologii nas samych jest praca wykonana na 
sobie samym, konstruowanie siebie jako podmiotu, Kanta naleŜy dopełnić  

——————— 
których ethos się opiera), są wymagane dla zachowania, na tyle, na ile to moŜliwe, wolności 
określanej w terminach transgresji”. 

264 QL, s. 570 (284). 
265 J. Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan and Question of Ethics, Routledge, New York 

1991, s. 109. 
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Baudelaire’em: „nowoczesność nie jest dla Baudelaire’a — twierdzi autor — 
jedynie formą stosunku do teraźniejszości; jest takŜe typem stosunku, jaki naleŜy 
ustanowić ze sobą samym (établir à soi-même)”.266 

Wobec samego siebie naleŜy dokonać ascetycznej, despotycznej pracy. Asce-
tyzm dandysa czyni jego ciało i zachowania dziełem sztuki. W efekcie ma nie 
tyle uwolnić prawdę o sobie samym, ile siebie wyprodukować, wykreować. 
Baudelaire podkreśla, Ŝe ta praca nad sobą ma jedynie miejsce w sferze sztuki,  
a nie (jak zapewne postuluje sam Foucault) w obszarze publicznym i politycz-
nym. Postać Baudelaire’a okazuje się historyczną figurą, która ma ukonkret- 
nić ethos nowoczesności, będący dla Foucault programem, czy raczej postawą  
filozoficzną. 

Baudelaire rozumie zerwanie z tradycją jako odkrywanie coraz to nowych 
form ascetycznych autokreacji.267 Foucault, idąc za nim (a nie za Kantem, dla 
którego prywatna jednostka ma się jedynie podporządkować czystemu rozumo-
wi i czekać na efekty publicznej dyskusji), traktuje modernizm jako ducha nie-
ustannej transformacji i estetycznego samokształtowania siebie (a nie dzieł sztu-
ki, jak chciał Baudelaire) w obrębie jakiejś krytycznej społeczności. Jest to więc 
alternatywne wobec Oświeceniowego humanizmu pojęcie nowoczesności,  
w którym mowa o zasadzie „krytyki i permanentnej kreacji (création permanen-
te) siebie w ramach swej autonomii: tzn. zasadę, będącą źródłem historycznej 
świadomości, jaką zawiera w sobie Oświecenie”.268 

Wyłania się tutaj obraz człowieka nowoczesnego, który nie rozpoznaje swo-
jej świadomości jako „efemerycznej, przemijającej, przypadkowej”, ale przyj-
muje postawę respektującą moment, który „polega na uchwyceniu czegoś nie-
zmiennego, co nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, poza chwilą obecną, lecz  
w niej”.269 Ta intensywna uwaga, respekt dla współczesnego przemijania, ujaw-
nia (1) h e r o i c z n y  aspekt powyŜszego ethosu. Natomiast wola transgresji jest 
przejawem (2) i r o n i i, albowiem nasza teraźniejszość ma charakter przypad-
kowy i jednocześnie, przez brak ostatecznych determinacji, moŜe stać się czymś 
innym, dając moŜliwość transgresji naszych współczesnych ograniczeń. Powsta-

——————— 
266 QL, s. 570 (285). 
267 Zob. teŜ Baudelaire wobec czasu i bytu, [w:] J. P. Sartre, Czym jest literatura?, PIW, War-

szawa 1968, s. 299: „Ulubionym zajęciem Baudelaire’a jest przebieranie: przebieranie własnego 
ciała, uczuć, Ŝycia — w pogoni za nieosiągalnym ideałem stwarzania samego siebie. Pracuje po to 
jedynie, by niczego nie zawdzięczać komukolwiek, pragnie odnawiać się i poprawiać, jak popra-
wia się obraz lub wiersz, chce być dla siebie własnym wierszem — i na tym polega jego komedia. 
Nikt nie przeŜył głębiej działalności twórczej w jej nie dającej się przezwycięŜyć sprzeczności”. 

268 QL, s. 573 (288). 
269 Ibidem, s. 569 (283). 
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je tutaj problem, jak siebie kreować, jak nadać swemu Ŝyciu piękno, nie tyle w 
nieobecności, co w obecności wielu konkretnych, ale niekoniecznych i przypad-
kowych sensów.  

 
 

Oświecenie a ethos nowoczesności 

Charakterystyka ethosu nowoczesności jest przedstawiona przez Foucaulta 
zarówno na sposób (I) negatywny, w którym określa się przede wszystkim róŜ-
nice między nim a Oświeceniem, jak i (II) pozytywnie, przez ukazanie jego  
historyczno-krytycznych wyznaczników — tego, co autor nazywa „h i s t o -
r y c z ną  o n t o l o g ią  n a s  s a m y c h”.  

Na negatywne określenia ethosu nowoczesności, które ujawniają róŜnice  
i transformacje wobec myśli oświeceniowej analizowanej wcześniej przez Kan-
ta, składają się: (1) odrzucenie „s z a n t aŜ u” (chantage) Oświecenia, czyli:  
(a) sceptycyzm wobec konieczności współwystępowania „postępu prawdy”  
z „historią wolności”, (b) odrzucenie alternatywy racjonalne–irracjonalne oraz 
(c) zanegowanie poszukiwań „zasadniczego rdzenia racjonalności”;270 (2) brak 
utoŜsamiania Oświecenia z humanizmem. 

Ad 1. Na Oświecenie składa się szereg róŜnorodnych politycznych, społecz-
nych, instytucjonalnych i kulturowych zjawisk i wydarzeń, od których wciąŜ 
jesteśmy uzaleŜnieni. One to wciąŜ wyznaczają nasze pytania i sposoby filozo-
fowania. Stawiają przed nami uproszczone i „autorytarne” alternatywy, przez 
które musimy opowiedzieć się „za” Oświeceniem lub „przeciw”. Foucault na-
zywa je „szantaŜem” Oświecenia. 

a) Przykładem jest łączenie w bezpośredni związek „p o s tę p u  p r a w d y”  
z „h i s t o r ią  w o l n oś c i”. Foucault mówi tu zapewne o błędnym, z własnej 
historycznej perspektywy, dostrzeganiu koniecznego związku między wzrostem 
moŜliwości ludzkiej wiedzy, rozwojem nauk a postępem praw, wolności i auto-
nomii jednostek. Pamiętamy przecieŜ, Ŝe proces wzrostu wiedzy i intensyfikacji 
władzy był wręcz obsesyjnym tematem jego prac z lat siedemdziesiątych.271 

——————— 
270 Ibidem, s. 572 (287). 
271 C. Taylor, wykazując sprzeczność w Foucaulta pojmowaniu władzy, pisze: „Foucaultow-

skie pojęcie władzy wymaga dla swojego sensu nie tylko korelatywnych pojęć prawdy i wyzwole-
nia, ale nawet standardowego połączenia pomiędzy nimi, które czyni prawdę warunkiem wyzwo-
lenia. Mówić o władzy i chcieć odmówić miejsca «wyzwoleniu» i «prawdzie», jak równieŜ połą-
czeniu między nimi, to mówić niespójnie. I to jest w rzeczy samej powód, dla którego Foucault 
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Wskazywał tam na to, Ŝe pod hasłami wolności, równości i demokracji krył się 
proces normalizacji i kształtowania homogenizujących i dyscyplinujących tech-
nik społecznych. W naszych wcześniejszych analizach władzy pojawiła się kon-
trowersyjna zaleŜność między władzą i prawdą oraz to, co filozof nazwał „p o -
d w ó j n y m  w ią z a n i e m” humanizmu.  

b) NaleŜy równieŜ zanegować alternatywę „za” lub „przeciw” Oświeceniu, 
kiedy opowiedzenie się „za” staje się równoznaczne z pozostaniem w tradycji 
jego r a c j o n a l i z m u; zaś opowiedzenie się przeciw byłoby jednoczesną 
ucieczką od zasad racjonalizmu. Dlatego Foucault nie chce wyodrębniać do-
brych i złych elementów Oświecenia, nie szuka jakiegoś prawdziwego Oświece-
nia dostępnego tylko nielicznym prawowitym uczniom Kanta. 

c) Foucault nie chce więc szukać w Oświeceniu esencjalnego jądra racjonal-
ności, które moŜna by wyodrębnić i zachować. Okazuje się, Ŝe prawdziwy spad-
kobierca Oświecenia, które — jak zostało wcześniej powiedziane — wciąŜ wy-
znacza nasze pytania i analizy, stara się poza te zagadnienia wykroczyć, szuka 
„współczesnych granic konieczności”. 

Ad 2. NaleŜy unikać łatwego utoŜsamiania Oświecenia z h u m a n i z m e m: 
„Taka ciągła krytyka nas samych zawsze musi unikać zbyt powierzchownego 
pomieszania humanizmu z Oświeceniem”.272 Tym bardziej Ŝe humanizm jest 
częścią konkretnych wydarzeń i procesów historycznych ulokowanych w pew-
nym punkcie rozwoju społeczeństw Zachodu. Natomiast hasło humanizmu nie 
moŜe stanowić trzonu refleksji, będąc pojęciem zbyt elastycznym i niespójnym. 
Pojęcie to pojawia się przy najróŜniejszych okazjach, czy to będzie XVII-wiecz-
na krytyka chrześcijaństwa i religii, czy humanizm chrześcijański, humanizm 
pro- i przeciwnaukowy, humanizm marksistowski, egzystencjalny i personali-
styczny, narodowo-socjalistyczny itp. Dla Foucaulta hasło „humanizmu” słuŜy 
najczęściej uprawomocnieniu i potwierdzeniu pewnych koncepcji antropolo-
gicznych zapoŜyczonych, czy to od religii, czy od nauki, czy w końcu od polity-
ki, umieszcza nas w tym co wcześniej autor nazwał „podwójnym szachem (po-
dwójnym wiązaniem)”.273 Ta zachowawcza i ideologiczna funkcja humanizmu 
niezgodna jest z zasadami oświeceniowej krytyki, nieustannej kreacji nas sa-
mych i musi być im przeciwstawiona. Dlatego na relacje Oświecenie — huma-
nizm (kolejny przykład „szantaŜu” Oświecenia) naleŜy spoglądać jako na wza-
jemne „n a p ię c i e” (tension), a nie prostą toŜsamość.  

——————— 
zdaje się przeczyć sobie…” (C. Taylor, Foucault o wolności i prawdzie, [w:] „Nie pytajcie mnie, 
kim jestem…”, s. 97). 

272 QL, s. 572 (287). 
273 PiW, s. 182. 
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To przeciwstawienie się humanizmowi jest szczególnie waŜne dla Foucaulta 
projektu genealogii władzy. DuŜa część impetu jego krytycznego projektu skie-
rowana jest przeciwko humanistycznej woli prawdy, co mogliśmy zobaczyć na 
przykładzie — charakterystycznego dla dyskursu humanistycznego — pojmo-
wania władzy czy teŜ „podwójnego wiązania humanizmu” w postaci intensyfi-
kacji mechanizmów w ramach procesów subiektywizacji (upodmiotowienia). 

 
 

Ontologia nas samych 

Pozytywną treścią ethosu nowoczesności jest krytyczna i historyczna ontolo-
gia nas samych, na którą składają się: (1) postawa graniczna, w swojej metodzie 
(a) a r c h e o l o g i c z n a, a w projekcie (b) g e n e a l o g i c z n a; (2) postawa 
eksperymentalna, która wycofuje się z (a) globalnych i radykalnych projektów, 
(b) preferuje specyficzne pola i dziedziny; (3) analiza częściowa i lokalna,  
mająca swą (a) homogeniczność, (b) systematyczność, (c) ogólność i (d) swe 
zagroŜenia. 

Ad 1. P o s t a w a  g r a n i c z n a jest próbą wykroczenia poza alternatywę 
wewnętrzne–zewnętrzne, jest nieustannym znajdowaniem się „na granicach”. To 
p o s t a w a  t r a n s g r e s y j n a, którą Foucault przejął m.in. od Bataille’a,274 
obecna w pismach autora Historii szaleństwa na początku lat sześćdziesiątych. 
Filozoficzny ethos nawiązuje do słów Kanta Sapere aude!275 — miej odwagę 
wiedzieć! Chodzi tu o wiedzę o własnych ograniczeniach, które nas nie tyle 
deformują, zniekształcają, alienują, ile raczej kształtują, budują. Postawa trans-
gresyjna odnosi się do opisywanej w rozdziale pierwszym filozofii ekstremalnej. 
Tam jednak definiowanej wobec antydialektycznej myśli Nietzschego. 

——————— 
274 Zob. M. Foucault, Przedmowa do transgresji, [w:] Osoby. Transgresje 3, oprac. M. Janion  

i S. Rosiek, Gdańsk 1984. Zob. tam teŜ A. Arnaud, G. Excoffon-Lafarge, Transgresja i doświad-
czenie granic: „To nie transgresja ustala granicę, ale to, co rysuje granicę, piętnuje transgresję,  
a to, co wpisuje transgresję, zaznacza się i zaciera w granicy. Proces nie dający się ukończyć, 
proces bez końca: granica jest niedokonana, wymaga transgresji, aby się spełnić, ale — przekro-
czona — rozpada się, a — spełniona — znów się pojawia” (s. 326). 

275 „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej 
winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, 
bez obcego kierownictwa. Zawiniona jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej nie jest 
brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude! 
Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem — tak oto brzmi hasło Oświecenia”  
(I. Kant, Co to jest Oświecenie?, s. 53). 
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Tutaj warto nawiązać do rozwijanej w latach siedemdziesiątych pozytywnej 
koncepcji władzy, z jej całokształtem praktyk i strategii, które wyznaczają nasze 
toŜsamości oraz wiedzę o nas samych (zobacz rozdział piąty). Wiedza ta, nie 
będąc konieczną, a tylko jedną z moŜliwych i „prawdziwych”, moŜe być poj-
mowana jako otaczające nas granice, ograniczenia. Opozycje wobec tych granic 
często wymagają odwagi i śmiałości w stosunku do tego, co w ramach konkret-
nej relacji władzy–wiedzy wydaje się zakazane — zuchwałości spojrzenia, po-
Ŝądania zmian. Jest to szczególnie trudne w obliczu wybiegów władzy, która 
maskuje aktualne ograniczenia i negatywnie ukazuje tych, którzy chcieliby je 
zmienić. Nasze ograniczenia (formy kształtujących nas relacji władzy) są często 
bardzo stabilne,276 jest w nich tendencja do intensyfikacji.277  

W eseju o Kancie Foucault, nakreślając (dostrzeŜoną u Baudelaire’a) postawę 
i r o n i c z n e j  h e r o i z a c j i  (héroïsation ironique) jako pewną postawę wobec 
granic, tym róŜni się od krytycznego podejścia Kanta, Ŝe ten pyta, jakie ograni-
czenia winniśmy sobie narzucić, aby być istotami wolnymi i racjonalnymi.  
Autor Historii szaleństwa poszukuje moŜliwości przekroczenia granic, które nas 
określają. Punktem centralnym tych rozwaŜań stają się nie praktyki dyskursyw-
ne, praktyki niedyskursywne, lecz próba ich przekroczenia. 

 
Dla postawy nowoczesnej wysoka wartość teraźniejszości jest nierozerwalnie związana  
z wytęŜonym usiłowaniem wyobraŜenia jej sobie, ujrzenia jej inną (l’imaginer autrement), 
niŜ jest oraz przekształcenia jej w taki sposób, by nie zniszczyć, lecz uchwycić to, czym 
jest. Baudelaire’owska nowoczesność jest ćwiczeniem, w którym najwyŜsza uwaga zwró-
cona jest ku temu, co rzeczywiste (la fois respecte ce réel), ściera się z praktykowaniem 
wolności, która zarazem uznaje je i zakłóca (le viole).278 

 
Aby pozytywnie określić ten przekształcony rodzaj krytyki, Foucault odwo-

łuje się do wcześniejszych pojęć, które były centralnymi pojęciami jego metodo-
logii. Krytycyzm jest więc (a) a r c h e o l o g i c z n y  (Foucault powraca do poję-
cia, z którego zrezygnował na początku lat siedemdziesiątych) w swej metodzie, 
co teraz oznacza, Ŝe jest „nietranscendentalny” i „niemetafizyczny”, czyli nie 
poszukuje uniwersalnych struktur dla całej wiedzy czy kaŜdego działania moral-
nego. Krytyka jest w swym projekcie (b) g e n e a l o g i c zn a, gdyŜ „nie będzie 
wnioskować z formy tego, czym jesteśmy, tego, co jest niemoŜliwe do zrobienia i 
——————— 

276 Foucauldiańskim przykładem jest pojęcie choroby umysłowej, powstałe przez normalizacyjne 
właściwości współczesnych dyscyplin humanistycznych (psychologia, psychiatria) oraz całego sze-
regu praktyk dyscyplinarnych. Podobnie ma się rzecz z percepcją pewnych form seksualności  
(np. homoseksualizm). 

277 PiW, s. 176. 
278 QL, s. 570 (285). 
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niemoŜliwe do poznania, lecz spróbuje doszukiwać się w przygodności, która 
uczyniła nas tym, czym jesteśmy, moŜliwości tego, Ŝe kiedyś nie będziemy Ŝyć, 
działać czy myśleć, tak jak Ŝyjemy, działamy czy myślimy obecnie”.279 

Ad 2. P o s t a w a  e k s p e r y m e n t a l n a  (l’attitude expérimentale) doko-
nywana „na granicach nas samych” musi mieć charakter krytyczno-historyczny, 
czyli musi odwoływać się do konkretnej rzeczywistości historycznej, a jedno-
cześnie testować (l’épreuve) rzeczywistość teraźniejszą. Musi zarazem spraw-
dzać, jakie zmiany są moŜliwe i poŜądane, oraz wyznaczać formę tych zmian. 
Postawa ta musi więc: (a) zrezygnować z globalnych i radykalnych projektów, 
aby nie podporządkowywać historycznej rzeczywistości „pustego snu o wolno-
ści”. Tym bardziej Ŝe takie całościowe projekty nie stanowią tylko niewinnych 
utopii, lecz zdolne są doprowadzić do przemocy i dominacji: „Wiemy bowiem  
z doświadczenia, Ŝe pragnienie ucieczki od systemu aktualności po to, by stwo-
rzyć ogólne programy innego społeczeństwa, innego sposobu myślenia, innej 
kultury, innej wizji świata, doprowadziło w zasadzie jedynie do nawrotu najbar-
dziej niebezpiecznych tradycji”.280 Widoczna jest tutaj antyutopijna i antyteore-
tycza (praktyczna) postawa autora Historii seksualności (zobacz teŜ rozdział 
drugi). (b) Analizy dotyczą konkretnych pól i dziedzin. Foucault powołuje się na 
własne analizy seksualności, szaleństwa czy choroby, które były testowane  
i poddawane doświadczeniu przez rzeczywistość, były transformacjami odwołu-
jącymi się do historycznych analiz i praktycznych postaw, a nie utopijnych wizji 
człowieka, „powtarzanych przez najgorsze systemy polityczne XX w.”281 JuŜ w 
wykładzie z 1976 roku (7 stycznia) mówił, Ŝe popiera „lokalny charakter kryty-
ki”, która pod koniec lat siedemdziesiątych zyskała „zdumiewającą  
skuteczność”, demaskowała „sypkość gruntów”, mimo Ŝe nie zakładała Ŝadnej  
„całościowej systematyzacji”: „Myślę tu o wielu rzeczach, na przykład o zdu-
miewającej skuteczności, z jaką funkcjonowanie instytucjonalnej psychiatrii 
było hamowane przez dyskurs, a raczej róŜne lokalne dyskursy anty- 
psychiatryczne”.282 

Ad 3. O g r a n i c z o n e  i  c zę ś c i o w e  a n a l i z y  nie są typowym projek-
tem teoretycznym, który adekwatnie odzwierciedlałby rzeczywistość, i nasta-
wione są sceptycznie, a nawet patrzą z niepokojem na „wielkie opowieści”  
i całościowe projekty — „tyranię globalnych dyskursów”.283 W odróŜnieniu od 

——————— 
279 Ibidem, s. 574 (289). 
280 Ibidem, s. 575 (290). 
281 Ibidem. 
282 TBS, s. 17. 
283 Ibidem, s. 21. 
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Rawlsa, Kanta, Milla czy Walzera brak tutaj filozoficznej artykulacji oraz ogól-
nej wizji społeczeństwa jako całości. Sam autor, jako zadeklarowany spadko-
bierca Oświecenia, wykazuje jednak pewną dozę poznawczego optymizmu  
i mimo nacisku na wzajemne uwikłania władzy i wiedzy opowiada się za lokal-
nym postępem wiedzy; chociaŜ nie brak szeregu zastrzeŜeń co do jej kompletno-
ści i finalizacji. Foucault oscyluje między idealizmem, czy racjonalizmem,  
a pesymistycznym irracjonalizmem i sceptycyzmem. 

a) H o m o g e n i c z n oś ć  (homogénéité), czyli jednorodność wzajemnych 
odniesień w obrębie tego, co autor nazywa „praktycznymi systemami”.  
Foucault ustanawia tutaj metodologiczny status swej refleksji, który odcina się 
od analiz „reprezentacji”, jakie ludzie mają o sobie, czyli zapewne od podejść 
fenomenologiczno-hermeneutycznych, będących częścią antypozytywistycz-
nego przełomu w naukach humanistycznych, czyniącego z ludzkich poglądów 
i perspektyw punkt wyjścia analiz.284 Autora jednocześnie nie interesują anali-
zy warunków, które determinują działania poza ich świadomością,285 czyli 
zapewne przeciwstawia się podejściom pozytywistycznym, występującym we 
Francji szczególnie mocno pod postacią strukturalizmu. Wykraczając poza 
dwa skrajne podejścia w naukach humanistycznych, które w swoim czasie 
musiał „przezwycięŜyć”, aby ustanowić własną metodę, Foucault chce badać 
to, co ludzie robią i jak działają w ramach „praktycznych systemów” (ensem-
bles pratiques), w których wyodrębnia aspekt technologiczny: formy racjonal-
ności, które organizują sposób ludzkiego działania oraz strategiczną stronę 
praktyk: wolność w ramach tych systemów, reakcje na działania innych, mo-
dyfikowanie reguł gry (co jest po prostu odpowiednikiem oporu wobec relacji 
władzy, obecnie nazywanym „stosunkami strategicznymi”). Dla autora i jego 
historyczno-krytycznych analiz ich jednorodność jest osiągnięta dzięki 
uwzględnianiu w rzeczywistości praktyk zarówno technologicznej, jak i strate-
gicznej strony.286 

——————— 
284 Przypomnijmy, Ŝe Foucault w latach pięćdziesiątych sympatyzował z filozofią fenomeno-

logiczno-egzystencjalną, co wykazaliśmy w ramach rekonstrukcji jego analiz dotyczących choro-
by psychicznej. Jednak dosyć wcześnie zrezygnował z pojęcia „doświadczenia”. JuŜ w Archeolo-
gii wiedzy w sposób stanowczy Foucault zwracał się przeciwko ideom „sensu, projektu i powrotu, 
podmiotu ustanawiającego” oraz analizie w kategoriach „spokojnej, cichej i intymnej świadomo-
ści” (AW, s. 249). 

285 „Ustalone przeze mnie pozytywności nie powinny być rozumiane jako zbiór determinacji 
narzucających się z zewnątrz myśli jednostek lub istniejących jakby z góry wewnątrz niej” (AW,  
s. 248). 

286 Por. teŜ PiW, s. 192: „Między stosunkami władzy a strategiami walki istnieje zatem stała 
więź i obustronne przyciąganie — jedne nieustannie przechodzą w drugie”. 
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b) S y s t e m a t y c z n oś ć  (systématicité). Autor wyodrębnia trzy główne, 
wzajemnie zaleŜne pola czy osie swych działań: stosunki kontroli nad rzeczami, 
stosunki oddziaływań na innych ludzi i relacje z samym sobą. Stąd wywodzą się 
trzy osie analiz: oś wiedzy (l’axe du savoir), oś władzy (l’axe du pouvoir), oś 
etyki (l’axe de l’éthique).  

Kilka słów komentarza. Widzimy tutaj róŜnorodność podejść i perspektyw 
metodologicznych, jakie „po omacku” podejmował autor w ciągu wcześniej-
szych dwudziestu lat (co było przyczyną posądzania go o niekonsekwencje): 
metoda archeologiczna wraz z analizą dyskursów, genealogia z praktykami nie-
dyskursywnymi (koncepcja władzy–wiedzy) i ostateczny zwrot ku subiektywno-
ści i etyce. Wcześniejsza niekonsekwencja i róŜnorodność pól zainteresowań  
w latach osiemdziesiątych ujawnia przedziwną „systematyczność” obejmującej 
analizy wiedzy humanistycznej, relacji władzy oraz relacji etycznych. Wszystkie 
te dziedziny nabierają pewnej spójności i wzajemnej zaleŜności.287 

c) O g ó l n oś ć  (géneralité). Pomimo Ŝe historyczno-krytyczne analizy  
Foucaulta dotyczą konkretnego materiału historycznego, Ŝe opierają się na spe-
cyficznych praktykach i dyskursach, czyli mówiąc inaczej, interesuje go to, co 
pojedyncze i przypadkowe, a nie ogólne i uniwersalne; pomimo tego, iŜ autor 
świadomy jest antyfilozoficzności i antymetafizyczności swych badań, to prze-
cieŜ analizy jego wykazują pewien poziom ogólności, w tym sensie, Ŝe utrzymu-
ją ciągłość i aktualność w czasie i dotyczą pewnych epokowych przemian, fun-
damentalnych dla naszej współczesnej toŜsamości. Jak powiada Foucault: „te 
historyczno-krytyczne dociekania są czymś szczególnym w tym sensie, Ŝe zaw-
sze dotyczą konkretnego materiału, epoki, zbioru praktyk i określonych dyskur-
sów. Mimo to jednak, przynajmniej na poziomie zachodnich społeczeństw, do 
których naleŜymy, posiadają swą ogólność: w tym sensie, Ŝe powracały stale aŜ 
do naszych czasów”.288 Dlatego historyczne, stare podziały między rozsądkiem  
i szaleństwem, między zdrowiem i chorobą, zbrodnią i prawem dotrwały do 
czasów dzisiejszych i mogły stać się częścią sporów na temat współczesności, 
wykazały pewną epistemologiczną wartość. Autor staje tutaj w obronie wła-
snych analiz, twierdząc, Ŝe są w pewnym sensie analizami teoretycznymi (poru-
szającymi się raczej w obszarze doxa niŜ episteme). ChociaŜ nasza wiedza, for-
my władzy, oraz sposoby doświadczania samych siebie są historycznie zdeter-

——————— 
287 Co więcej, w tekście Podmiot i władza autor konstatuje (w polemice ze szkołą frankfurcką), 

Ŝe jego analizy władzy naleŜy odróŜnić od analiz władzy i kontroli nad rzeczami i stosunków 
komunikacji. Jego relacje władzy dotyczą zaś relacji między ludźmi w postaci wpływów na dzia-
łania innych. 

288 QL, s. 577 (292). 
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minowanymi figurami czy problematyzacjami (przedmioty, reguły działania, 
relacje wobec siebie), mimo swej historycznej przypadkowości posiadają pewien 
stopień ogólnej waŜności i spójność. Wskazując na złoŜoność sieci relacji kultu-
rowych, Foucault nie opowiada się za antropologicznym funkcjonalizmem. Nie 
twierdzi, Ŝe róŜne części społeczeństwa są ze sobą tak zespolone, iŜ Ŝadna z nich 
nie moŜe być zmieniona czy naprawiona niezaleŜnie od innych. 

d) S t a w k a  (son enjeu). Foucault problematyzuje i kwestionuje oświece-
niową wiarę w jednoczesność wzrostu ludzkich moŜliwości oraz autonomii  
i wolności jednostek, co było spowodowane rzeczywistym wzrostem w XVIII  
i na początku XIX wieku wzajemnego szacunku między ludźmi (idee humani-
zmu). Autor powraca do tego, co wcześniej nazwał „szantaŜem” Oświecenia,  
i do swoich analiz (takŜe szkoły frankfurckiej) władzy i wiedzy, które tę wza-
jemną zaleŜność ewidentnie kwestionowały, wykazywały to, jak z pojawieniem 
się pewnych obszarów wiedzy i „prawdy” o jednostkach ludzkich i populacjach 
pojawiały się róŜnorodne technologie oraz indywidualne i kolektywne procedury 
normalizacji, a nawet dominacji. To, co kiedyś było przyczyną krytyki histo-
rycznych analiz Foucaulta — jako jednostronnych i prowadzących do po-
znawczego sceptycyzmu i nihilizmu — teraz okazuje się przede wszystkim nie-
bezpieczeństwem i ostrzeŜeniem, wpisanym, co prawda, w historię zachodnich 
społeczeństw, ale nie przesądzonym, skoro autor ostatecznie zadaje pytanie:  
„W jaki sposób moŜna odłączyć (déconnecter) wzrost zdolności od intensyfika-
cji stosunków władzy”.289 

Co więcej, tym, co ma pomóc w osłabieniu stosunków władzy, jest powraca-
jąca ludzka subiektywność i praktyki wolności. Wychodzenie z niedojrzałości to 
dla Kanta zarazem historyczny proces i zadanie, obowiązek. Foucault, czując się 
spadkobiercą tego zadania, równieŜ nakłada na dzisiejszego człowieka heroiczny 
obowiązek wyjścia z „niedojrzałości”. Wydaje się, Ŝe najwaŜniejszym elemen-
tem pozytywnego teoretycznego projektu Foucault jest to, Ŝe nie ma on statusu 
zwykłej teorii, która następnie byłaby testowana w praktyce. JuŜ Archeologia 
wiedzy,290 posługująca się bardzo rozbudowanym „teoretycznym” słownikiem, 

——————— 
289 Ibidem, s. 576 (291). Foucault postępuje podobnie jak Heidegger, który krytykuje współ-

czesną kulturę, szczególnie zaś ekspansje „globalnej technologii” i jednocześnie powtarza za Hölder-
linem: „Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie teŜ to, co niesie ratunek” (M. Heidegger, Znaki 
drogi. Pytanie o technikę, s. 247). 

290 W ksiąŜce tej na pytanie wyimaginowanych przeciwników: „Na mocy czego w takim razie 
przemawia twój dyskurs?”, „Jak mógłby dowieść swych uprawnień?, Czym są jego dyskursy?” 
odpowiada: „Przyznam się, Ŝe pytanie to jest dla mnie bardziej kłopotliwe niŜ wasze dotychcza-
sowe obiekcje. Nie zaskakuje mnie ono całkowicie, wolałbym jednak, jeszcze przez jakiś czas, 
pozostawić je bez odpowiedzi. Oto bowiem w tej chwili — a nie umiem przewidzieć kresu tego 
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chociaŜ była przez niektórych pojmowana jako teoretyczne załoŜenia wcześniej 
przeprowadzonych konkretnych historycznych analiz, stanowiła jedynie mody-
fikację i reinterpretację początkowych analiz, a zaraz po jej napisaniu autor za-
inicjował nowy projekt teoretyczny — genealogię, która zaczyna uwzględniać 
praktyki niedyskursywne. Okazuje się, Ŝe „ograniczone i częściowe” analizy 
zachowują teoretyczną „ogólność”, gdyŜ wyznaczają pewne  
sekwencje i szlaki wiedzy; są juŜ praktyczne, jako Ŝe nie są nastawione na legi-
tymizację i budowanie „globalnych” teorii, lecz na „testowanie granic” rzeczy-
wistości, które moŜe się odbywać jedynie przez wyjście od konkretnych specy-
ficznych dziedzin. Megill w dosyć radykalnej „estetycznej” interpretacji twier-
dzi wręcz: 

 

Foucault nie trzyma się normalnych reguł intelektualnych, poniewaŜ nie chce pisać tek-
stów, które mogą być starannie umieszczone w istniejącym uprzednio dziale czy tradycji. 
Nie chce pisać takich tekstów, poniewaŜ mogłoby to podwaŜyć, zakładaną przez niego, ich 
funkcję krytyczną. Chce, aby jego teksty wychodziły w świat i siłą swej retoryki zmieniały 
go. Dla Foucaulta punktem centralnym nie jest tekst, ale aktywność; to pierwsze jest jedy-
nie narzędziem. Ponadto, jest to narzędzie, którego efektywność moŜe być podwaŜona 
przez operację demistyfikującego krytycyzmu. Siła dyskursu Foucaulta leŜy w fakcie, Ŝe 
n i e  jest on zrozumiany — dlatego mimo jawnej troski o zmienianie teraźniejszości treść 
tej zmiany pozostaje enigmatyczna. W ten sposób jego teksty mogą być róŜnymi rzeczami 
dla róŜnych ludzi, przemawiając do tych wszystkich, którzy odczuwają ułomność istnieją-
cego porządku.291 

 
Foucault, podsumowując swoje rozwaŜania dotyczące Oświecenia, twierdzi, 

Ŝe nie wie, czy kiedykolwiek staniemy się dojrzali, czy nadejdzie dzień, kiedy 
opuścimy stan dzieciństwa i niedojrzałości, jako braku odwagi w wolnym i au-
tonomicznym posługiwaniu się rozumem. Historycznie proces Oświecenia nie 
uczynił nas dojrzałymi. JednakŜe analizy Kanta odnośnie do Oświecenia są 
waŜnym punktem odniesienia dzisiejszych poszukiwań krytycznych, które nie 
mogą jednak Kanta przywoływać na sposób dogmatyczny, a od pytania, czy 
wciąŜ walczymy w obronie dziedzictwa Oświecenia, waŜniejsze jest, czy pracu-
jemy wciąŜ nad wolnością 

Własna praca Foucaulta, jego postawa filozoficzna realizowana w róŜnych 
podejściach i pytaniach wydaje się posiadać pewną spójność i konsekwencję, 

——————— 
stanu — mój dyskurs nie tylko nie określa miejsca, skąd przemawia, ale wręcz unika gruntu, na 
którym mógłby się oprzeć… nie zamierza równieŜ tworzyć samym sobą i na swoim podłoŜu 
o g ó l n e j  t e o r i i , której owe dyskursy byłyby konkretnymi modelami” (AW, s. 224) [wyróŜ-
nienie — A. K.]. 

291 A. Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, s. 184. 
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którą umoŜliwiają analizy krytyczne. Jest to (1) spójność m e t o d o l o g i c z n a  
— w postaci jednoczesnego uŜycia archeologii badającej technologiczny rodzaj 
racjonalności i genealogii poszukującej strategicznych gier wolności; (2) spój-
ność t e o r e t y c z n a, która przez historyczne analizy poszczególnych praktyk  
i wydarzeń problematyzowała ogólne podejście do rzeczy, do innych i nas sa-
mych; (3) spójność p r a k t y c z n a, w której krytyczno-historyczna refleksja 
określa i testuje poszczególne praktyki. 

 
 

Nowe zadania krytyki 

Foucault sugeruje, Ŝe Kantowskie pytania są wciąŜ trafne i mają zdolność 
wywoływania krytycznej refleksji o sposobach i środkach dotarcia do naszej 
samowiedzy. Wyklucza jednak pojęcie Prawdy czy pojęcie krytyki jako poszu-
kiwania wartości (ideałów) przekraczających lokalny kontekst wypowiedzi. 
Według niego samowiedza moŜe się pojawić przez ćwiczenie wolności w prze-
strzeni indywidualnej autonomii (a więc nie tylko publicznej, jak chciałby Kant) 
tworzonej w obliczu (podstępnych) relacji władzy i wiedzy. 

MoŜe być rzeczą zaskakującą, Ŝe myśl Foucaulta nabiera głęboko etycznego, 
aczkolwiek swoiście pojmowanego charakteru:292 

1) Ethos przede wszystkim będzie zapobiegał odrzuceniu doświadczenia 
wolności i umoŜliwiał utrzymanie jak największej liczby transgresji. Foucault 
pojmuje wolność jako moŜliwość zmiany, moŜliwość przekroczenia dotychcza-
sowych ograniczeń. W akcie transgresji ethos, który czyni ludzkie doświadcze-
nie spójnym, odgrywa ogromną rolę, wyznaczając to, jak i do jakiego stopnia 
doświadcza się wolności. Nie chodzi o kaŜdy rodzaj transgresji, ani jakąkolwiek 
praktykę wolności, ale o ethos, który będzie nieustannie podtrzymywał „dojrza-
łe” p r a k t y k i  w o l n oś c i. Zwróćmy więc uwagę na poniŜszy komentarz 
Foucaulta: 

 
Kiedy ludzie w koloniach próbują uwolnić siebie od kolonizatora, jest to prawdziwie akt 
wyzwolenia (pratique de libération), w najbardziej ścisłym sensie tego słowa. Wiemy jed-
nak, Ŝe w tym ściśle określonym przypadku ten akt wyzwolenia (pratique de libération) 
nie jest wystarczający, aby ustanowić praktyki wolności (pratiques de liberté), które będą 

——————— 
292 „Przejście od zainteresowania się wolnością w terminach transgresji i nominalnej „jaźni”, 

do zajmowania się wolnością w relacji do etyki i charakteru, jak to czyni w niektórych swych 
późniejszych pracach, moŜe wydawać się dziwne. JednakŜe, ten ruch jest zrozumiały i doniosły”  
(A. Lamb, Freedom, the Self, and Ethical Practice According to Michel Foucault, s. 457). 
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później konieczne dla tych ludzi, tej społeczności i tych jednostek, zdecydować się na do-
puszczalne i akceptowalne formy egzystencji czy społeczność polityczną. Dlatego więc 
domagam się p r a k t y k  w o l n oś c i  (pratiques de liberté) raczej niŜ procesów, które 
mają rzeczywiście miejsce, ale które same przez się nie wydają się zdolne rozstrzygnąć  
o wszystkich praktycznych formach wolności (formes pratiques de liberté).293 

 
Nie ma całkowitej wolności, wolność jest nieustanną praktyką. Jest ustale-

niem nowych relacji tego, co jest akceptowalne i tolerowane, jest otwarciem  
i poddaniem w wątpliwość dotychczasowych historycznych ograniczeń. Wol-
ność jest ćwiczeniem w moŜliwości zakwestionowania dotychczasowych relacji 
władzy, form zwierzchności, dominacji. Ponadto okazuje się, Ŝe nie kaŜda trans-
gresja jest poŜądana; są prawdopodobnie granice, których przekroczyć się  
nie da. Jedną z granic, których nie naleŜałoby przekraczać, jest sama wartość 
wolności.  

2) Ethos uniemoŜliwi lub zminimalizuje stany d o m i n a c j i,294 w których 
moŜliwości transgresji są ograniczone, dynamiczny system relacji władzy jest 
postrzegany jako niezmienny i przybiera postać prawie Ŝe fizycznego przymusu 
(np. tradycyjna rola kobiety w XIX wieku). Stany dominacji stanowią ograni-
czenie praktyk wolności, jako Ŝe zmniejszają liczbę moŜliwych transgresji, moŜ-
liwych ruchów. Jak wskaŜe na to późniejsze porównanie z teorią krytyczną Ha-
bermasa, Foucault nie wierzy w bezpośrednią moŜliwość rozwiązania problemu 
władzy i przemocy przez myśl utopijną pojmowaną jako bezkonfliktowa komu-
nikacja;295 chodzi raczej o nadanie jednostkom reguł, technik zarządzania, a 
takŜe etyki: ethosu, praktyki «jaźni», które pozwolą na to, Ŝe czasami „moŜemy 
uniknąć w taki czy inny sposób efektów dominacji, powiązanych ze strukturami 
prawdy (structures de vérité) czy instytucjami obciąŜonymi prawdą”.296 

Dojrzała postawa etyczna winna zachować: (1) odwagę wiedzy o własnych 
ograniczeniach (odwagę prawdomówności), o granicach narzuconych nam przez 
relacje władzy, oraz (2) wolę transgresji, wolę zmiany obecnej postaci „ja”. Pro-
ponuje równieŜ (3) wolne i publiczne uŜycie rozumu.  

Promowane przez Foucaulta publiczne uŜycie rozumu, które pragnie, oprócz 
własnych praktyk wolności, utrzymania wolności innych, wydaje się próbą prze-

——————— 
293 DIT, s. 710 [wyróŜnienie — A. K.] 
294 Foucault odróŜnia tutaj relacje władzy od relacji dominacji, czy przemocy. W swym eseju 

Podmiot i władza stwierdza stanowczo: „Ze swej istoty, władza nie jest przemocą” (PiW, s. 186). 
Zob. teŜ DIT, s. 233, 239, 728. 

295 W przeprowadzonym w 1984 roku wywiadzie Foucault wypowiada się o Habermasie 
wprost: „Myśl, iŜ moŜe być stan komunikacji taki, Ŝe gry prawdy mogą swobodnie krąŜyć bez 
przeszkód, bez ograniczeń, i bez efektów przymusu, wydaje mi się Utopią” (DIT, s. 727). 

296 DIT, s. 724. 
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zwycięŜenia kantowskiej sprzeczności między prywatną wolnością i autokreacją 
jednostek a sprawiedliwością i wolnością dla wszystkich, dylematu: prywatne 
czy publiczne.297 

Foucaulta zwrot w kierunku Kanta jest jednoczesnym zwrotem ku staroŜytnej 
trosce o jednostkę. W swych ostatnich pismach łatwiej widzi w jednostkach 
moŜliwości przekształcenia siebie, co nazywa „estetyzmem”, „stylizacją”, 
„zmienianiem siebie”. „Ludzie muszą budować swoją własną etykę, biorąc za 
punkt wyjścia analizę historyczną, analizę socjologiczną itd., którą moŜna im 
przedstawić”.298 Autor, akcentując wątek indywidualistyczny, wcale jednak nie 
chce tworzyć dystansu między indywidualizmem a kolektywizmem. Kwestionu-
je wręcz i zaciera ten podział. Jego nowo „odkryty” podmiot etyczny jest głębo-
ko zanurzony w społeczności. Tak więc próby określania zwrotu Foucaulta ku 
„praktykom siebie” niesłusznie są rozumiane jako przejście od jednej skrajności 
do drugiej: od „śmierci podmiotu” i społecznej produkcji indywiduum do este-
tycznego indywidualizmu czy „anarchistycznego podmiotu”.299 Gdy podaje po-
zytywny przykład rozumienia wolności przez Greków, dla których wolność była 
waŜna nie tylko w relacji do samego siebie, ale takŜe do innych, pisze: „ryzyko 
dominacji nad innymi i nałoŜenia na nich tyrańskiej władzy wywodzi się z faktu, 
Ŝe ktoś nie troszczył się o siebie i stał się niewolnikiem własnych poŜądań.  
Ale jeŜeli troszczysz się o siebie właściwie, […] wtedy nie musisz naduŜywać 
(abuser) władzy wobec innych”.300 

Autor eseju o Oświeceniu chce przewartościować kantowski porządek prio-
rytetów. Dla niego etyka nabiera zarówno publicznego, jak i prywatnego wymia-
ru. Pojęcie nowoczesności wykazuje ambiwalentny charakter,301 oscylując mię-
dzy Kantowską krytyką poszukującą granic wiedzy, w której stwierdza się „my-
ślcie, ile chcecie i o czym chcecie, ale bądźcie posłuszni!”, a projektem autono-

——————— 
297 Kiedy w latach siedemdziesiątych Foucault w Nadzorować i karać przedstawia jednostkę 

jako efekt ujarzmienia, jako artefakt stosunków władzy, praktycznie rezygnuje z podziału publicz-
ne–prywatne, albowiem najbardziej intymne sfery ludzkiej podmiotowości są zaprzęgnięte w gry 
władzy. Zgadzałoby się to po części z Kantowskim rozumieniu prywatności, która przedstawia 
człowieka jako „część w maszynie”, a więc jest wyłącznie ukrytą formą publiczną i polityczną. 
Dlatego Foucault moŜe sprzeciwiać się temu Kantowskiemu podziałowi i wątpić w efektywność 
wyjścia z niedojrzałości. 

298 M. Foucault, The Minimalist Self, [w:] Politics, Philosophy, Culture. Interviews and other 
Writings 1977–1984, L. D. Kritzman (ed.), Routledge, New York 1988, s. 14. 

299 Zob. R. Schürmann, On Constituting Oneself an Anarchistic Subject, „Praxis International” 
1986, nr 6, s. 294–310. 

300 DIT, s. 716. 
301 Zob. S. Morawski, Trudny związek flânerie z intelektualizmem, [w:] Pojednanie toŜsamości 

 z róŜnicą, red. E. Rewers, Poznań 1995, s. 46. 
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micznej autokreacji. Dla Foucaulta pojęcie krytyki ma inne znaczenie niŜ te 
obecne w myśleniu potocznym. Związane jest raczej z nieustanną samoprzemia-
ną w obliczu braku prawdziwych i wartościowych fundamentów. Ta estetyzacja 
myśli nie jest jednoznaczna z nastawieniem Kierkegaarda czy innych morali-
stów, dla których estetyczna postawa jest pozostawaniem na powierzchni zja-
wisk, aby uniknąć problemu prawdziwego wyboru etycznego. Estetykę egzy-
stencji moŜna by posądzić o beztroskę i samowolę,302 gdyby nie stały za nią 
argumenty moralne, co Foucault ujawnia w wypowiedzi: „I jeśli zainteresowa-
łem się staroŜytnością, to stało się tak dlatego, Ŝe idea moralności jako posłu-
szeństwa kodeksowi reguł właśnie teraz zanika, juŜ zniknęła. I tej nieobecności 
moralności odpowiada, musi odpowiadać, poszukiwanie, którym jest estetyka 
egzystencji”.303 

W pismach z lat osiemdziesiątych powraca u Foucaulta wątek transgresji, 
przekraczania zewnętrznych granic wiedzy oraz pojęcie doświadczenia, odzie-
dziczone po Nietzschem, Blanchocie i Bataille’u, przez które „osiągają taki 
punkt w Ŝyciu, który leŜy tak blisko niemoŜliwości Ŝycia, jak tylko moŜliwe”.304 
Dochodzi tutaj do głosu to, co Rorty nazywa „autokreacją”, „polityk ą rewolu-
cyjną” czy „pragnieniem nowych słowników”. We wprowadzeniu do UŜytku  
z przyjemności autor pisze: „CóŜ byłby wart upór wiedzy, gdyby zapewnić miał 
tylko przyrost poznania, a nie — w pewien sposób i najlepiej jak moŜna — za-
tracenie poznającego? Są takie chwile w Ŝyciu, gdy koniecznie trzeba sprawdzić, 
czy moŜna myśleć inaczej, niŜ się myśli, i postrzegać inaczej, niŜ się widzi, aby 
móc potem znów patrzeć i rozmyślać”.305 

Nie chodzi więc o doktrynalną wierność ideałom Oświecenia, raczej o próbę 
odnowienia pewnego rodzaju pytań, filozoficznego ethosu, który jest związany  
z postawą krytyczną wobec teraźniejszości: „Zostawmy w pietyzmie tych, któ-
rzy chcą zachować przy Ŝyciu nietknięte dziedzictwo Aufklärung. Pietyzm ten 
jest jedną z najbardziej godnych litości zdrad. To nie resztki Aufklärung naleŜy 
uchronić, to obecność samego pytania o wydarzenie i jego sens (pytanie o histo-
ryczność myśli o tym, co ogólne) naleŜy podtrzymywać i zachować w duchu 

——————— 
302 W ten sposób, jako wypaczoną formę dąŜenia do autentyczności, postrzega Foucauldiań-

skie autokreacje Charles Taylor w Etyce autentyczności (tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1996), twierdząc, Ŝe ignoruje się tutaj „horyzonty znaczeń” (historie, moralność, społe-
czeństwo) czy dialogiczne moŜliwości jednostek: „uwaŜam, iŜ dzisiejsze warianty «postmoderni-
zmu», które próbują zdeligitymizować horyzonty znaczenia — co widzimy w przypadku Derridy, 
Foucaulta i ich następców — są faktycznie formami wynaturzonymi” (s. 56). 

303 DIT, s. 732. M. Foucault, Une esthétique de l’existence, [w:] DIT, s. 731. 
304 Ibidem, s. 43. 
305 HS, s. 148. 
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jako coś, co powinno być myślane (être pensé)”.306 Jak powiada Habermas: 
„Dzisiaj nie moŜna przyjmować Oświecenia i rewolucji jako modelu teraźniej-
szości – byłaby to tylko forma zdrady intelektualistów. Być moŜe chodzi raczej 
o pytanie o partykularne, historyczne pobudki, które w myśleniu uniwersalnym 
od końca osiemnastego stulecia są równocześnie załoŜone i ukryte”.307 

Foucault twierdzi, Ŝe naleŜy w pewnym sensie utrzymać projekt oświece-
niowej krytyki, odrzucając jednak szereg załoŜeń dotyczących poszukiwań 
uniwersalnych wartości czy teŜ Prawdy. Kant uwaŜał, Ŝe to my tworzymy swo-
ją etyczną postawę, to my mamy stać się oświeceni, lecz twierdził to ostatecz-
nie w imię uniwersalnego Rozumu. Foucault interesował się nie tyle kantow-
ską postacią rozumu, ile samym tworzeniem naszego my, autokreacją jako 
przejawem dojrzałej postawy wobec teraźniejszości. Nie chodzi więc o podpo-
rządkowanie się, lecz o nieustanne tworzenie siebie w obliczu pewnej wiedzy 
krytycznej. 

Negując uniwersalistyczne przesłanki Oświecenia, chce raczej zachować pe-
wien filozoficzny ethos, dokonać reaktywacji określonej postawy moralnej, co 
nie uprawnia do traktowania go jako relatywisty i nihilisty. Projekt Oświecenia 
w wydaniu Foucaulta moŜe przetrwać w ograniczonej formie, jedynie słuŜąc 
jako wezwanie do poszukującego myślenia. Reaktywuje pytania o własną gene-
alogię i historyczne warunki pojawienia się (warunki moŜliwości wiedzy) 
współczesnych form wiedzy i władzy. Foucault rozpoznaje w swych później-
szych tekstach i wypowiedziach, Ŝe jego analizy (podobnie zresztą jak analizy 
Habermasa) mogą jedynie rozwijać się z krytycznej perspektywy wywodzącej 
się z oświeceniowych wartości i załoŜeń, którymi rządzą hasła wolności, auto-
nomii i dojrzałości myślenia. Chodzi raczej o to, jak pojmuje on, jak interpretuje 
Oświecenie, albowiem:  

1. Przeciwstawia się przejętym od Kanta podziałom prywatne–publiczne, ra-
cjonalne–irracjonalne. 

2. Zawsze gotowy jest na zakwestionowanie własnych dotychczasowych  
załoŜeń. 

3. Analizy metafizyczne i transcendentalne zastępuje krytyczno-historycz-
nymi. 

4. Nie opowiada się za całościowym (globalnym) idealnym projektem teore-
tycznym. 

5. Kwestionuje ideę postępu, a szczególnie równoległość postępu wiedzy  
z postępem wolności. 

——————— 
306 M. Foucault, Aufklärung i rewolucja, tłum. L. Wyczański, s. 71. 
307 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta, s. 76. 
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6. Docenia sferę indywidualnej autokreacji i wolnego uŜycia rozumu w sferze 
prywatnej, jako koniecznej do obrony przed autorytetem i zwierzchnictwem 
obcych władz wobec rozumu. 

7. Jest sceptyczny co do moŜliwości poznawczych człowieka, chociaŜ nie 
popada w nihilizm i irracjonalizm. 

JeŜeli cokolwiek zachowuje Foucault z projektu oświeceniowego, to wiarę  
w moŜliwości krytyczne i autonomię rozumnych podmiotów (społeczności kry-
tycznych) oraz siłę krytyczną własnych analiz, chociaŜ jest to obwarowane licz-
nymi ograniczeniami i wątpliwościami; jest to wiara w moŜliwość tego, co mo-
Ŝemy nazwać racjonalną analizą racjonalności. 

 
 

Krótka retrospekcja 

Zaprezentowany przed chwilą projekt krytycznej myśli Foucaulta wywołuje 
pytania o jego adekwatność wobec dokonań wcześniejszych. Szczególnie zaś 
wobec s t o i c k i e g o  oka archeologa308 (czyli do jego analiz z lat sześćdziesią-
tych). M o n u m e n t a l n a  a r c h e o l o g i a  h i s t o r y c z n a  nie dawała moŜ-
liwości kreatywnej zmiany. Kolejne historyczne doświadczenia szaleństwa po 
prostu się pojawiały. Wypowiedziami, poglądami i działaniami rządziły „struk-
tury”, które w danej epoce nie dawały się uświadomić, stanowiły jedynie warun-
ki moŜliwości wiedzy. Element ironiczny nie polegał tutaj na moŜliwości prze-
kroczenia własnej teraźniejszości, lecz na bezsilności, gdyŜ reguły, jakie nami 
rządziły, byliśmy w stanie dostrzec jedynie z historycznego dystansu. Ale jeśli 
nawet próbowaliśmy dokonać zmian w naszej teraźniejszości, to były to zapew-
ne zmiany powierzchowne, a nie radykalne, archeologiczne. W Archeologii wie-
dzy autor pisał wręcz: 

 
Jest oczywiste, iŜ nie sposób opisać wyczerpująco archiwum jakiegoś społeczeństwa, ja-
kiejś kultury czy cywilizacji ani zapewne równieŜ archiwum całej epoki. Z drugiej strony, 
nie jesteśmy w stanie opisać naszego własnego archiwum, poniewaŜ mówimy wewnątrz 
jego reguł, poniewaŜ ono właśnie udziela temu, co moŜemy powiedzieć — i samemu sobie 
jako przedmiotowi naszego dyskursu — określonych trybów ukazywania się, form istnie-
nia i współistnienia, systemu kumulacji, historyczności i zanikania. Archiwum nie daje się 
opisać w całości; nie daje się równieŜ objąć w aktualności.309 

——————— 
308 Zob. J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta…, s. 75; D. Owen, Maturity and Modernity,  

s. 143–150. 
309 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, PIW, Warszawa 1997, s. 166. Dalej jako 

AW. 
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Genealogia (lata siedemdziesiąte) zastąpiła i r o n i c z ną  m o n u m e n t a l -
ną  h i s t o r ię ironiczną krytyczną historią. W wypadku genealogii moment 
heroizacji polega na otwarciu się na to, czym jesteśmy (jako róŜnica w historii), 
gdy tymczasem moment ironii leŜy w pokazaniu, jak staliśmy się tym, kim jeste-
śmy — w zwyczajnej przypadkowości tego, czym jesteśmy. Heroizm Foucaulta 
zabarwiony jest ironią w tym sensie, Ŝe nie stara się, niczym Camus czy Sartre, 
postrzegać tej sytuacji jako absurdalnej i tragicznej. Podwójny moment ironicz-
nej heroizacji jest ściśle krytyczny, poniewaŜ uwalniając przypadkowość tego, 
czym jesteśmy, genealogia otwiera przestrzeń, w której moŜemy widzieć siebie 
jako kogoś innego, niŜ jesteśmy, daje nam moŜliwość transgresji. W ten sposób 
b e z s i l n a  i r o n i a  a r c h e o l o g i i  została zastąpiona przez z a a n g aŜ o -
w a ną  i r o n i ę  g e n e a l o g i i?310  

Warto podkreślić, Ŝe sama genealogia władzy przeszła pewną ewolucję. Od 
negatywnych analiz mechanizmów władzy — prezentacji społecznych represji  
i dominacji — po wątek realizowania praktyk wolności. Prezentowany w tej 
ksiąŜce kierunek obrony myśli Foucaulta przed zarzutami stawianymi przez 
wielu krytyków polega między innymi na tym, Ŝe w wyniku ewolucji krytyczna 
myśl autora Historii seksualności ujawnia wprost normatywny postulat wolno-
ści. Tak więc Foucault jest w stanie uniknąć zarzutu o kryptonormatywizm czy 
brak normatywnej podstawy jego krytyk. 

Nie moŜna jednak po prostu powiedzieć, Ŝe to dopiero twórczość z lat sie-
demdziesiątych posiada wartość i intencje krytyczne. JuŜ w Archeologii wiedzy 
autor na wskazanie, aby „pokładał większe zaufanie w realnej działalności ludzi 
i w ich moŜliwości”, twierdzi: „daleki byłem od tego, by negować moŜliwości 
zmiany dyskursu: odebrałem natomiast wyłączne i natychmiastowe prawo do-
konywania takich zmian wszechwładnemu podmiotowi”.311 

Wyznaczając „h i s t o r y c z n oś ć”  n a s z e j  w i e d z y  (np. historyczność 
Oświecenia) oraz naszych ograniczeń, Foucault ma nadzieję otwarcia nowych, 
całkiem odmiennych rodzajów myślenia. Jego myśl nie jest poszukiwaniem, jak 
u Rousseau, naszej przedspołecznej natury w obliczu moralnego upadku, nie jest 
poszukiwaniem kartezjańskiej metody, przekraczającej niepewność i prowadzą-
cej do oczywistości, nie jest teŜ poszukiwaniem konstytuującego pragnienia 
(Freud), które byłoby elementem naszej psychoterapii, nie jest to dramatyczne 
Sartrowskie pytanie o fundamentalny wybór, który przekroczy „złą wiarę”  
i otworzy nas na to, co autentyczne. 

——————— 
310 Pod koniec Ŝycia Foucault był przekonany o wzajemnym dopełnianiu się archeologii i gene-

alogii; zob. HS, s. 151. 
311 AW, s. 248. 
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Rajchman powiada, Ŝe Foucault w swojej twórczości poszukuje nowego  
erosa w myśleniu: 

 
Jeśli eros platoński był sprawą philia tych, którzy zwracali oczy swej duszy w kierunku 
bezczasowej sophia, o której zapomnieli, ten byłby philia tych, którzy doświadczają przy-
padkowości ich historycznego bycia.312 

——————— 
312 J. Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan and Question of Ethics, s. 13. 
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Rozdział siódmy 
 

Myśl krytyczna Foucaulta 
 
 

[…]  jeślibym znał szkołę frankfurcką, gdybym znał ją we 
właściwej chwili, oszczędziłbym sobie wiele pracy, nie po-
wiedziałbym tylu głupstw i nie krąŜyłbym po bezdroŜach. 
 

Michel Foucault 

 
 
Deklaracje Foucaulta co do spójności jego krytycznego projektu mają charak-

ter redefinicji, ale teŜ i transformacji własnego projektu, który pozostaje  
w napięciu z rzeczywistymi praktykami i historycznymi analizami dokonanymi 
wcześniej. AŜeby przedstawić pełniejszą analizę oraz wykazać trudności tego 
krytycznego projektu naleŜy, jak sądzę, dokonać z e w nę t r z n e g o  odniesienia 
i wykazać sposoby percepcji i interpretacji tej myśli przez krytyków. NaleŜy 
równieŜ ujawnić szereg zarzutów stawianych historiom autora Archeologii wie-
dzy oraz porównać jego myśl z innymi projektami krytycznymi, szczególnie zaś 
krytyczną teorią Habermasa. 

 
 

Zarzuty wobec Foucaulta 

Zarówno w swej „dziecięcej lewicowości” (Walzer), jak i w działalności teo-
retycznej Foucault niejako zwraca się do tych wszystkich, którzy znajdują się na 
marginesie liberalnego społeczeństwa. Nie jest on tradycyjnym teoretykiem 
socjologii czy polityki. Stara się raczej rozwinąć krytykę obiektywizujących  
i subiektywizujących form władzy–wiedzy, po to aby reaktywować róŜne rodza-
je wiedzy ujarzmionej, aby dostarczyć „skrzynek z narzędziami” tym, którzy 
uczestniczą w opozycyjnych walkach. Wydaje się wręcz, Ŝe Foucault nie mówi 
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w imieniu tych, którzy są usatysfakcjonowani aktualnym porządkiem. W jednym 
z wywiadów oświadcza: „trzeba sporządzić topograficzny i geologiczny opis 
pola walki […] i na tym polega rola intelektualisty”.313 

Mimo iŜ Foucault w swych wypowiedziach jest często bardzo radykalny, 
wielu krytyków zarzucało mu, iŜ n i e  j e s t  w  s t a n i e  p r z e p r o w a d z ić  
e f e k t y w n e j  k r y t y k i, poniewaŜ nie oferuje Ŝadnego programu pozytywne-
go, nie mówi, co powinno być zrobione dla przeciwstawienia się krytykowanym 
zjawiskom. Walzer utrzymuje: „miał zamiłowanie do form warunkowych i pyta-
jących, tak Ŝe argumenty mają często charakter dwuznaczności”.314 Habermas 
twierdzi wręcz (powtarzając za Nancy Fraser), iŜ F o u c a u l t  n i e  j e s t   
w  s t a n i e  u z a s a d n ić  s w o i c h  t w i e r d z eń, nie jest w stanie odpowie-
dzieć na pytanie „dlaczego naleŜy opierać się dominacji?”315 Foucault jest tutaj 
uwaŜany za krytyka nowoczesności, aczkolwiek niekonsekwentnego i pełnego 
sprzeczności. Przypisuje się mu pozycję podobną do Horkheimera i Adorno  
w Dialektyce Oświecenia. Podobnie jak oni Foucault podwaŜa zjawiska, których 
sam jest częścią. O ile Horkheimer krytykował rozum instrumentalny, nie pro-
ponując wyŜszej formy racjonalności (utoŜsamiając go z zachodnim Rozumem), 
o tyle Foucault posługuje się pojęciem władzy, które z góry zakłada brak moŜli-
wości głoszenia „prawdy” nieuwikłanej w historycznie zmienne relacje władzy: 
„jedyną rzeczą, jaka trwa, jest władza, która pojawia się w coraz to nowych ma-
skach i wymianie anonimowych procesów opanowywania”.316 Habermas zarzu-
ca Foucaultowi: (1) brak niezaleŜnego kryterium oceny społecznych praktyk,  
(2) brak emancypacyjnego charakteru jego teorii krytycznej; (3) brak koncepcji 
antropologicznej i (4) normatywnych podstaw do analiz procesów władzy–
wiedzy. Efektem tych „aporii” w obrębie genealogii jest (5) kryptonormaty-
wizm, (6) relatywizm oraz (7) prezentyzm — czyli pewnego rodzaju koniunktu-
ralizm, manipulowanie historią, gdyŜ jedynym punktem odniesienia moŜe być 
dla  
Foucaulta, w obliczu braku niezaleŜnego kryterium, teraźniejszość. Inni krytycy 
zarzucają Foucaultowi (8) brak miejsca na wolność w jego teorii, (9) nihilizm, 

——————— 
313 M. Foucault, Intelektualiści i władza (rozmowa z Deleuze’em), tłum. S. Magala, „Miesięcz-

nik Literacki” 1985, 10–11, s. 175. 
314 M. Walzer, Samotna polityka Michela Foucaulta, [w:] „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”,  

s. 14. 
315 J. Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, trans. F. La-

wrence, Polity, Cambridge 1987, s. 284 (wyd. polskie, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum.  
M. Łukasiewicz, Uniwersitas, Kraków 2000). 

316 Ibidem, s. 253. 
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(10) nominalizm (podmiot jest jedynie artefaktem, produktem ubocznym relacji 
władzy).  

PoniewaŜ — pisze Nancy Fraser — nie udaje mu się dostrzec i osiągnąć Ŝadnej spójnej 
normatywnej strategii, kończy dziwnym amalgamatem amoralnego militarystycznego opi-
su, marksistowskiego Ŝargonu i kantowskiej moralności. Pomimo wielu wartościowych 
empirycznych aspektów mogę jedynie oświadczyć, iŜ dzieło Foucaulta jest normatywnie 
pogmatwane.317 

 
Z kolei Rorty uwaŜa Foucaulta za „rycerza autonomii”, który zajmuje posta-

wę estety, czyli koncentruje się na swym prywatnym samokreowaniu i z trudem 
opiera się pokusie, jakiej ulegli Nietzsche i Heidegger — ekstrapolacji swoich 
indywidualnych pomysłów na społeczeństwo.318 Rorty kwestionuje, jakoby  
Foucault miał nam coś istotnego do powiedzenia na polu publicznym i nie moŜe 
być powaŜnie traktowany jako teoretyk, który określałby kształt i granice ludz-
kiej wiedzy i samowiedzy etycznej: „Przekroczenie siebie i autokreacja jako cel 
romantycznego intelektualisty wydają mi się dobrym modelem indywidualnego 
bytu ludzkiego (jednym z wielu dobrych), jednakŜe modelem bardzo złym, jeśli 
idzie o społeczeństwo. Nie powinniśmy próbować szukać społecznego odpo-
wiednika pragnienia autonomii. Starania takie prowadzą do fantazji, takich jak 
na przykład prezentowane przez Hitlera i Mao Tse-tunga o «stworzeniu nowego 
rodzaju istoty ludzkiej»”.319 

Do tych ocen krytycznych moŜemy dodać fakt, iŜ rozwaŜania na temat Kanta 
i Oświecenia (zobacz rozdział szósty) wydają się raczej „mocną” interpretacją 
myśli Kanta. Ostatecznie przypominają bardziej myśl Nietzscheańską, nie zaś 
Kantowską (choć sama analogia i pokrewieństwo z myślą Nietzschego nie mogą 
stanowić tu zarzutu). 

Foucault wydaje się bardziej spadkobiercą myśli Nietzschego, który juŜ daw-
no dostrzegał sprzeczności krytykowanej filozofii Kanta, gdzie projekt totalnej 
krytyki wydaje się mało wiarygodny, o ile przedsięwzięcie uprawomocnienia nie 
stawia pytań o wartość, podług której się je ocenia. Podejmując zadanie wyzna-
czenia reguł rządzących wiedzą i moralnością, nie formułuje Kant pytań  
o wartość samych tych reguł: „Wobec morału, jak wobec kaŜdej innej powagi, 
n i e  p o w i n n o  s ię  myśleć, tym mniej mówić: trzeba — b yć  p o s ł u s z -

——————— 
317 N. Fraser, Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confusions, 

„Praxis International” 1981, vol. 1, nr 3. 
318 „Była to — jak sądzę — pokusa, która doprowadziła do jego quasi-anarchizmu, do odmo-

wy bycia «wspólnikiem władzy»” (R. Rorty, Moralna toŜsamość a prywatna autonomia: przypa-
dek Foucaulta, [w:] „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”, s. 33). 

319 Ibidem, s. 33. 
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n y m!”320 Nietzsche nazywa Kanta „wyrobnikiem filozoficznym”, który chroni 
wartości przed krytyką, „zadowalając się inwentaryzowaniem rzeczy w imię 
ustanowionych wartości”.321 Kantowski rodzaj krytyki zakładający to, co ma 
udowodnić, nie jest w stanie problematyzować własnych załoŜeń. Jest w pew-
nym sensie dogmatyczny. Bardzo trafnie Nietzscheańską krytykę Kanta wyraŜa 
Deleuze: 

 
Kant jest pierwszym filozofem, który zamyślił krytyk ę jako krytykę totalną i pozytywną: 
totalną, gdyŜ „nic nie powinno jej uniknąć” […]. Wydaje się, Ŝe Kant pomylił pozytyw-
ność krytyki z pokornym uznaniem praw krytykowanego. Nigdy nie widziano bardziej 
ugodowej krytyki totalnej ani krytyki bardziej wyraŜającej uznanie. OtóŜ to przeciwień-
stwo między projektem a rezultatami (co więcej, między ogólnym projektem i jednostko-
wymi intencjami) łatwo wyjaśnić. Kant jedynie doprowadził do kresu pewną bardzo starą 
koncepcję krytyki. Rozumiał krytykę jako siłę, która winna odnosić się do wszystkich wy-
górowanych opinii na temat poznania i do prawdy, ale nie do poznania samego, nie do sa-
mej prawdy.322 

 
Dlatego Nietzsche przedstawia alternatywną wizję krytyki wobec Kantow-

skiego projektu krytyki transcendentalnej. Tworzy genealogię podmiotu i moral-
ności. Radykalna krytyka nie powinna więc zakładać idealnych form podmiotu, 
moralności czy rozumu: 

 
Potrzeba nam k r y t y k i  moralnych wartości, s a mą  w a r t oś ć  t y c h  w a r t oś c i  
n a l eŜ y  r a z  p o d d ać  w  w ą t p l i w o ś ć  — a do tego potrzeba warunków i oko-
liczności, z których wyrosły, wśród których się rozwijały i przesuwały […] znajomości, 
która nigdy dotąd nie istniała ani nawet choćby poŜądana była. Przyjmowano w a r t oś ć  
tych „wartości” jako daną, jako faktyczną, jako leŜącą poza wielkim poddawaniem  
w wątpliwość.323 

 
Kant, aby ugruntować wartości, dewaluuje rzeczywistość empiryczną. Pro-

jekt oświecenia jako analizy świata doświadczenia (np. politycznego) ma war-
tość wówczas, gdy przemieni się w świat rzeczywisty, noumenalny, kiedy ule-
gnie transformacji w kierunku moralnym. Nietzsche problematyzuje samą mo-
ralność, sam dualny podział (dobre/złe), sam idealny podmiot (transcendentalny) 
— „samą wartość tych wartości naleŜy raz podać w wątpliwość”. 

——————— 
320 F. Nietzsche, Jutrzenka, [b.m.w.] 1907, s. 3. 
321 F. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 6. 
322 Ibidem, s. 95 
323 F. Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, [b.m.w.] 1908, s. 8–9. 
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Foucault idzie tropem Nietzschego.324 Jego zadaniem jest nieustanna proble-
matyzacja „apriorycznych załoŜeń”, szukanie „warunków i okoliczności, wśród 
których się rozwijały i przesuwały”, podobnie jak Nietzsche autor Historii sek-
sualności odrzuca postawę filozofa uczącego (zobacz rozdział czwarty). Dlatego 
jego próba redefinicji projektu filozoficznego przez wybrane pisma Kanta wyda-
je się tak zaskakująca i kontrowersyjna.325  

MoŜemy więc interpretować Foucauldiańskie nawiązanie do Oświecenia 
dwojako:  

1. Jako obecność pewnych elementów „ontologii teraźniejszości”, problemu 
własnej teraźniejszości w pismach Kanta o Oświeceniu i rewolucji francuskiej. 
JednakŜe okazuje się, Ŝe taka interpretacja staje się naduŜyciem, kiedy rozpatru-
jemy te pisma w kontekście innych jego utworów.  

2. Jako ponowną próbę podjęcia zainicjowanej przez Kanta krytyki, która  
w swej realizacji była dogmatyczna. Krytyczny rozum Kanta uwalnia nieobec-
ność tradycyjnego religijnego i racjonalnego ugruntowania naszej rzeczywistości 
i jednocześnie stara się to miejsce ukryć pod ideałem uniwersalnego rozumu. 
Dlatego myśl Foucaulta podąŜa tropem Nietzschego i jego genealogii, staje  
się częścią filozofii ekstremalnej, francuskiego nietzscheanizmu (zobacz roz-
dział pierwszy). 

Jak słusznie zauwaŜa Habermas:  
 
Foucault zwraca się przeciw myślicielom porządku, którzy nawiązują do kantowskiego, 
teoretyczno-poznawczego sposobu stawiania pytań; poszukując wciąŜ jeszcze uniwer-
salnych warunków, w których wypowiedzi „w ogóle” są prawdziwe lub fałszywe, są oni 
związani „analityką prawdy”. Mimo tych przedsięwzięć nadal jednak pozostaje niespo-
dzianką to, Ŝe myśliciele dąŜący z jednej strony do przewrotu, usiłujący ująć aktualność 
swej współczesności, z drugiej strony występują jako prawowici spadkobiercy Kantow-
skiej etyki.326 
 

 
 

——————— 
324 Zob. K. Ansell-Pearson, The Significance of Michel Foucault’s Reading of Nietzsche, „Nie-

tzsche-Studien” 1991, nr 20, s. 267–83. 
325 Ten pozornie historyczny spór pomiędzy Kantem i Nietzschem jest dla nas waŜny o tyle, iŜ 

zapoczątkował co najmniej dwa nurty myśli krytycznej. Pierwszej, idącej przez Hegla i Haberma-
sa, oraz drugiej — przez Nietzschego, Webera oraz Foucaulta. 

326 J. Habermas, Uwagi do wykładu…, s. 76. 
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Dylemat Foucaulta 

Mając na uwadze szereg krytyk, jakie napotkała myśl Foucaulta, warto zasta-
nowić się, na czym polegała specyfika jego koncepcji, szczególnie w zestawie-
niu z załoŜeniami krytyki szkoły frankfurckiej. Będzie to zapewne dobrym do-
pełnieniem autodefinicji przedstawionej w tekście o Oświeceniu i lepiej uwi-
doczni trudności i specyfikę tej krytycznej postawy.  

Oto krytycyzm, który n i e  p r o p o n u j e  n a m  k r y t e r i ó w  o ce n y, nie 
przedstawia moralnego ideału, który nie proponuje wizji idealnego społeczeń-
stwa i świadomy jest zanurzenia w kulturze, którą próbuje krytykować. Co cie-
kawe, ta myśl szczególnie mocno stoi w obronie tych, którzy są przez społe-
czeństwo marginalizowani, którzy są postrzegani jako dewianci, szaleńcy, kry-
minaliści. Nie przypadkiem jego myśl spotkała się z sympatią mniejszości sek-
sualnych, ruchów feministycznych, antypsychiatrów. 

Przykładowo przedstawicielka ruchu feministycznego Jana Sawicki pisze: 
 
ZauwaŜyłam, Ŝe foucauldiański dyskurs moŜe słuŜyć jako efektywny instrument kry-
tyczny dla feministek, które doświadczyły opresyjnego wymiaru wiedzy opartej na auto-
rytecie nauk zdominowanych przez męŜczyzn: efektów radykalnych teorii społecznych, 
które dają przywilej jednym formom opresji nad innymi i w ten sposób dewaluują walki 
feministyczne.327 

 
Prace Foucaulta charakteryzują się ogromną dbałością o szczegóły. Jego ar-

cheologie i genealogie odwołują się do róŜnorodnych faktów historycznych, 
zapomnianych, a często nawet ignorowanych źródeł (chociaŜ krytycy zarzucają 
mu jednostronność i niekonsekwencje w przedstawianiu dokumentacji). Są takŜe 
opisem mechanizmów, które stanowiły o sposobie rozumienia człowieka, akcen-
tując jego uwikłanie w całokształt relacji społecznych, ich zmian i przekształceń. 
Autor Historii szaleństwa, ponawiając próby rekonstrukcji rzeczywistości ludz-
kiej w szerokiej perspektywie historycznej, szczególnie mocno wykazywał od-
mienność współczesności od perspektyw wcześniejszych, podkreślając raczej 
róŜnice i brak ciągłości niŜ rozwój historyczny i ewolucję społeczeństw czy teŜ 
wagę wiecznie bijącego źródła tradycji. JednakŜe jego zamierzeniem nie był 
wyłącznie opis, rekonstrukcja, czysta dokumentacja. Celem jego dzieła była 
równieŜ próba wykazania moŜliwości zmiany rzeczywistości, próba ujawnienia 
jej przypadkowego i niekoniecznego charakteru. Z jednej strony Foucault jest 

——————— 
327 J. Sawicki, Feminism and the Power of Foucauldian Discourse, s. 176, [w:] J. Arac (red.), 

After Foucault: Humanistic Knowledge, Postmodern Challenges, Rutgers University Press, 1989. 
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„historykiem współczesności”, którego przeszłość interesuje nie dla niej samej, 
lecz daje moŜliwości z d e m a s k o w a n i a  filarów naszej rzeczywistości, re-
konstrukcji reguł rządzących współczesnością. Badanie przeszłości słuŜy ukaza-
niu współczesnych problematyzacji, czyli miejsc, które stały się dla naszej rze-
czywistości punktami centralnymi, stały się współcześnie problemami. Ma ono 
na celu u j a w n i e n i e  praktyk, metod i sposobów rządzenia jednostkami,328 
podtrzymujących współczesne obszary wiedzy (szczególnie zaś wiedzy dotyczą-
cej człowieka). Z drugiej strony ta wiedza ma ukazać s ł a b e  p u n k t y  naszej 
rzeczywistości, słuŜyć ujawnieniu miejsc, w które trzeba „uderzyć”, miejsc 
uchwytu władzy, które moŜna „rozluźnić”, aby u w o l n ić  s ię  o d  n a d -
m i e r n e j  i n t e n s y f i k a c j i  w ł a d z y  lub zmienić konkretne sposoby two-
rzenia ludzkiego świata. 

Mogłoby się więc wydawać, Ŝe Foucault jest po prostu krytykiem współcze-
sności, który demaskując niebezpieczeństwa i naduŜycia, represje, szczególnie 
widoczne w sposobach rządzenia jednostkami, stara się wykazać moŜliwości 
przekroczenia ograniczeń, zanegowania aktualnych mechanizmów władzy, po-
lepszenia sposobu Ŝycia jednostek. 

Tutaj właśnie napotykamy problem statusu Foucauldiańskiej krytyki. Albo-
wiem autor Nadzorować i karać nie oferuje nam Ŝadnego pozytywnego rozwią-
zania, jakiejkolwiek alternatywnej koncepcji (np. teorii krytycznej, kantowskiej 
czy utylitarnej moralności zasad, doktryny praw naturalnych itp.), nie pokazuje 
w imię czego, w imię jakich rozwiązań, jakich wartości naleŜałoby dokonać 
zmiany aktualnej sytuacji. Walzer powiada: „Jego ton jest tonem gniewu, wście-
kłego i upartego gniewu; jego ksiąŜki moŜna czytać, i są one w ten sposób czy-
tane, jako wezwania do oporu — ale oporu w imię czego? Dla czyjego dobra?  
W jakim celu? Wydaje mi się, Ŝe Ŝadne z tych pytań nie ma zadawalającej od-
powiedzi. Krytyka Foucaulta jest tajemnicą”.329 Podkreślając nieodłączność 
mechanizmów władzy i konkretnych obszarów wiedzy (koncepcja władzy–
wiedzy), autor Historii seksualności utrzymuje, Ŝe Ŝaden rodzaj wiedzy nie mo-
Ŝe się obyć bez podtrzymujących ją mechanizmów władzy. Bardzo wyraźnie 
widać to w jego rozumieniu pojęcia prawdy, która nie jest wartością samą w 
sobie, nie jest „rzeczą z innego świata”, lecz stanowi efekt konkretnych mecha-
nizmów społecznego jej wytwarzania, régime du savoir danej epoki.330 Podobnie 
jest  

——————— 
328 Zob. M. Foucault, Rządomyślność, [w:] Filozofia, Historia, Polityka. 
329 M. Walzer, Samotna polityka Michela Foucaulta, [w:] „Nie pytajcie mnie, kim jestem…”,  

s. 14. 
330 Zob. Truth and Power, s. 72–75. 
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z pojęciem wolności, z moŜliwością wyzwolenia się od współczesnych mecha-
nizmów dominacji i kontroli. Nie da się dotrzeć do prawdy nieuwikłanej w cało-
kształt stosunków społecznych (stosunków władzy), nie ma teŜ moŜliwości 
ucieczki od władzy ku wolności. MoŜna przejść wyłącznie od jednej postaci 
władzy do drugiej. 

Projekt Foucaulta nie jest więc teorią społeczeństwa, historii czy władzy  
w sensie tradycyjnym (co go przybliŜa do myśli Rorty’ego, a oddala od Haber-
masa i Rawlsa). Zamiast tego przygląda się on dotychczasowym teoriom, szuka 
efektów władzy, jakie produkują nasze teorie, i nie tylko teorie, lecz takŜe spo-
łeczne praktyki i związane z nimi sposoby myślenia. Analizy Foucaulta starają 
się nie wychodzić ponad poziom dyskursów, którymi się zajmują. Nie są teoria-
mi z normatywnym systemem epistemologicznym czy aksjologicznym. Są juŜ 
praktyczne, jako Ŝe przez genealogiczną analizę współczesności mają na celu 
zaburzenie równowagi w aktualnych relacjach władzy i wiedzy. 

Specyfika podejścia Foucaulta jest szczególnie widoczna, jeŜeli porównamy 
je z Teorią Krytyczną Jürgena Habermasa, który mając świadomość uwikłania 
Rozumu w wewnętrzne i zewnętrzne determinacje, stara się odnaleźć taką jego 
postać, która byłaby wolna od „materialistycznych” uwarunkowań. Mowa tutaj  
o rozumie emancypacyjnym (komunikacyjnym), który jest celem Habermasow-
skich dociekań; jego zdaniem naleŜy badać warunki niezakłóconego przez wła-
dzę porozumiewania się, ocalić krytyczne i transcendentalne moce rozumu.  

Sam Foucault jednakŜe niweczy wszelkie nadzieje na odnalezienie pewnego 
niezmiennego dobra, uniwersalnej dyrektywy (lub procedur do nich prowadzą-
cych), którą moŜna by zrealizować, wychodząc od jego własnych historycznych 
dociekań. Rezygnuje z wszelkich poszukiwań uniwersalnych reguł, kryteriów, 
które byłyby zewnętrznym punktem odniesienia do oceny naszych postaw. Jego 
zadaniem nie jest projektowanie na badaną rzeczywistość historyczną, aprio-
rycznych, quasi-transcendentalnych kategorii, typu: podmiot, rozum, emancypa-
cja, „utopia perfekcyjnie przezroczystej komunikacji”. 331 

Oto dylemat Foucaulta. Z jednej strony oferuje nam krytykę władzy, krytykę 
współczesnego „produkowania” jednostek (krytykę społeczeństwa karceralne-
go), z drugiej zaś podaje definicję prawdy, która pozbawiona jest normatywnej 
miary (jest efektem tejŜe władzy), pozbawia nas obiektywnych kryteriów do 
oceny sposobu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Przedstawia na 
przykład podmiot jako efekt władzy i jednocześnie wierzy, Ŝe samoświadomy 
podmiot jest katalizatorem oporu, zmiany aktualnych relacji władzy. Jak więc 
podmiot, który jest efektem władzy, jednocześnie moŜe ją podwaŜyć? Radykal-
——————— 

331 DIT, s. 727. 
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na postawa częstokroć naraŜała francuskiego filozofa na zarzut anarchizmu, 
który nadmiernie demontuje i demaskuje rzeczywistość, a nie wie do końca, jak 
swoją postawę uzasadnić i zrealizować. Ta, częstokroć nadmierna, wraŜliwość 
francuskiego intelektualisty objawiała się w dostrzeganiu zagroŜeń i wyszuki-
waniu „marnych” źródeł współcześnie uznanych praktyk. 

Foucault szczególnie silnie akcentował dominację współczesnych mechani-
zmów władzy w swych ksiąŜkach Nadzorować i karać oraz w pierwszym tomie 
Historii seksualności. Według zarysowanego tam obrazu współcześnie mamy do 
czynienia z intensyfikacją mechanizmów kontroli i dominacji. Ekspansja władzy 
w „ciało społeczne” objawia się przez techniki dyscyplinarne oraz konfesyjne. 
Ich efektem są coraz intensywniejsze procesy obiektywizacji i subiektywizacji 
jednostek. Foucault później zrezygnuje z tej retoryki intensyfikacji władzy. 
Punkt zainteresowań przesunie się z relacji dominacji (z ontologii władzy)  
w kierunku relacji strategicznych.332 Zaczyna odróŜniać „stany dominacji… 
które zazwyczaj nazywamy władzą” od „relacji władzy jako strategicznych 
gier”. McCarthy dowodzi, Ŝe Foucault wręcz utoŜsamia relacje władzy z rela-
cjami społecznymi, co czyni jego podejście mniej radykalnym. O ile wcześniej 
rodzaje dominacji — czy to w klinice, azylum czy więzieniu — były wyznacz-
nikiem panoptycznego, karceralnego społeczeństwa, o tyle obecnie stanowią one 
wyłącznie skrajny rodzaj władzy.  

Tak więc dla Foucaulta relacje władzy występują w społeczeństwie zawsze, 
obecnie problem polega na tym, „jak uniknąć efektów dominacji”.333 Jego rede-
finicja władzy jest szczególnie widoczna, gdy podkreślimy teoretyczny zwrot 
autora Historii seksualności od rozwaŜań dotyczących pól władzy, w których 
jednostki są wyłącznie punktami węzłowymi, są efektami praktyk dyscyplinar-
nych, ku moŜliwościom samokreowania jednostki jako podmiotu swoich działań 
w obliczu systemów kulturalnych i instytucjonalnych.334 

Widzimy więc, Ŝe późniejsze interpretacje Foucaulta stoją w opozycji do 
jego społecznej ontologii władzy. O ile wcześniej wszystko było funkcją spo-
łecznych, bezosobowych sił, od których nie ma ucieczki (co było przyczyną 
krytyki jego koncepcji przez wielu teoretyków), o tyle obecnie, uŜywając do-
browolnych i intencjonalnych działań jednostki, koncentruje się on na jej moŜ-
liwościach kierowania i transformowania siebie, uwalniania od społecznych i 

——————— 
332 MoŜna by więc mówić co najmniej o dwóch odmianach Foucauldiańskiej teorii władzy. 
333 DIT, s. 724. 
334 W wykładach z lat osiemdziesiątych często będzie mówił o jednostronności swych po-

przednich rozwaŜań dotyczących jednostki. 
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ekonomicznych determinacji.335 Ten właśnie motyw wykorzystuje  
Rorty, aby ograniczyć myśl Foucaulta do praktyk autokreacji, dewaluując jego 
myśl społeczną. 

Według McCarthy’ego, Ŝadna z powyŜszych opcji nie moŜe stanowić „ade-
kwatnej struktury dla krytycznych pytań społecznych”.336 Krytyka zaś społe-
czeństwa panoptycznego ma charakter zbyt jednostronny, podczas gdy później-
sze podejście za bardzo koncentruje się na indywiduum, w niewielkim stopniu 
analizując społeczne i polityczne warunki wyjściowe do autokreowania się jed-
nostek jako podmiotów etycznego postępowania. 

To przesunięcie akcentów, zmiana zainteresowań francuskiego filozofa, nie 
przeszkadza nam jednak w ustaleniu jego teoretycznych intencji co do projektu 
filozofii krytycznej, poniewaŜ zmiany te nie mają charakteru radykalnego. Pole-
gają raczej na uzupełnianiu braków i niedociągnięć poprzednich ujęć, stanowią 
efekt przemyśleń wcześniejszych sprzeczności, choć trudno traktować jego dzie-
ło w kategoriach rozwoju i ewolucji. Sama zaś postawa krytyczna obecna jest od 
początku, nawet wówczas, gdy nie harmonizuje ona z typem uprawianej przez 
niego refleksji (przykładem takiej „sprzeczności” są Foucauldiańskie archeolo-
gie). ChociaŜ późny Foucault koncentruje się na problematyce „troski  
o siebie” i autokreacji, to jednak ta sfera ludzkiego działania, sfera prywatności, 
wbrew temu, co mówi Rorty, jest silnie związana ze sferą publiczną, z formami 
władzy–wiedzy, stanowiącymi konieczny punkt wyjścia praktyk autokreacji, 
zmiany, transgresji (zobacz teŜ rozdział szósty).  

 
 

Krytycyzm Foucaulta jako problematyzacja 

Michell Dean337 wyróŜnia trzy moŜliwe sposoby rozumienia teorii w naukach 
społecznych: teorie progresywne, teorie krytyczne i problematyzacje. 

——————— 
335 W eseju Podmiot i władza Foucault wyraźnie odróŜnia stosunki władzy od komunikacji ję-

zykowej czy systemu znaków oraz od rządzenia rzeczami (celowe przekształcanie rzeczywistości 
przyrodniczej), twierdząc, Ŝe jego definicja władzy dotyczy wyłącznie relacji między jednostkami 
bądź grupami, kiedy to określone osoby rządzą czy wpływają na innych. Nie kwestionuje jednak 
moŜliwych między nimi związków: „Empiryczna analiza pewnych dyscyplin, które rzeczywiście 
ukształtowały się w historii, wydaje się z paru powodów dość interesująca. Ujawnia ona, przede 
wszystkim, jak — stosując system o sztucznej jasności i precyzji — osiąga się zespolenie działal-
ności zmierzającej do celu, komunikacji i władzy” (PiW, s. 185). 

336 T. McCarthy, The Critique of Impure Reason, „Political Theory” 1990, vol. 18, s. 436. 
337 M. Dean, Critical and Effective Histories, Routledge, London 1994, s. 3–4. 
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Model pierwszy, t e o r i a  p r o g r e s y w n a, proponuje wizje społecznego 
postępu poprzez teleologię rozumu, technologii, produkcji. Jego egzemplifikacje 
moŜemy odnaleźć w teoriach Oświecenia, XIX-wiecznym pozytywizmie Com-
te’a, w elementach teorii Marksa czy pewnych interpretacjach myśli Webera. 
Ten rodzaj teorii przywdziewa cechy nauk przyrodniczych; często przedstawia 
ogólne przyczynowe wyjaśnienia mające charakter podobny do prawa. 

Drugim modelem jest t e o r i a  k r y t y c z n a , w której obecne postacie ro-
zumu i formy społecznej praktyki są negowane, a jednocześnie dialektycznie 
zachowane w „wyŜszej postaci”. Teoria krytyczna uwydatnia patologiczne, 
technologiczne i instrumentalne postacie rozumu, aby wykazać moŜliwość roz-
wiązań alternatywnych (np. rozumu nieinstrumentalnego). Ten rodzaj narracji 
oferuje nam emancypację i rodzaj „świeckiego zbawienia”. Przedstawicielami 
takiego „krytycznego modernizmu” jest Habermas ze swą teorią komunikacyjnej 
racjonalności oraz Horkheimer i Adorno z dialektyką Oświecenia. Odrzuca się 
tutaj model nauk ścisłych na rzecz metod i perspektyw specyficznych dla kultury 
i społeczeństwa. 

Trzeci typ praktyki intelektualnej opiera się na p r o b l e m a t y z a c j i. Pole-
ga on na analizie historycznych rodzajów wiedzy i prawd, nie odwołuje się do 
jakiegoś źródła prawdy czy celu, ku jakiemu miałby dąŜyć. Chodzi o „zaburze-
nie narracji dotyczących postępu i pojednania, znajdowanie pytań tam, gdzie 
inni lokują odpowiedzi”.338 Próbuje się tutaj problematyzować te rodzaje teorii, 
które pozostawiają miejsce na „toŜsamość ahistorycznego podmiotu”, które 
mówią o ludzkiej naturze czy pewnej apriorycznej postaci racjonalności.339  
Mimo iŜ ten rodzaj praktyki róŜni się od potocznego rozumienia pojęcia krytyki 
i odbiega od metody teorii krytycznej, Dean twierdzi, Ŝe: „Te dyskursy pozostają 
krytyczne, jako Ŝe nie chcą zaakceptować przyjętych jako coś oczywistego 
komponentów naszej rzeczywistości i «oficjalnego» wyjaśnienia tego, w jaki 
sposób stały się tym, czym są”.340 Taki model teorii jest charakterystyczny dla 
Nietzschego i Foucaulta.  

Fakt, Ŝe Foucault rzadko uŜywał wobec swego podejścia pojęcia „kryty-
ka”,341 ma przyczynę w specyficznym rodzaju krytyki, jaką uprawiał. Sens tego 

——————— 
338 Ibidem, s. 4 
339 Zob. Débat avec Michel Foucault (szczególnie rozdział Le problème des Rationalités,  

s. 46–51), [w:] L’impossible prison, Editions du Seuil, 1980. 
340 M. Dean, Critical and Effective Histories, s. 4. 
341 Na temat pojęcia „krytyka” zob. S. Benhabib, Critique, Norm, Utopia: A Study of the  

Foundations of Critical Theory, New York: Columbia University Press 1986, s. 19–21. Zob. teŜ 
Krytyka i krytycyzm w nauce, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1998 (materiały  
z konferencji). 
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pojęcia w jego uŜyciu ulega transformacji. Nie jest to juŜ praktyka ewaluacji, 
wykazywania niedomogów współczesnej rzeczywistości, po to aby odnaleźć 
teoretyczną podstawę idealnych rozwiązań, lecz analiza samych załoŜeń, na 
których opierają się obecne praktyki. Foucault nieustannie kontestuje te załoŜe-
nia, jego nominalistyczne podejście do historii kwestionuje „przedmioty”, pro-
blematyzuje, dekonstruuje pojęcia uznawane dotychczas za oczywiste, nie-
zmienne: pojęcie podmiotu, rozumu, seksu, psychozy itp. Przez krytykę współ-
czesnych oczywistości, przez wykazywanie niekoniecznego charakteru rzeczy, 
które mogłyby się wydawać konieczne, jego krytyka ma na celu zwiększenie 
dystansu ludzi do rzeczywistości, w której uczestniczą. Odrealniając przed-
mioty społecznego świata, stwarza moŜliwość alternatywnego organizowania 
współczesnych praktyk władzy i wiedzy, nie dając jednocześnie całościowego 
rozwiązania. 

JeŜeli nawet Foucault przedstawia wizję dominacji i kontroli obecnej we 
współczesnych kapitalistycznych społeczeństwach, nie uŜywa pojęć represji, 
alienacji, ideologicznej mistyfikacji. Odrzuca freudo-marksistowski (np. rei-
chowsko-marcuse’owski) model odkrywania prawdy ukrytej w wyniku represji 
instynktów czy pojęcie wyzwolenia przez uwolnienie poŜądań spod represji. 

Foucault w swych analizach jednostek nie wychodzi od modelu autonomicz-
nego podmiotu (np. od modelu liberalnego), który w rzeczywistości podlegałby 
stłumieniu, alienacji. Jego analizy praktyk dyscyplinarnych, mechanizmów wła-
dzy, dominacji mają charakter p o z y t y w n y: relacje władzy przyczyniają się 
raczej do „tworzenia” podmiotów niŜ do ich alienacji, stłumienia, deformacji. 
Rajchman pisze: „Jeśli krytyką nazywamy ujawnienie nierozpoznanych działań 
władzy w ludzkim Ŝyciu, to oczywiste jest, iŜ Foucault był zaangaŜowany  
w krytykę, Ŝe był krytycznym teoretykiem”.342 

Autor Archeologii wiedzy nie ustanawia kryteriów, które dzieliłyby wiedzę 
na mniej lub bardziej wartościową, ani teŜ nie posiada kryteriów, które oddziela-
łyby wiedzę prawdziwą (naukową) od ideologicznej mistyfikacji. Interesuje go 
raczej, jak same te normy powstawały, ich przypadkowy i historyczny charakter. 
Foucault nie poszukuje prawdziwych interesów czy norm, którym powinniśmy 
się podporządkować, jeśli chcemy być racjonalnymi jednostkami na przykład  
w dziedzinie ludzkiej seksualności. W drugim i trzecim tomie Historii seksual-
ności stara się wręcz wykazać, Ŝe nasze normy seksualnej powściągliwości wpi-
sane w chrześcijański régime ciała róŜnią się od greckiego régime du aphrodi-
sia, wraz z jego koncepcją męskości i miłości do szlachetnie urodzonych chłop-
ców. Co więcej, jego analizy dotyczące „doświadczenia seksualności” nie tyle 
——————— 

342 J. Rajchman, Michel Foucault: The Freedom of…, s. 58. 
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podąŜają w poszukiwaniu jego racjonalnej postaci, ile starają się przekroczyć jej 
obecne formy, dąŜąc do nowego doświadczenia seksualnej „etyki”.  

Foucault nie umieszcza w obrębie swojej krytyki antropologicznych załoŜeń 
co do postulowanej prawdy o nas samych; pytając się na przykład, jak nasze 
doświadczenie seksualności stało się częścią prawdy o człowieku, przenosi ak-
cent z prób dociekania na temat moŜliwości emancypacji seksualnych pragnień, 
na poszukiwania nowych form seksualności. 

 
 

Dwa pojęcia krytyki 

Foucault świadomy jest, jak wiele podobieństw istnieje pomiędzy nim  
a s z k o łą  f r a n k f u r c ką . Thomas McCarthy,343 znawca szkoły frankfurc-
kiej, wymienia niektóre z nich: 

Foucault i szkoła frankfurcka twierdzą, Ŝe r o z u m  osadzony jest w kulturze 
i społeczeństwie, u w i k ł a n y  we władzę i interesy, historyczną zmienność 
kategorii i kryteriów. Nie odwołują się ani do introspektywnych badań świado-
mości, ani do form językowych i „dyskursywnego idealizmu”, abstrahujących 
od praktyki społecznej. 

Negują kartezjański obraz autonomicznego racjonalnego p o d m i o t u  prze-
ciwstawionego światu przedmiotów. Poznający i działający podmiot jest wcielo-
ny w „ciało społeczne”, które wytwarza jego myślenie i działanie. 

Postulują (podobnie jak Kant) p r y m a t  p r a k t y k i  n a d  t e o r ią . Prak-
tyki epistemiczne, tak jak i pozostałe, winny być rozumiane w ich społeczno- 
-kulturowym kontekście. 

R a c j o n a l n oś ć  obecna w technikach obliczania, regulacji i administro-
wania, która zaczyna dominować w nowoczesnym społeczeństwie, dąŜy ku 
efektywniejszym formom dominacji. 

Oba podejścia mają c e l  k r y t y c z n y, chociaŜ rodzaj krytyki, jaki stosują, 
jest odmienny.  

RóŜnice między metodami interesują nas najbardziej, albowiem w tym miej-
scu w sposób najbardziej wyraźny moŜna ujrzeć specyfikę myśli Foucaulta. Jego 
postawa zbieŜna jest z genealogią Nietzschego, natomiast Habermas idzie tro-
pem Hegla i Marksa, poszukując adekwatniejszej formy racjonalności. 

Pojęcie krytyki ma swoją tradycję od Kanta344 i Hegla, poprzez młodohegli-
stów i Marksa, we współczesnej myśli społecznej najczęściej wiązane jest  

——————— 
343 Zob. The Critique of Impure Reason. Foucault and the Frankfurt School, s. 437–441. 
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z teorią krytyczną. W tym znaczeniu jest ono elementem triady „k r y t y ka –  
– p r a w d a – e m a n c y p a c j a”. Krytyka, dla której początkowo wzorcem był 
marksizm i psychoanaliza, jest postrzegana jako proces ujawniania prawdy, 
umoŜliwiającej z kolei emancypację. Chodzi nie tylko o zdemaskowanie nie-
prawdziwości (ideologiczności) niektórych twierdzeń i ujawnienie ukrytej praw-
dy, lecz wykazanie, iŜ to zanurzenie prawdziwych twierdzeń w elementach jej 
obcych jest przyczyną społecznej dominacji, zniewolenia. Zakłada się tutaj per-
spektywę uniwersalnych wartości oraz interes emancypacyjny człowieka, tłu-
miony i deformowany przez obecne formy racjonalizacji. Teoria krytyczna 
przyjmuje pewną normatywną pozycję, z punktu widzenia której buduje poli-
tyczną wizję i moŜe oceniać systemy władzy. Społeczny krytyk mówi z perspek-
tywy uprzywilejowanego dostępu do wyŜszego świata wartości. Gdyby nie za-
kładano fundamentalnej dystynkcji między prawdą a ideologią, teoria uległaby 
samodestrukcji. Przykładem jest Horkheimera i Adorno Dialektyka Oświecenia, 
w której piszą: „myślenie widzi tedy, Ŝe ograbiono je z moŜliwości aprobujące-
go uŜywania nie tylko języka naukowego i potocznego, ale takŜe z owego języka 
opozycji. Nie da się dziś znaleźć słowa, które nie wiodłoby do zgody na panują-
ce kierunki myślenia”.345 Frankfurtczycy analizują, związany z XVII-wieczną 
rewolucją w naukach matematycznych i fizycznych, proces instrumentalizacji 
rozumu. Rozum, który analizują, ma źródła w nowoŜytnym „pozytywizmie”,  
z reŜimem logiki formalnej, matematyki jest redukcją świata do porządku, liczby 
i faktu: „Rozum stał się bezcelową celowością, i dlatego właśnie daje się uŜyć 
do kaŜdego celu”.346 Dialektyka Oświecenia polega na utoŜsamieniu racjo- 

——————— 
344 D. Owen, Maturity and Modernity, (s. 3, 141) twierdzi, Ŝe współczesna debata na temat 

krytycznej refleksji, która najsilniej jest widoczna w opozycji między modernizmem a postmoder-
nizmem, znajduje swe korzenie w pokantowskiej filozofii, z której wyłoniły się dwie tradycje. 
Pierwsza od Hegla, przez Marksa, do Habermasa, polega na realizacji nowoczesności przez zwięk-
szenie samoświadomości własnego autentycznego bycia oraz przez wypracowanie normatywnych 
kryteriów oceny działania. Druga tradycja trwa od Nietzschego, przez Webera, do Foucaulta, 
objawia się przez problematyzowanie własnej woli prawdy i niemoŜność ugruntowania własnego 
działania w uniwersalnych ahistorycznych teoriach. Co ciekawe, Owen nie ma zamiaru wykazy-
wać wyŜszości jednej formy krytyki nad drugą, lecz raczej uczynić tę drugą zrozumiałą. Na temat 
relacji między „krytyką” a „filozofi ą” zob. S. Symotiuk, Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki 
w polskich sporach filozoficznych XX wieku, Lublin 1978, szczególnie rozdział „Tradycja filozo-
ficzna a zagadnienie «Krytyki»”, s. 9–36 (tam równieŜ bibliografia dotycząca „krytycyzmu filozo-
ficznego”). 

345 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo 
IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 12. 

346 Ibidem, s. 106. 
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nalizacji z reifikacją — świat staje się obiektem instrumentalnego i technicznego  
panowania. 

Foucault jest świadomy odrębności swojego podejścia wobec szkoły frank-
furckiej. Wie, Ŝe Habermas zdaje sobie sprawę ze stawki, o którą toczy się 
współczesny spór. Razem z nim zgadza się z rozpoznaniem filozofii hermeneu-
tycznej i późnego Wittgensteina, Ŝe aby w ogóle rozumieć, musimy zacząć od 
całego szeregu rozumień, nie moŜemy krytyki uprawiać, wychodząc od abstrak-
cyjnych, metafizycznych zasad. Jednak postawa Habermasa wydaje się dla niego 
zbyt intelektualistyczna i abstrakcyjna. Foucault nie chce, jak szkoła frankfurc-
ka, rozliczać oświeceniowej odmiany racjonalizmu (szukać jądra racjonalności), 
wyznaczać granicy między racjonalizmem a irracjonalizmem: „Rozsądne byłoby 
— sądzę — nie atakować od razu racjonalizacji społeczeństwa i kultury jako 
całości, lecz raczej skupić się na paru wybranych polach, z których kaŜde obej-
muje jakieś fundamentalne doświadczenie: a więc na szaleństwie, chorobie, 
śmierci, zbrodni, seksualności itd.”347 Podejście Foucaulta traktuje krytykę  
w sposób na tyle odmienny, Ŝe Michael Dean proponuje uŜycie w stosunku do 
jego postawy pojęcia k r y t y c y z m348 (a nie krytyka). Nie zakłada się tutaj 
uniwersalnej podstawy, na bazie której krytycyzm byłby podejmowany, nie 
przewiduje jakiegoś końcowego, ostatecznego efektu, nie przyjmuje koniecznej 
jedności badanego obiektu. Autor Historii seksualności świadomy jest własnego 
zanurzenia w rzeczywistość, którą bada. Sam jest elementem dyskursów i poli-
tyki, których genealogię stara się zanalizować; jeśli chce być konsekwentny, nie 
moŜe szukać swego punktu odniesienia poza kulturą. Nie mówi więc o jednym 
Rozumie, lecz róŜnych postaciach racjonalności. Nie odwołuje się do „wielkiej” 
krytyki, lecz do krytycyzmu róŜnych sfer społecznej praktyki, np. więziennic-
twa, psychiatrii. Czyni to nie w imię jakiegoś ogólnego emancypacyjnego proce-
su, lecz przez analizę konsekwencji poszczególnych praktyk, pyta o to, ile kosz-
tuje przyjęcie takiej, a nie innej postaci rozumu. W odróŜnieniu od Habermasa 
czy Webera nie wierzy w progresywne odczarowanie świata i wzrost moŜliwo-
ści lepszego jego rozumienia. Wierzy jedynie w nowe sposoby odczarowywania, 
remistyfikacji, co niekoniecznie wiąŜe się z jakimś ogólnym procesem emancy-
pacyjnym. Nasze zwycięstwa są zawsze czasowe i lokalne. Szczególnie interesu-
ją go moŜliwości osiągnięcia maksymalnej wolności i autonomii jednostek i 
społeczności, walczy o ograniczenie form dominacji, szczególnie dotyczących 
grup mniejszościowych, np. więźniów, mniejszości seksualnych, pacjentów 
szpitali psychiatrycznych. Foucauldiański krytycyzm, kontestujący załoŜenia  

——————— 
347 PiW, s. 176. 
348 M. Dean, Critical and…, s. 119. 
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i rezygnujący z postawy wobec całościowej koncepcji społecznego porządku, 
„stara się uczynić łatwe gesty trudnymi” dla społecznej krytyki, nie buduje teorii 
politycznej ani nie opowiada się za jakąś koncepcją antropologiczną. 

Jak łatwo zauwaŜyć, usiłuje on zastąpić idealistyczną filozofię ostatecznej 
emancypancji nominalistyczną filozofią „nieustannej rewolty”.349 Czynność 
krytyki musi być podejmowana wciąŜ na nowo, nie ma ostatecznych rozwiązań, 
a kaŜde dotychczasowe pozytywne rozwiązanie moŜe stać się elementem nega-
tywnych procesów. Foucault nie chce zajmować postawy „pięknoducha”, który, 
jak mówi Deleuze, dostrzega róŜnice, ale chce je „uzgodnić” i „zjednoczyć”. 
Radykalne róŜnice kończą się krwawymi walkami. „Gdy problemy osiągają 
właściwy sobie poziom p o z y t y w n oś c i, a róŜnica staje się przedmiotem 
odpowiedniej a f i r m a c j i, wyzwalają one moc agresji i selekcji, która unice-
stwia pięknoducha, pozbawiając go toŜsamości i niszcząc jego dobrą wolę”.350 
Zapytany, czy darzy sympatią greckie podejście do moralności, czy stanowi ono 
alternatywę wobec teraźniejszości, Foucault odpowiada: 

 
Nie! Nie szukam alternatywy; nie moŜna znaleźć rozwiązania problemu w rozwiązaniu in-
nego problemu podniesionego w innym momencie przez innych ludzi. To, co chcę robić, 
nie jest historią rozwiązań i to stanowi przyczynę tego, Ŝe nie chcę zaakceptować słowa 
„alternatywa”. Chciałbym robić genealogie problemów (problématiques). Nie twierdzę, Ŝe 
wszystko jest złe, ale Ŝe wszystko jest niebezpieczne (a nie jest to to samo). Jeśli wszystko 
jest niebezpieczne, to cały czas mamy coś do zrobienia. Tak więc moja postawa nie pro-
wadzi do apatii, ale do hyper- i pesymistycznego aktywizmu.351 

 
„Teorie” Foucaulta nie są więc zwyczajnymi utopiami. Nie chodzi w nich  

o projektowanie idealnego społeczeństwa (np. wyemancypowanego), lecz raczej 
o próbę ironicznego dystansu wobec współczesnej rzeczywistości, przez na 
——————— 

349 J. Rajchman, Michel Foucault: The Freedom of…, s. 93. 
350 G. Deleuze, RóŜnica i powtórzenie, s. 23. Pluralizm Foucaulta oraz innych francuskich nie-

tzscheanistów nie moŜe teoretycznie przeciwstawić się Habermasa idei konsensusu, o ile wcze-
śniej wyrazili oni zgodę na moŜliwość niezgody (na pluralizm). Habermas utrzymuje, Ŝe aby 
uniknąć sprzeczności i utrzymać moc krytyczną teorii, naleŜy załoŜyć istnienie ponadpartykular-
nych standardów. Foucault twierdzi jednak, Ŝe dąŜenie do konsensusu niesie za sobą niebezpie-
czeństwo nietolerancji wobec róŜnicy, jest mniej wraŜliwe na niuanse Ŝycia społecznego. Autor 
Historii seksualności nie neguje jednak Habermasa modelu konsensusu, oświadcza jedynie, Ŝe jest 
przeciwko „niekonsensusowi” (stanowisko mniej radykalne). Jego postawa nie blokuje dyskusji na 
temat problemów społecznych, jednocześnie daje wciąŜ moŜliwość zapytywania o przyczynę 
róŜnic, o to, czy w ogóle istnieje grunt pod dyskusję. Foucault nie zgadza się na pierwotne załoŜe-
nie istnienia jakiegoś „my”, albowiem zawsze jesteśmy częścią róŜnych przypadkowych społecz-
ności. 
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przykład wyjawienie prawdopodobnego zdziwienia przyszłych pokoleń, Ŝe oto 
w tak dziwaczny sposób postrzegaliśmy świat i siebie samych: 

 
Nadejdzie moŜe dzień zdziwienia. Niepojęta wyda się cywilizacja tak zajadle doskonaląca 
ogromne aparaty wytwarzania i niszczenia, a znajdująca skądinąd czas i niebywałą cier-
pliwość na pilne rozpatrywanie niepokojącej istoty seksu; uśmiech wywoła, być moŜe, 
przypomnienie niegdysiejszej wiary, Ŝe w tej dziedzinie spoczywa prawda nie mniej dro-
gocenna niŜ prawdy wyrywane ziemi, gwiazdom, czystym formom ludzkiej myśli; zadzi-
wiać będzie Ŝarliwość pozorowania, Ŝe wydobywamy z mroku seksualność…352 

 
W wypadku francuskiego filozofa moŜna by zaproponować analogicznie do 

modelu „krytyka–prawda–emancypacja” model „k r y t y c y zm –
p r o b l e m a t y z a c j a – o p ó r”, w którym elementy rzeczywistości poddajemy 
genealogicznej analizie i w ten sposób, problematyzując, wykazujemy ich przy-
padkowy, historyczny, pojedynczy charakter. P r o b l e ma t y z a c j e  polegają 
m.in. na wykazaniu, Ŝe nie ma jakiejś jednej postaci rozumu, są róŜne postacie 
racjonalności i Ŝadna nie jest konieczna; są moŜliwości innego porządkowania 
świata. Czynimy to, aby wykazać moŜliwości o p o r u  (résistance), zmiany 
dotychczasowych relacji władzy. Jest to więc taki rodzaj krytyki, który nie jest 
w stanie przyjąć ponadkontekstualnej perspektywy, który polega na uświado-
mieniu nam naszych uprzedzeń (w naszej samowiedzy) oraz „mechanizmów”, 
przyczyniających się do ich utrzymywania; ich przypadkowości i „kruchości”. 
Badacz, chociaŜ nie jest w stanie odizolować się od praktyk władzy, nie jest z 
nimi identyczny. Być moŜe przez samo ukazanie praktyk władzy rozluźnia jej 
uchwyt, kwestionuje ich naturalność i konieczność. Foucault wcale nie utrzy-
mywał, Ŝe jego twierdzenia i interpretacje były wolne od władzy, jego zadaniem 
nie było uwalnianie prawdy od władzy. Celem było raczej wywołanie „efektów 
prawdy”, tworzenie dyskursów, które zaburzałyby równowagę między relacjami 
władzy  
i wiedzy. W ten sposób historie Foucaulta mają charakter fikcji, poniewaŜ nie 
zakładają jakiejś „prawdziwej” wiedzy o historii. Jak pisze Deleuze, komentując 
Foucaulta, „zawsze pisałem tylko fikcje”: „Ale nigdy fikcja nie wytworzyła tyle 
prawdy i realności”.353  

Dlatego moŜna powiedzieć, iŜ Foucault jest nie tylko filozofem władzy, która 
nami rządzi jako przypadkowa, ślepa siła, rozproszona niczym mgła aerozolu,  

——————— 
351 M. Foucault, Afterword: the Subject and Power, [w:] H. Dreyfus, P. Rabinow, Michel  

Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, wyd. 2 , Chicago 1983, s. 231–232. 
352 HS, s. 138. 
353 G. Deleuze, Foucault, Minuit, Paris 1986, s. 128. 
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a jednocześnie wszechobecna, bo jak gdyby rozpuszczona w naszej krwi.354 
MoŜna powiedzieć wręcz coś innego, Ŝe F o u c a u l t  j e s t  f i l o z o f e m  
w o l n oś c i: kształtują nas relacje władzy, które jednakŜe nie są konieczne  
i które moŜemy zmienić, którym moŜemy się oprzeć.  

 
 

Pomiędzy skrajnościami 

Foucault w swym tekście o Oświeceniu stara się wygrywać s p r z e c z n o -
ś c i  samej myśli Kanta, sprzeczności między historycznością a transcendentali-
zmem, między publicznym a prywatnym, między wolnością a jej ograniczeniem 
(koniecznością). Mimo Ŝe projekt Kanta wydaje się całościowy i totalny, to 
trudno zignorować tkwiące w nim sprzeczności, które według Zdzisława Kra-
snodębskiego „wynikają z wewnętrznego napięcia jego myśli, nie są prostą nie-
konsekwencją wielkiego myśliciela, lecz poniekąd sprzecznością epoki”.355 

Być moŜe sam projekt Oświecenia jest takŜe uwikłany w takie sprzeczności, 
tak Ŝe jego spadkobiercami czuć się mogą zarówno „dogmatyczni” zwolennicy, 
jak i „pozorni” przeciwnicy.356 Jak powiada Stefan Morawski: „współczesną 
myślą nie jest to jedynie, co się w ostatnich dwu dekadach wyłoniło. Współcze-
śni są w jednakowym stopniu i ci, którzy bronią tzw. postmodernizmu, i ci, któ-
rzy go atakują. Najdobitniej widać to na przykładzie pięknego szkicu Foucaulta 
o Kancie, w dwusetną rocznicę jego rozwaŜań, pt. Czym jest Oświecenie?  
Foucault krytyczny wobec krytycyzmu Kantowskiego, pozostaje jednak jego 
sojusznikiem”.357 
——————— 

354 Por. B. Banasiak, Michel Foucault — Mikrofizyka władzy, „Literatura na Świecie” 1998,  
nr 6 (203). 

355 Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, PIW, Warszawa 1991, s. 39. Filozofia Kanta 
uwikłana w szereg sprzeczności, niemoŜliwych do rozwiązania w ramach jego systemu, moŜe 
podlegać róŜnorodnej interpretacji przez współczesną myśl, dla której te sprzeczności mają 
charakter pozytywny. Jak zauwaŜa Krasnodębski: „Pogodzenie ze sobą planu natury i rozumne-
go planu człowieka, nieuchronność biegu historii z wolnością człowieka jest nie tylko podsta-
wowym problemem historiozofii Kanta, lecz powraca potem w innych filozofiach dziejów jako 
nierozwiązalny dylemat”. Wydaje się, Ŝe i współcześnie pytanie, czy ludzkość moŜe osiągnąć 
dojrzałość przy uŜyciu własnego rozumu, czy w procesie zdobywania samowiedzy będzie się 
opierać na własnych racjonalnych umiejętnościach, jest aktualne i inspirujące dla krytyków 
współczesności. 

356 Por. G. G. Harpham, So…What Is Enlightenment? An Inquisition into Modernity, „Critical 
Inquiry” 1994 (Spring), nr 20, s. 524–556. 

357 O filozofowaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis, rozmowa ze S. Moraw-
skim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995, s. 14. 
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Horkheimer i Adorno, rekonstruując „dialektykę Oświecenia”, pokazują, jak 
ideał politycznej emancypacji i uniwersalnych praw przekształca się we własne 
przeciwieństwo — represję, instrumentalizację i techniczne panowanie. Co 
istotne, nie upatrują przyczyn „regresu Oświecenia” w „wymyślonych specjalnie 
dla celów takiego regresu nacjonalistycznych, pogańskich i innych mitologiach 
nowoczesnych, lecz w  s a m y m  ośw i e c e n i u ”.358 Ale właśnie ci sami 
spadkobiercy Oświecenia nawołują do krytycznego myślenia, które „wymaga 
dziś zajęcia stanowiska w obronie resztek wolności, w obronie dąŜeń do rze-
czywistego humanizmu, nawet jeśli wydają się one bezsilne w obliczu wielkiego 
pochodu historii”.359 

Dlatego Foucault nie chce negować Oświecenia, co samo stanowiłoby zgo-
dę na „szantaŜ Oświecenia”, lecz w nim samym dostrzega juŜ zawartą samo-
negację. Jak powiada Kant zaraz po paradoksalnym powiedzeniu „myślcie, ile 
chcecie i o czym chcecie, ale bądźcie posłuszni!”:360 „Stajemy tu wobec dziw-
nego, niespodziewanego biegu spraw ludzkich, biegu, w którym — jeśli rozpa-
trywać go z grubsza — p r a w i e  w s z y s t k o  j e s t  z a w s z e  p a r a d o k-
s a l n e”.361 Foucault — filozof ekstremalności — postrzega wszystko jako 
paradoksalne. Jego o s c y l a c j a  pomiędzy determinizmem, w którym pod-
miot jest jedynie społeczno-historycznym konstruktem na przecięciu róŜnych 
dyskursywnych reŜimów, a samokreatywnym anarchistycznym podmiotem, 
który ma uczestniczyć w nieskończonych praktykach wolności, wydaje się 
eksploracją kantowskiej antynomii między koniecznością i wolnością.  
Foucault nie jest w stanie zgodzić się na Ŝadną ze skrajnych interpretacji 
Oświecenia. Oświecenia jako historycznej praktyki o kolonialnych zapędach  
i ekspansywnej kulturze, która chce rozpowszechnić swą władzę i własne war-
tości na skalę światową, jak pragną to widzieć niektórzy postmoderniści. Nie 
chce teŜ zgodzić się na fundamentalne załoŜenie Oświecenia, na rozróŜnienie 
między prawdą i ideologią, władzą i wiedzą czy współzaleŜność między praw-
dą i wolnością (co nazywa „szantaŜem Oświecenia”). Foucault nie wierzy, Ŝe 
zakwestionowanie tych fundamentalnych załoŜeń uczyni z nas barbarzyńców i 
despotów, (cynicznie) nie wierzy teŜ, iŜ utrzymanie tych dystynkcji uchroni 
nas przed etnocentryzmem i ideologiczną dominacją. Co więcej, tylko kwe-
stionując dotychczasowe załoŜenia (równieŜ własne), testując granice, moŜe-
my pracować nad wolnością. 

——————— 
358 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka Oświecenia, s. 13. 
359 Ibidem, s. 9. 
360 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, s. 60. 
361 Ibidem, s. 60 [wyróŜnienie — A. K.]. 
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Sprzeczności Foucaulta, są powtórzeniem „instruktywnej sprzeczności” Kan-
ta, na przykład „kiedy wyjaśniał rewolucyjny entuzjazm jako znak dziejów po-
zwalający inteligibilnemu zadatkowi rodzaju ludzkiego przejawić się w świecie 
fenomenów”.362 Habermas, w dwuznacznym hołdzie złoŜonym po śmierci  
Foucaulta, w sposób o wiele bardziej Ŝyczliwy niŜ w komentarzach wcześniej-
szych, wręcz z uznaniem, spogląda na powrót Foucaulta do oświeceniowej tra-
dycji krytycznej. W jego pismach dostrzega to, co widział w nim jako w czło-
wieku, który z jednej strony świat „obserwował ze stoickiego punktu widzenia”, 
powściągliwego, powaŜnego, obiektywnego uczonego, a z drugiej strony jako 
„polityczną witalnością łatwego do zranienia, subiektywnie pobudliwego, wraŜ-
liwego moralnie intelektualisty”.363 To właśnie „oscylacje” i „napięcia” myśli 
Foucaulta wydały mu się nadzwyczaj cenne. 

Te oscylacje i labilność myśli wynikają z niemoŜności zajęcia jakiegoś okre-
ślonego miejsca, jakiejś teoretycznej pozycji oraz niechęcią przed byciem zakla-
syfikowanym. Jak powiada Zdzisław Cackowski, „Ŝycie rozumu znajduje się 
m i ę d z y”.364 Między porządkiem i chaosem, chociaŜ to tendencje odśrodkowe, 
pochwała róŜnorodności wydaje się dla Foucaulta — przypomnijmy: filozofa 
ekstremalności — waŜniejsze niŜ „ostateczny” porządek.  

Okazuje się, Ŝe juŜ w latach sześćdziesiątych Foucault był świadom, iŜ jego 
archeologia posiada „niepewny”, c h w i e j n y  s t a t u s. Dostrzega trudności 
(które zresztą dotyczą całej filozofii ekstremalnej) braku „ugruntowania” wła-
snego dyskursu, trudności dylematu empiryczne–transcendentalne. Z jednej 
strony zadaniem archeologii jest „atakowanie ostatniej reduty myśli transcen-
dentalnej”. Z drugiej strony podejmuje Foucault „li tylko empiryczne badania 
poświęcone zjawianiu się i przekształcaniu dyskursów”. JeŜeli więc jego dys-
kurs ma jedynie wymiar empiryczny, to czy jest w stanie „uniknąć naiwności 
wszystkich pozytywizmów?”,365 czy jest w stanie stawiać pytania radykalne, 
kwestionować rzeczy na poziomie transcendentalnym (filozoficznym?): 

 
I jakŜe by twoje przedsięwzięcie mogło funkcjonować jako podwaŜenie problematyki po-
czątku i nieruchomego powrotu do podmiotu tworzącego? JeŜeli natomiast zamierzasz 
stawiać pytania radykalne, jeśli chcesz umieścić swój dyskurs na poziomie, na którym my 
się znajdujemy, wówczas — jak dobrze wiesz — wejdzie on na nasze tereny i wpisze się, 

——————— 
362 J. Habermas, Uwagi dotyczące…, s. 77. 
363 Ibidem, s. 74. 
364 Z. Cackowski, Rozum między chaosem a „Dniem Siódmym” porządku, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 1997, s. 43. 
365 AW, s. 244. 
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jako kolejny element, w wymiar, od którego usiłuje się przecieŜ uwolnić. Albo więc nas 
nie dosięga, albo go odzyskujemy.366 

 
Foucault mówi wprost, Ŝe „unika gruntu”, dokonuje „decentracji nie dającej 

przywileju Ŝadnemu centrum”. Sugeruje jednak, Ŝe być moŜe podejmie powyŜ-
sze problemy na „wyŜszym” poziomie i za pomocą innych metod, lecz nie chce 
jeszcze tej kwestii rozstrzygać: „Godzę się na to, by mój dyskurs zatarł się, tak 
jak figura, która zdołała go unieść do tego miejsca”.367  

Podobny problem napotykają jego późniejsze analizy władzy, które nie po-
winny wychodzić od teorii władzy, ale nie mogą obyć się bez „konceptualiza-
cji”: „Tym, co naleŜy sprawdzać, jest w pierwszym rzędzie «instrumentarium 
pojęciowe». Oznacza to, iŜ konceptualizacja nie powinna się opierać na za-
mkniętej teorii przedmiotu: schwytanie przedmiotu w sieć precyzyjnych pojęć 
nie jest jedynym ani wystarczającym kryterium sukcesu. Musimy zdać sobie 
sprawę z uwarunkowań historycznych, które tkwią u podłoŜa naszych konceptu-
alizacji”.368 Foucault wielokrotnie podkreślał, Ŝe nie ma „ogólnej teorii” władzy, 
w 1977 roku mówił: „nie mamy ogólnej teorii pozwalającej ją [władzę — A. K.] 
ująć, postępuję jak ślepy empirysta, to znaczy znajduję się w najgorszej sytuacji. 
Nie mam ogólnej teorii i nie mam teŜ pewnego narzędzia”.369  

Francuski nietzscheanista (zobacz rozdział pierwszy) jest spadkobiercą pro-
blemów myśli Nietzschego, która odsłaniała „ukryty mechanizm aktywności 
filozoficznej” oraz demaskowała wściekłość „kapłanów”, „pretendujących do 
uniwersalnej wiedzy”. Jako filozof ekstremalności musi ustosunkować się do 
pytania, które w imieniu Nietzschego stawia Klossowski: „Kim jest filozof, któ-
ry zrzucił kapłańską maskę prawdy?”370  

Mamy tutaj do czynienia z rodzajem szeroko pojętej hermeneutyki (radykal-
nej?, genealogicznej? — zobacz rozdział czwarty), która będąc a n t y f u n d a -
m e n t a l n a,  a n t y p l a t oń s k a,  a n t y d u a l i s t y c z n a, nie jest w stanie 
przedstawić „f u n d a m e n t a l n e g o”  a r g u m e n t u  p r z e c i w k o  f u n -
d a m e n t a l i z m o w i. Jak powiadają Dreyfus i Rabinow: „moŜliwość działania 
nie moŜe być ugruntowana w uniwersalnych ahistorycznych teoriach indywidu-
alnego podmiotu… czy w warunkach społeczności i rozmowy, ale najbardziej 
kłopotliwe w naszej obecnej sytuacji jest to, Ŝe w rzeczywistości takie usiłowa-

——————— 
366  Ibidem. 
367 Ibidem, s. 247. 
368 PiW, s. 175. 
369 DIT, t. 3, s. 404. 
370 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo 

KR, Warszawa 1996, s. 32. 
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nia zachęcają do tego, na co wszystkie druŜyny winny się zgodzić”.371 Efektem 
tego klasycznego p r o b l e m u  s a m o o d n i e s i e n i a  jest cały szereg reinter-
pretacji i autotransformacji, których częścią była propozycja wyznaczenia no-
wego etosu intelektualisty (zobacz rozdział drugi), będąca próbą wykroczenia 
poza dotychczasowe pojmowanie jego roli i funkcji.  

Krytyka koncepcji Foucaulta (np. Taylor, Habermas, Fraser), skoncentrowa-
na zasadniczo na jego pojęciu władzy, na problemie uzasadnienia jego własnych 
twierdzeń, problemie podmiotu, w pewnym sensie nie uwzględnia ewolucji oraz 
pełnego samoświadomości napięcia jego myśli. Albowiem francuski filozof 
próbuje przezwycięŜyć sprzeczności własnej teorii; rozwija więc koncepcje wła-
dzy, którą odróŜnia od stosunków dominacji (zobacz rozdział piąty), wprowadza 
pojęcie jaźni (zobacz rozdział ósmy) oraz odwołuje się do oświeceniowego eto-
su (zobacz rozdział szósty) i nawiązujących do staroŜytności technik siebie 
(praktyk wolności). NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe próby rozwiązania przez  
Foucaulta własnego dylematu, sprzeczności własnych koncepcji nigdy nie 
otrzymały klarownej postaci; tym bardziej Ŝe ostatnim jego pismom daleko do 
spójności i jednoznaczności. 

——————— 
371 H. Dreyfus, P. Rabinow, What is Maturity? Habermas and Foucault on „What is Enlighten-

ment?”; D. Hoy (red.), Foucault: A Critical Reader, Blackwell Publishers Inc., Cambridge 1986, 
s. 118. 
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Jaźń, krytyka i transgresja 
 
 

Być moŜe kładłem zbyt duŜy nacisk na techniki dominacji  
i władzy. Teraz jednak coraz bardziej interesuje mnie inter-
akcja między „mną” a innymi oraz techniki indywidualnej 
dominacji, historia tego, jak jednostka oddziałuje sama na 
siebie poprzez technikę siebie. 
 

Michel Foucault, Techniki siebie 

 
 
W latach osiemdziesiątych w myśleniu Foucaulta pojawia się problem 

p o d m i o t u. Nic więc dziwnego, Ŝe tym, którzy zapamiętali go jako piewcę 
„kresu człowieka”, powiada w przedmowie do UŜytku z przyjemności: „Czło-
wiek sądził, Ŝe się oddala, a oto stoi na wprost siebie”.372 Słowa te nie świadczą 
jednak o rodzaju konwersji, powrocie do filozoficznej antropologii czy dyskursu 
humanistycznego. Stanowią próbę myślenia o ludzkiej podmiotowości po struk-
turalistycznym i „językowym” zwrocie, próbę myślenia o c z ł o w i e k u  f i l o -
z o f i i  e k s t r e m a l n e j.  

Ostatni okres twórczości autora Historii seksualności moŜna postrzegać jako 
kolejny kryzys jego myśli, kolejną próbę myślenia inaczej. MoŜna teŜ interpre-
tować jako logikę myśli, która w końcu próbuje poruszać problem ludzkiej wol-
ności i kreatywności. Obok zagadnień wiedzy i władzy pojawiają się problemy 
subiektywności i etyki. Pojęcia jaźni, etyki i wolności nie tyle dokonują trans-
formacji ile uzupełniają rodzaj uprawianej przez francuskiego filozofa krytyki. 

Kolejny zwrot w myśleniu Foucaulta nie prowadzi więc do głębszej i pełniej-
szej penetracji jaźni moralnej. Wręcz przeciwnie, chce raczej zmusić ludzi do 
wymyślania nowych form relacji wobec siebie, pokazując, Ŝe w społeczeństwie 

——————— 
372 HS, s. 151. 
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zawsze jest pewna liczba moŜliwych transformacji. W jednym z wywiadów,  
w opozycji do humanistycznej sentencji Marksa, Ŝe „człowiek tworzy człowie-
ka”, mówi: „Dla mnie to, co musi być tworzone, nie jest człowiekiem, takim, 
jakim go zaprojektowała natura, albo zgodnym ze swoją istotą; przeciwnie, mu-
simy tworzyć coś, co jeszcze nie istnieje i o czym nie wiemy, w jaki sposób  
i czym będzie”.373  

MoŜna zauwaŜyć (choć Foucault zapewne nie uŜyłby takiego określenia), Ŝe 
mamy obecnie sytuację k r y z y s o wą374 (co zresztą zgodne było z pochodze-
niem pojęcia „krytyki” od greckiego słowa krinein, jako oddzielenie, kryzys), Ŝe 
dotychczasowe formy legitymizacji podmiotu moralnego rozpadają się, nie mają 
wystarczającej siły przekonywania. Znika moralność, która polegała na podpo-
rządkowaniu się kodeksom czy regułom.375 Innymi słowy, nie ma juŜ etyki jako 
zbioru kodeksów, nie ma uniwersalnych wartości, są tylko róŜne style Ŝycia. 
Mówiąc krótko, moralność nie polega na ścisłym trzymaniu się norm i kodek-
sów, ale na postępowaniu zgodnie z tym, co przyczynia się do wzrostu sił i wol-
ności człowieka, co czyni go w miarę niezaleŜnym od uznanych form społecz-
nego porządku. To, co inni odczytują jako upadek wartości, kryzys podmiotu, 
Foucault odbiera jako czas autokreacji, jako czas róŜnych jaźni, róŜnych grup 
ludzi, wspólnie poszukujących moŜliwości doskonalenia siebie. Tropy w kie-
runku takiego myślenia moŜna odnaleźć juŜ w staroŜytności, w renesansie czy  
w XIX-wiecznym dandyzmie. Troska o siebie osiąga jednak apogeum współcze-
śnie. I nie jest to jedynie postać egocentryzmu, neurotyczna koncentracja na 
sobie samym. Rezygnuje się tutaj z odkrywania prawdziwego ja, sartre’owskiej 
autentyczności, jaźni, która ma być wymyślona (a nie odkryta), poddawana eks-
perymentom przez róŜne praktyki samokreowania, kierowania sobą. Nie jest 
jednak tak, iŜ wszystko jest moŜliwe, Ŝe moŜna robić wszystko. To, co nas ogra-
nicza i co jednocześnie jest punktem wyjścia autokreacji, jest z jednej strony 

——————— 
373 DIT, s. 74. 
374 JuŜ w Archeologii wiedzy Foucault pisał: „Kryzys ów dotyczy refleksji transcendentalnej,  

z którą utoŜsamiała się filozofia od Kanta; dotyczy problematyki początku, obietnicy powrotu, za 
pomocą której omijamy róŜnicę naszej teraźniejszości; dotyczy pewnej myśli antropologicznej, 
która wszystkie pytania podporządkowuje pytaniu o byt człowieczy i pozwala uniknąć analizy 
praktyki” (AW, s. 243). 

375 Allan Megill podkreśla, Ŝe Foucault podziela wraz z Nietzschem i Heideggerem fundamen-
talne załoŜenie kryzysu kulturowego, gdy pisze: „Aktywnie kultywuje idee i rzeczywistość kryzy-
su. Jego ewidentnym pragnieniem jest pozostawienie istniejącego świata w ruinach. UwaŜa się za 
krytyka i ontologa, ale ta ontologia jest ontologią jego własnego języka, i widzi krytycyzm nie w 
konwencjonalnym sensie projektu naszkicowanego, aby zaprowadzić nas do rajskiego zrozumie-
nia, ale w poststrukturalnym… sensie «doprowadzenia do kryzysu»” (Prophets of Extremity: 
Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, s. 183).  



Myśl krytyczna 178

maszynerią epoki, szeregiem ograniczeń, jakie narzuca nam kultura, z drugiej 
zaś pozostałym w spadku po Oświeceniu etosem wolności. MoŜemy kreować 
siebie, pod warunkiem Ŝe te kreacje nie są przyczyną naszego zniewolenia, za-
blokowania dalszych praktyk wolności. Autor Nadzorować i karać do końca nie 
chce pozostać wspólnikiem władzy, jakiejkolwiek władzy. 

Foucauldiańskie pojęcie transgresji nie powinno się nam kojarzyć ze ślepą, 
szaleńczą negacją ograniczeń, jakie narzuca nam kultura, nie jest przekrocze-
niem rzeczywistości na przekór niej, transgresja nie jest teŜ obietnicą wolności  
i wyzwolenia, chociaŜby przez domniemanie, Ŝe po drugiej stronie znajduje się 
jakieś autentyczne, pełne doświadczenie, Ŝe ujawni się w pełni „obecność”, Ŝe 
kryje się tam Prawda. Filozofia ekstremalna, nie będąc filozoficznym anarchi-
zmem czy myślowym dadaizmem, ujawnia jedynie pewien ruch, moŜliwy gest, 
który przeciwstawiając się porządkowi zastanemu, nie wskazuje na porządek 
ostateczny. W eseju o Kancie autor sugeruje, Ŝe nie ustanawia jedynie afirmacji 
czy „pustego snu o wolności”, lecz „eksperymentalną” postawę. „Krytyczna 
ontologia nas samych” jest „testowaniem granic” (granic władzy), poza które 
moŜliwe jest wykroczenie i potencjalna praca nad sobą i własną wolnością. 
Transgresja jest to taka autotransformacja, która uwzględnia aktualne ogranicze-
nia władzy, nie sugerując, Ŝe nastąpi kiedyś ostateczny moment ich zniesienia.  

Foucault, badając rzeczywistość w jej wielowymiarowych aspektach, twier-
dzi, Ŝe jego genealogie obejmują trzy dziedziny. Obok „formacji wiedzy”  
i „systemów władzy” uwzględnia „formy, w których jednostki mogą i muszą 
uznać siebie za podmioty”.376 Jego analizy obracają się wokół wzajemnie ze 
sobą związanych: wiedzy, władzy i etyki. Mówiąc bardziej tradycyjnym języ-
kiem (który nie uwzględnia „antyhumanistycznej” postawy Foucaulta — na 
przykład brak odrębnego, autonomicznego pojęcia podmiotu) moŜna zauwaŜyć, 
Ŝe te wzajemne wymiary genealogii rekonstytuują świadomość (relacje wiedzy) 
oraz wolę (relacje wobec innych — władzy, relacje wobec siebie — etyka).  

PoniewaŜ nasze historyczne formy władzy i wiedzy określają, kim jesteśmy, 
Foucault nakazuje pytać, jak myśleć inaczej, jak przekraczać te wzajemne odwo-
łania władzy i wiedzy, jak przekraczać to błędne koło. Lecz czy sama „proble-
matyzacja” naszej teraźniejszości jest w stanie otworzyć nowe moŜliwości my-
ślenia? Czy sam fakt, Ŝe dostrzegamy przypadkowość praktyk, które nas okre-
ślają, Ŝe zauwaŜamy, iŜ moŜna myśleć inaczej i granice naszej wiedzy kiedyś 
przebiegały w innym kierunku, jest w stanie otworzyć nową przestrzeń myśle-
nia? Problemem jest, czy Foucauldiańska wola transgresji nie jest tylko czymś 
na kształt anarchicznego hasła, które nie znajduje pokrycia w teorii? NaleŜałoby 
——————— 

376 HS, s. 144. 
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zatem zbadać, w jaki sposób jego teoria otwiera moŜliwości samoprzemiany, 
zmiany dotychczasowej wiedzy i woli. 

Jako Ŝe istnieje wzajemna zaleŜność wiedzy, władzy i etyki, moŜna przy-
puszczać, iŜ występuje teŜ relacja pomiędzy władzą i etyką. Foucault mówi  
o tym, stwierdzając istnienie wzajemnej zaleŜności („agonizmu”) pomiędzy 
władzą i wolnością: „Definiując władzę jako działanie na cudze działania, będą-
ce — dokładniej — kierowaniem ludźmi w najszerszym rozumieniu, włącza się 
do rachunku waŜny składnik: wolność. Władzę sprawuje się tylko nad wolnymi 
podmiotami i tylko w tej mierze, w jakiej one są wolne”.377 Pamiętajmy jednak, 
Ŝe wolność u Foucaulta nie odnosi się do podmiotu, który posiadałby stałą nie-
zmienną naturę czy fundament. Nie absolutyzuje się tutaj niezmiennej natury 
ludzkiej, dla której wolność polegałaby na zrzuceniu ograniczeń lub realizacji 
prawdy o człowieku. Ludzki podmiot nie jest pierwotnie dany, lecz jest raczej 
efektem róŜnych ograniczeń. Z jednej strony te ograniczenia są konieczne dla 
ludzkiego doświadczenia, ale z drugiej strony, tworząc nasze konkretne, specy-
ficzne i heterogeniczne „ja”,378 nie muszą koniecznie występować w takiej wła-
śnie postaci; nie są absolutne i niezmienne, są stabilizowane przez relacje  
władzy. Wolność polega właśnie na moŜliwości przekształcenia relacji władzy, 
na modyfikowaniu albo przekształceniu naszych ograniczeń (np. przez odmowę 
kwalifikowania nas jako chorych psychicznie, zboczeńców).379 Realizacja wol-
ności nie powoduje uwolnienia się od władzy, lecz od pewnych form władzy; 
wolność produkuje władzę, ale juŜ inną. Tak więc władza i wolność są współza-
leŜne tak, jak władza i etyka: „Władzy oraz swobodnej odmowy podporządko-
wania nie da się zatem oddzielić od siebie… Nieprzejednana wolność tkwi  
w samym sercu stosunku władzy — i zarazem stawia władzę przed nieustannym 
wyzwaniem”.380 Wolność i determinizm nie wykluczają się: „Nie jesteśmy  
w stanie konieczności i nie musimy umieszczać siebie pod znakiem wyjątkowej 
konieczności”.381 
——————— 

377 PiW, s. 187. 
378 Dla Foucaulta podmiot nie jest substancjalny, nie jest identyczny z samym sobą: „Nie masz 

wobec siebie takiej samej relacji, kiedy konstytuujesz siebie jako podmiot polityczny, który idzie 
głosować, wygłasza mowy na wiecu, i kiedy próbujesz spełnić swoje poŜądania w relacji seksual-
nej. Nie ma wątpliwości, Ŝe są pewne relacje i pewne wpływy pomiędzy tymi róŜnymi rodzajami 
podmiotu, ale nie stoimy w obecności tego samego podmiotu” (DIT, s. 718–719). 

379 „Trzeba zobaczyć takŜe to, iŜ nie moŜe być stosunków władzy, o ile podmioty nie są wolne. 
Gdyby ktoś był całkowicie w dyspozycji kogoś innego i stał się w ten sposób rzeczą, obiektem, na 
którym moŜemy stosować nieograniczony gwałt, nie byłyby to stosunki władzy. Aby doświadczać 
stosunków władzy, po obu stronach musi być przynajmniej pewna postać wolności” (DIT, s. 720). 

380 PiW, s. 188. 
381 M. Foucault, L’Impossible Prison, Seuil, Paris 1980, s. 46. 
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PoniewaŜ krytyczny element ontologii teraźniejszości polega na „otwarciu” 
moŜliwości zmian, wydaje się, Ŝe dopiero element etyczny, w którym „ja” zdo-
bywa pewną autonomię, w którym jednostka przez praktyki «jaźni» moŜe zmie-
niać siebie w interakcji z otoczeniem (społecznością), daje teoretyczne podstawy 
transgresji. Pod koniec lat siedemdziesiątych Foucault od języka praktyk domi-
nacji i form, które „ujarzmiają podmiot”, przechodzi do języka „technik jaźni”  
i „etycznych technik jaźni”. Na czoło wysuwa się pytanie o podmiot i „kierowa-
nie sobą”. Wcześniejsze problemy władzy i prawdy nie znikają. Chodzi przede 
wszystkim o wynalezienie nowego stylu, który nie unikałby pytań o podmiot. 
Sam autor opisuje efekt tej przemiany tak:  

 
I oto znowu okazało się, Ŝe trzeba dokonać trzeciego przemieszczenia, aby analizować to, 
co zwie się „podmiotem” — naleŜało szukać form i modalności stosunku do siebie, dzięki 
którym jednostka konstytuuje się i uznaje siebie za podmiot. Tak to, po zbadaniu gier 
prawdy na przykładzie pewnej liczby nauk empirycznych w XVII i XVIII wieku [chodziło 
o Słowa i rzeczy — A. K.], a następnie gier prawdy w relacjach z władzą, na przykładzie 
praktyk karnych, wyłoniło się nowe zadanie: badanie gier prawdy w relacji jednostki do 
siebie i ustanawiania samego siebie jako podmiotu, gdzie dziedziną odniesienia i polem 
badań będzie coś, co moŜna by nazwać „historią człowieka pragnienia”.382 

 
Foucault zastanawia się, jak poradzić sobie z problemem podmiotu, jak jego 

analizy historyczne mogłyby traktować o subiektywności. Rajchman uwaŜa, Ŝe 
foucauldiańskie myślenie o sobie, „troska o siebie” jest podstawową trudnością 
krytycznej myśli juŜ od Sokratesa: „subiektywność naleŜy do myśli krytycznej: 
nie moŜna jej uniknąć”.383 Poszukując nowego stylu, zwraca się do staroŜytnej 
greckiej etyki, znajdując w niej nieobecność „hermeneutyki podmiotu” i „czło-
wieka pragnienia” (tradycji augustyńskiej duchowości), tak chrakterystycznych 
dla nas (choćby przez obecność dyskursu psychoanalitycznego), oraz inspirację 
dla nowego sposobu kierowania własnym Ŝyciem. Foucault dostrzega u Greków 
odmienne niŜ w chrześcijaństwie tworzenie relacji do samego siebie; nie był to 
szereg „praktyk, dzięki którym jednostki zaczęły zwracać na siebie uwagę, roz-
szyfrowywać siebie, widzieć siebie i uznawać się za przedmioty pragnienia”.384 
StaroŜytność była „nakierowana na etykę”, tzn. na proces samotworzenia, który 
chroni jednostkę przed niewolą wobec jej pragnień. Jednostka chce pozostać 
panem własnego Ŝycia, swoich pragnień (stąd konieczność ćwiczeń i ascezy),  
a system reguł nie ma charakteru ścisłego kodu. Nie jest, jak w chrześcijaństwie, 

——————— 
382 HS, s. 147. 
383 J. Rajchman, Truth and Eros, Foucault, Lacan and Question of Ethics, s. 7. 
384 Ibidem, s. 145. 
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nakierowany na autorytet, nakaz, prawo. Autor Historii seksualności nie chce 
odnaleźć zapomnianych przez nas greckich źródeł etyki. Chce odnowić „sztukę 
egzystencji jednostki”. Jednostka nie jest wyłącznie elementem w sieci władzy, 
nawet jeśli władzy nie definiujemy jako relacji dominacji, „ujarzmiania”, lecz 
jako sposób rządzenia jednostkami, sposób kierowania innymi, jako „relacje 
strategiczne”. Nie chodzi o nowy, łagodny, „pasterski” sposób rządzenia jed-
nostkami, jaki prowadzi współczesna humanistyka (na usługach społecznych 
struktur), dając w efekcie coraz intensywniejszy proces subiektywizacji.  
Foucault preferuje taki typ jednostki, który moŜe w sposób krytyczny i reflek-
syjny oddzielić się od praktyk społecznych, a w ramach tych praktyk zyskuje 
pewną autonomię. Jak stwierdza Paul Veyne: 

 
„[J]a” uwalnia nas od myśli, Ŝe między moralnością a społeczeństwem bądź tym, co 
bywa tak nazywane, istnieje analityczny lub konieczny związek, wówczas nie ma po-
trzeby czekać na rewolucję, aby zacząć być współczesnym „ja” — to nowa strategia 
moŜliwości.385 
 

Ten nowy rodzaj „j a” m oŜ e  m o d y f i k o w ać  w ł a s n e  o g r a n i -
c z e n i a. Do tej pory, zarówno w swych archeologiach, jak i genealogiach,  
Foucault nie mówił o moŜliwościach tworzenia siebie, o podmiocie jako twórcy 
aktywności i praktyk. Tworzenie siebie w etycznym i politycznym wymiarze 
nabiera waŜności dopiero teraz, choć odbywa się to raczej przez szereg sugestii 
niŜ systematyczne studia. Ta nowa „subiektywność” pojawia się w efekcie pytań 
o moŜliwości aktywnego kreowania własnej rzeczywistości, lecz bez podejmo-
wania pytań o powinność. W stosunku do „ja” osadzonego w sieci władzy,  
w historycznej maszynerii danej epoki nie moŜna uŜywać słowa „powinien”, 
gdyŜ zakłada ono zbyt wielką autonomię podmiotu, który świadomie musi się 
podporządkować prawu moralnemu (niczym na przykład podmiot kantowski).  
Z kolei neguje się tu strukturalistyczne uśmiercenie podmiotu, który nie posiada 
autonomii (w Les Mots autor rezygnował z podmiotowości, dając prymat  
episteme epoki). Foucault stara się wykroczyć poza opozycję transcendentalizm–
postmodernizm. Mikrofizyka władzy, analiza praktyk dyscyplinarnych dawała 
wraŜenie determinizmu władzy działającej na ciała. Obecne w Nadzorować  
i karać praktyki normalizacji i uległe uŜyteczne podmioty produkowane przez 
praktyki dyscyplinarne z nowej perspektywy badań praktyk etycznych mogą 
wydawać się podejściem redukującym bogactwo ludzkiej podmiotowości.  
Z perspektywy czasu Foucault moŜe jednak stwierdzić: 

 

——————— 
385 P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 327. 
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Chodziło o pokazanie, jak mogły pracować mechanizmy społeczne do dnia dzisiejszego, 
jak formy represji i ograniczeń działały, a następnie wychodząc od tego, trzeba zostawić 
ludzi samych, wiedzących to wszystko, z moŜliwością autodeterminacji i wyboru własnej 
egzystencji.386 
 

Podmiot jest tworzony przez pratiques d’assujettissement, lecz jednocześnie 
poprzez bardziej autonomiczne — pratiques de libération, oczywiście wycho-
dzące od „pewnej liczby reguł, stylów i konwencji, które moŜna w kulturze  
odnaleźć”.387 

Genealogia podmiotu jest częścią „historii prawdy” wytwarzanej przez wza-
jemne oddziaływania strategii dyskursu i władzy. Archeologiczno-genealogiczna 
perspektywa wskazuje na ograniczenia nałoŜone na teraźniejszość przez mecha-
nizmy rządzenia i „prawdę” (czyli relacje władzy i wiedzy). Sposoby analizy 
subiektywności są podobne do analiz prawdy i władzy, z którymi podmiot jest 
związany. Tak jak autor Historii seksualności nie przedstawia własnej teorii 
prawdy, lecz analizę form racjonalności, reguł, procedur i metod, w których 
prawda jest produkowana, i tworzy „gry prawdy”, jak nie przedstawia teorii 
władzy i państwa, lecz szuka systemów praktyk, technik i technologii rządzenia, 
tak teŜ nie mówi o etyce czy systemie moralnych kodeksów, zastępując je histo-
rią rodzajów praktyk etycznych (nie mówi, lecz prezentuje róŜne sposoby mó-
wienia). Przedstawia etykę jako dziedzinę praktyk wolności skoncentrowanych  
na ćwiczeniu siebie w wolności, na kreowaniu siebie. Prawda, władza i pod-
miot, albo raczej „gry prawdy”, „technologie rządzenia” i „techniki siebie”, to  
foucauldiański trójkąt — klucz do zrozumienia krytycznej i etycznej myśli  
Foucalta.  

Problematyzujący i praktyczny podmiot spogląda zawsze ze swojej konkret-
nej perspektywy, w jaką jest wpisany. Pozbawiony jest transcendentalizmu. 
„Jaźń” okazuje się czymś innym niŜ „człowiek humanizmu”, „transcendentalne 
ego” czy jednostka jako efekt ujarzmienia (technologii władzy), o których mówił 
wcześniej. Nie ma głębokiej źródłowej jaźni, wyraŜającej się przez obecne prak-
tyki i krytykę. Jedyny sposób na badanie tego podmiotu to analiza jego form 
wpisania w porządek epoki.  

W Historii seksualności Foucault przedstawia róŜne sposoby, przez które lu-
dzie konstytuowali siebie jako podmioty etyczne. Nie interesują go podobień-
stwa i cechy wspólne róŜnych praktyk etycznych ani próby odnalezienia jedynie 
prawdziwych i esencjalnych cech podmiotów etycznych, kładzie nacisk na 

——————— 
386 DIT, s. 732. Une esthétique de l’existence (spotkanie z A. Fontaną, pierwotnie opublikowa-

ne w „Le Monde” w 1984 roku). 
387 Ibidem, s. 733. 
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zmiany i transformacje: „Istnieją róŜne sposoby «zachowywania się» moralnego, 
róŜne sposoby, by działająca jednostka działała nie tylko jako agens, ale równieŜ 
jako podmiot moralny tego działania”.388 

To, Ŝe jako jednostki zyskujemy pewną autonomię względem ograniczeń na-
rzucanym nam w ramach relacji władzy, nie oznacza, Ŝe mamy do czynienia  
z powrotem do jakiegoś apriorycznego, niezmiennego w swej naturze „ja”, zaw-
sze takiego samego. Pytanie o podmiot, „troska o siebie”, nie ma charakteru 
aspołecznego czy apolitycznego; jest nieodłączne od pytań o wiedzę i władzę. 
Nie jest to ucieczka do innego „prawdziwszego” świata (np. noumenalnego 
świata Kanta). Chodzi raczej o to, jaką postać winna przyjąć myśl krytyczna, 
kiedy napotyka aktualny rodzaj wiedzy i sposób rządzenia, jaki nakładamy  
na siebie. Co robić, kiedy nasze historyczne sposoby samodefiniowania  
zawodzą?389 

JuŜ we wcześniejszych ontologiach władzy Foucault mówił o moŜliwościach 
zmiany, oporu przeciwko zastanym relacjom władzy; „[T]am, gdzie jest władza, 
istnieje teŜ opór”, „Te punkty oporu są wszędzie w sieci władzy”.390 Jego teoria 
oporu stwarzała napięcie pomiędzy samoświadomym podmiotem, który byłby 
katalizatorem oporu, a podmiotem jako efektem władzy, czyniąc tę samoświa-
domość problematyczną. Pojęcie transgresji ma wiele podobieństw z oporem 
przeciwko władzy, samoprzemiana odbywa się zawsze w ramach pewnego kon-
tekstu, który ujawnia moŜliwą w niej sferę wolności. Tak więc wcześniejszy 
model krytyki, który mógłby opierać się na schemacie krytycyzm––
problematyzacja–opór, naleŜałoby zastąpić jego bardziej dojrzałą postacią — 
k r y t y c y z m – p r o b l e m a t y z a c j a – t r a n s g r e s j a. 

Postawa k r y t y c z n a  to nieustanne niezadowolenie z aktualnego stanu rze-
czywistości, która nosi znamiona zaostrzającego się kryzysu kultury. P r o -
b l e m a t y z a c j a  objawia się w historycznym nominalizmie Foucaulta. Meto-
dologicznym narzędziem dla niego (jak powiada autor w eseju o Kancie) jest 
podejście archeologiczne — bada ono sieć relacji, w obrębie których pojawiają 
się rzeczy. Analizy te mają charakter nie-transcendentalny i nie-metafizyczny  
i starają się uchwycić rzeczywistość w jej historyczności i pojedynczości. Poję-
cie problematyzacji ma tutaj podwójny wymiar — nie polega wyłącznie na kwe-
stionowaniu oczywistości i niepodejmowaniu w analizach Ŝadnych apriorycz-

——————— 
388 HS, s. 165. 
389 Powrót do staroŜytności nasuwa szereg problemów interpretacyjnych. Między innymi py-

tanie o stosunek staroŜytnych „technik siebie” do teraźniejszości. Ponadto „troska o siebie” wydaje 
się programem elitarnym zawieszającym pytania o społeczne mechanizmy represji. 

390 HS, s. 86. 
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nych załoŜeń. We wprowadzeniu do UŜytku z przyjemności autor wyjaśnia, Ŝe 
nie podejmuje analizy idei, społeczeństw czy ideologii, lecz dokonuje „proble-
matyzacji”, „poprzez które byt dany jest jako coś, co moŜe i musi być myśla-
ne”.391 Okazuje się równieŜ, Ŝe to „Archeologiczny wymiar analizy pozwala 
analizować same formy problematyzacji”.392 Problematyzacje oznaczają więc 
równieŜ problemy, które w pewnym momencie historycznym stają się widoczne: 
archeologie mają nam uwidocznić mapę tych problemów (niczym stop-klatki 
taśmy filmowej), ukazać historyczne struktury. Problematyzacje to ogólne formy 
tkwiące u podłoŜa róŜnych rozwiązań, nawet sprzecznych.393 Aby wejść  
w obszar myślenia, naleŜy wycofać się z obszaru dotychczasowego działania czy 
oddziaływania i zadać pytanie o jego znaczenie, warunki i cele. Aby dotrzeć do 
bieŜących problematyzacji, „konieczne jest pewną liczbę czynników uczynić 
niepewnymi (incertain), doprowadzić do tego, aby utraciły swojskość, czy 
sprowokować dookoła nich pewną liczbę trudności”.394 

Okazuje się równieŜ, Ŝe Foucault nie tylko chce badać problemy, które „mu-
szą być myślane”, lecz równieŜ „praktyki, dzięki którym problematyzacje owe 
się tworzą”,395 i mechanizmy podtrzymujące róŜne „obiektywizacje”. Tutaj do-
pomóc ma genealogiczny wymiar krytyki, który ma rejestrować pojawienie się 
(dynamikę) i pochodzenie tych centralnych momentów na mapie problematyza-
cji. Foucault ilustruje to w ten sposób: 

 
I tak problematyzacja szaleństwa i choroby wywodząca się z praktyk społecznych i me-
dycznych określa pewien zarys „normalizacji”; problematyzacja Ŝycia, języka i pracy  
w praktykach dyskursywnych podlega pewnym regułom „epistemicznym”; problematyza-
cja zbrodni i zachowania kryminalnego wychodząca od pewnych praktyk karnych podlega 
modelowi „dyscyplinarnemu”.396 

 
Problematyzacja oczywistości pojęcia „choroby umysłowej” poprzez projekt 

archeologiczny ma ukazać, w jaki sposób w nowoŜytności (w odróŜnieniu od 
renesansu i klasycyzmu) „musiano” postrzegać i myśleć o obłąkanych (czyli jak 
ich problematyzowano). Genealogiczna analiza praktyk „społecznych” i „me-
dycznych”, które objawiały się w postaci wykluczenia oraz „taktyki moralnej”, 

——————— 
391 Ibidem, s. 151. 
392 Ibidem. 
393 DIT, s. 508: „Wobec trudności napotykanych przez praktykę dotyczącą choroby umysłu  

w XVIII wieku proponowano róŜne rozwiązania: przykładami są Tuke i Pinel”. Widać tutaj podo-
bieństwo między podejściem Foucaulta a historią pojęć Canguilhema. 

394 Ibidem, s. 507. 
395 HS, s. 151. 
396 Ibidem. 
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pokazuje, jak było moŜliwe pojawienie się „normalizacji”, czyli ustalenia się 
kryterium normalne–patologiczne, zdrowie–choroba, które w efekcie stanowiły 
istotny wymiar całego zachodniego społeczeństwa. 

Trzeci element naszej triady — t r a n s g r e s j a  jest zapewniona przez gene-
alogiczny wymiar krytyki, która koncentruje się nie tylko na sposobie formowa-
nia struktur i problematyzacji, ale teŜ wyznacza sposoby zmiany i zaangaŜowa-
nia. Genealogia jako ontologia nas samych ukazuje, w jaki sposób nasza subiek-
tywność jest ulokowana na przecięciu relacji między wiedzą, władzą i etyką oraz 
w jaki sposób potencjalny opór moŜe się realizować przez kierowanie własnym 
zachowaniem (ustanawianie siebie jako podmiotu), w obliczu przypadkowości i 
pojedynczości praktyk, które nas określają. Sama transgresja nie tylko jest po-
szukiwaniem nowych idei, jest aktem rozbicia dotychczasowych ograniczeń i 
redefinicji własnej jaźni, to przekroczenie dotychczasowego sposobu bycia. 
Transgresja wiąŜe się z przyjmowaniem nowej dyspozycji myślenia, nowych 
postaw dotyczących tego, kim ktoś jest i jakie ma moŜliwości. W swej ksiąŜce o 
Nietzschem Deleuze pisze: „W krytyce nie chodzi o uzasadnienie, lecz o od-
czuwanie inaczej: o inną wraŜliwość”.397 Nie chodzi jednak o postawę jakiejś 
silnej jednostki: nietzscheańskiego nadczłowieka czy weberowskiego naukowe-
go geniusza lub charyzmatycznego polityka. Podmiotowość w sensie autokreacji 
jest tutaj waŜnym elementem, ale nie znaczy to wcale, Ŝe jest w stanie świado-
mie kontrolować ten proces; tym bardziej Ŝe liczba moŜliwości jest zawsze 
ograniczona, efekt zaś nieprzewidywalny.398  

W powyŜszym modelu krytyki splatają się wątki, które poruszyliśmy w tej 
ksiąŜce pod szyldem filozofii ekstremalnej: pojęcie „granicznego doświadcze-
nia”, nominalistyczne pojmowanie władzy, problematyzacja i próba przekrocze-
nia „podwójnego wiązania” humanizmu, „krytyczna ontologia nas samych”.  

Warto zauwaŜyć podobieństwo powyŜszych rozwaŜań z refleksją nad za- 
leŜnością granic i transgresji, o czym pisze Foucault we wczesnym tekście  
o Bataille’u: 

 
Granica i transgresja zawdzięczają sobie wzajemne osadzenie w bycie: stąd nieistnienie 
granicy, która nie mogłaby być w Ŝaden sposób przekroczona, i odwrotnie — znikomość 
transgresji, która przekraczałaby tylko granicę iluzji czy cienia.399 

——————— 
397 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 100. 
398 DIT, s. 507: „Wobec pojedynczego zestawu trudności, moŜliwych jest kilka róŜnych odpo-

wiedzi”. 
399 M. Foucault, Przedmowa do transgresji, tłum. T. Komendant, [w:] Transgresje, red. M. Ja-

nion, Gdańsk 1984, s. 306. 
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Genealogie Foucault są krytykami, poniewaŜ problematyzując teraźniejszość, 
dają nam moŜliwości bycia kimś innym. Nie odpowiada on jednak na pytanie 
„Dlaczego walczyć?”; pytając „Co moŜna zrobić?”, nie pyta „Co powinniśmy 
robić?”. Francuski filozof, podobnie jak Nietzsche i Lacan, nie chce mieć poglą-
dów, lecz jedynie pewien styl myślenia, który mimo wszystko wpływa na rze-
czywistość i kreuje ją. Krytyka, jaką reprezentuje, jest czymś na kształt „aktyw-
nego milczenia”, wołaniem o „nową jutrzenkę”. Tak więc Foucault nie odwołuje 
się do jakiegoś gotowego „my”, w którego imieniu podejmowałby walkę; świa-
domie nie moŜe i nie chce mówić w imieniu innych (zob. rozdział drugi i próba 
redefinicji zadań intelektualisty). Wiązałoby się to z formą apriorycznej legity-
mizacji pewnych wartości: 

 
W dyskursie filozoficznym zawsze jest coś śmiesznego, kiedy chce z zewnątrz narzucać 
prawa innym, gdzie tkwi ich prawda i jak jej szukać”.400 

 
Jedyne „my”, z jakim się moŜe Foucault utoŜsamić, to „społeczność krytycz-

na” pracująca nad swymi ograniczeniami, społeczność aktywna, która jest świa-
doma zaleŜności między formami kształtowania samego siebie, rodzajami  
refleksyjności a rozwojem i transformacją sposobów rządzenia, politycznymi 
technologiami jednostki związanymi z naukami, z medycyną, edukacją, ekono-
mią itp. (niczym „komunitarianie” Foucault zakłada, Ŝe musimy rozumieć,  
co znaczy naleŜeć do danej społeczności i co znaczy być dobrym człowiekiem  
w jej ramach). 

PoniewaŜ transgresja jest związana z wolnością, Foucault sugeruje pewną 
postawę, która czyni wolność waŜnym elementem naszych praktyk. Jak po-
wiada Klossowski: „demistyfikuje się po to tylko, by lepiej mistyfikować”. 
Foucault jako filozof ekstremalny nie po to demistyfikuje, by oszukiwać, nie 
po to, aŜeby dokonywać destrukcji, zniszczyć intelekt i wprowadzić w nasze 
myślenie mroczne siły. Chodzi raczej o to, by sprzyjać siłom twórczym i płod-
nym. „Nihilizm (w sensie pasywnym) — utrzymuje Klossowski — ujawnia się 
w chwili, gdy wyczerpuje się siła wynajdywania nowych fikcji i siła ich inter-
pretowania”.401 „Modernistyczny etos” ujawnia moŜliwość doświadczania 
wolności, zmniejszając jednocześnie prawdopodobieństwo jej odwrócenia  
w określonej praktyce społecznej. Filozoficzna krytyka ma być przykładem 
pracy nad wolnością, autonomią i dojrzałością. Foucault nie postrzega zachod-
nich społeczeństw jako siedlisk dominacji i tyranii (gdzie sfera wolności jest 

——————— 
400 HS, s. 148. 
401 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, s. 175–176. 
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bardzo ograniczona), chociaŜ zauwaŜa, Ŝe mogą one takimi się stać, a więc 
„wszystko jest niebezpieczne”. Dlatego „misja” jego filozofii polega przede 
wszystkim na „czuwaniu nad wymykającymi się spod kontroli mocami racjo-
nalności politycznej”.402 

——————— 
402 PiW, s. 176. 
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Posłowie 
 
 
Inspiracją zawartych w tej ksiąŜce rozwaŜań była twórczość Michela  

Foucaulta. Podstawowym problemem, jaki się tutaj pojawia, jest pytanie o kry-
tyczny potencjał jego dzieła. Jako genealog władzy prezentuje on początkowo 
negatywną wersję krytyki. Odbywa się to przez opis procesów odrzucenia, od-
dzielenia, wykluczenia, które kultura neutralizuje i ustanawia jako to, co obiek-
tywne, naturalne. Foucault na początku lat siedemdziesiątych, a szczególnie  
w ksiąŜkach Nadzorować i karać oraz pierwszym tomie Historii seksualności, 
starał się demaskować ukryte formy represji i normalizacji. Jawił się jako krytyk 
kultury, ale w zasadzie nie było wiadomo, w jaki sposób ta krytyka działa. Pro-
cedura, którą się posługiwał, miała w uproszczeniu postać następującą:  
1) przedmioty rozwaŜań, czy to choroba umysłowa, seksualność, więzienie czy 
nauki humanistyczne, okazują się niedawnym wynalazkiem; 2) czas ich trwania 
najpewniej wkrótce się skończy. Powinniśmy więc zakładać, Ŝe to, w jaki spo-
sób myślimy dzisiaj, jest problematyczne i w przyszłości będzie problematyzo-
wane w odmienny sposób. Pojawia się jednak pytanie, czy ten rodzaj strategii 
jest wystarczający, czy Foucault moŜe krytykować, nie wychodząc od jakiejś 
zakładanej implicite normatywnej podstawy. Autor Historii seksualności nie 
ujawniał swojego teoretycznego instrumentarium wprost, skuteczność krytyk zaś 
zawdzięczał częściowo sile własnego pisarstwa, efektom własnego stylu. Odwo-
ływał się do etycznej wraŜliwości czytelnika, do ogólnego odczucia. Szczegóło-
we i pozornie obiektywne opisy (historie) wywoływały w czytelniku poczucie 
skandalu demaskującego powszechną percepcję wydarzeń. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 
te odczucia ostatecznie bazowały na chrześcijańskiej i świeckiej tradycji euro-
pejskiego humanizmu. Nieustannie pojawiało się niebezpieczeństwo odwoływa-
nia się do przejściowych, lokalnych i subiektywnych odczuć czy reakcji (np. 
nowa filozofia czy wydarzenia w Iranie). JednakŜe bez wyraŜonej explicite nor-
matywnej podstawy trudno odróŜnić filozofa od historyka i dziennikarza. Bez 
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teoretycznej podstawy jego ksiąŜki mogą się wydawać dziełami historyka, który 
stara się jedynie zrozumieć przeszłość i który nie ma ambicji historiozoficznych, 
oraz dziennikarza, felietonisty, który pragnie poruszać tematy aktualne i prezen-
tować jedynie własne opinie i rozwiązania. Krytycyzm oparty na osobistym 
umiłowaniu do wolności, zmiany i niepewności nie spełnia ambicji filozofa.  

Pewnym kluczem do zrozumienia myśli Foucaulta wydaje się jej francuski 
kontekst, a szczególnie przynaleŜność do generacji roku 68. Wraz ze studencką 
rewoltą postrewolucyjny rewolucjonista nie jest w stanie utrzymać lewicowego 
programu uniwersalnych treści i nadziei na kulturowe oświecenie. Marksistow-
ska tradycja krytyki ideologii zostaje zastąpiona genealogiczną krytyką rozumu; 
utopię zastępują specyficzne doświadczenia i subwersywne praktyki. Francuski 
kontekst dzieła Foucaulta okazuje się wiele nam tłumaczyć i zapewne jest nie-
doceniany w tak przecieŜ bogatej literaturze przedmiotowej.403 Aczkolwiek jest 
on myślicielem na tyle niezaleŜnym, Ŝe odwołanie się do kontekstu i wpływu 
okazuje się zawsze niewystarczające.  

Kiedy odnosimy się do samej logiki jego dzieła, okazuje się, Ŝe to, co zawar-
te było implicite we wcześniejszych ksiąŜkach, pojawia się wprost w jego pi-
smach ostatnich. Ewolucja dzieła Foucaulta wydaje się zrozumiała, kiedy za-
uwaŜymy, jak na początku lat osiemdziesiątych zaczyna wprost wypowiadać się 
na temat wolności. JednakŜe romantyczny wątek, nazwany przez nas f i l o z o -
f i ą  e k s t r e m a l ną , był obecny w dziele francuskiego intelektualisty cały 
czas. To, co było wcześniej przedstawiane jako motyw kreatywnej, przed- czy 
ponad-indywidualnej aktywności, jako szaleństwo, episteme, dyskurs albo wła-
dza, teraz prezentowane jest jako praktyki kreatywnego podmiotu. Estetyka eg-
zystencji ujawnia dylemat obecny w dziełach wcześniejszych, które okazują się 
upraszczające i jednostronne. Przykładowo: krytyka nauk humanistycznych re-
dukowała je do funkcji obiektywizacji na usługach społecznych technologii. 
Podobne generalizacje i uproszczenia moŜna równieŜ napotkać u Nietzschego 
(krytyka chrześcijaństwa i platonizmu), Husserla (kryzys nauk humanistycz-
nych), Heideggera (powszechna technologizacja) czy Adorna (dialektyka 
Oświecenia). Takie jednostronne podejście w wypadku samego Foucaulta nie 
dawało moŜliwości wytłumaczenia statusu jego własnych krytyk, które przecieŜ 
dystansowały się wobec współczesności. Nie chcąc nawiązywać do Nietzsche-
ańskiego kultu woli mocy czy do form demokratycznego społeczeństwa, autor 
Historii seksualności w niezbyt przekonujący sposób odwoływał się do ludycz-
nego świata ciał i przyjemności. Dopiero w pismach ostatnich pojawia się nor-

——————— 
403 Walter Privitera w ksiąŜce Stilprobleme (Frankfurt 1990) w znakomity sposób ukazuje 

wpływ, jaki na Foucaulta miała epistemologia G. Bachelarda. 
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matywny projekt głoszący praktyki wolności. Jednocześnie ulega osłabieniu 
nieco „retoryczna” krytyka współczesnych postaci władzy.  

Ostatecznie trudno wywnioskować, czy element normatywny — wolność — 
stanowi motywację do konkretnych analiz genealogicznych, czy teŜ lokalne 
analizy władzy są w stanie wzbudzić efekt uniwersalny (ponadlokalny). Zapew-
ne mamy tutaj do czynienia z rodzajem hermeneutycznego koła. Wartości, które 
nami kierują, nie pochodzą spoza kultury. Zarazem jednak to, co lokalne, jest 
zrozumiałe jako część kultury (całości). Dobrze uprawiana lokalna krytyka zaw-
sze staje się krytyką kultury. Głoszona przez Foucaulta praktyka wolności wyda-
je się jednak normą bezwarunkową, chociaŜ moŜna by dodać: w ramach naszej 
kultury. Nie jest ona konieczną postacią społecznej ontologii. Jest moŜliwa, po-
niewaŜ Ŝyjemy w świecie, który kształtuje nas w ten sposób, Ŝe moŜemy wybie-
rać. Jednocześnie te wybory pojawiają się w ramach moŜliwości zdefiniowanych 
przez praktyki dyskursywne i nie stanowią ontologicznego aspektu rzeczywisto-
ści czy natury ludzkiej. W ten sposób Foucault nie chce odwoływać się do cze-
goś poza podmiotem czy poza dyskursem. Nie widzi bowiem sprzeczności mię-
dzy władzą i wolnością. Nawet jeśli dyskurs w całości produkuje sprawców 
działania, to są oni w stanie zmieniać to, co ich ukształtowało. Wolność  
i autonomia (czy raczej jej „umiarkowana” postać) są zawsze wcielone w relacje 
między jednostkami ukształtowanymi przez instytucje. Wcześniej Foucault wy-
dawał się nie dostrzegać związku między indywiduacją (produkcją indywidual-
nej toŜsamości) a socjalizacją, nabywaniem społecznych umiejętności i stra- 
tegii działania. Problemem jest to, Ŝe nie moŜna a priori określić programów  
wyzwolenia, jako Ŝe zawsze stanowią część zmieniającej się, historycznej  
przestrzeni.  

Późne teksty autora Historii szaleństwa ujawniają jego wcześniejszy dylemat, 
jak pogodzić podejście opisowe (nienormatywność) z normalizacyjną koncepcją 
władzy. JeŜeli kaŜda wiedza przyczynia się do stabilizacji pewnych form wła-
dzy, nie moŜe wykroczyć poza społeczny kontekst, to jaką władzę chce nam 
narzucić Foucault, czy on sam jest w stanie produkować nieideologiczną wie-
dzę? Francuski intelektualista próbował radzić sobie z tym problemem przez 
umiejscowienie statusu własnego dyskursu. Jego opisowe dyskursy nie tyle mó-
wiły, ile wypróbowywały róŜne sposoby mówienia. Nie stanowiły analizy, lecz 
analitykę władzy, ujawniały warunki egzystencji, a nie egzystencję samą.  
Foucault zdawał się nie mieć potrzeby ustanawiania norm czy odróŜniania tego, 
co prawdziwe, od tego, co fałszywe, albowiem podział na to, co normalne i nie-
normalne (czy to, co jest uznane za prawdziwe/fałszywe lub dobre/złe), jest juŜ 
zawsze obecny. Wynika to z normatywności samej władzy. Jednak wskazanie na 
arbitralność, przypadkowość i historyczność obecnych w społeczeństwie norm 
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nasuwa konkluzję, Ŝe jeŜeli juŜ normy muszą istnieć, to winny być przez nas 
wymyślone. Autor Historii seksualności zdaje się być wrogiem biernej akcepta-
cji zastanego porządku, co przypomina Sokratejskie stwierdzenie, Ŝe bezfleksyj-
ne Ŝycie jest nic nie warte. Musimy sami wymyślać i testować nowe moŜliwości 
relacji etycznych i politycznych. Stąd „przykładowy” charakter jego krytyki. Te 
zmiany muszą jednak wypływać od środka, wynikać z praktyk i doświadczeń,  
a nie stanowić rodzaju społecznych utopii. Dlatego dla Foucaulta opór i praktyki 
wolności nie wynikają z apriorycznej postawy normatywnej, lecz z określonych 
postaci i form władzy. Autonomia i wolność nie pojawiają się w próŜni, nie 
moŜna ich odizolować od konkretnych form ludzkiej aktywności. Wyzwolenie 
się z władzy jest niemoŜliwe, aczkolwiek moŜna sprzeciwić się tym postaciom 
władzy, które aktualnie wyznaczają rodzaj subiektywności i relacji międzyludz-
kich. Pojęcie tego, co „nietolerowalne”, gdy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie 
alternatywę, co do której mamy pewność, Ŝe będzie lepsza od obecnego status 
quo, wskazuje na to, Ŝe modalność władzy nie tyle stanowi przeszkodę w reali-
zacji naszej prawdziwej egzystencji, ile raczej zmusza nas do tego, byśmy 
w c i ą Ŝ  byli tym, czym jesteśmy (jako efekty współczesnych relacji władzy).  

Zawarte w tej ksiąŜce analizy pomijają część wątków myśli Michela  
Foucaulta, szczególnie jego badania archeologiczne. W kontekście analiz wła-
dzy pominięty został wątek „rządomyślności” i politycznych technologii, czyli 
rozwaŜań z zakresu filozofii i historii polityki. Szczególnie przydatne byłoby 
pełniejsze ukazanie szeregu francuskich kontekstów filozofii autora Historii 
szaleństwa oraz zderzenie ze współczesnymi stanowiskami filozofii społecznej  
i politycznej. Dla czytelnika ksiąŜek Foucaulta uŜyteczna byłaby takŜe krytycz-
na analiza jego historii, co wydaje się jednak pracą z pogranicza historii i socjo-
logii, a nie filozofii.404  

PowyŜsza ksiąŜka prezentuje Michela Foucaulta jako filozofa, który pragnie 
być nie tylko diagnostą współczesności, ale równieŜ jej lekarzem. Z charakteru 
prezentowanej przez niego postawy teoretycznej wynika jednak, Ŝe to my decy-
dujemy o tym, czy skłonni jesteśmy się poddać proponowanej kuracji. To my 
decydujemy, czy aktualność, o której pisze Foucault, jest naszą aktualnością  
i czy pragniemy filozofii, która wypływa z doświadczenia przypadkowości na-
szej egzystencji.  

Nawiązując do wielkich pytań Kanta, Foucault próbuje je zredefiniować na 
sposób historyczny. Nie chodzi więc o to: Co moŜna poznać? lecz: Jak powstały 

——————— 
404 Autor ksiąŜki próbował dokonać takich krytycznych analiz Historii szaleństwa: zob.  

A. Kapusta, Szaleństwo i władza: wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, praca doktorska, 
Instytut Filozofii UMCS, Lublin 1999. 
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moje pytania? Co muszę myśleć dzisiaj? Jaka jest geneza mojej wiedzy? Pyta-
nie: Co trzeba zrobić? staje się pytaniem: W jaki sposób zostałem umiejscowio-
ny w doświadczeniu realności, jak praktyki wykreowały granicę między tym, co 
normalne i nienormalne? Zamiast: Na co moŜna mieć nadzieję? Foucault zdaje 
się pytać: Jaką praktykę muszę podjąć, aby myśleć inaczej? W jakie walki je-
stem zaangaŜowany? 
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