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śycie intelektualne Michela Foucaulta 

 Michel Foucault urodził się w Poitiers we Francji, w 1926 roku. Studiował filozofię w 

l’École Normale Supérieure, tam równieŜ otrzymał licence de psychologie w 1950 roku, a dwa lata 

później diplôme de psycho-pathologie. 

 NaleŜał do generacji francuskich myślicieli lat 60-tych i 70-tych, która formowała swe idee 

w opozycji do dominującego wówczas egzystencjalizmu, marksizmu i humanizmu, zastępując we 

francuskim Ŝyciu intelektualnym generację Sartre’a i Merleau-Ponty’ego1. Początek jego twórczości 

przypada na schyłek lat 50-tych, gdy po wyraźnej obecności w powojennym francuskim Ŝyciu 

intelektualnym marksizmu i komunizmu2 (oczywiście obok nich istniał katolicki egzystencjalizm 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 jak epistemologia, etnologia, psychoanaliza czy lingwistyka. Znudzeni wcześniejszym 

humanistycznym Ŝargonem intelektualiści zaczęli w latach 50-tych interesować się “rzeczami” i 

“systemami”, a nie Człowiekiem i Podmiotem. Powstał teŜ cały szereg antyhistorycznych analiz 

etnologicznych.  

 Michel Foucault rozpoczął swą karierę w połowie lat 50-tych ksiąŜką Maladie mentale et 

personnalité [“Choroba psychiczna i osobowość”], która została wydana w 1954 roku. Jej poprawiona 

wersja, pod zmienionym tytułem w 1962 roku, jako Maladie mentale et psychologie [“Choroba 

psychiczna i psychologia”] ukazała się 1962 roku. W tym samym roku ukazał się (dwa razy dłuŜszy 

niŜ sama ksiąŜka) jego wstęp do francuskiego tłumaczenia ksiąŜki Ludwika Binswangera Le rêve et 

l’existence (1954) [“Marzenie senne i egzystencja”]. Jednak dopiero druga ksiąŜka Foucaulta - Folie et 

déraison: Histoire de la folie à l’age classique (1961) [Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu], którą 

sam nazywał “swoją pierwszą ksiąŜką”, uczyniła go częścią intelektualnej sceny lat 60-tych. Dzieło 

dotyczyło konstytucji zachodniego doświadczenia szaleństwa oraz tego, co inne/obce w naszej 

cywilizacji. Częściowo pokrywało się ono tematycznie z drugą częścią Maladie mentale et 

psychologie i pojawiło się w dwóch wersjach, z których jedna, krótsza (wersja kieszonkowa) została 

przetłumaczona na język angielski oraz wydana przez (antypsychiatrę) R.D. Lainga w 1965, z 

kontrowersyjną przedmową Davida Coopera. Natomiast w drugim wydaniu wersji francuskiej z 1972 

                                                           
1 Na temat intelektualnej biografii Michela Foucault moŜemy się dowiedzieć z całego szeregu 
przeprowadzonych z nim wywiadów, szczególnie zaś ze spotkania z D. Trombadorim (1978) 
oraz z G. Rauletem (1983), a takŜe z biografii D. Eribon (1989), oraz D. Macey (1993); zob. 
teŜ hasło “Foucault”, w: Dictionnaire des philosophes, éd. D. Huisman, Paris: P.U.F., 1984, t. 
I, ss. 942-944. 
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roku, oryginalna przedmowa została zamieniona na krótszą, mniej efektowną i nie pozostającą w 

napięciu z treścią samej ksiąŜki (chociaŜ w roku 1981 roku autor sugerował, Ŝe winien ponownie 

umieścić starą przedmowę, gdyŜ powrócił do swych wcześniejszych załoŜeń). 

 Następna ksiąŜka Foucaulta, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard medical 

[“Narodziny kliniki. Archeologia medycznego spojrzenia”], wydana w 1963 roku, była historycznym i 

epistemologicznym studium podstaw francuskiej medycyny klinicznej pod koniec XVIII wieku i na 

początku XIX wieku i uwaŜana jest za jego najbardziej “strukturalistyczne” dzieło. W roku 1963 

Foucault wydał równieŜ pracę zatytułowaną Raymond Roussel, dotyczącą francuskiego (chorego 

psychicznie) surrealistycznego pisarza. W 1966 roku natomiast wydał ksiąŜkę, która stała się 

natychmiastowym bestsellerem: Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines 

[“Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych”]. Była to historia powstania nauk 

humanistycznych: ekonomii, lingwistyki i biologii i zawierała hasła “kresu człowieka”, końca 

humanizmu. Mimo własnych sprzeciwów, Foucault został przypisany, obok Lacana, Levi-Straussa, 

Barthesa, Althussera, do francuskiego strukturalizmu, którego czołowymi hasłami był: 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], gdzie próbował wyjaśnić w systematyczny sposób, co robił w pracach 

poprzednich. 

 Następna ksiąŜka L’Ordre du discours. Leçon inaugural au Collége 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 1982 roku. Na początku lat 70-tych Foucault wszedł w krótką 

intelektualną zaŜyłość z maoistami, uŜywając w swych wypowiedziach skrajnej i “rewolucyjnej” 

retoryki. W tym samym czasie brał teŜ 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 roku 1973 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 frevre… Un cas de parricide au XIXe siécle présénte par Michel Foucault [“Ja, Piotr Rivière, 

skorom juŜ zaszlachtował moją matkę, moją siostrę i brata mojego… Przypadek matkobójstwa z XIX 

wieku”], które próbowały opisać i zaklasyfikować ten przypadek. W 1975 Foucault publikuje pracę 

Surveiller et punir. Naissance de la prison [Nadzorować i karać. Narodziny więzienia], będącą historią 

instytucji więzienia i systemu stosowania kary. KsiąŜka ta pokazuje jak wraz z rozwojem 

kapitalistycznego 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 

seksualności], zatytułowany La Volonté de savoir [Wola wiedzy], gdzie autor rozwijając swą 

                                                                                                                                                    
2 Nawet Foucault był przez krótki czas członkiem Partii Komunistycznej (PCF), aczkolwiek 
opuścił jej szeregi nieco wcześniej niŜ większość jego kolegów (1950 rok). 
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koncepcję władzy w innym świetle ukazuje XIX-wieczną hipotezę “represji” seksualności. Recepcja 

tego metodologicznego wstępu do sześciotomowego dzieła okazuje się jednak na tyle chłodna, iŜ 

Foucault rezygnuje z napisania następnych tomów. Przez osiem lat (1976-1984) nie wydaje ksiąŜek, 

chociaŜ pojawiają się udzielane przez niego wywiady, wykłady, artykuły, 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 anglojęzycznym, szczególnie w USA. Pojawia się teraz cały szereg “fukoltystów”, z których 

początkowo część posługując się dziwacznym Ŝargonem (“francuskim stylem”) produkowała 

niezrozumiałe i elitarne teksty.  

 Na przełomie lat 80-tych 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 roku 

1984, 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 les Lumiéres? (pierwotnie w języku angielskim What Is 

Enligtenment?). Autor interpretuje tekst Kanta Was ist Aufklarüng, zestawiając go i porównując z 

załoŜeniami i krytycznymi moŜliwościami swego własnego dzieła. 

 ChociaŜ moŜna ogólnie stwierdzić, Ŝe z wyjątkiem jednej metodologicznej analizy obecnej 

w pracy Archeologia wiedzy, jego ksiąŜki opisują historyczne aspekty myślenia zachodniego, to 

krytycy mają niejakie trudności z uporządkowaniem wątków jego dzieła. Często stosowany przez nich 

podział polega na wyodrębnieniu trzech okresów w jego myśleniu3. “Pierwszy” zaczynający się od 

Historii szaleństwa i zwany okresem “archeologicznym”, następny, od Nadzorować i karać - okres 

“genealogiczny”, oraz późny (trzeci) obejmujący 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 powstaniem Historii szaleństwa, a takŜe etap trwający do 1963 roku, kiedy autor pozostaje pod 

pewnym wpływem fenomenologii i kiedy dominuje teŜ wątek transgresywny. 

 Foucault był związany z paryskim środowiskiem intelektualnym lat 50 i 60-tych, którego 

specyfiką był szeroki, interdyscyplinarny charakter pisania, brak ściśle naukowego rygoryzmu, 

ogromne zainteresowanie mediów Ŝyciem intelektualnym, komentowanie przez największe gazety 

dzieł, nawet tych, które w zasadzie nie były przeznaczone do szerszego kręgu odbiorców. 

Francuskojęzyczni krytycy łatwiej niŜ np. 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: 

                                                           
3 Zob. J. McGowan, Postmodernism and Its Critics, Cornell University Press, Ithaca and 
London 1991, ss 122-145. 
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“My ślę, Ŝe w rzeczywistości byłem przypisywany większości miejsc politycznej szachownicy, 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”4. 

 Foucault, mimo Ŝe nie był ściśle związany z Ŝadnym z nurtów myśli współczesnej, to jednak 

oddziaływały na niego liczne intelektualne trendy obecne we Francji jego lat młodzieńczych. Zaliczyć 

do nich moŜna strukturalizm, marksizm i psychoanalizę, chociaŜ jednocześnie moŜna mu wierzyć, gdy 

on sam mówi: ”Nigdy nie byłem marksistą, ani freudystą, ani strukturalistą”5. Jego metoda historyczna 

znajdowała się bowiem pod wpływem francuskiej szkoły filozofii nauki (Canguilhem i Bachelard)6, 

szkoły historyków Annales (np. Braudel) a takŜe myśli Nietzschego i Marksa. Dosyć złoŜone i 

wieloaspektowe są związki Foucaulta z Heideggerem. Mimo, Ŝe nie poświęcił mu praktycznie 

Ŝadnego tekstu, w jednym z wywiadów stwierdza: “Heidegger był dla mnie zawsze filozofem 

istotnym” (DIT, s. 703).  

 Rekonstruując poglądy Michela Foucaulta, nie moŜna nie dostrzec ich ewolucji, zmienności, 

którą naleŜałoby traktować jako nieustanną “pracę myśli”. Kierunek, w jakim ta myśl podąŜa staje się 

czytelny poprzez nieustanne retrospekcje, kolejne reinterpretacje odwołujące się do wcześniejszych 

analiz. W ten sposób jego “archeologie” postrzegane będą później jako prace zawierające rozwaŜania 

na temat problemu władzy, genealogii instytucji więzienia i zagadnień seksualności oraz podejmujące 

problem podmiotu. Ostatnie tomy Historii seksualności będą ukazywały wcześniejsze dokonania jako 

problem “historii prawdy”, natomiast tekst Co to jest Oświecenie? będzie definiował myśl Foucaulta 

jako “ontologię teraźniejszości”. Te nieustanne teoretyczne przesunięcia ukazują dokonania 

wcześniejsze w nowej perspektywie, na nowo porządkują teoretyczną przestrzeń.  

 Ukazując Foucaulta jako historyka psychiatrii postrzegam go jako analityka władzy, jako 

tropiciela “historii myśli”, jako analityka “gier prawdy” oraz jako “krytycznego ontologa 

teraźniejszości”, czyli eksponuję wątek, który autor Historii seksualności realizuje najbardziej 

konsekwentnie. Zdaję sobie sprawę, Ŝe nie mamy do czynienia z prostą ewolucją jego teorii, czy teŜ z 

konsekwentnym rozwijaniem i drąŜeniem przez niego pewnego wątku. Występuje raczej u Foucaulta 

nieustanny ruch spiralny, szereg przesunięć, których efektem jest szereg pojęć organizujących, gdzie 

Ŝadna z kategorii nie moŜe stanowić elementu centralnego. Staram się więc wyeksponować ten wątek 

teoretyczny, który kładzie nacisk na relacje między władzą i wiedzą, między “problematyzacjami” a 

“rządzeniem” (praktykami), między wiedzą naukową a polityką. 

 Foucault jest myślicielem wciąŜ popularnym, o czym świadczy ogromna ilość publikacji 

nawiązująca i analizująca róŜne aspekty jego myśli, szczególnie na Zachodzie i w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie fenomen jego twórczości analizowany jest szczególnie w kontekście myśli 

politycznej i społecznej. Obecność Michela Foucaulta i jego dzieł w Polsce zawdzięczamy 

tłumaczeniom Tadeusza Komendanta, Krzysztofa Matuszewskiego i Bogdana Banasiaka. Mimo 

                                                           
4 DIT, s. 593 (Polémique, politique, et problématisations). 
5 DIT, s. 435 (Structuralisme et poststructuralisme, spotkanie z G. Rauletem – 1983). 
6 Zob. Gary Gutting, Michel Foucault’s  Archeology of Scientific Reason, Cambridge: 
Cambridge University Press 1989 (szczególnie rozdział I). 
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względnie duŜej ilości tłumaczeń dzieł, niewiele jest monograficznych opracowań jego myśli7 w 

języku polskim (oprócz ksiąŜki T. Komendanta i niedawno wydanego zbiorowego tomu pod red. 

Marka Kwieka [1998]), dlatego nawet analiza konkretnych aspektów jego myśli powinna nakreślać i 

uwzględniać takŜe ogólne załoŜenia, referować treść prac i wyjaśniać meandry jego dzieła. Ponadto 

niewiele jest tłumaczeń wywiadów i drobnych wypowiedzi, których obecność jest niezbędna dla 

zrozumienia teoretyczno-metodologicznych aspektów jego myśli. 

                                                           
7 DuŜo jest ogólnych bardzo dobrych opracowań dzieła Foucaulta nie przetłumaczonych na język 
polski, z których waŜniejsze to Gilles Deleuze, Foucault (1986), H. Dreyfus i P. Rabinow, Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (1983), John Rajchman, Michel Foucault: the 
Freedom of Philosophy (1985), Barry Smart, Michel Foucault (1985) czy J. G. Merquior, Foucault 
(1985) oraz Rudi Visker, Michel Foucault. Genealogie als Kritik, (1991). 
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Wstęp 

 Szaleństwo często stawało się inspiracją dla filozofii i nauk humanistycznych; w powojennej 

Francji było to szczególnie widoczne we wpływach psychoanalizy na humanistykę. Punktem wyjścia 

dla twórczości Foucaulta był zasadniczo problem ludzkiej alienacji, tym bardziej, Ŝe w latach 

pięćdziesiątych (niezaleŜnie od tego ku jakim rozstrzygnięciom metodologicznym i teoretycznym 

podąŜała jego myśl) był on, podobnie jak wielu ówczesnych intelektualistów, zafascynowany myślą 

marksistowską. Jednak w odróŜnieniu od marksistów Foucault był przekonany, Ŝe szaleństwo i 

przestrzeń jego odosobnienia stanowiło miejsce alienacji i zniewolenia jednostki przez społeczeństwa 

kapitalistyczne. Ta inspiracja jego wczesnych badań po części wydaje się pokrywać ze słowami Jeana 

Hyppolite’a, którego Foucault czuł się niewątpliwie uczniem: “Byłem przekonany do idei, Ŝe badanie 

szaleństwa – alienacji w najgłębszym sensie tego słowa - stanowiło centrum antropologii, badań 

dotyczących człowieka. Azylum jest schronieniem dla tych, którzy nie mogą dłuŜej Ŝyć w naszym 

międzyludzkim środowisku. Badanie szaleństwa to sposób rozumienia tego środowiska nie wprost, 

jak równieŜ problemów, które obłęd stawia nieustannie ludziom normalnym”8. 

 Foucaulta interesują ekstrema ludzkiej rzeczywistości, grupy marginalne, wykluczane, 

zamykane i kontrolowane przez społeczeństwo. Jednocześnie ujawnia, jak te rejony wykluczenia 

stanowią warunek naszej normalności i jak głębokie posiadają z nią pokrewieństwa. 

 W swych analizach wychodzę od wczesnych rozwaŜań Michela Foucaulta na temat 

szaleństwa sądząc, Ŝe są one waŜne dla zrozumienia późniejszej myśli Foucaulta, jak i dla krytycznych 

analiz nowoczesnej psychiatrii i psychologii. Foucault wielokrotnie powracał do Historii szaleństwa 

traktując ją jako pracę, z którego metody korzystał przez całe Ŝycie, szukając podobieństw i róŜnic 

między tym pierwszym większym projektem, a projektami późniejszymi. Wypowiadając się na temat 

ostatnich tomów Historii Seksualności między innymi stwierdza: “Ale do sedna sprawy podąŜamy 

drogą wstecz; rzeczy najbardziej ogólne zjawiają się na końcu. Jest to ocena i kompensata kaŜdej 

pracy, w której załoŜenia teoretyczne formułuje się wychodząc od dziedziny empirycznej”9. 

 

 Za podjęciem analiz dotyczących krytycznego aspektu myśli Foucaulta w kontekście jego 

rozwaŜań psychiatrycznych przemawiają według mnie co najmniej trzy argumenty: 

 1. Myśl psychiatryczna Foucault jest u nas stosunkowo mało znana i posiada niewiele 

opracowań naukowych, funkcjonuje więc w dosyć uproszczonej, strywializowanej wersji (np. 

Foucault jako przedstawiciel antypsychiatrii).  

 2. Jego analizy instytucji psychiatrycznych miały wpływ na krytyczne ujęcia nowoczesnej 

psychiatrii (psychiatria krytyczna, antypsychiatria) i mogą stanowić dalsze wskazówki dla kolejnych 

wartościowych analiz psychiatrii współczesnej. 

                                                           
8 Jean Hippolite, Figures de la pensée, 2 vol. (Paris: PUF, 1971), II, s. 885 
9 Michel Foucault, Troska o Prawdę, “Colloquia Communia” 1-3/36-38/1988, s. 48. 
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 3. RozwaŜania te pozwolą na prześledzenie ewolucji myśli Foucaulta, szczególnie jego 

pojęcia władzy oraz analiz na osi wiedza/władza/etyka, a ostatecznie na zdefiniowanie na czym polega 

krytycyzm jego myśli. 

 

 Foucault wielokrotnie podkreślał, iŜ problem relacji między władzą a wiedzą tkwił juŜ 

implicite w jego Historii szaleństwa10. KsiąŜka o obłędzie otwierała bowiem róŜne perspektywy 

badawcze, to znaczy: (1) badanie relacji między wiedzą a praktykami niedyskursywnymi - praktykami 

instytucjonalnymi, obyczajowymi, politycznymi, religijnymi, itp. (projekt genealogii), a takŜe (2) 

badanie rzeczywistości jako wyłącznie praktyk dyskursywnych, archeologiczne poszukiwanie 

“struktur” będących warunkiem moŜliwości naszej wiedzy, badanie historycznego a priori oraz (3) 

wątek myślenia transgresyjnego jako nieustannej próby wyjścia poza granice współczesnych 

dyskursów i praktyk.  

 Historia szaleństwa wyznacza więc interesujący mnie tutaj szczególnie szlak, trop w myśli 

Foucaulta, to znaczy analizy dotyczące relacji władza/wiedza, które w pełni pojawiają się dopiero w 

Nadzorować i karać oraz w Historii seksualności, kiedy stosuje on bardzo interesującą metodę 

nazwaną przez siebie genealogią, pragnie opisać dispositif (urządzenie) a nie episteme. Wychodząc 

bowiem od wywodzącego się ze strukturalizmu ujmowania rzeczywistości jako zbioru reguł i 

konstelacji elementów, docenia rolę czynników niedyskursywnych. Nie ogranicza się, jak w 

przypadku marksizmu, do wpływu stosunków ekonomicznych, albo czynników klasowych, lecz 

nawiązuje do róŜnorodnych przypadkowych praktyk społecznych i instytucjonalnych, które 

nakładając się na siebie, umoŜliwiały związaną z nimi wiedzę. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi mu o takie 

podejście metodologiczne, które uwzględni społeczno-historyczne i polityczne uwarunkowania 

wiedzy (heterogeniczne pochodzenie wiedzy) i moŜliwy z takiej perspektywy rodzaj epistemologii. 

Perspektywa ta zbliŜona jest do programu socjologii wiedzy, poniewaŜ powstanie dyskursu 

psychiatrycznego nie da się wyjaśnić wyłącznie wewnętrznymi prawidłowościami rozwoju nauki, ani 

teŜ odwołaniami do podmiotowych uwarunkowań poznania. Konieczne jest jego zdaniem 

doksologiczne nawiązanie do społecznych i historycznych ram poznania, jednak nie traktowanych 

jedynie jako ograniczenia poznania, lecz jako “generatory poznania”11, jako rodzaje 

epistemologicznego odblokowania, które nie tyle zamykają, co odblokowują, wręcz stwarzają obszary 

wiedzy. Takie podejście skierowane jest przeciwko epistemologii poszukującej kategorii “idealnego 

obserwatora”, poznania oczyszczonego od zewnętrznych elementów, traktowanych jako zakłócenia i 

ograniczenia. Zrywa się tutaj z przekonaniem, Ŝe świat jest juŜ zapisaną Księgą, którą naleŜy jedynie 

                                                           
10 W jednym z późniejszych wywiadów między innymi stwierdza: “Gdy kieruję swoją myśl w 
przeszłość, pytam siebie, czym było to, o czym mówiłem w Historii szaleństwa i Narodzinach 
kliniki, jeśli nie władzą?” (wywiad z Fontana i Pasquino, podaję za angielskim tłumaczeniem, 
Truth and Power, w: The Foucault Reader, red. P. Rabinow, New York: Pantheon, 1984), s. 
57. 
11Zob. Jan CzyŜkowski, Sztuka podejrzeń, Warszawa 1981, s. 21. Autor preferuje pewien 
program socjologii wiedzy, który elementy zewnętrzne wobec wiedzy traktuje jako 
wiedzotwórcze, a nie ograniczające: “W ujęciu powyŜszym socjologia wiedzy byłaby nie tylko 
i nie przede wszystkim socjologią ułomności poznania, ale socjologią szans poznania”. 
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odczytać, choć moŜliwości są ograniczone przez niedoskonałości aparatury poznawczej i społeczne 

“zasłony”. 

 Poprzez badanie psychiatrycznego wątku dzieła Foucaulta chciałbym równieŜ wyodrębnić 

krytyczny aspekt jego myśli, wyeksponować krytycyzm filozofii Michela Foucaulta, której redefinicję 

podaje autor w eseju Qu’est-ce les Lumiéres?. Chodzi o jego dąŜność do zmiany dotychczasowych 

relacji władzy, o destabilizację rzeczywistości, o krytycyzm pozbawiony wszelkiego 

transcendentalizmu, czy apriorycznego pojęcia Racjonalności, Prawdy lub Podmiotu. W ten sposób 

myśl Foucaulta staje się częścią sporów pomiędzy spadkobiercami oświecenia, zwolennikami projektu 

nowoczesności, a zwolennikami ponowoczesności.  

 Podawana przez niego “krytyczna ontologia nas samych”, pewien krytyczny etos jest juŜ 

obecny w jego rozwaŜaniach dotyczących szaleństwa. Aczkolwiek francuski myśliciel nie ustrzegł się 

pewnych niekonsekwencji w swoich analizach, a droga dojścia do końcowych rozwiązań wydaje się 

bardzo zawiła i pełna sprzeczności.  

 W niniejszej pracy stawiam sobie następujące cele, które wpływają jednocześnie na jej 

strukturę: 

 

1. Zrekonstruować analizy Foucault dotyczące psychiatrii i szaleństwa badając jaką rolę one spełniły w 

rozwoju niektórych kierunków psychiatrii współczesnej (np. antypsychiatrii) oraz na ile moŜna je 

traktować jako krytykę psychiatrii współczesnej (Rozdział I: “Szaleństwo i psychiatria według 

Michela Foucaulta”, oraz rozdział II: “Foucault jako krytyk psychiatrii”). 

2. Zdefiniować Foucauldiańskie pojęcie władzy i jego relacje wobec wiedzy w naukach 

humanistycznych, wychodząc od analiz relacji władzy w ramach instytucji psychiatrycznych, 

(Rozdział III: “Stosunki władzy”). 

3. Zrekonstruować jego definicję krytyki zestawiając jednocześnie tę krytykę z Teorią Krytyczną 

Habermasa wychodząc od foucauldiańskiej krytyki psychiatrii, (Rozdział IV: “Myśl krytyczna 

Michela Foucaulta”). 

 

 Teza pracy jest następująca: myśl Foucaulta stanowi spójne i radykalne podejście 

krytyczne wobec nauk humanistycznych. Foucault dokonuje transformacji społecznej krytyki w 

stosunku do tradycyjnego podejścia, reprezentowanego między innymi przez Teorię Krytyczną. 

Model krytyki reprezentowanej przez Foucaulta moŜna umieścić w formule krytycyzm-

problematyzacja-opór, gdzie 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; są moŜliwości innego porządkowania świata. Czyni 

się to, aby wykazać 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 krytycyzm-problematyzacja-transgresja. 

Sama transgresja nie tylko jest poszukiwaniem nowych idei, jest celowym aktem rozbicia 

dotychczasowych ograniczeń i redefinicji własnej jaźni, przekraczaniem dotychczasowego sposobu 
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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 redefinicją 

filozofii, która przestaje szukać stałych i niezmiennych prawideł rzeczywistości, a staje się “ontologią 

teraźniejszości”, tworzy 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.  

 Stawiając tezę, Ŝe myśl Foucaulta ma charakter krytyczny, twierdzę, Ŝe krytycyzm ten nie 

jest jedynie przejawem sprzeczności, antynomii jego myśli, lecz jest integralnym elementem jego 

postawy filozoficznej. Wątek krytyczny, obecny w całym dziele filozofa jest najbardziej rozwinięty w 

jego pismach ostatnich, w których dochodzą do głosu pojęcia “autonomicznego podmiotu”, “praktyk 

wolności”, oraz “troski o siebie”  

 Koncentrując się w swych rozwaŜaniach na polu psychiatrii twierdzę, Ŝe forma krytycznej 

analizy współczesnej psychiatrii jest teoretycznie bardzo płodna i była równolegle podejmowana przez 

innych teoretyków. Jest takŜe związana z definicją współczesnego “intelektualisty poszczególnego”, 

który winien w swoich analizach wychodzić od konkretnej dziedziny (krytykę psychiatrii winni 

przeprowadzać psychiatrzy, psychologowie, pracownicy socjalni jako eksperci na własnym polu). 

 

 Pracę podzieliłem na dwie części, aby podkreślić pewną odrębność i specyfikę problemów w 

niej zawartych. Pierwsza część dotyczy zagadnień psychiatrycznych, oraz relacji psychiatria-władza, 

czyli tematu, który ma swoją bogatą literaturę, ksiąŜki Foucaulta stanowią zaś tylko przyczynek do 

bardziej obszernych analiz tego problemu. Część druga dotyczy władzy i społecznej krytyki. Foucault 

równieŜ i tutaj reprezentuje jeden z wielu głosów w sporze o status i cel współczesnej filozofii, 

stosunek do oświeceniowej tradycji oraz funkcje i zadania intelektualisty. Podział na dwie części 

odzwierciedla moją trudność pisania tej ksiąŜki, jako Ŝe z jednej strony chciałem uchwycić specyfikę 

problemów psychiatrycznych, czyli skoncentrować się na problematyce dotyczącej konkretnej 

dziedziny wiedzy, z drugiej strony pragnąłem uchwycić specyfikę myśli samego Foucault, którego 

dzieło, i labilny dyskurs nie dało moŜliwości oparcia się na modelu jego krytyki, odwołania się do 

jakiegoś gotowego projektu, którego ewentualnie mógłbym uŜyć do własnych badań. Podział na dwie 

części nakreśla takŜe granice myśli samego Foucaulta, który z jednej strony, niczym historyk i 

pozytywista bada fakty i wydarzenia, z drugiej zaś strony jako filozof pragnie narzucić nam swoje 

preferencje, przedstawić własną wizję filozofii, swój stosunek do tradycji. Badacz marginesów 

ludzkiej rzeczywistości, społecznie wykluczanych i represjonowanych grup społecznych, chce być 

jednocześnie eksploratorem “ontologicznych”  i “epistemologicznych” granic naszego świata, granic, 

które wyznaczają naszą toŜsamość. Pomimo tego, Ŝe praca jest pisana jak gdyby “dwiema rękami” 

(szaleństwo/krytycyzm), mam nadzieję, Ŝe posiada spójność tematyczną i metodologiczną nie tylko 

sygnowaną nazwiskiem Michela Foucaulta. 

 Pragnę podziękować Radzie Wydziału Wydziału FiS za przyjęcie mnie na studia 

doktoranckie, które umoŜliwiły podjęcie przeze mnie tego typu pracy badawczej, oraz Profesorowi 

Zdzisławowi Cackowskiemu, za przyjęcie mnie na stanowisko asystenta w Zakładzie Ontologii i 
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Teorii Poznania, oraz krytyczne uwagi w pracy nad doktoratem. Chciałbym równieŜ podziękować 

Pani Profesor Jadwidze, której seminaria dały mi moŜliwość dialogicznej i “wspólnotowej” pracy oraz 

stanowiły zachętę do podejowania samodzielnych badań. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA



Rozdział I 

1. Szaleństwo i psychiatria według Michela 

Foucaulta 

 Wczesne pisma Michela Foucaulta, które odbiegają od późniejszych powszechnie znanych 

analiz dotyczących więzienia i seksualności, to Maladie mentale et Personnalité (1954), Maladie 

mentale et Psychologie (1962, poprawiona wersja poprzedniej), wstęp do pracy L. Binswangera pt. Le 

Réve et l’Existence (1954, francuskie tłumaczenie) oraz kilka pomniejszych artykułów12. Sam 

Foucault uwaŜa te ksiąŜki (szczególnie dwie pierwsze) za nieudane i w swych bibliografiach o nich nie 

wspomina13. Nie ma tutaj jeszcze tych specyficznych analiz i prób opisania doświadczenia z punktu 

widzenia “historii myśli”, przeprowadzonych w duchu “antyhumanistycznym” rekonstrukcji szeregu 

epokowych problematyzacji, które stanowią podstawę dla krytycznej myśli francuskiego filozofa. 

Zanim więc przedstawię “dojrzałą” historyczną metodę Foucault najpierw zrekonstruuję jego 

wcześniejsze analizy dotyczące współczesnych ujęć choroby umysłowej14. Podkreślę szczególnie jego 

antypozytywistyczne nastawienie oraz sympatie dla analiz fenomenologiczno-egzystencjalnych 

Binswangera i Heideggera. 

 O tym, Ŝe w tym wczesnym okresie twórczości francuski filozof był krytycznie nastawiony 

wobec metod ówczesnej psychologii i psychiatrii, świadczą dwa przykłady jego wypowiedzi. W 

jednym z wczesnych artykułów autor stwierdza, Ŝe psychologia osiągnęła swój naukowy status, 

poniewaŜ rozwinęła szereg metod badania testowego, lecz ten bogaty rozwój technik był raczej 

                                                           
12 La psychologie de 1850 à 1950 (1957), La Recherche scientifique et la psychologie (1957) 
(Oba artykuły znajdują się w I-szym tomie Dits et écrits, nr2 i 3). 
13 O ile pierwsza część obu wydań ksiąŜki [“Choroba psychiczna i osobowość”] jest w zasadzie 
taka sama, to ich druga część zasadniczo się róŜni. Autor zmieniając tylko niektóre fragmenty, 
pozostawia niektóre wcześniejsze wypowiedzi wykorzystując ich dwuznaczność do określenia 
całkiem nowych treści 
14 Osobnym zagadnieniem jest źródło zainteresowań Foucaulta szaleństwem. Łatwo moŜna 
wykazać, iŜ jego dzieło i badania były zakorzenione w sytuacji, jakiej doświadczał będąc 
studentem Ecole Normale. Orientacja homoseksualna miała dramatyczny wpływ na jego 
psychikę i relacje społeczne. Nie był to wyłącznie osobisty problem młodego studenta, który 
próbował nawet popełnić samobójstwo (1948 rok), lecz problem ogólnego stosunku do 
homoseksualizmu w powojennej purytańskiej i moralizatorskiej Francji, albowiem mógł istnieć 
jedynie w ukryciu, jako wstyd i ukryte działania. Osobista historia Foucaulta skierowała jego 
zainteresowania ku mechanizmom społecznej represji, historii seksualności, oraz ku 
psychologii i psychiatrii. Autor Historii szaleństwa studiował więc psychologię i 
psychopatologię, przez pewien czas interesując się nawet psychologią eksperymentalną 
(Powstały do tej pory dwie biografie Foucault: Didiera Eribon (1989) oraz zawierająca 
kontrowersyjne szczegóły jego Ŝycia osobistego, Davida Macey (1993). 
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“znakiem, iŜ zapomniano o ludzkiej negatywności”15. W eseju z 1957 roku Foucault wyraŜa krytyczne 

opinie na temat współczesnej psychologii, stanowiącej połączenie naukowych pretensji i teoretycznej 

ślepoty. Autor kreśli obraz psychologii we Francji lat 50-tych16, gdzie pewność co do własnej 

obiektywności prowadziła w kierunku pozytywistycznych metod obserwacji i pomiaru, przy 

jednoczesnym odizolowaniu się od praktyki i funkcji społecznych. W konsekwencji psychologowie z 

trudem znajdowali jakieś praktyczne zatrudnienie. Oddzielone od praktyki, psychologiczne badania 

przybierały postać pełnego dystansu spojrzenia, które ignorowało “infernalne” obszary ludzkiej 

psyche. 

 W wywiadzie (1978) francuski filozof, podkreślając jak waŜna dla niego była w tym czasie 

psychiatria egzystencjalna, stwierdza: “Był to okres, w którym pracowałem w szpitalach 

psychiatrycznych, szukając czegoś róŜnego od tradycyjnej sieci narzuconej [na pacjenta, AK] przez 

medyczne spojrzenie, pewnej przeciwwagi (…). Sądzę, Ŝe analiza egzystencjalna (l’analyse 

existentielle) pomogła mi odgraniczyć (délimiter) i lepiej zdefiniować to, co w akademickiej wiedzy 

psychiatrycznej było przesadzone i represywne (de lourd et d’oppressant)” (DIT, s. 58)17. 

1.1. Dwa ujęcia patologii: organiczna i umysłu  

 W ksiąŜce Maladie Mentale et Personalité (MMP) Michel Foucault próbuje zrozumieć 

patologię umysłu na coraz głębszym poziomie. W swych analizach nawiązuje do róŜnych nurtów i 

metod w psychiatrii, jak psychiatria naturalistyczna, psychoanaliza, psychiatria egzystencjalna. JuŜ na 

wstępie stwierdza, Ŝe metody organicznej patologii są nieadekwatne dla opisu zjawisk wchodzących w 

                                                           
15 Michel Foucault, La Recherche scientifique et la psychologie, (w:) Des chercheurs, français 
s’interrogent (Paris: Privat-PUF, 1957, s. 201). Dodajmy, Ŝe w 1953 Foucault otrzymał 
diplôme de psychologie expérimentale. 
16 Po II wojnie światowej, w czasie której z głodu zmarło ok. dziesięć tysięcy pacjentów 
szpitali psychiatrycznych, publiczne przeraŜenie wobec tego okrucieństwa dało impuls do 
realizacji reform ówczesnego systemu psychiatrycznego, które zostały zapoczątkowane przez 
François Tosquelles  w szpitalu w Saint-Alban. Chodziło o poprawę warunków materialnych w 
szpitalu, zmniejszenie separacji między szpitalem a światem zewnętrznym, poprzez 
zatrudnienie grup terapeutycznych angaŜujących pacjentów w róŜne rodzaje aktywności, oraz 
terapię zawodową. Tosquelles, a takŜe L. Bonnafe, G. Daumezon (Którego uczniem był teŜ 
Foucault) i L. LeGuillant byli wyznawcami medycznego empiryzmu, którego celem było 
racjonalizacja i humanizacja absurdalnego i  nieludzkiego systemu opieki psychiatrycznej. 
Próbowano stosować terapię lekami, terapię zawodową oraz niektóre z technik 
psychoanalitycznych. JednakŜe zmiany społecznej polityki w dziedzinie zdrowia psychicznego 
nie doszły do skutku z powodu braku środków finasowych. Większe zmiany miały miejsce 
dopiero po 1968 roku. Szpital Sainte-Anne w którym studiował Foucault, gdzie zetknął się m. 
in. z Daumezonem i i Henri Ey oraz z reformami w psychiatrii, nie był ani represywny, ani 
karny i odbiegał od organizacji i warunków pracy szpitali prowincjonalnych. Na temat 
transformacji we francuskiej powojennej psychiatrii zobacz Anne Lovell (ss. IX-XIV), 
Przedmowa do angielskiej edycji ksiąŜki Roberta Castela, The Psychiatric Society, New York: 
Columbia University Press, 1982 (francuskie wydanie La Société psychiatrique avancée, 
1979), zob teŜ DIT, ss. 58-61 (rozmowa z D. Trombadorim). 
17 Rozmowa z Ducio Trombadorim, pierwotnie Colloqui con Foucault Salerno (1981). 
Foucault odróŜnia swoje analizy od egzystencjalnych analiz Lainga, które były podstawą dla 
ruchu antypsychiatrycznego.  
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zakres psychopatologii. Nawiązuje tutaj Foucault do problemu relacji między metodą nauk 

przyrodniczych i nauk humanistycznych, wyraŜając przekonanie o ich wzajemnej odrębności18. 

Stwierdza, Ŝe o ile fizjopatologia wraz z metodami nauk przyrodniczych uzyskała pewną autonomię, 

to nie jest ona metodą adekwatną dla analiz prowadzonych przez psychologię i psychiatrię, które 

badają tak specyficzny obszar ludzkiej rzeczywistości. Dlatego badanie patologii umysłu winno 

odwołać się do metod innych niŜ te, które stosuje się wobec patologii mózgu. 

“Psychologia nigdy nie zdołała zaoferować psychiatrii tego, co fizjologia dała medycynie: narzędzia 

do analizy, które poprzez ustalenie granicy zaburzenia staje w obliczu funkcjonalnego związku między 

tym uszkodzeniem a całością osobowości. Spójność (la cohérence) Ŝycia psychicznego wydaje się być 

w efekcie zapewniona w inny sposób niŜ spójność (la cohésion) organizmu” (MMP, s. 13). 

 Foucault stara się uniknąć prostych analogii pomiędzy fizjopatologią a psychopatologią. 

Historycznie rzecz biorąc, psychopatologia szukając definicji choroby dla sfery umysłu, odwoływała 

się do wzorca ukształtowanego w obrębie patologii organicznej. Sugerowano wręcz, Ŝe dla pojęcia 

choroby i symptomatologii organicznej oraz umysłowej istnieje jeden wspólny rodzaj struktury, 

abstrakcyjnej patologii - “metapatologii” (MMP, s. 16). Ale nawet jeśli psychopatologiczna analiza 

odwoływała się do schematów wziętych z biologii i fizjologii, to psychiatria szczególnie intensywnie 

problematyzowała pojęcie patologii próbując wskazać na bardziej humanistyczne i złoŜone jej ujęcie. 

Georges Canguilhem w Le normal et le pathologique (1943/1966) stwierdza wręcz: “warto zanotować 

interesującą rzecz, Ŝe współcześni psychiatrzy w ramach własnej dyscypliny dokonali oczyszczenia i 

redefinicji pojęć normalne i patologiczne, z czego jednak lekarze i fizjolodzy nie byli skłonni 

wyciągnąć dla siebie wniosków”19. 

 

 NowoŜytna medycyna, pisze Foucault, posługiwała się co najmniej dwoma pojęciami 

patologii ogólnej. Początkowo chorobę pojmowano esencjalnie. To znaczy, symptomatologia jako 

nauka badała korelacje pomiędzy poszczególnym rodzajem choroby, a konkretną chorobową 

manifestacją. Choroba moŜe się manifestować w postaci róŜnych symptomów, jednakŜe esencja 

choroby, jej toŜsamość jest wobec jej przejawów pierwotna i w pewnym sensie od nich niezaleŜna20. 

                                                           
18 JuŜ w tym momencie wyznacza filozof dziedzinę swoich zainteresowań, czyli nie nauki 
ścisłe, przyrodnicze, a “wątpliwe” rejony wiedzy, uwzględniające relacje społeczne i 
polityczne, gdzie przyrodoznawstwu przypisuje się większą obiektywność, precyzję i 
autonomię, a humanistyce brak wiedzy obiektywnej, uwikłanie w niekończące się spory, 
debaty, interpretacje wokół własnych fundamentów. MMP otwiera przewijająca się przez całe 
dzieło Foucaulta krytykę nauk humanistycznych. 
19 G. Canguilhem, On the Normal and the Pathological, Dordrecht, Holland: D. Reidel 
Publishing Company, s. 63. Autor stwierdza, Ŝe we frankfurckiej psychiatrii sposób 
definiowania anormalnych faktów psychicznych wyznaczyli C. Blondel, D. Lagache i E. 
Minkowski. 
20 O transformacji w sposobie postrzegania “choroby” mówi wydana w 1963 roku Naissance 
de la clinique. Une archéologie du regard medical, gdzie autor ukazuje XVIII-wieczne 
pojmowanie chorób zhierarchizowanych w rodzaje i gatunki. W tym sklasyfikowanym 
systemie wiedzy ludzkie ciało stanowi jedynie obiekt, czy przestrzeń w obrębie, którego 
ulokowana jest choroba. Pacjent okazuje się wręcz przestrzenią zajmowaną przez chorobę. 
Miejsce choroby w Ŝyciu, nie było widoczne w ramach medycznej percepcji. Dopiero XIX 
wieczne powstanie metod anatomo-klinicznych, uczyniło moŜliwym indywidualizację 
choroby. 
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Choroba była dla organizmu “obcym ciałem”, które niby niezaleŜną rzeczywistość, naturalny gatunek, 

naleŜało dokładnie sklasyfikować i opisać. Zarówno w psychopatologii i patologii organicznej 

powstaje nozografia (opisy danej jednostki chorobowej); lekarze dzielili symptomy w patologiczne 

grupy i określali wielkie jednostki chorobowe. W psychiatrii więc halucynacje słuchowe były 

symptomem ukrytej struktury urojeniowej, dementia praecox (Kraepelin). Choroba umysłu stanowiła 

pewnego rodzaju botaniczny gatunek, mogący przyjmować lub występować w postaci 

hebefrenicznego, katatonicznego lub paranoicznego wariantu. Z kolei istota schizofrenii ukryta była 

pod jej róŜnorodnymi objawami. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe Foucault odnosząc się do dotychczasowych 

metod w psychiatrii wykazuje pewien poziom erudycji w dziedzinie pojęć i klasyfikacji 

psychiatrycznej, gdy podaje opisy konkretnych jednostek chorobowych, jak histeria (Dupre), 

psychastenia (Janet), mania i depresja (Mangan), fobia, czy paranoja.  

 Dotychczasowe stosowanie takiego samego schematu do opisu choroby umysłowej i 

organicznej, twierdzi autor, tworzyło między nimi nie tyle jedność co raczej “abstrakcyjny paralelizm” 

(un parallélisme abstrait, MMP, s. 16). W ten sposób pojawiał się nierozwiązany problem 

psychosomatycznej jedności czy psychosomatycznej całości. Trudności w opisywaniu jedności 

człowieka21 jako organizmu i psychiki, sprawiły, Ŝe według Foucaulta, poszukiwania patologów 

zostały skierowane w kierunku nowych metod i nowych pojęć. Pojęcie choroby jako ciała obcego i 

posiadającego specyficzną toŜsamość zastąpiono uogólnioną reakcją jednostki. Choroba nie 

ingerowała odtąd w organizm jako autonomiczna rzeczywistość, lecz stanowiła oderwany segment w 

ramach rozwoju organizmu jako całości. W obrębie organicznej patologii schemat ten szczególnie 

silnie został zaakcentowany w wyjaśnianiu zaburzeń hormonalnych (Selye, MMP, s. 9). W patologii 

umysłu uprzywilejowany status osiągnęło pojęcie osobowości. Choroba stanowiła teraz wewnętrzną 

dezorganizację struktur osobowości, stopniową dewiację w jej rozwoju. “Posiadała ona odtąd realność 

i sens (de réalité et de sens) jedynie we wnętrzu chorej osobowości (personalité morbide, MMP, s. 9)”.  

 W ten sposób chorobę psychiczną postrzegano jako zaburzenie czy dezorganizację 

osobowości. Psychozy w nowej interpretacji stanowią zaburzenie w działaniu osobowości jako całości 

i powodują zaburzenia w myśleniu, zmiany Ŝycia afektywnego i nastroju, zanik krytycyzmu itp. 

Nerwice natomiast obejmują jedynie częściowe zaburzenie osobowości dotyczące obsesji wobec np. 

konkretnego obiektu, czy lęku wywołanego u jednostki neurotycznej konkretną sytuacją. 

 Nowe pojęcie całości dało moŜliwość ponownego traktowania pola badawczego patologii 

umysłu i patologii organicznej jako jednej dziedziny, jako Ŝe odnoszą się one do tej samej konkretnej 

jednostki ludzkiej, co wywołało entuzjazm wśród wielu badaczy. Próbę połączenia patologii 

organicznej i psychologicznej dostrzega Foucault u K. Goldsteina. Albowiem ten znany 

neuropatofizjolog w analizach afazji podkreślał, Ŝe nie moŜna jej wytłumaczyć jedynie w kategoriach 

organicznego wyjaśniania, czy psychologicznej interpretacji. Posttraumatyczne uszkodzenie kory 

mózgowej nie powoduje jedynie deficytu funkcji, lecz zmienia “styl jednostkowej odpowiedzi wobec 

środowiska” (MMP, s. 11), uniemoŜliwia pewne postawy wobec rzeczywistości. Autor pisze teŜ, Ŝe w 

kaŜdym przypadku, “czy jego pierwsze oznaki są organiczne, czy psychologiczne, choroba dotyczy 

                                                           
21 Za taką jednością opowiadali się np. niektórzy francuscy fenomenolodzy jak Mearleau-
Ponty. 
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całościowej sytuacji jednostki w świecie; zamiast być fizjologiczną albo psychologiczną esencją, 

choroba jest ogólną reakcją jednostki w jej psychologicznej i fizjologicznej totalności” (MPP, s. 11)22.  

 Według Foucaulta osiągnięta w ten sposób jedność (a raczej paralelizm) patologii 

organicznej i psychicznej jest jednak złudna; jedna metapatologia uŜywająca tych samych metod i 

pojęć w fizjologii i psychologii jest czymś “mitycznym”. Zastosowanie metody nauk przyrodniczych 

w psychopatologii, napotkało szereg trudności, które świadczą - jego zdaniem – o odrębności świata 

ludzkiej patologii i konieczności innego ujmowania tej rzeczywistości. R.D. Laing, podobnie jak 

Foucault zwolennik egzystencjalno-fenomenologicznego podejścia w psychiatrii, nie mówił o 

koegzystencji, czy dualizmie “psyche” i “soma”, lecz o dwóch “gestaltach”: “osoba” i “organizm”: 

“czyjaś teoria o kimś innym jako o organizmie jest odmienna od dowolnej teorii o tym kimś jako 

osobie”23. 

 Te odmienności moŜna według Foucaulta odnaleźć w nowoczesnej psychopatologii:  

1. Całość i spójność psychiki ma inny charakter niŜ spójność organizmu. Patologia organiczna daje 

moŜliwość pogodzenia całości struktury organizmu z jej pojedynczymi reakcjami; pojęcie całości i 

jedności organizmu daje moŜliwość wyodrębnienia konkretnych elementów i analizy przyczynowej 

(np. teoria Selye’go). Przyczynę i przebieg choroby moŜna wytłumaczyć, odwołując się do 

mechanizmów i systemów regulacji występujących takŜe w zdrowym organizmie. 

 Psychologia natomiast nie daje moŜliwości wyodrębnienia zaburzenia w relacji do 

osobowości jako całości. Dodajmy, Ŝe juŜ w roku 1938 Lagache twierdził, Ŝe choroba umysłu nie daje 

się przystosować do eksperymentu, który wymaga rygorystycznej determinacji warunków choroby: 

“nic nie jest mniej znane niŜ warunki których natura umoŜliwia eksperymenty dotyczące choroby 

umysłu: początek psychozy często ucieka uwadze doktora, pacjenta i jego otoczenia; jej fizjopatologia, 

jej anatomia patologiczna są niejasne”24.  

 Foucault stwierdza, Ŝe spójność Ŝycia psychicznego jest innego rodzaju niŜ spójność 

organizmu. Jest to jedność sensu (l’unité significative, MMP, s. 13), pojmowana przez niego podobnie 

jak u Dilthey’a i Binswangera. Sens zachowania jednostki przejawia się w kaŜdym, nawet 

nieświadomym działaniu (np. sen, wolne skojarzenia) i nadaje mu pewien styl, charakter, jest 

przejawem egzystencji25. Innymi słowy, nie jest to jedność struktury czy funkcji, lecz właśnie 

                                                           
22 Zob. K. Goldstein, L’analyse de l’aphasie et l’étude de l’essence du language, “Journal de 
Psychologie 30 (1933), 430-96, Zob. teŜ G. Canguilhem, On the Normal and the Pathological, 
s.107 i nast. Sacks (podobnie jak Goldstein) twierdził, Ŝe nawet jeśli “istnieje z konieczności 
przepaść między tym, co psychiczne, i tym, co fizyczne”, to istnieją sposoby prezentowania, 
które “mogą je do siebie zbliŜać, pokazywać nam związki procesów fizjologicznych z ludzkim 
Ŝyciem” (O. Sacks, MęŜczyzna, który pomylił swoją Ŝonę z kapeluszem, Poznań: Wydawnictwo 
Zysk i Ska, 1994, s. 14). 
23 R.D. Laing, Podzielone <<ja>>: egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby 
psychicznej, Poznań: Rebis, 1995, s. 23. 
24 D. Lagache “La méthode pathologique”, Encyclopedie Française 8, 1938, za Canguilhem, 
On the Normal, s. 64. 
25 M. Mearleau-Ponty twierdził, Ŝe marzenie senne, majaczenie schizofrenika, czy 
doświadczenie mityczne są wyrazem pewnego pojedynczego doświadczenia i sposobem bycia-
w-świecie. Według tego fenomenologicznego ujęcia to przeŜycie (Erlebnis) jest źródłem 
prawdy, nawet jeśli by to miało być doświadczenie schizofreniczne: “[Jeśli} ten, kto coś 
przeŜywa, wie jednocześnie o tym, co przeŜywa, (…) wówczas szaleńcowi, marzącemu, czyli 
podmiotowi percepcji powinniśmy wierzyć na słowo i mieć jedynie pewność, Ŝe ich język 
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fenomenologicznie dostępna jedność sensu, której nie moŜna sprowadzić do abstrakcyjnych, 

obiektywnych prawd medycyny naukowej. Tak więc Laing, podobnie jak Foucault, akcentuje róŜnice 

między dwoma podejściami i ostrzega przed mieszaniem obu postaw: “człowiek widziany jako 

organizm oraz jako osoba otwiera przez obserwatorem odmienne aspekty rzeczywistości”26. 

 

2. Trudność ustalenia w psychologii granicy między zdrowiem i chorobą. W nowoczesnej medycynie 

pojawiło się coraz większe zanikanie granicy między normą a patologią; obrazy kliniczne przestawały 

być zbiorem anormalnych faktów czy fizjologicznych “monstrów” (“monstres” physiologiques); 

moŜna było je tłumaczyć poprzez normalne mechanizmy i reakcje adaptacyjne, przy jednoczesnym 

odróŜnieniu między reakcją adaptacyjną a uszkodzeniem chorobowym. Choroba wpisana jest w obręb 

fizjologicznych moŜliwości organizmu (np. hypercaluria i złamanie kości udowej) (MMP, s. 14). 

 Zastosowanie tego naukowego podejścia w psychologii nie dało, jak twierdzi Foucault, 

rezultatów. Kiedy psychologia stara się odwołać do pojęcia osobowości napotyka trudność w 

odróŜnianiu między normą i patologią. Na przykład bleulerowski opis grupy schizofrenii akcentujący 

zerwanie kontaktu z rzeczywistością, czy obraz zespołu maniakalno-depresyjnego z nadmiernymi 

reakcjami afektywnymi, moŜe dotyczyć zarówno chorej, jak i normalnej osobowości. Przejście od 

normalnych do chorobowych reakcji okazuje się nie tyle sprawą dokładnego opisu, co róŜnicy 

jakościowej, jak gdyby psychotyczny stan chorobowy był nie tylko intensyfikacją i modyfikacją 

dotychczasowych funkcji i cech, lecz raczej zmianą jakościową, pojawieniem się “nowej 

rzeczywistości”. Według Foucaulta próba opisu choroby umysłu poprzez odwołanie się do 

normalnych struktur i zachowań daje ujście wszelkim rodzajom teoretycznego zamieszania 

(confusions). “Podczas gdy idea organicznej solidarności umoŜliwia rozróŜnienie i zjednoczenie 

chorobowego uszkodzenia, badanie osobowości w ramach patologii umysłu przeszkadza w takich 

analizach” (MMP, s. 15). Okazuje się, Ŝe formy istniejące w chorej świadomości nie mają swego 

odpowiednika w stanach normalnych. Jak stwierdza Canguilhem: “tak jak nie ma oddzielnych 

elementarnych faktów psychicznych, tak i symptomy patologiczne nie mogą być porównane z 

elementami normalnej świadomości, poniewaŜ symptomy patologiczne mają znaczenie jedynie w 

kontekście klinicznym, który wyraŜa ogólne zaburzenie”27.  

 Foucault odrzucaj naturalistyczne podejścia i przyjmuje fenomenologiczny opis choroby, 

który nie zakłada pierwotnie podziału na normalne i patologiczne. Natomiast psychopatologia 

zakładała istnienie psyche, czyli, jak mówi Laing, “aparatu mentalnego”, “struktury endopsychicznej”, 

co objawiało się obiektywizacją osoby i jej patologicznych zachowań. Laing nie chce dokonywać 

obiektywizacji, która byłaby “konceptualnym odpowiednikiem innego człowieka pojmowanego jako 

osoba”28. Taka obiektywizacja moŜe doprowadzić jedynie do “depersonalizacji” i “reifikacji” 

psychotyka (równie błędna byłaby personalizacja przedmiotów), dlatego autor woli raczej zająć 

                                                                                                                                                    

wyraŜa to, co przeŜywają” (M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, , Paris 1945, 
s. 335. 
26 R.D. Laing, Podzielone <<ja>>: egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby 
psychicznej, s. 24. 
27 Canguilhem, On the Normal, s. 65. 
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stanowisko “subiektywne” i “intuicyjne”. Foucault takŜe chce “ufać samemu człowiekowi”, i 

odrzucając naukowe pojęcie psychiki, opisywanej przy pomocy abstrakcyjnych pojęć, chce 

dokonywać (intersubiektywnego) “intuicyjnego” wglądu w świat pacjenta. 

 

3. Społeczne, środowiskowe i instytucjonalne uwarunkowania psychopatologii. O ile w patologii 

organicznej moŜliwe jest izolowanie organizmu i analiza patologicznych reakcji, to w przypadku 

patologii mentalnej kaŜda jednostka chorobowa winna być rozumiana w kontekście jej środowiska. 

Nie moŜna oddzielić choroby od metod diagnozy, procedur izolacji i narzędzi terapeutycznych wraz z 

otaczającą je praktyką psychiatryczną. Foucault podaje przykład powstania w XIX wieku pojęcia 

osobowości histerycznej (le personnage de hystérique), która niewątpliwie była częścią społecznej 

sytuacji pacjenta, sugestii i władzy wszechwiedzącego lekarza. Neurolog J. Babiński (1857-1932) 

demaskuje histerię, traktując ją nie jako jednostkę chorobową, lecz jako zaburzenia będące efektem 

sugestii czyli “złej insynuacji”, które mogą być usunięte za pomocą wprowadzenia do umysłu pacjenta 

myśli rozsądnej – poprzez perswazję. Foucault, powołując się na XIX-wieczną dyskusję na temat 

histerii, pokazuje jak to, co początkowo włączono do dziedziny zainteresowań medycyny (traktując ją 

jako jednostkę nozologiczną – np. Charcot) w ostateczności próbowano zepchnąć w obszar 

psychologii a nawet moralności (Janet, Bernheim, Babiński). Ewidentnym dowodem na 

środowiskowe uwarunkowanie histerii był – według Trillata - fakt jej zniknięcia na początku XX-

wieku, co nie kwestionuje XIX-wiecznej realności histerii, a raczej sugeruje zaleŜność od wpływów 

środowiskowych i jej kulturowo-historyczny charakter29. 

 Foucault wbrew pozytywistycznym podejściom30 i naturalistycznej postawie poznawczej 

panującej w psychiatrii sugeruje, Ŝe patologia umysłu winna pozbyć się analogii z patologią 

organiczną. Próbuje znaleźć metody adekwatne dla opisu fenomenu choroby psychicznej, które by w 

sposób pełny ujawniły całokształt zjawisk z nią związanych bez analogii organicznych i redukowania 

ich do przyczynowości nauk przyrodniczych. W Maladie Mentale et Personalité odróŜnia autor trzy 

poziomy, trzy psychologiczne aspekty analizy choroby umysłu, które ujawniają jej “modalności, 

formy ekspresji, styl”: aspekt (1) ewolucyjny, (2) indywidualną historię i (3) podejście egzystencjalne. 

Następnie koncentruje się na pozapsychologicznych i pozaorganicznych – czyli społecznych 

uwarunkowaniach psychopatologii. Dlatego stwierdza, co następuje: 

                                                                                                                                                    
28 Ibidem, s. 26. Minkowski twierdził, ze kiedy nazywamy drugiego człowieka obłąkanym , 
czynimy to w sposób intuicyjny “jako ludzie, a nie jako specjaliści”. 
29 Jak stwierdza Etienne Trillat w obszernej monografii poświęconej historii histerii: “Tak więc 
powstawanie objawów histerycznych przypisano czynnikom społeczno-kulturowym, w histerii 
nie dopatrywano się juŜ wyraŜenia sprzeczności wewnętrznych i psychicznych, a tym bardziej 
skutków domniemanych urazów układu nerwowego, lecz dostrzegano w niej wyraz konfliktów 
jednostki uwikłanej w stosunki społeczne. Nic więc dziwnego, Ŝe gdy stosunki te uległy 
przeobraŜeniu, histeria znikła” (Etienne Trillat Historia histerii, Wrocław: Ossolineum, 1993, 
s. 239.). 
30 Na temat pozytywistycznej psychiatrii zobacz David Ingleby, Understanding <<Mental 
Illness>>, w: Critical Psychiatry. The Politics of Mental Health, red. D. Ingleby, Penguin 
Books 1981: “U podstaw pozytywistycznej interpretacji, leŜy, oczywiście, jedno większe 
załoŜenie: Ŝe nie ma cech odróŜniających istoty ludzkie od reszty natury…” (s. 28). 
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“Ufając bardziej samemu człowiekowi, a nie abstrakcjom choroby, musimy zanalizować specyfikę 

choroby umysłu, poszukiwać konkretnych form jakie moŜe przyjąć w Ŝyciu patologicznym jednostki, 

następnie zaś wyznaczyć warunki, które uczyniły te róŜne aspekty czymś moŜliwym i wydobyć cały 

system przyczyn, który je ugruntował (MMP, s. 16-17)31. 

1.2. Psychologiczny wymiar choroby umysłu 

1.2.1 Regresywny wymiar psychozy 

 Wyjaśnienie ewolucyjne choroby, całego systemu jej przyczyn - zdaniem Foucaulta – nie 

jest trafne. Ewolucjonistyczny kierunek w psychiatrii zainicjował Hughlins Jackson32, który próbował 

odnaleźć neurofizjologiczne podłoŜe psychopatologii. Według niego powstanie zaburzeń czynności 

układu nerwowego jest następstwem uszkodzenia pewnych struktur przez proces chorobowy i 

prowadzi do “wypadnięcia” funkcji pełnionych przez te struktury oraz do ujawnienia się i nasilenia 

czynności właściwych niŜszym piętrom układu nerwowego. Ujęcie powyŜsze nie traktuje procesu 

chorobowego jako “ciała obcego” (“nowotworu psychicznego”), lecz stara się go wyjaśnić za pomocą 

mechanizmów fizjologicznych, sugerując jedynie róŜnice ilościowe między normą i patologią oraz 

ogólną gotowość do reakcji psychotycznych.  

 Ewolucyjno-regresywny wymiar psychozy jako rodzaju choroby mógł zaistnieć wówczas, 

kiedy zauwaŜono, Ŝe choroba psychiczna nie tylko przejawiała się w formie negatywnej jako utrata i 

osłabienie pewnych funkcji (ubytek), lecz takŜe w postaci pozytywnej jako przejaw nowych objawów 

(naddatek). Zatem choroba umysłu to nie tylko utrata świadomości, uśpienie tej czy innej funkcji, to 

nie tylko powstanie pewnej próŜni, lecz takŜe pojawienie się róŜnorodnej pozytywnej aktywności, 

akcentowanie pewnych form zachowania. Okazuje się równieŜ, Ŝe funkcje tłumione i akcentowane nie 

pozostają na tym samym poziomie. To, co zanika ma charakter bardziej subtelny i złoŜony; dotyczy 

świadomości, czasowo-przestrzennej orientacji, intersubiektywności. To, co się pojawia jest natomiast 

proste i stabilne; są to repetycje, reakcje kompulsywne, wybuchy emocjonalne, chaos izolowanych i 

niekoherentnych elementów. 

 Reakcje kompulsywne oraz eksplozywne formy reakcji emocjonalnych zaburzające 

zachowanie, stanowią archaiczne formy w ewolucji jednostki. Jest to zachowanie podobne do reakcji 

infantylnych np.: nieobecność zachowań dialogowych, brak kontaktu z otoczeniem, echo-repetycje 

spowodowane brakiem zrozumienia dialektyki pytań i odpowiedzi. Wszystkie te zjawiska nadające 

cechy wspólne strukturom patologicznym i archaicznym stadiom rozwoju osobniczego, mogą być 

wytłumaczone jako skutek procesu regresywnego. 

                                                           
31 W MMPsy mówi juŜ nieco inaczej: “NaleŜy poszukiwać konkretnych form, dzięki, którym 
psychologia zdołała zastosować do niej [choroby umysłu], a następnie wyznaczyć warunki, 
które uczyniły moŜliwym ten dziwaczny status szaleństwa, chorobę umysłu, która nie nie moŜe 
być zredukowana do Ŝadnej choroby” (MMPsy, s. 13) 
32 Zob. Jan Mazurkiewicz, Zarys psychiatrii psychofizjologicznej, Warszawa PZWL 1980. 
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 Schemat ewolucyjno-regresywny mógł wyjaśnić za pomocą pojedynczego procesu 

współwystępowanie elementów negatywnych i pozytywnych; zanik wyŜszych, bardziej subtelnych 

struktur rozwojowych powoduje stłumienie jednych, i jednocześnie uwolnienie innych form 

zachowania, które są stłumione. Dzięki powyŜszemu schematowi kaŜda postać choroby zyskuje 

własną toŜsamość, a jej treść definiowana jest stopniem dysocjacji; sens choroby określony jest 

poziomem na którym proces chorobowej regresji uległ stabilizacji. 

 Koncepcja próbująca wyjaśnić patologię umysłu za pomocą regresji (“dyssolucji”) 

neurofizjologicznej przypomina Foucaulta krytykowany przez niego schemat patologii organicznej 

(1.1) (chociaŜ wyjaśnia nowe jakości choroby, tzw. “wytwórcze”, “pozytywne” objawy psychozy). 

Podkreśla on jednak, Ŝe schemat ewolucyjny33 został zastosowany później przez Freuda oraz Janeta, 

którzy próbowali wyjaśniać psychopatologię poza patologią organiczną. Freud wyróŜniając określone 

fazy rozwoju psychoseksualnego podkreślał, Ŝe do prawidłowego rozwoju osobowości konieczne jest 

odpowiednie rozwiązanie dziecięcych kompleksów seksualnych. W przypadku fiksacji, czyli 

zatrzymania rozwoju dziecka na pewnym etapie, w wieku dorosłym w sytuacji stresowej następuje 

regresja libido do wcześniejszych faz rozwojowych. W ten sposób kaŜdy libidynalny etap jest - 

zdaniem Foucaulta - strukturą potencjalnie patologiczną: “nerwica jest spontaniczną archeologią 

(archéologie) libido” (MMP, s.26) 34. 

 Janet natomiast w odróŜnieniu od Freuda, podejmuje Jaksonowski temat w społecznej 

perspektywie. Jego zdaniem wycofanie się czy ubytek psychologicznej energii w czasie choroby 

uniemoŜliwia funkcjonowanie złoŜonych zachowań osiągniętych w toku społecznej ewolucji i 

uwalnia prymitywne, a nawet przedspołeczne reakcje. Choroba tłumi społeczne formy zachowania. 

Dialog jako najwyŜsza forma ewolucji języka zostaje zastąpiony monologiem, w którym pacjent 

prowadzi “dialog” sam ze sobą lub z wyimaginowanym rozmówcą, czemu nie mógłby sprostać w 

obliczu rzeczywistego partnera. Słowa i gesty nie są juŜ narzędziem spotkań własnych i cudzych 

intencji, pacjent traci panowanie nad światem symboli, które stają się teraz znaczeniami same dla 

siebie. Tworzy się świat, w którym nie obowiązuje juŜ społeczne kryterium prawdy, w którym inni są 

nieobecni i dlatego zostaje on pozbawiony obiektywnej trwałości. Na jego miejsce wchodzi świat 

symboli, fantazji i obsesji. Pacjent powraca do archaicznych form porządkowania rzeczywistości, do 

stanu, gdzie człowiek archaiczny nie osiągnął jeszcze kryterium prawdy i projektuje na rzeczywistość 

swe pragnienia, lęki, fantasmagorie i mity. 

1.2.2. Mity schematu ewolucyjnego 

 Według Foucault, ów rodzaj wyjaśnień psychicznej patologii, zaproponowany przez Freuda i 

Janeta sytuuje się na granicy mitu, w znaczeniu: 

1. Fałszywego załoŜenia, zgodnie z którym istnieje jakaś psychiczna substancja (freudowskie libido, 

czy Janeta “siła psychiczna”), która jest surowym materiałem ewolucji, mogącym cofnąć się z 

                                                           
33 Zob. teŜ Z. Cackowski, Rozum między chaosem, 139-161  (rozdział “Rozwój-
przewidywalność-objaśnialność”) 
34 Foucault uŜywa tutaj po raz pierwszy pojęcia “archeologia”. 
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powrotem poprzez chorobę do stanu wcześniejszego na drodze psychologicznej czy społecznej 

regresji. 

2. Mitu identyczności pomiędzy osobą chorą umysłowo, człowiekiem pierwotnym i dzieckiem; 

załoŜenia zgodnie z którym świadomość, zaszokowana widokiem choroby umysłowej, próbuje 

odnaleźć i wzmocnić pewność siebie, rozwijając uprzedzenia w obrębie własnej kultury. Zapewne 

chodzi tutaj autorowi o to, co Szasz nazwał “mitem choroby psychicznej”, gdzie szereg zachowań, 

których społeczeństwo nie moŜe zaakceptować, określa się “naukową” – medyczno-psychiatryczną 

etykietą. 

 

 Pierwszy z mitów, powiada Foucault, został szybko zanegowany. Psychologia przestała 

bowiem zajmować się interpretacją siły psychicznej, odwołując się do analizy zachowań, natomiast 

psychoanaliza zanegowała bio-psychologiczne pojęcie libido (np. hermeneutyczne i strukturalne 

interpretacje psychoanalizy).  

 Drugi mit, usprawiedliwia zapewne (autor tego nie wyjaśnia szczegółowo) zaanektowanie 

szaleństwa przez medycynę i traktowaniu go jako rodzaj “defektu” i braku “racjonalności”. 

 JeŜeli – powiada Foucault - przyjmiemy ewolucjonistyczną interpretację Jacksona, regresja 

patologiczna okaŜe się procesem odejmowania najwyŜszych i najbardziej rozwiniętych elementów, 

które nadają dynamikę dojrzałej osobowości. To, co pozostaje, nie jest jednak osobowością 

wcześniejszą, czyli jej częścią ukrytą i stłumioną. Nie moŜna z tego wyciągnąć ryzykownego wniosku, 

Ŝe choroba psychiczna jest ujawnieniem “wcześniejszych” osobowości, które cechują człowieka 

pierwotnego czy dziecko. Regresja nie jest nigdy – podkreśla Foucault - źródłowym uwolnieniem 

elementów stłumionych, pierwotnych - czysta dezintegracja nie istnieje – lecz jest raczej reorganizacją 

osobowości, nowym uporządkowaniem, umiejscowieniem dotychczasowych elementów35. NaleŜy 

więc zaakceptować specyficzność osobowości chorobowej (i nie chodzi tu o zdezawuowanie analiz 

patologicznej regresji) Trzeba uwolnić się od mitu, którego ani Janet ani Freud nie byli w stanie 

przekroczyć. Czymś bezuŜytecznym z punktu widzenia wyjaśniającego będzie stwierdzenie, Ŝe stając 

się chorym psychicznie stajemy się na nowo dzieckiem. Z opisowego punktu widzenia prawdą jest 

stwierdzenie, Ŝe w chorej osobowości manifestują się częściowe formy zachowania podobne do tych z 

dzieciństwa, czy z doświadczeń kultury “prymitywnej”. Choroba odkrywa i kładzie nacisk na te formy 

zachowania, które normalnie są zintegrowane. Regresja więc musi być uwzględniana jedynie jako 

jeden z opisowych aspektów choroby umysłowej, a nie jako transformacja abstrakcyjnej “struktury 

endopsychicznej”. Takie podejście Foucaulta ma na celu uczynienie indywidualnej i społecznej 

regresji zaproponowanej przez Freuda i Janeta czymś zrozumiałym i spójnym, a jednocześnie chce 

uniknąć psychopatologicznego schematu.  

 Foucault pokazuje więc, jakie są konsekwencje teoretyczne przyjęcia regresywno-

ewolucyjnej perspektywy. Czyni to, po to, aby wykazać, iŜ takie ujęcie jest niewystarczające do 

wyjaśnienia przyczyn powstania i opisu chorej osobowości. Albowiem:  

                                                           
35 Takie zarzuty wobec koncepcji Jacksona stawiają H. Ey i J. Rouart: “Essai d’application des 
principies de Jackson à une conception dynamique de la neuro-psychiatrie, “Encéphale” 31 
(1936), 313-356).  
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1. Pierwszy stopień “dyssolucji” funkcji psychicznej jest przyczyną zaburzeń psychicznej równowagi i 

nerwic. Te niewielkie zaburzenia osobowości często powodują uwolnienie aktywnych kompleksów i 

nieświadomych schematów emocjonalnych, które uformowały się na drodze indywidualnej ewolucji. 

2. W paranoi ogólne zaburzenie nastroju uwalnia struktury emocjonalne, które są jedynie nadmiarem 

normalnych funkcji osobowości; nie ma jeszcze utraty spójności i przejrzystości funkcji psychicznych. 

3. W czasie marzenia sennego pojawia się rozproszenie świadomości i zniknięcie percepcyjnej 

kontroli. 

4. W stanach manii i melancholii dysocjacja sięga sfery instynktowo-afektywnej. 

5. W przypadku zaburzeń schizofrenicznych mamy do czynienia z ogólnym deficytem funkcji 

psychicznych; dezorientację w przestrzeni i czasie, dezintegrację myślenia. Pozytywnymi przejawami 

są stereotypie, halucynacje, repetycje i emocjonalne wybuchy. 

6. Stany dementi ujawniają tak głęboki poziom “dyssolucji”, iŜ nie ujawniają się elementy pozytywne, 

nie ma wręcz juŜ dłuŜej osobowości, jedynie egzystująca istota. 

 Foucault stwierdza zatem, Ŝe ewolucja i regresja nie wyjaśniają całego obszaru patologicznej 

rzeczywistości. Osobowość nigdy nie zanika całkowicie, niewaŜne jak głęboko sięgałby proces 

patologicznej dyssolucji (moŜe z wyjątkiem demencji), i z jakimi archaicznymi przejawami 

osobowości mielibyśmy do czynienia (nie ma faktycznie moŜliwości powrotu do wcześniejszych 

etapów rozwoju osobowości) oraz jak proste i zdezintegrowane by one nie były. Nie moŜna nie 

dostrzegać struktury, za pomocą której schizofrenik porządkuje swój świat, nie moŜna teŜ ignorować 

struktury osobowej pacjenta, która gwarantuje doświadczeniową jedność świadomości i horyzontu. 

Pokawałkowany świat schizofrenika nie projektuje siebie w przyszłość i nie rozpoznaje siebie w 

przeszłości, lecz mimo wszystko nie naleŜy ignorować struktury, która tym chaotycznym funkcjom 

nadaje pewną spójność. Nauka o patologii umysłu nie moŜe być jedynie nauką o chorej osobowości. 

Gdybyśmy traktowali chorobę psychiczną – twierdzi Foucault - wyłącznie jako regresję, byłaby ona 

jedynie potencjalnością ludzkiej egzystencji. Nie dawałoby to moŜliwości wyjaśnienia specyfiki, 

indywidualnego, konkretnego obrazu choroby: momentu pojawienia się objawów, tematyki obsesji, 

urojeń i halucynacji. 

 Mówiąc krótko, na pierwszym poziomie choroba umysłowa pojawia się jako regresja w 

procesie osobniczego rozwoju człowieka. Foucault chcąc uczynić zrozumiałymi opisane przez Freuda 

zjawiska jednostkowej i zbiorowej regresji, odrzuca moŜliwość (pseudo) naukowego wyjaśniania i 

chce aby traktować regresję jako opisowy aspekt choroby psychicznej, a nie jako realną materię (np. 

“libido”, czy “ force psychique”), która ulegałaby procesowi ewolucji, i która to “materia” 

(“matériau” ) mogłaby ulec powrotowi do stanów wcześniejszych, do jakiejś “archaicznej 

osobowości” (personnalité archaique). Według Foucaulta jest to mit, w którym porównuje się 

chorego psychicznie do człowieka pierwotnego czy do sposobu myślenia i zachowania dziecka. 

Foucault zgodnie z Binswangerowską koncepcją psychiatrii egzystencjalnej, nakazuje rozumieć 
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aspekty ludzkiego zachowania jako przejawy indywidualnego sposobu bycia-w-świecie, gdzie 

uwzględnia się ustrukturyzowanie świata przez pacjenta, i sens jaki nadaje on przeszłości. Dlatego 

stwierdza: “... musimy zaakceptować specyfikę chorej osobowości, patologiczną strukturę psychiki, 

która nie jest powrotem do źródeł, jest ściśle źródłowa” (MMP, s. 31).  

 Aby uniknąć tego ewolucyjnego horyzontu wraz ze schematyczną ewolucją libido, naleŜy 

odwołać się do historycznego wymiaru ludzkiej psychiki, odwołać się do indywidualnej historii 

pacjenta, która mogłaby nam powiedzieć, dlaczego konkretna osoba staje się umysłowo chora w 

konkretnym momencie: “Genialny pomysł Freuda leŜy poza ewolucyjnym horyzontem (horizon 

évolutionniste) zdefiniowanym przez pojęcie libido i sięga historycznego wymiaru ludzkiej psychiki 

(la dimension historique du psychisme humain)” (MMP, s. 37).  

1.3. Choroba psychiczna a indywidualna historia  

 Drugi poziom analizy w ujęciu Foucaulta sięga historycznego wymiaru osoby chorej 

psychicznie (La maladie et l’histoire individuelle). Zrozumienie choroby umysłowej wymaga wiedzy 

o czynnikach obecnych w indywidualnie przeŜywanej historii, które doprowadzają do regresywnej 

obrony przed lękiem.  

 Błąd psychoanalizy i innych ewolucyjnych interpretacji choroby psychicznej polega na tym, 

Ŝe nie odróŜniały one dwóch nieredukowalnych wymiarów rozwoju psychologicznego: aspektu 

ewolucyjnego (l’evolution psychologique) i historycznego (l’histoire psychologique) (MMP, s. 36). 

Akcentując ewolucyjny aspekt rozwoju, który próbuje zintegrować przeszłość i teraźniejszość w 

uporządkowaną bezkonfliktową hierarchię struktur, gdzie przeszłość promuje teraźniejszość i czyni ją 

moŜliwą, ignorowały one historyczny aspekt rozwoju. A to właśnie ów aspekt tworzy dystans, 

napięcie, konflikt i sprzeczność między przeszłością i teraźniejszością. W przeŜywanej indywidualnie 

historii teraźniejszość odłącza się od przeszłości nadając jej znaczenie i czyniąc ją zrozumiałą. 

Ostatecznie autor przyznaje, Ŝe Freud wyszedł poza ewolucjonistyczny horyzont określany przez 

pojęcie “libido” i dotarł do historycznego wymiaru ludzkiej “psyche”. Przykładem są jego obszerne 

psychologiczne analizy pacjentek. 

 Foucault negując biologiczne pseudoprzyczynowe podejście do wytwarzania się 

symptomów36, koncentruje uwagę na opisach mechanizmów obronnych osobowości. Regresja do 

archaicznych sposobów zachowania, słuŜy obronie osobowości przeciwko lękowi generowanemu 

przez aktualne konflikty (np. między poŜądaniem czegoś a poczuciem winy z tego powodu). Pacjent 

odwołuje się do wcześniejszych (infantylnych) sposobów zachowania, co stanowi próbę ucieczki od 

obecnych konfliktów. Regresja nie jest naturalnym upadkiem w przeszłość, stanowi raczej 

intencjonalną ucieczkę od teraźniejszości. Miejsce teraźniejszości zajmuje przeszłość fikcyjna, 

wyimaginowana; pojawiają się zachowania infantylne, ukazują się nieprzystosowane lub 

imaginacyjne obiekty wcześniejszych fantazji. Niestety, owo zachowanie ucieczkowe, które miało 
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doprowadzić do zniesienia lęku jest genetycznie związane z lękiem. Tak więc obrona przed lękiem 

odbywa się za pomocą mechanizmów, które lęk potęgują. Historia patologiczna róŜni się tym od 

historii jednostki zdrowej, Ŝe naznaczona jest błędnym kołem: “pacjent chroni się za pomocą swych 

obecnych mechanizmów obronnych przeciwko przeszłości, której sekretna obecność rodzi lęk” 

(MMP, s. 50) Być moŜe ten stan “cyrkularnej monotonii” (monotonie circulaire) jest istotą 

patologicznej historii. 

 Foucault odwołuje się do analiz Anny Freud (MMP, s. 43/44)37, sugerując, Ŝe moŜna i trzeba 

opisywać oraz traktować mechanizmy obronne tak, jak nam się one ukazują obecnie (powiązane z 

“ego”). Nie naleŜy rozwaŜać ich jako kluczy do wewnętrznego nieświadomego rozwoju, jak gdyby te 

nieświadome stany były rzeczywistymi przyczynami patologii. Widzimy wyraźnie poszukiwanie 

metody, która nie powołuje się na mechanistyczną przyczynowość nauk przyrodniczych. Podejście to 

nie jest bowiem adekwatne dla psychologii i psychiatrii, które opisują rzeczywistość o wiele bardziej 

złoŜoną i niemoŜliwą do zredukowania do kilku ogólnie sformułowanych praw i związków 

przyczynowych. 

1.4. Choroba psychiczna i egzystencja  

1.4.1. Psychiatria fenomenologiczno-egzystencjalna 

 Psychoanalityczne i naturalistyczne analizy mechanizmów rządzących chorobą psychiczną 

ignorują zatem całą sferę rzeczywistości, która jest warunkiem patologii. Foucault nie chodzi o 

przyczynową i genetyczną analizę wewnętrznych sił psychicznych, lecz o określenie ontologicznej 

struktury egzystencji pacjenta. Odwołanie się do trzeciego poziomu analizy - fenomenologii choroby 

umysłowej - czyli do badania tego, jak chory doświadcza choroby umysłowej “od wewnątrz”, pojawia 

się poprzez dostrzeŜenie ograniczeń indywidualnej historii pacjenta. Obiektywne fakty z historii 

osobowej pacjenta mogą być takie same dla róŜnych jednostek. Ale to właśnie konkretne jednostki 

nadają im specyficzne znaczenie, organizują w konkretne Ŝywe doświadczenie. W przedmowie do 

eseju Binswangera Traum und Existenz (1954) Foucault nawiązuje do heideggerowskich analiz 

antropologicznych: “Ten projekt umieszcza się w opozycji do wszystkich form psychologicznego 

pozytywizmu, które sądzą, Ŝe mogą wyczerpać sensowną zawartość ludzkich treści w 

redukcjonistycznej koncepcji homo natura, i w tym samym czasie umieszcza się w kontekście 

refleksji ontologicznej, której głównymi pojęciami są: <<bycie-przytomnym>>, <<egzystencja>>, 

Dasein”38. Projekt opisu patologii bez poszukiwania u jej podłoŜa związków przyczynowo-

skutkowych czy biologicznych etapów rozwoju, prowadzi od freudowskiej teorii sił będących 

podstawą indywidualnej historii, do binswangerowskiej psychiatrii fenomenologiczno-egzystencjalnej. 

                                                                                                                                                    
36 P. Dybel, Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda, Warszawa: PAN, 
Instytut FiS, 1995 (“Dwa języki psychoanalizy Freuda”) 
37 Zob. A. Freud, Ego i mechanizmy obronne, Warszawa: PWN, 1997. 
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Foucault szuka metody, która – jak sam pisze - “nie ma nic wspólnego z (...) mechanistyczną 

przyczynowością Naturwissenschaften; metody, która nigdy nie moŜe się skierować ku historii 

biograficznej, wraz z jej opisem następujących po sobie ogniw i ich mechanistycznej przyczynowości 

(causalité mécaniste); metoda ta musi, przeciwnie, docierać do zespołu elementów jako całości, które 

nie mogą być oddzielone, jakkolwiek mogą być rozproszone w historii” (MMP, s. 53/54). 

 Nie moŜna jego zdaniem traktować na przykład lęku jako najwaŜniejszego elementu 

chorobowego, jako “serca choroby”. Nie moŜna zredukować go do analiz naturalistycznego rodzaju. 

On nadaje doświadczeniu określone znaczenie, które przekracza wszelkie jego manifestacje. Co 

więcej, lęk nie tylko tłumaczy psychopatologię, bez niego nie jest moŜliwa do zrozumienia historia i 

natura ludzka. Nie wystarcza powiedzieć, Ŝe dziecięcy strach jest przyczyną młodzieńczych fobii: 

“musimy odkryć pod tym pierwotnym strachem i pod jego chorobowymi symptomami ten sam rodzaj 

lęku, który nadaje mu znaczącą jedność” (MMP, s. 45).  

 NaleŜy więc zanalizować fundamentalne doświadczenie, które zdominowało wszelkie 

procesy patologiczne. Dlatego Foucault proponuje metodę fenomenologiczną, która będzie w stanie 

umieścić nas w centrum patologicznego doświadczenia. Twierdzi, Ŝe moŜna to osiągnąć przy pomocy 

intuicji (l’intuition)39, która przenikając w sam środek świadomości pacjenta pozwala postrzegać 

patologiczny świat jego oczami. Fenomenologiczna psychologia stara się zredukować dystans, jaki 

oferuje analiza naturalistyczna, traktująca pacjenta jak obiekt. Nawet historyczna refleksja trzyma 

pacjenta na dystans, który umoŜliwia wyjaśnianie. Celem analiz fenomenologicznych nie jest 

obiektywne poznanie, czy wyjaśnienie, lecz zrozumienie (compréhension), które nie szuka prawdy 

obiektywnej, lecz intersubiektywnej (intersubiective)40. Autor, co prawda, słusznie zauwaŜa, iŜ istotą 

choroby psychicznej jest to, Ŝe w opozycji do zachowania normalnego opiera się moŜliwości 

rozumienia przez innych ludzi, lecz według ujęć fenomenologicznych, chorobowy świat szaleńca 

poddaje się penetracji, aczkolwiek niektóre chorobowe objawy pozostają nieprzejrzyste41: stany 

                                                                                                                                                    
38 L. Binswanger, Le rêve et l’existence, Descleé de Brouwer, 1954, s. 10. 
39 “L’intuition, bondissant à l’intérieur de la conscience morbide, cherche à voir le monde 
pathologique avec les yeux lui-même: la vérité qu’elle chereche n’est pas l’ordre de 
l’obiectivité, mais de l’intersubiectivité” (MMP, s.54) 
40 ZauwaŜmy, Ŝe to łatwe przejście Foucault od obiektywizmu do intersubiektywności omija 
jeden z wielkich problemów fenomenologii. W psychiatrii fenomenologicznej pojęcie 
doświadczenia rozumiano dwojako: w znaczeniu Jaspersa (Dilthey’a), zbliŜone do introspekcji, 
albowiem rozumienie jest zawsze oparte na moim wewnętrznym doświadczeniu (wewnętrzna 
jaźń pacjenta-drugiego człowieka nigdy nie jest nam dana wprost), znaczeniu Binswangera 
(Husserla) - rozumiemy drugą osobę nie przez interpretację jego zachowania, lecz wprost 
poprzez obserwację bezpośrednią (kategorialną). Zob. J.H. van den Berg, The 
Fenomenological Approach to Psychiatry. An Introduction to recent Phenomenological 
Psychopatology , Springfild-Illinois-USA (Charles C Thomas Publisher 1955, s. 93-94. Zob. 
Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie 4-th ed., s. 47, Berlin, Springer 1946, oraz Ludwik 
Binswanger, Über Phaenomenologie, “Zetschrift für die gesammte Neurologie und 
Psychiatrie”, 82, 1923. 
41 Blondel twierdzi, Ŝe świat pacjenta nie jest zrozumiały dla innych i dla niego samego; lekarz 
ma wraŜenie, iŜ obcuje z całkowicie obcymi strukturami umysłu. Słowa wypowiadane przez 
pacjenta nie mogą być zrozumiałe, albowiem są jedynie interpretacją niemoŜliwego do 
zwerbalizowania doświadczenia. Natomiast Lagache wyróŜnia psychozy, ze zmianami w 
naturze pacjenta, który staje się całkowicie inny oraz jedynie zmiany nasilenia pewnych cech i 
zachowań, podobnie czyni Jaspers. Minkowski twierdzi, Ŝe obłęd nie moŜe być sprowadzony 
do faktu choroby, czyli odwoływać się do jakiejś normy. Obłęd i anomalie psychiczne 
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nieznane normalnej świadomości, “méteorés psychiques” (s. 55) - obce nam zmysłowo-materialne 

wraŜenia. MoŜna jednak próbować zrozumieć to, co wydaje się pozornie obcym, martwym światem 

szaleńca i to w dwóch aspektach. (1) Sam pacjent zawsze jakoś rozumie swoją chorobę, ma 

świadomość własnej choroby; (2) moŜna zrekonstruować chorobowy świat pacjenta. 

1.4.2. Świadomość choroby 

 Psychiatria fenomenologiczno-egzystencjalna42 - twierdzi Foucault- stara się podkreślić fakt, 

iŜ pacjent zawsze “rozumie” własną chorobę. Mniej istotne jest to, Ŝe ta świadomość nigdy nie ma 

charakteru jednoznacznego i nie przyjmuje dystansu i obiektywności, jaką się ma wobec chorób ciała. 

Sposób, w jaki pacjent rozpoznaje i interpretuje swoją chorobę jest dla psychiatrii fenomenologicznej 

istotnym wymiarem tej choroby, dlatego stara się ona rozpoznać nawet szczątkowe i aluzyjne postacie 

tej świadomości. 

 Pacjent moŜe postrzegać swą chorobę jako wyłącznie proces organiczny, traktuje ją 

wówczas jako patologię ciała, negując zmiany w doświadczeniach psychicznych. Przykładem są 

histeryczne anestezje, objawy psychosomatyczne, hipochondria. Jest to pewien sposób rozumienia 

własnej choroby. 

 W wielu przypadkach paranoi, w pewnych postaciach schizofrenii (czy urojeń), pacjent 

rozpoznaje, Ŝe proces chorobowy jest częścią jego osobowości; pacjent dostrzega w aktualnych 

konfliktach przesłanki własnej choroby, jest w stanie opisać jej początek i powstanie. Z drugiej jednak 

strony widzi w swej chorobie początek nowej egzystencji, zmianę sensu dotychczasowego Ŝycia43. 

 Paradoksalna jedność nie zawsze jest utrzymywana. Często elementy chorobowe oddzielają 

się od reszty osobowości, tworzą autonomiczny świat, który jest wewnętrznie bardzo spójny i 

przybiera wiele cech obiektywności (np. tajemnicze zewnętrzne siły i postacie niemoŜliwe do 

zrozumienia i określenia). Ta urojeniowa wizja świata niekoniecznie izoluje pacjenta od świata 

rzeczywistego; świadomość choroby, albo róŜnicy między światem zewnętrznym a urojonym jest 

zachowana. Pacjent nie myli np. głosu lekarza z wyimaginowanym głosem prześladowcy; jest 

                                                                                                                                                    

posiadają takie cechy, które nie mieszczą się w pojęciu choroby; pacjent nie jest dewiantem, 
jest inny, posiada własne indywidualne cechy. 
42 Andrzej Jakubik mówi o “psychiatrii antropologicznej”, czyli “ujęciu człowieka jako całości 
oraz koncentracji na zrozumieniu struktury i sensu jego egzystencji” (Zespół paranoidalny w 
ujęciu psychiatrii antropologicznej, “Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1992. I, s. 13, tam 
równieŜ obszerna bibliografia przedmiotowa). Psychiatria antropologiczna dzieli się, według 
autora, na cztery zasadnicze kierunki: daseinanalizę (Binswanger, Boss, Condrau, Kuhn), 
antropologię strukturalną (Frankl, von Gebsattel, Minkowski, Straus), antropologię 
fenomenologiczną (Blankenburg, Kulenkampff, Kunz, van den Berg, Wyrsch, Zutt), 
antropologię rozumiejącą (Jaspers, Kępiński, May). TegoŜ autora zobacz teŜ: Psychiatria 
fenomenologiczna w ujęciu A. Kępińskiego, “Psychiatria Polska”, XIV. 4, 1980, oraz 
Podstawowe kierunki psychiatrii dynamicznej, Warszawa. PZWL 1989. 
43 Foucault nie tylko nawiązuje do analiz binswangerowskich, próbuje włączyć w swe analizy 
równieŜ interpretacje Mearleau-Ponty, który twierdzi, Ŝe psychopatologia pojawia się, gdy 
pewien konkretny rodzaj relacji wobec innych zostaje uogólniony i zaczyna odnosić się do 
wszystkich ludzi, kiedy nastąpi generalizacja. Foucault podaje tutaj przykład zazdrości: pacjent 
nie tylko traktuje swą zazdrość jako pewien moŜliwy aspekt relacji wobec drugiej osoby, lecz 
traktują swą zazdrość jako najgłębszą prawdę i nieszczęście egzystencji. W ten sposób relacje 
ze światem stają się sztywne i ograniczone.  
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równocześnie w obu światach. W schizofrenii oraz stanach demencji pacjent pochłonięty jest przez 

świat choroby. Rzeczywistość urojona jest jednak w pewnym sensie nierzeczywista, niczym sen lub 

film44. 

 NiezaleŜnie więc od tego, w jakim stopniu świat choroby psychicznej uległ destrukcji zawsze 

jest obecny pewien poziom “świadomości”, czy rozumienia choroby. ”Chorobowy świat – pisze 

Foucault - nigdy nie jest absolutny, w którym wszystkie odniesienia do normalności uległyby 

stłumieniu” (MMP. 60). Nie ma pełnej patologii, pacjent zawsze posiada obszary normalności i 

zdrowia psychicznego45. Analizy fenomenologiczne starają się zbadać takŜe strukturę patologicznego 

świata w róŜnych jego wymiarach. Są one opisywane przez Eugene Minkowskiego46, czy 

Binswangera. Foucault wymienia niektóre z nich: 

1. Zaburzenia struktur czasowych patologicznego świata; brak otwarcia zarówno na przeszłość 

jak i przyszłość.  

2. Zaburzenia przestrzeni, która staje się nieprzejrzysta (“l’espace obscur”) i sztywna; 

przedmioty nakładają się i mieszają ze sobą. 

3. Zaburzeniu ulegają relacje ze światem społecznym (“Mitwelt”), brak jest partnerskich 

związków; inni tracą realność (“déréalisation”); pojawia się dystans i nieufność wobec innych ludzi. 

4. Następuje zmiana postrzegania własnej cielesności. Ciało moŜe stać się czymś martwym i 

obcym (np. maszyną, albo stać się twarde niczym drewno) lub teŜ pojawia się wyostrzona 

świadomość własnego ciała, jego przestrzenności i gęstości. 

  

 Psychiatria fenomenologiczno-egzystencjalna nie kładzie więc nacisku na psychiczne 

elementy i definiowanie ich patologicznego funkcjonowania. Koncentruje się raczej na zmienionej 

strukturze świata choroby. Nie chce redukować wielowymiarowości i autonomii tego świata jako 

całości do analiz historii pacjenta. To, co nazywamy “światem chorego” nie jest tylko arbitralnym 

wycinkiem jego historii, nawet jeŜeli miałby to być jeden z ostatnich etapów jego rozwoju. 

Chorobowy świat nie jest moŜliwy do wyjaśnienia poprzez przyczynowość (determinizm) 

historycznych następstw (causalité historique). Foucault stwierdza, Ŝe historyczne związki są 

moŜliwe, poniewaŜ istnieje chorobowy świat: “ten świat fałszuje powiązania między przyczyną i 

skutkiem, wcześniejszym i późniejszym” (MMP, s. 68). 

 Autor powołuje się na przypadek pacjenta (opisany przez R. Kuhna, Mordversuch eines 

depresiven Fetichisten, “Monatschrift für Psychiatrie”, 1948), który wykazywał objawy nekrofilii i 

próbował dokonać morderstwa kobiety. Pacjent ten w dzieciństwie pozostawał przez wiele godzin 

                                                           
44Zob. Louis A. Sass, My so-called Delusions: Solipsism, Madness, and the Schreber Case, 
“Journal of Phenomenological Psychology”, 25, No. 1, 1994, s. 93. 
45 Por. Marek Jarosz, The Selectivity and Polarity of Pathology in Schizophrenia, “Psychiat. J. 
Univ. Ottawa”, 1979, IV, 4, ss. 336-339. 
46 Por. E. Minkowski, Z zagadnień schizofrenii, “Neurol. Neurochir. Psychiat. Pol.”, 1957, 4, 
ss. 485-503. 
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obok ciała swej zmarłej matki. Jednak nie naleŜy twierdzić, Ŝe było to przyczyną późniejszej choroby. 

Być moŜe ten świat śmierci i nocy, zimne ciało, szklane spojrzenie, trup, uzyskały na tyle 

uprzywilejowane miejsce wobec świata dnia i Ŝycia, tak go zafascynowały, Ŝe chciał go przywołać na 

nowo, poprzez kontakt z ciałem zamordowanej kobiety. 

1.4.3. Świat choroby 

 Foucault stwierdza, Ŝe na egzystencjalnym poziomie choroba umysłowa przejawia dwie 

kluczowe cechy. Element pierwszy to subiektywizm, niezrozumiały dla innych ludzi, przejście w 

prywatność i utrata kontaktu ze światem społecznym, publicznym, co moŜe być próbą ucieczki od 

obiektywnej rzeczywistości. 

 Drugi element to paradoksalne uprzedmiotowienie, stanie się obiektem działań własnych i 

innych ludzi. Pacjent nie potrafiąc zaangaŜować się we wspólny, intersubiektywny sens rzeczywistego 

świata, doświadcza go jako serii przyczynowo zdeterminowanych zewnętrznych wydarzeń, poddaje 

się kontroli zdarzeń zewnętrznych. Autor stwierdza: “choroba umysłowa jest zarówno cofnięciem się 

do najgorszej subiektywności i upadkiem w najgorszą obiektywność” (MMP, s. 69). Psychiatria 

egzystencjalna stara się nie wychodzić od definiowania tego, co normalne i nienormalne w 

funkcjonowaniu psychicznych komponentów, lecz stara się ograniczyć do opisów zmienionej 

struktury “chorobowego świata”. 

 Dla takiego podejścia najwaŜniejsze jest zrozumienie chorej świadomości oraz 

zrekonstruowanie patologicznej wizji świata. Świat chorego jest naznaczony monotonią, nie otwiera 

się na przyszłość, jest zasklepiony w przeszłości. Chorobowa egzystencja jest pewnym sposobem 

zanegowania świata, przez utratę jego znaczeń oraz jego “fundamentalnej czasowości” (“ temporalité 

fondamentale”). W swych analizach późniejszych Foucault wykorzysta egzystencjalny motyw 

ograniczenia i zasklepienia własnego świata do analiz historycznych. Genealogia jako metoda 

badawcza będzie miała na celu ukazanie naszego wąskiego i ograniczonego spojrzenia na własną 

teraźniejszość, na przypadkowe i niekonieczne powstanie tego, kim jesteśmy (np. jako chorzy 

psychicznie, czy jako osobnicy o określonej płci). Warto podkreślić, Ŝe autor Historii szaleństwa 

koncentruje się przede wszystkim na zrozumieniu, czym jest choroba psychiczna, nie starając się 

oferować metod egzystencjalnej terapii. Tym róŜni się od Binswangera, dla którego terapia polega, 

przede wszystkim, na uświadomieniu pacjentowi, iŜ jego jednowymiarowy, zawęŜony sposób 

widzenia nie jest niezmienną konieczną rzeczywistością. Pacjent musi stać się świadomym swojego 

sposobu bycia-w-świecie; odkrycie i koncentracja na utraconych moŜliwościach ma wywołać w nim 

zmianę.  

 W przedmowie do francuskiego tłumaczenia Binswangerowskiej Traum und Existenz 

Foucault próbuje opisać istotę choroby psychicznej jako dominację obrazów, które nie pozostawiają 

przestrzeni dla wyobraźni. Celem psychoterapii jest rozbicie obrazów w celu uwolnienia wyobraźni; 

zastąpienie statycznego obrazu dynamiczną i kreatywną wyobraźnią.  

 Egzystencjalny opis struktur ludzkiej przytomności (Dasein) i jego zaburzeń nie odwołuje się 

do naukowych poszukiwań psychicznych komponentów i ich funkcjonowania. Dlatego, jak Foucault 

wcześniej zauwaŜył, niemoŜliwa jest nauka na temat ludzkiej jaźni, a psychopatologia wymaga metod 
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odmiennych niŜ patologia organiczna. Jak pisze Dreyfus, autor przedmowy do kalifornijskiego 

wydania ksiąŜki Foucaulta: “Zgodnie z tym poglądem, moŜemy mieć prawdziwe, obiektywne teorie 

na temat DNA, ludzkiego rozmnaŜania, pobudzenia seksualnego, itp., ale nie ma obiektywnych 

odpowiedzi na pytania takie, jak czym jest ludzka natura? Czy jesteśmy istotami seksualnymi? – nie 

dlatego, Ŝe jeszcze nie znamy odpowiedzi, ale dlatego, Ŝe nie są one tym rodzajem pytań, które mają 

obiektywną odpowiedź”47.  

 “Młody” Foucault jest niewątpliwie zafascynowany myślą Husserla, Heideggera, 

Binswangera, Sartre’a, Mearleau-Ponty, aczkolwiek stara się spoglądać na te koncepcje z pewną 

ostroŜnością, stwierdzając w przedmowie do tłumaczenia ksiąŜki Binswangera: “wydaje się, Ŝe warto 

pójść przez chwilę ścieŜką tej refleksji”48. 

1.5. Uwarunkowania choroby  

1.5.1. Uwarunkowania społeczne 

 Foucault przedstawiając jak choroba manifestuje się na trzech poziomach - organicznej 

ewolucji, psychologicznej historii i egzystencjalnej sytuacji człowieka - stwierdza, Ŝe podejście 

egzystencjalne jest adekwatnym opisem patologii, ale winno zostać rozszerzone o badanie relacji 

między jednostką a społeczeństwem, gdyŜ naleŜy ujawnić warunki powstania choroby (“les conditions 

de la maladie”):  

“Bł ędem byłoby wierzyć, Ŝe organiczna ewolucja (l’évolution organique), psychologiczna historia 

(l’histoire psychologique), czy sytuacja człowieka w świecie (la situation de l’homme dans le monde) 

mogą ujawnić te warunki. Nie ma wątpliwości, Ŝe w tych uwarunkowaniach, manifestuje się sama 

choroba, ujawniają się jej modalności, formy ekspresji, styl, ale korzeni patologicznych dewiacji 

naleŜy szukać gdzie indziej” (MMP s. 71). 

 Dotychczasowe analizy utworzyły współrzędne, w obrębie których moŜna umiejscowić 

patologię umysłu. Analiza sposobów przejawiania się choroby nie jest w stanie ukazać warunków jej 

powstania. Okazuje się, Ŝe psychoanaliza, która koncentruje się na konfliktach pacjenta ignoruje 

obiektywne sprzeczności świata społecznego: 

“(...) psychologizuje rzeczywistość, aby ją odrealnić; zmusza podmiot, aby rozwaŜał konflikt jako 

zaburzenie własnego serca, aby uniknął ujrzenia tam sprzeczności w porządku świata” (MMP, s. 109). 

 NaleŜy więc badać chorobę psychiczną w kontekście, to znaczy poszukiwać społecznych i 

historycznych uwarunkowań psychopatologii49. Niejednoznaczność tego stwierdzenia pozwala 

                                                           
47 H. Dreyfus, Foreword to the California Edition, w: Mental Illness and Psychology, 
Berkeley, Calif.: University of California Press, 1987, s. XXIII.  
48 M. Foucault, Przedmowa do L. Binswanger, Le rêve et l’existence, s. 13. 
49 Sama psychoanaliza dawała moŜliwości społecznych analiz choroby psychicznej. ChociaŜ 
Freud negował rolę czynników społeczno-ekonomicznych w powstawaniu psychopatologii, to 
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autorowi na jego dwojaką interpretację. Najpierw Foucault odwołuje się do marksistowskich analiz 

społecznych, później zaś stosuje podejścia historyczno-kulturowe, wyraŜając swoje niezadowolenie 

wobec wczesnych badań choroby psychicznej, idzie tropem “kulturowych i społecznych analiz”. 

 W swych najwcześniejszych pismach postuluje autor potrzebę analiz socjologicznych, 

sięgania do systemu społecznych praktyk, aczkolwiek metoda, która byłaby w stanie zrealizować ten 

projekt dopiero kształtuje się. Foucault biorąc na warsztat psychiatrię, wybiera niestabilny teren, to 

znaczy dziedzinę, gdzie kryteria normy i patologii są ewidentnie uwikłane w szereg wartości 

społecznych, gdzie szereg problemów społecznych zostaje włączonych w obręb samej psychiatrii50. 

To uwikłanie pozwala z jednej strony analizować obszar na przecięciu epistemologii, polityki i etyki, 

ukazując w ten sposób heterogeniczność psychiatrii. Z drugiej zaś strony, uwikłanie psychiatrii w 

szereg praktyk, instytucji, metod społecznej kontroli, czyni odtwarzanie jej historii zadaniem trudnym: 

“To bez wątpienia – mówi autor - uciąŜliwy teren. Aby go przebyć, trzeba zrezygnować z komfortu 

ostatecznych prawd i nigdy nie powodować się tym, co wiadomo nam o szaleństwie. śadne z pojęć 

psychopatologii, nade wszystko w uwikłanej grze retrospekcji, nie będzie w stanie pełnić funkcji 

organizującej”51. JuŜ sama perspektywa badawcza destabilizuje powagę i słuszność instytucjonalnych 

praktyk psychiatrycznych oraz sugeruje polityczną ingerencję państwa i jego struktur, słuŜącą kontroli 

i normalizacji jednostek, co moŜe czynić takie ujęcie teoretyczne niepopularnym i kontrowersyjnym52. 

 W ksiąŜce Maladie Mentale et Personalité analizy przyjmują marksistowski kierunek. 

Konflikty, których psychiatrzy szukają w historii Ŝycia jednostek pochodzą ze sprzeczności  

(contradictoires) istniejących relacji społecznych w postaci “obecnych warunków ekonomicznych 

(...), eksploatacji, imperialistycznych wojen (des guerres impérialistes), walki klas53. Foucault ukazuje 

nieadekwatność psychoanalizy, która ignoruje obiektywne sprzeczności świata społecznego (MMP, s. 

109). Poprzez inspirację Pawłowowską teorią odbicia (la réflexologie), twierdzi, Ŝe choroba umysłowa 

pochodzi z uogólnionej reakcji obronnej systemu nerwowego wobec środowiska. Paradoksalnie 

moŜna stwierdzić, Ŝe autor nie neguje tutaj mózgowej przyczyny choroby; zaburzenia mózgu równieŜ 

mają swoją przyczynę. Sprzeczności społeczne wywołują alienację, alienacja wywołuje mechanizmy 

obronne, mechanizmy obronne doprowadzają do uszkodzeń mózgu, uszkodzenia mózgu powodują 

zaburzenia zachowania.  

                                                                                                                                                    

było moŜliwe, aby w obrębie psychoanalizy docenić elementy socjologiczne poprzez: (a) 
uwzględnienie czynników rodzinnych w genezie zaburzeń psychicznych, (b) uznanie 
aktualnych czynników społecznych jakim podlega jednostka, które mogą uaktywnić urazy z 
dzieciństwa, (c) ponadto psychoanaliza posługując się dialogiem lekarz-pacjent wchodzi w 
socjologiczny problem komunikacji. 
50 Podobne zadanie stawia sobie antypsychiatra Thomas Szasz, mówiąc: “chciałem ponownie 
uetycznić i upolitycznić język psychiatrii” (Ideology and Insanity. Essays on the Psychiatric 
Dehumanization of Man, Penguin Books 1974, pierwsze wydanie USA 1970). 
51 Szaleństwo i nierozum. Przedmowa do historii szaleństwa, “Literatura na Świecie” 1988/6, s. 
135. 
52 Por M. Foucault, Truth and Power, s. 51-59. 
53 MMP, s. 86. W MMPsy Foucault wykreśli stwierdzenie o “imperialistycznych wojnach”. O 
ile w MMP, s. 87 Foucault odwołuje się do “kapitalistycznych sprzeczności w stosunkach 
społecznych”, to w MMPsy mówi o “sprzecznościach w stosunkach społecznych” (MMPsy, s. 
83). 
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 W istocie we Francji marksizm miał duŜy wpływ na psychiatrię i to, co mówi Foucault nie 

jest zaskakujące ani rewolucyjne. Z jednej strony sądzono, Ŝe ekonomiczne warunki Ŝycia mogą pełnić 

rolę patologizującą54, z drugiej zaś, niektórzy psychiatrzy nawiązywali do psychiatrii radzieckiej55, 

skupiając się wokół pawłowizmu, i teorii odruchów warunkowych. Psychopatologia jednostek była w 

marksizmie związana z procesami materialnymi, technicznymi, a nawet ideologicznymi i 

politycznymi (moralnymi), które są odzwierciedleniem ogólnych procesów burŜuazyjnego 

społeczeństwa56, a nie przypadkowych wydarzeń (np. lokalna wojna). Dlatego tylko procesy 

społeczne potraktowane bardzo ogólnie, sprzeczności i podziały w społeczeństwach kapitalistycznych, 

a nie czynniki socjalne (jednostkowe przypadki nędzy, bezrobocia, pijaństwa) są przyczyną 

powstawania psychopatologii. Tak więc: “kiedy konflikt uobecnia się jako sprzeczność, która jest tak 

kategoryczna, albo kiedy moŜliwości jednostki są tak ograniczone, Ŝe róŜnicowanie nie moŜe się 

pojawić, jednostka moŜe się bronić jedynie przez eliminowanie siebie z gry, odpowiadając uogólnioną 

inhibicją (inhibition généralisée)” (MMP 101-102). Pawłowizm nie był zwykłym “organicyzmem”, 

albowiem nawet gdy mówi o upośledzeniu czynności kontroli układu nerwowego i wyzwoleniu 

układów podkorowych i neurowegetatywnych, zaleca terapię o charakterze socjologicznym, a nie 

wyłącznie fizjologicznym. Ośrodkowy układ nerwowy moŜna wzmocnić, stwarzając bezpieczne 

środowisko i doskonaląc odruchy (pokarmowy i obronny)57. 

 Pojawia się pytanie, jak pogodzić pierwotnie postawioną przez Foucaulta niezaleŜność 

metod organicznej i psychicznej patologii w momencie gdy obok społecznej rewolucji w leczeniu 

choroby umysłowej, która jest naturalną konsekwencją przyjęcia marksistowskiej postawy krytycznej, 

proponuje on terapię snem (“la cure de sommeil”, s. 108), mającą wpływać na procesy mózgowe58. 

Komplikuje się równieŜ wzajemna relacja między fenomenologicznym podejściem do choroby 

psychicznej, które rezygnuje z naukowo-przyczynowych wyjaśnień zjawisk chorobowych, a 

“mózgową” koncepcją Pawłowa. Drugi dylemat pojawiający się w metodologicznym podejściu 

Foucault H. L. Dreyfus interpretuje tak: 

“To podejście wydaje się znajdować w prostym bezpośrednim konflikcie z ideą, Ŝe wobec jedności 

Dasein, moŜna dawać jedynie fenomenologiczny opis neuroz i psychoz jako stylów egzystencji, a 

nigdy naukowych wyjaśnień ich przyczyn. Jednak gdy pamiętamy, Ŝe dla Binswangera i terapeutów 

egzystencjalnych opis nie oznaczał zastąpienia wszystkich wyjaśnień, lecz jedynie psychologiczne 

                                                           
54 Zob. Le Guillant, Introduction a une psychopathologie sociale, “Evolution Psychiatrique” 
1954/1, s. 1-52. 
55 J. Wortis, Psychiatrie soviétique, Paris 1953. 
56 “Chorzy psychicznie ujawniają, iŜ społeczeństwo burŜuazyjne, z powodu głębokich 
konfliktów, które uczyniły ich chorobę moŜliwą, nie jest miarą rzeczywistego człowieka, … 
gdyŜ ono zawsze wprowadza w konflikt dziwaczną idee, Ŝe zostało stworzone przez człowieka 
i nadało mu sprzeczny status. Chorzy psychicznie są apoteozą tego konfliktu” (MMP 104) 
57 Np. przez terapię snem. Zwolennik marksizmu J. Gabel, traktuje schizofrenię jako rodzaj 
alienacji społecznej, będącej rodzajem fałszywej świadomości, nie potrafiącej ujmować 
rzeczywistość na sposób dialektyczny. Efektem jest objawienie się pewnego rodzaju 
chorobliwego “racjonalizmu”. Co ciekawe Gabel nawet w pracach Binswangera, starającego 
się docenić relację pacjenta ze środowiskiem społecznym, ale za pomocą kategorii 
fenomenologiczno-egzystencjalnych, dostrzega podobieństwa z marksizmem. 
58 “ le sommeil prolongé permet des récupération fonctionnelles qui font disparaitre les 
inhibitions de défense, les foyers d’excitation et l’inertie pathologique” (MMP, s. 109) 
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wyjaśnienia, moŜemy zauwaŜyć, Ŝe niektóre historie o mózgowej roli w psychopatologii, czy to 

będzie obecnie niemodna idea Pawłowowska, czy bardziej nowoczesne podejście do roli 

nerotransmiterów, mogą być poŜądanym i spójnym dodatkiem do psychiatrii egzystencjalnej”59.  

 Pawłowa teoria odbicia nie jest redukcją psychologii do fizjologii, albowiem społeczne 

konflikty pozostają przyczyną choroby. Społeczne i psychologiczne konflikty nie są bezpośrednio 

przyczyną choroby; mogą nimi być o ile stają się konfliktami fizjologicznymi. Efektem tej złoŜonej 

sytuacji jest stwierdzenie Foucaulta: “Koniecznie trzeba odrzucić antytezę pomiędzy psychogenezą i 

organogenezą” (MMP 106) 

 O ile róŜnice pomiędzy Maladie Mentale et Personalité a Maladie Mentale et Psychologie w 

pierwszej części są znikome, to drugie części obydwu ksiąŜek róŜnią się zasadniczo, gdyŜ ta druga 

kładąc nacisk na historyczne rozumienie choroby psychicznej, proponuje ujęcie zbieŜne z Historią 

szaleństwa. Druga część ksiąŜki, pierwotnie zatytułowana “Rzeczywiste uwarunkowania choroby” 

staje się “Szaleństwem i kulturą”. Rozdziały: “Historyczne znaczenie alienacji” i “Psychologia 

konfliktu” otrzymują nazwy “Historyczna konstytucja choroby psychicznej” i “Szaleństwo i globalna 

struktura”. 

1.5.2. Uwarunkowania historyczno-kulturowe 

 Zatem w Maladie Mentale et Psychologie następują trzy zasadnicze przesunięcia, 

świadczące o zmianie poglądów autora na chorobę psychiczną i metody jej badania: 

 1. Odejście od marksistowskich zasad i kategorii. Foucault zaczyna mówić o chorobie 

psychicznej jako pewnym doświadczeniu kulturowym, a nie o relacjach społeczno-ekonomicznych, 

np. walce klas, jako jej przyczynie. 

 2. Koncentracja na genezie samej psychologii i psychiatrii, a nie na chorobie psychicznej 

jako przedmiocie psychologii. Problematyzuje się samo pojęcie choroby psychicznej; okazuje się ona 

wynalazkiem zachodniej kultury, który pojawił się pod koniec XIX wieku. Jest silnie związana z 

obecnymi w kulturze systemami wiedzy (psychologia, psychiatria) oraz praktykami społecznymi 

słuŜącymi kontroli tych którzy nie potwierdzają jej podstawowych wartości. W kaŜdej kulturze 

występowały jednostki-dewianty, które nazywano szaleńcami, lecz dopiero współcześnie szaleństwo 

potraktowane zostało jako choroba psychiczna. Dlatego naleŜy badać genealogie choroby psychicznej, 

relacje władzy które doprowadzają do powstania takiej rzeczy jak psychoza a nie szukać przyczyn, 

nawet jeŜeli miałyby to być przyczyny społeczne (np. sprzeczności klasowe). 

 3. Zwiększenie nacisku na analizę egzystencjalną historycznego doświadczania szaleństwa60. 

Foucault próbuje zastosować techniki analizy egzystencjalnej do tego, jak ludzie rozumieli w 

przeszłości świat kulturowego (epokowego) doświadczenia. Sam o tym mówi tak: “W czasie gdy 

                                                           
59 Hubert L. Dreyfus, Foreword w: M. Foucault, Mental Illnes and Psychology, University 
California Press 1987, s. XXVI. 
60 Na temat “historii egzystencjalnej” zob. Philippe Ariès, Czas historii, przekł. B. Szwarcman-
Czarnota, Gdańsk, Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen 1996 
(rozdział 7). Foucault poprzez ukazywanie róŜnych doświadczeń szaleństwa analizuje to, co 
później nazwie, róŜnymi problematyzacjami, czy teŜ “reŜimami prawdy”. 
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pracowałem nad ksiąŜką o historii szaleństwa ...byłem podzielony między psychologię egzystencjalną 

i fenomenologię, a moje badania usiłowały odkryć, jak ten obszar mógł być określony w 

historycznych terminach”61. 

 

 Foucault pokazuje kulturowe i historyczne uwarunkowania faktu chorobowego. Pacjenci 

Janeta posiadający wizje i stygmaty w innej kulturze nie byliby histerykami, lecz mistykami i 

cudotwórcami. Względność patologii psychicznej nie jest jednak czymś oczywistym. Durkheim, który 

w zasadzie przyjmował statystyczne kryterium zdrowia62, wykazuje teŜ elementy kryteriów 

aksjologicznych: zjawiska patologiczne są odstępstwem od średniej w społeczeństwie, w danym 

stadium rozwoju. Z kolei dla R. Benedict pojęcie choroby psychicznej jest nie tylko sprawą 

wewnętrznego systemu wartości danej kultury, lecz takŜe antropologicznymi moŜliwościami, które 

dana kultura zignorowała lub represjonowała. Obie koncepcje, statystycznej normalności jako zdrowia 

psychicznego oraz normalności kulturowej mają cechy wspólne. Choroba rozpatrywana jest w tych 

przypadkach z negatywnego i z moŜliwościowego punktu widzenia. Choroba jest negatywnie 

definiowana wobec średniej, normy, “wzoru”63; istota choroby mieści się w odstępstwie od normy lub 

jest formą zachowania nie zintegrowanego wobec danej kultury. Jest jednocześnie moŜliwością o ile 

stanowi pewną moŜliwość ludzkiej istoty. Foucault stwierdza, Ŝe zarówno Durkheim jak i niektórzy 

amerykańscy antropolodzy, czyniąc dewiację i odejście od normy statystycznej czy kulturowej 

prawdziwą naturę choroby psychicznej, ulegają pewnej kulturowej iluzji zgodnie z którą 

społeczeństwo nie chce rozpoznać siebie w tych patologicznych przejawach. W ten sposób ignoruje 

się fakt, iŜ choroba w kaŜdej społeczności posiada pewien status i funkcję (np. szamani i magicy, 

kozioł ofiarny). Chorobie jako takiej nadaje status grupa. Jest ona efektem aktywnej produkcji: to dana 

kultura poprzez chorobę wyraŜa siebie pozytywnie64, niezaleŜnie od tego jaki jej nadaje status – 

umieszcza w centrum Ŝycia kulturowego albo wyklucza. Foucault powtarza to, co obszernie zarysował 

w Historii szaleństwa, chociaŜ tam nie odwołuje się do analiz antropologiczno-kulturowych i 

koncentruje jedynie na rekonstrukcji historii kultury zachodniej.  

 W nowym, projekcie, chodzi o wykazanie w jaki sposób kultura nadaje chorobie psychicznej 

status dewiacji i wykluczenia. Jednocześnie stara się autor uniknąć współczesnej pozytywistycznej 

perspektywy i wykazuje, iŜ pojęcie choroby psychicznej jest efektem bardzo konkretnych przemian i 

sił społeczno-kulturowych, a nie jakąś przez setki lat czekającą na odkrycie toŜsamością. Jak pisze w 

Historii Szaleństwa: “Tym sposobem przedmiot wiedzy byłby od niej wcześniejszy, poniewaŜ go 

                                                           
61 An Interview with Michel Foucault (z Charlesem Ruas), “Postcript” do Raymond Roussel: 
Death and the Labyrinth: the World of Raymond Roussel (Garden City, New York: Doubleday 
and Company, 1986), s. 174. (Podkreślenie moje AK). 
62 Por. Julia Sowa, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności w psychiatrii”, PWN. Warszawa 
1984. 
63 E. Durkheim, Les regles de la methode sociologique, Paris 1919, s. 70 “Będziemy nazywać 
normalnymi fakty posiadające formy najpowszechniejsze – inne nazwiemy chorobowymi albo 
patologicznymi” 
64 Zob. Julia Sowa, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności w psychiatrii, :”Określenie 
zdrowia przez normalność kulturową i chorobę przez anormalność zaciera rzeczowo istotne 
podziały w klasach anormalnych i normalnych kulturowo, ignoruje zróŜnicowanie funkcji 
społecznych róŜnych rodzajów dewiacji”, (s. 160). 
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przeczuwano, zanim został rygorystycznie ujęty w nauce pozytywnej: trwałby ponadczasowo poza 

zasięgiem historii, odłoŜony w jakiejś prawdzie na pół uśpionej aŜ do całkowitego przebudzenia w 

pozytywności” (HSZ, s. 84). 

 Foucault zastępuje projekt marksistowskiego pojmowania choroby umysłowej projektem 

bardziej ambitnym (jako, Ŝe tamten stanowił równieŜ formę pozytywizmu, który przyczynowości 

psychopatologii nie poszukiwał w mózgu, lecz w czynnikach społecznych) - analizą historycznych 

form doświadczenia szaleństwa i ukazaniem wyjątkowości i pojedynczości rozumienia szaleństwa 

jako choroby umysłowej w kontekście przypadkowych, nie koniecznych źródeł psychiatrii. 

“Doświadczenie szaleństwa” nie oznacza, Ŝe ludzie w dawnych wiekach byli świadomi pewnych 

wewnętrznych charakterystyk szaleńca, których inne epoki nie dostrzegały. Chodzi raczej o 

charakterystyczny dla danej epoki sposób widzenia szaleństwa, sposoby “konstytuowania” go jako 

przedmiotu, który mógł powstać za sprawą określonej wiedzy naukowej, konkretnych relacji władzy, 

a nawet obecnej w danym czasie moralności. To konstytuowanie nie jest jedynie intelektualną 

interpretacją i rekonstrukcją idei (wówczas byłoby przedmiotem badań historii idei, gdzie czynniki 

“zewnętrzne” przyczyniają się jedynie do zniekształcenia i deformacji wewnętrznej logiki rozwoju 

idei). Uwzględnia ono praktyki psychiatryczne (niedyskursywne), zewnętrzny, społeczny i moralny 

aspekt powstania psychiatrii to, co później Foucault będzie nazywał relacjami władzy i relacjami 

wobec siebie.  

 Foucault szuka źródeł choroby umysłowej poza strukturą układu nerwowego oraz poza 

jednostką i jej indywidualną historią. WyraŜało się to w psychologicznej krytyce organicznej patologii 

mózgu oraz socjo-historycznej krytyce psychologii (szczególnie psychoanalizy)65. Aby lepiej 

zrozumieć chorobę psychiczną naleŜy odwołać się do systemu praktyk społecznych, które lepiej 

wyjaśniają jej powstanie i “strukturę”. Według Historii szaleństwa nazwanie szaleńców chorymi 

psychicznie jest wymysłem nowoczesnej kultury Zachodu, pojawiło się pod koniec osiemnastego 

wieku i jest efektem pewnego doświadczenia szaleństwa, wynikiem powstania nowych form 

problematyzacji. RozróŜnienie między leczeniem fizycznym a psychologicznym powstało (stało się 

problemem) wówczas gdy, Tuke i Pinel uŜyli swych metod moralnych. Nowe spojrzenie na 

szaleństwo jako ludzki upadek moralny wymagający korekcji, uczyniło nieadekwatnym Klasyczną 

metodę prostego wykluczenia. W azylum obłąkany stał się przedmiotem “medycznego spojrzenia” 

zakorzenionego w moralnej ocenie szaleńców jako gwałcicieli wartości społecznych. Szaleniec stał się 

obiektem medycznego leczenia składającego się z technik mających na celu przywrócenie go pod 

jarzmo tych wartości. Powstanie pojęcia choroby psychicznej związane było z szeregiem praktyk i 

technik dyscyplinarnych; zaczęło stanowić problem w kontekście społecznym, politycznym i 

epistemologicznym. 

 Foucault pisze historię szaleństwa, a nie historię psychiatrii. Nie chce uprawiać apologii 

współczesnego pozytywistycznego modelu medycyny, zgodnie z którym średniowieczny i 

renesansowy szaleniec, był nierozpoznanym pacjentem chorym psychicznie, uwikłanym w mroczną i 

irracjonalną sieć religijnych i magicznych sensów. Autor nie chce zgodzić się ze stwierdzeniem, Ŝe 

                                                           
65 Krytykę psychoanalizy rozwija Foucault w Historii szaleństwa, a szczególnie w późniejszej 
Historii seksualności. 
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opętani byli szaleńcami (czyli chorymi psychicznie), twierdząc wręcz, Ŝe problem opętania nie 

przynaleŜy do historii szaleństwa, lecz do historii idei religijnych. Choć nie oznacza to braku 

związków między nauką a opętaniem, czy raczej między Kościołem a medycyną.  

 Autor podaje Weyer’a (Jeana Wier’a) oraz Duncana jako przykłady medyków, z których 

wiedzy parlamenty, rządy i kościół czynili uŜytek w swych kampaniach przeciwko Inkwizycji, 

przeciwko ciemnocie i zabobonom. Weyer twierdził, Ŝe czarownice mają zaburzony umysł i 

rozstrojoną wyobraźnię. W ten sposób medycyna starała się odebrać część władzy pozostającej do tej 

pory w gestii religii. Lecz, co ciekawe, sam Wier nie zaprzeczał realności diabła; napisał nawet ksiąŜkę 

Szalbierstwa i oszukaństwa diabłów66. Lekarz moŜe więc starać się leczyć zaburzenia umysłu, np. 

melancholię u czarownic, lecz to teolog ma nawrócić nieszczęsną ofiarę ku wierze, chociaŜby przez 

uŜycie egzorcyzmów. Nieliczne próby włączenia zjawisk religijnych i parareligijnych w dziedzinę 

działań medycyny, są według Foucaulta niewielkim epizodem, wobec sił jakie przyczyniły się do 

powstania pojęcia choroby psychicznej, były częścią doświadczenia religijnego, które odwołuje się 

wtórnie do medycznego krytycyzmu. 

 Współczesne zawłaszczenie szaleństwa pod pojęciem choroby psychicznej, maskuje 

róŜnorodność i bogactwo doświadczenia szaleństwa w świecie Zachodu. Foucault stara się 

udowodnić, iŜ szaleństwo w swej polimorficzności i złoŜonych związkach z róŜnymi dziedzinami 

Ŝycia, nie miało medycznej podstawy. Znaczy to, Ŝe ani medycyna, ani nawet psychologia nie są w 

stanie zdefiniować w swoich własnych terminach istoty i natury szaleństwa. Nie znaczy to jednak, iŜ w 

średniowieczu, czy teŜ renesansie wariatów nie leczono. Były to jednak przypadki epizodyczne (We 

Francji, Włoszech, Hiszpanii), które jak sugeruje Foucault miały swe źródła w medycynie arabskiej. 

 Opis historyczno-kulturowych uwarunkowań szaleństwa stanowi duŜą część ksiąŜki 

MMPsy67, lecz jest to jedynie zarys szczegółowych i obszernych analiz obecnych w Historii 

szaleństwa. Obecnie skoncentruję się dokładnej na analizie tego dzieła, albowiem będzie to stanowiło 

dla mnie punkt wyjścia do opisu metody i krytycznych moŜliwości jego późniejszych genealogii, 

których zaląŜki moŜna, jak twierdzi wielu krytyków odnaleźć juŜ w Historie de la folie, mimo, Ŝe jest 

w zasadzie “archeologią szaleństwa”68. 

                                                           
66 Wier w swej wydanej w Bazylei w 1564 roku księdze pisze o czarownicach: “Najczęściej są 
to kobiety stare, melancholijnego usposobienia, ograniczone na umyśle; nie ma wątpliwości, Ŝe 
diabeł przenika chętniej takie właśnie organizmy, jako odpowiednie i dogodne, aby zamącić im 
umysł przeróŜnymi widziadłami” za Etienne Trillat, Historia histerii, Wrocław 1993, s. 37. 
67 Dreyfus wyjaśnia dlaczego Foucault nie moŜe być zadowolony równieŜ z drugiej części 
ksiąŜki MMPsy: “Metoda, którą stosuje w swojej historii obłędu jest niestabilną syntezą 
egzystencjalnego podejścia wczesnego Heideggera: Dasein motywowanego przez usiłowania 
odkrycia własnej nicości, oraz późnego Heideggera: historycznej interpretacji naszej kultury, 
tworzonej przez brak zrozumienia roli prześwitu, w umoŜliwianiu i ograniczaniu racjonalnego 
podejścia do rzeczywistości” (Foreword to the California Edition”, s. XXVII). 
68 Zob. Gary Gutting, Foucault Genealogical Method, “Midwest Studies in Philosophy”, XV 
(1990), ss. 333, 340, zob. teŜ. Rudi Visker, Michel Foucault: Genealogie als Kritik, Wilhelm 
Fink Verlag, München 1991, ss. 28-41 (rozdział “Eine Antizipation der Genealogie?”). Zob. 
teŜ Michael Donnelly, Foucault’s Genealogy of Human Sciences, w: Toward a Critique of 
Foucault, ed. Mike Gane, London 1986, ss. 16-18. W późniejszym okresie Foucault będzie 
twierdził, Ŝe genealogia i aecheologia są częścią tego samego teoretycznego projektu. 
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1.6. Folie et déraison 

 Doświadczenie szaleństwa, tworzone poprzez system praktyk i reguł oraz instytucji, 

stanowiło w danej epoce jedność, problematyzację, którą naleŜy poprzez dokładne a niekiedy Ŝmudne 

analizy odnaleźć odwołując się do róŜnorodnych źródeł naukowych (teorie, praktyki, mity i 

uprzedzenia), instytucjonalnych (regulaminy, nakazy, przepisy, wewnętrzne instrukcje), moralnych i 

prawnych (obyczaje, relacje, diagnozy, przepisy i prawa), literackich (postacie szaleńców w literaturze, 

malarstwie, poezji, szaleni artyści). W Historii szaleństwa Foucault zasadniczo mówi o 

klasycystycznym doświadczeniu szaleństwa (charakterystyczny dla danej epoki sposób widzenia 

szaleńca, sposoby “konstytuowania” go jako przedmiotu szaleństwa nie będące tylko umysłową 

interpretacją). JednakŜe punktem wyjścia ksiąŜki są średniowiecze i renesans. 

1.6.1. Szaleństwo w renesansie  

 Średniowiecze wiązało obłęd z ubóstwem, nadawało mu wymiar religijny i etyczny. 

Przypisywało mu jednak skromne miejsce, traktując jako pełną swojskości niedorzeczność. Z końcem 

średniowiecza szaleństwo wysuwa się na czoło, zajmuje miejsce przeraŜenia śmiercią. W związku z 

czym wyłania się i nieustannie powraca metafora statków szaleńców (Narrenschiff). Foucault 

zapewnia nas, Ŝe stanowią one nie tylko twór literacki. Szaleńcy, których ładowano na statki 

przyjmują los włóczęgów, którym zapewniano takŜe miejsca zatrzymania. Obłąkani w renesansie 

mieli liczne miejsca gromadzenia się, były to najczęściej miejsca pielgrzymek, niekiedy przyjmowano 

ich do szpitali (np. Hotel Dieu w ParyŜu). JeŜeli jest to nawet rodzaj zamknięcia, oddzielenia i 

praktycznej ochrony przed obłąkanymi, ma teŜ charakter wykluczenia rytualnego, posiada znaczenie 

obrzędu. Nie tylko więc wykluczenie, lecz takŜe oczyszczenie.  

 Foucault odwołuje się do średniowiecznego i renesansowego rozumienia i traktowania 

obłąkanych, aŜeby skontrastować je z klasycyzmem, aŜeby stwierdzić: “A wi ęc nie zawsze szaleńców 

wypędzano” (HSZ, s. 23), Ŝeby szczególnie mocno uwydatnić moment późniejszego 

klasycystycznego wykluczenia. Praktyki wykluczenia pojawiały się i wcześniej w średniowieczu, ich 

obiektem byli trędowaci. W czasach kiedy liczba trędowatych gwałtownie się (w sposób naturalny) 

zmniejszyła, pozostawały jedynie puste struktury, które dwa wieki później zostaną wykorzystane do 

innych celów. Miejsce trędowatych zajmą szaleńcy (przejściowo takŜe chorzy wenerycznie).  

 Renesansowe doświadczenie szaleństwa, opisywane przez Foucaulta w tonie 

egzystencjalnym, staje się doświadczeniem nicości. Nicość wieków średnich koncentrowała się na 

fizycznej śmierci, szczególnie licznej poprzez epidemie trądu. Dla Renesansu “unicestwienie poprzez 

śmierć przestaje cokolwiek znaczyć (...), jako, Ŝe samo Ŝycie było jedynie dyrdymałą, czczą gadaniną, 

hałaśliwą wrzawą, błazeństwem i pajacowaniem. Nim stanie się trupią czaszką juŜ głowa jest pusta - 

w teraźniejszości szaleństwa dokonuje się przyszłość śmierci”(HSZ, s. 27-28). Obraz obłąkania 

wypiera temat śmierci, staje się ona juŜ tylko dopełnieniem tego, co obłęd zapowiadał. “Śmiech 

obłąkanego tym jest jednak waŜny, Ŝe zawczasu wyśmiewa śmiech śmierci; przepowiadając 

straszydło, wariat je rozbraja.” (HSZ, s. 28). Doświadczenie szaleństwa przybiera dwie róŜne formy. 
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Jedna z nich (widoczna w obrazach Breughela i Durera) komunikuje się z tragicznymi siłami świata 

(doświadczenie tragiczne): “Obłąkany w swojej naiwnej głupocie dzierŜy ową wiedzę tak trudno 

dostępną i tak przeraźliwą. Podczas, gdy człowiek rozumny moŜe z niej pochwycić jedynie fragmenty 

(...)” (HSZ, s. 32). Poprzez kontrast, druga postać renesansowego szaleństwa (widoczna w dziełach 

Erazma i Branta) ma charakter ironicznych prawd moralnej satyry (doświadczenie krytyczne) a nie 

dramatycznych wyobraŜeń nocy i horroru. Jest wyrazem ludzkich ułomności, marzeń, złudzeń, “staje 

się stosunkiem człowieka do samego siebie” (HSZ, s. 35). Foucault dostrzega w Renesansie opozycje 

pomiędzy kosmicznym doświadczeniem szaleństwa a doświadczeniem krytycznym, pełnym dystansu 

i ironii. Obecne jeszcze na początku XVI wieku, podwójne doświadczenie w ciągu stulecia stanie się 

uboŜsze o doświadczenie tragiczne (kosmiczne). Dla Foucaulta nie staje się ono zamkniętą historią na 

zawsze zapomnianą. “Pod krytycznym doświadczeniem szaleństwa, pod filozoficznymi czy 

naukowymi, moralnymi czy medycznymi formami tego pojmowania, drzemie przygłuszona 

świadomość tragiczna” (HSZ, s. 39). Klasyczne oraz nowoczesne doświadczenie szaleństwa jest jakby 

cząstkowe, niepełne, przez to, co zostało zapomniane, zasłonięte. Tragiczność (niczym 

heideggerowskie Bycie - Sein) jest pewnego rodzaju alternatywą w stosunku do teraźniejszości, jego 

przebłyski objawią się w dziełach i Ŝyciu Nietzschego i van Gogha.  

 W późnym renesansie szaleństwo zostaje oswojone, staje się integralnym miejscem, częścią 

ludzkiego świata, tak jak błazen na dworze króla. Rozum i szaleństwo prowadzą ze sobą rozmowę, są 

względem siebie nierozłączne. “Obłęd przybiera kształt zaleŜny od rozumu lub raczej obłęd i rozum 

wchodzą we współzaleŜność wieczyście odwracalną, za której sprawą wszelki obłęd posiada swój 

rozum, który go osądza i ujarzmia, a wszelki rozum posiada obłęd, w którym napotyka swą śmieszną 

prawdę” (HSZ, s. 40). 

 Rozum i szaleństwo to centralne kategorie Historii Szaleństwa. W Renesansie prowadzą one 

jeszcze dialog. Foucault znajduje dowody tego specyficznego związku pomiędzy szaleństwem a 

rozumem w figurze “statku szaleńców”, który przesyłał szaleńców z miasta do miasta, kanałami i 

ściekami Północnej Europy. Ta podróŜ oddzielała ich od normalnego Ŝycia ludzi rozumnych. 

Jednocześnie fakt, Ŝe szaleńcy okresowo przybywali do nowych miast wykazywał, Ŝe nie byli 

całkowicie z niego wyłączeni. Z początkiem Klasycyzmu związki pomiędzy rozumem i szaleństwem 

ulegają zmianie. 

1.6.2. Szaleństwo w klasycyzmie 

 Wraz z klasycyzmem (l’époque classique) zmienia się sposób percepcji i odczuwania 

obłędu. Pojawia się nowa wraŜliwość (sensibilité), która wymusza i umoŜliwia zamykanie, 

izolowanie obłąkanych. Nie jest efektem jakiegoś politycznego dekretu, lecz składa się na nie szereg 

nawarstwionych wykluczeń. Nie jest skutkiem bardziej przenikliwego spojrzenia do tej pory 

zacieranego przez przyzwyczajenie, ani wciąŜ prymitywnej, bo nie naukowej świadomości, nie jest teŜ 

efektem manipulacji, czy ideologii. Jest to gest spójny i “przemyślany”. Internowanie nie jest aktem od 

wieków czekających na spełnienie, nie jest ujawnieniem, odkryciem; jest wytworzone, 

wyprodukowane przez szereg zmian i zaleŜności. Klasycystyczna prawda o obłędzie posiada szereg 

odniesień politycznych, społecznych, religijnych, ekonomicznych i moralnych.:  
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“Ów gest miał inny wymiar: nie wyosabiał obcych o rysach utajonych, zbyt długo zacieranych przez 

przyzwyczajenie; on ich kreował, deformując swojskie w społecznym pejzaŜu oblicza i robiąc z nich 

dziwadła, których juŜ nie rozpoznawał. Wywoływał Obcego tam, gdzie go nie przeczuwano; 

rozpruwał wątek, rozbijał więź spoufalenia: wyrywał z zasięgu człowieka jakiś ludzki pierwiastek, 

niepostrzeŜenie go usuwał z naszego widnokręgu. Jednym słowem był sprawcą alienacji” (HSZ, s. 

84, podkreślenie moje: AK). 

 Internowanie nie pełni wyłącznie roli negatywnej, jest elementem nowego porządku, jest 

kategorią porządkującą, która jest przejawem głębszych i szerszych zmian. Praktyki i reguły utworzyły 

całość jednolitą i funkcjonalną, która dzisiaj jest niezrozumiała i wydaje się przejawem tamtejszej 

ignorancji. Foucault nie chce jednak pisać historii z punktu widzenia współczesnej psychiatrii: 

“Nie powinniśmy pytać własnej wiedzy o istotę owej rzekomej ignorancji – zapytajmy raczej tamto 

doświadczenie, co wie o sobie samym i co na ten temat potrafi sformułować” (HSZ, s. 86). 

 Autor nie stara się ustalać ponadhistorycznych, obiektywnych, ostatecznych kryteriów oceny 

prawdy o szaleństwie. Klasyczne doświadczenie szaleństwa zostaje ukazane jako ogniwo między 

doświadczeniami wcześniejszymi a późniejszym (nowoczesnym). Renesansowe doświadczenie 

szaleństwa w porównaniu z klasycznym posiadającym duŜą spójność i równowagę, było róŜnorodne - 

“mogło równocześnie uchodzić za przeciwieństwo mądrości, chaos świata, groźbę eschatologiczną i 

chorobę”.  

 Ale klasycyzm to nie tylko przemoc i wykluczenie szaleństwa, to przede wszystkim wstęp 

do naszego nowoczesnego jego rozumienia. Albowiem Foucault nie tylko chce nam przedstawić 

róŜnorodne doświadczenia szaleństwa, jego dzieło ma równieŜ ambicje ukazania genealogii naszego 

współczesnego, głównie pozytywistycznego pojmowania obłędu jako choroby psychicznej, albowiem 

"internowanie zakreśla obszar moŜliwej obiektywności” (HSZ, s. 104). 

 W Historii szaleństwa nieustannie przewijają się wątki, stanowiące ukrytą formę dialogu z 

psychiatrią współczesną i jednocześnie formę jej krytyki poprzez: 

1. Ukazanie odmienności pojmowania (doświadczania) szaleństwa w wiekach poprzednich. 

2. Obecność archaicznych, aczkolwiek przetransformowanych sposobów traktowania szaleńców w 

świadomości współczesnej, szczególnie jeŜeli chodzi o ich udział w powstaniu współczesnej 

psychiatrii (pozytywistycznej): 

“przecinając historyczną grubość warstwy doświadczenia, spróbujemy ująć ów ruch, który ostatecznie 

umoŜliwił poznanie obłędu: myślimy o naszym poznaniu (…) W tym poznaniu występuje wreszcie 

choroba psychiczna” (HSZ, s. 198). 

3. Poznaniem i rozumieniem szaleństwa nie rządziły wyłącznie naukowe (medyczne) pojęcia i 

doświadczenie. Był to cały zespół społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i moralnych 

zaleŜności: “Te siły były obce teoretycznemu planowi pojęć” (HSZ, s. 198). Wykazanie niezaleŜności 

praktyki zamykania od medycyny, ponadto chętne poddawanie chorych nie zamkniętych znachorom, 

niŜ uczonym lekarzom. 

4. Obecna od klasycyzmu, a znajdująca swe apogeum w medycznym czy naturalistycznym modelu 

psychiatrii, nieustanna próba unicestwienia tragicznego, lirycznego doświadczenia szaleństwa, które 
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przekracza fakt medyczny, a jest miejscem gdzie znajdują się graniczne sfery naszej kultury i 

ludzkiego doświadczenia. 

1.6.3. Wielkie zamknięcie 

 W XVII wieku leprozoria w całej Europie gwałtownie pustoszeją i zostają zamienione w 

domy odseparowania przeznaczone dla biednych. “Wielkie zamknięcie” (Le grand renfermement) to 

odizolowanie w ciągu kilku miesięcy 1656 roku ponad jednego procenta obywateli ParyŜa, których 

poddano obserwacji i kontroli, w którymś z “oddziałów” Hopital Général69. Zamknięci, to z naszego 

punktu widzenia bardzo heterogeniczna grupa, w której obecni są: szaleńcy, chorzy, nędzarze, 

”nieodpowiedzialni rodzice”, bezdomni, przestępcy itp. Edykt z 1656 roku o załoŜeniu w ParyŜu 

Szpitala Ogólnego, przydziela miejsca ubogim miasta ParyŜa “niezaleŜnie od płci, miejsca i wieku, 

uzdolnień i pochodzenia, i w jakimkolwiek znajdowali się stanie, zdrowi czy kalecy, chorzy czy 

ozdrowieńcy, uleczalni czy nieuleczalni” (HSZ, s. 56). 

 Foucault podkreśla, Ŝe pierwotnie nie były to instytucje medyczne. Władza przekazana 

dyrektorom jest “administracyjna, handlowa, policyjna, sądowa poprawcza i karna, nad całą biedotą 

ParyŜa, na zewnątrz jak i na wewnątrz Szpitala Jeneralnego” (HSZ, s. 57). Mieściła się tam tak 

zróŜnicowana grupa ludzi, Ŝe trudno mówić o późniejszej ewolucji tej instytucji w szpital 

psychiatryczny. Potrzebne do tego będzie oddzielenie szaleńców od innych grup z pośród 

internowanych oraz wprowadzenie wobec nich form “taktyki moralnej”. Trudno teŜ mówić o 

późniejszym postępie (progresji) w podejściu do szaleńców, jako Ŝe zgodnie z poglądami Foucaulta, 

współczesne metody internowania obłąkanych są bardziej wyrafinowane niŜ stosowane w Renesansie 

a nawet w Klasycyzmie. 

 Zamknięcie miało bezpośrednio wymiar ekonomiczno-polityczny. Było według Foucaulta 

pewnego rodzaju sposobem kontroli ludzi niepracujących, których liczba zwiększała się w cięŜkich 

czasach ekonomicznych, zapobiegając ewentualnym rozruchom i przestępstwom. Kiedy sytuacja 

ekonomiczna poprawiła się, internowani stali się źródłem taniej siły roboczej. W dziełach 

późniejszych, autor Historii szaleństwa rzadko będzie się odwoływał do takich przyczynowych 

wyjaśnień (na poziomie instytucji i polityki), dlatego moŜna wykazać analogię między analizą 

fenomenologiczno-egzystencjalną a jego metodą historyczną. Jednak i tutaj zamknięcie było czymś 

więcej niŜ ekonomicznym i politycznym środkiem; jest ono przejawem całkowicie nowej wraŜliwości 

(doświadczenia) szaleństwa. 

“W ludzkim pejzaŜu średniowiecza wariat był postacią zrozumiałą jako przybysz z innego świata. 

Obecnie rysuje się na tle zagadnienia ‘policyjnego’, dotyczącego porządek jednostek w osiedlu. 

Zrodziła się w stosunku do niego nowa wraŜliwość; juŜ nie religijna ale społeczna” (HSZ, s. 68, 

podkreślenie moje: AK). 

                                                           
69 Por. Robert Castel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris: Les Editions de 
Minuit, 1976, s 69 i nast. 
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1.6.4. Klasyczne doświadczenie szaleństwa 

 MoŜemy wyróŜnić cztery cechy nowego doświadczenia szaleństwa związane z “Wielkim 

zamknięciem” (później nazwiemy je świadomością oceniającą w odróŜnieniu od świadomości 

poznawczej), które wynikają z nowej wraŜliwości o róŜnorakich uwarunkowaniach70: 

1. Nierozumność i fizyczne wykluczenie. Głównym kryterium na mocy którego włączano szaleńców 

do większej grupy, jest kategoria nierozumu (déraison). KaŜda z wykluczonych, internowanych grup 

przekraczała klasycystyczne normy zachowania racjonalnego. 

“Ludzie bez rozumu (Les hommes de déraison) to typy, które społeczeństwo rozpoznaje i 

rozpoznawszy izoluje: oto rozpustnik (le débauché), oto marnotrawca (le dissipateur), oto 

homoseksualista (l’homosexuel), mag (le magicien), samobójca (le suicidé), bezboŜnik (le libertin). 

Miar ą nierozumu zaczyna być stopień odchylenia od normy społecznej.” (HSZ, s. 104, 

podkreślenie moje: AK)  

 W klasycyzmie obłęd był czymś nieludzkim, dlatego nie moŜna go było w sposób ludzki 

traktować. Zamykanie szaleńca z rozpustnikiem i przestępcą “tuszuje zjawisko obłędu, ale odsłania 

wieczystą moŜliwość utraty rozumu” (HSZ, s. 153), wyznacza złowieszczy obszar wolności 

zdziczałej. 

 W epokach poprzednich (Średniowiecze, Renesans) szaleniec był rozpoznawany jako 

szaleniec i sposoby odnoszenia się, do niego jemu są tylko przypisane. W klasycyzmie nierozum 

nadaje mu obecność konkretną aczkolwiek z naszej perspektywy heterogeniczną, stosując 

jednocześnie nakaz wykluczenia.  

 Dla współczesnego psychiatry niezrozumiała moŜe się wydać klasycystyczna obojętność na 

odróŜnianie szaleństwa od niegodziwości i występku. Pojęcie nierozumu nie wykazuje pokrewieństwa 

z chorobą lecz z przywarami, szaleństwo zbliŜa się do zbrodni, nieporządku i zgorszenia. Foucault 

twierdzi, Ŝe nieuprawnione są poszukiwania pod internowanymi postaciami znanych nam objawów 

psychopatologicznych, chociaŜ tamte analizy mogą się z naszymi pokrywać. CóŜ jednak moŜe się 

kryć pod terminem “uporczywy pieniacz”, “bardzo złośliwy intrygant”, czy teŜ “wielki kłamca”?71 

 Pojęcie déraison przybliŜa do siebie postacie i właściwości, pomiędzy którymi wieki 

poprzednie nie znajdowały podobieństwa. Reorganizacja dotychczasowych form społecznej integracji 

powoduje powstanie nowych linii podziału, szczególnie w świecie etyki.  

 Foucault akcentuje, Ŝe te nowe transformacje powodują internowanie ludzi, których moŜna 

podejrzewać o swobodę seksualną: syfilityków, homoseksualistów, rozpustników. Dawniej byli oni 

równieŜ potępiani, lecz nie mieszano ich z obłąkanymi. “Homoseksualizm, który w renesansie mógł 

wypowiadać się swobodnie, teraz zostaje zmuszony do milczenia i przesuwa się na stronę spraw 

zakazanych” (HSZ, s. 92).  

                                                           
70 Zob. G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, Cambridge: Cambridge 
University Press 1989, 84. 
71 Niektórzy badacze nie widzą sensu uŜywania tak ogólnych pojęć jak szaleństwo, obłęd, bez 
rozróŜnienia na pewne chorobowe cechy czy jednostki (np. demencja, psychoza, itp.). Ponadto 
z punktu widzenia badań współczesnych, “wielkie zamknięcie”, nie miało powszechnego 
wymiaru i jest zjawiskiem dotyczącym jedynie Francji (ale nie Anglii i Niemiec). 
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2. Pojęciowe wykluczenie szaleństwa. Drugą kategorią jest pojęciowe wykluczenie szaleństwa z 

Ŝycia rozumu. Tak, jak “Wielkie zamknięcie” fizycznie wykluczało obłąkanego z Ŝycia społeczności, 

klasycystyczne doświadczenie pojęciowo wyklucza szaleństwo z Ŝycia rozumu. Klasycyzm róŜni się 

zasadniczo od Renesansu w którym rozum prowadził dialog z szaleństwem: moŜna było wtedy mówić 

o głupocie rozumu, o mądrości szaleńca. Te figury spotykamy jeszcze u Montaigne’a, ale juŜ nie u 

Kartezjusza, którego postawa jest typowa dla Klasycyzmu. 

 W swych Medytacjach (Medytacja pierwsza) Kartezjusz szukając podstaw dla wątpiącego 

podmiotu, napotyka obłęd. Jednak podjęcie racjonalnej ścieŜki metodycznego wątpienia, wyklucza 

moŜliwość bycia szalonym: “Niebezpieczeństwa [obłędu] nie przynoszą uszczerbku ani działaniu ani 

istocie prawdy, nie dlatego, Ŝe dana rzecz nie moŜe być fałszywa nawet w myśli obłąkanego, ale 

dlatego Ŝe moje ja, czyli ja, który myślę, nie mogę być obłąkany”. (HSZ s.54) 

 Dla Kartezjusza obłęd przestaje juŜ być istotny, znika on z samej praktyki rozumu. Ten gest 

wykluczenia jest według Foucaulta symptomatyczny dla opresyjnego porządku monarchicznego i 

burŜuazyjnego reŜimu (l’ordre monarchique et bourgeois)72, który we Francji się wtedy kształtował. 

Filozoficzny dekret wykluczenia antycypuje polityczny dekret “Wielkiego zamknięcia”. Gest 

Kartezjusza wyraŜa się w słowach: “to są wariaci i nie byłbym mniej od nich szalony gdybym szedł za 

ich przykładem.” (“ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leur 

exemple”). 

3. Moralne potępienie. Następnym, trzecim i kluczowym aspektem klasycystycznego doświadczenia 

szaleństwa jest moralne potępienie. Szaleństwo jako forma bezczynności, próŜniactwa - jak wszystkie 

rodzaje nierozumu - staje w opozycji do fundamentalnej świadomości etycznej społeczeństwa. Nowa 

wraŜliwość ujawnia się na przecięciu w róŜnym stopniu związanych z szaleństwem wydarzeń: są to 

nowa wraŜliwość na nędze społeczeństwa, nowe sposoby reakcji na bezrobocie i lenistwo, nowa etyka 

pracy, obowiązek opieki społecznej. 

 Nędza traci wymiar mistyczny, przestaje być jak w średniowieczu uczestnikiem tajemnych 

mocy, zostaje odarta z chwały; stanowi raczej zakłócenie porządku. Bliska biedy i próŜniactwa staje 

się czymś karygodnym, przeszkodą dla ustanowienia porządku. Internowanie jest więc próbą 

likwidacji bezrobocia. Bezrobotnych nie tyle się wypędza i karze, co zamyka, utrzymuje, za co jednak 

płacą utratą wolności osobistej. Izolowanych próbuje się zaprząc do pracy, w ten sposób czyniąc ich 

uŜytecznymi. Internowanie było reakcją na XVII wieczny kryzys ekonomiczny, lecz jak twierdzi 

Foucault z punktu widzenia mechanizmów ekonomicznych był to gest nieskuteczny. Jest jednak 

moŜliwy albowiem był wyrazem etycznego pojmowania pracy: “gdzie mankamenty mechanizmów 

ekonomicznych bladły wobec afirmowanych wartości” (HSZ, s. 74). Powstały pod wpływem takich 

motywacji szpital ogólny nie ma nic wspólnego z leczeniem i medycyną: jest instytucją opiekuńczą i 

represywną (“trzeci zakon aparatu represyjnego”).  

“ToteŜ szpital ogólny nie funkcjonuje po prostu jako schronisko dla osób, którym starość, kalectwo 

czy choroba nie pozwalają pracować; nie jest teŜ wyłącznie warsztatem pracy przymusowej, lecz 

raczej instytucją moralną, mającą karać i poprawiać pewną moralną <<ułomność>>, nie podpadającą 

                                                           
72 Fouculdiańskiej interpretacji Kartezjusza przeciwstawia się Jacques Derrida (1988).  
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co prawda pod osąd ludzkiego trybunału, niemniej uleczalną tylko przez surową pokutę. Szpital 

ogólny ma status etyczny” (HSZ ss. 77/78). 

“W dobie Klasycyzmu po raz pierwszy dostrzeŜono obłęd poprzez etyczne potępienie lenistwa, w 

społeczeństwie, którego immanentną spójność gwarantowało zjednoczenie poprzez pracę” (HSZ 

s.77). 

 Szaleństwo alienuje się, poniewaŜ przekracza ograniczenia społecznej etyki. Jako przedmiot 

moralnej cenzury nie jest tragicznym przeznaczeniem, nie jest psychiczną słabością wymagającą 

leczenia (jak w nowoczesnej psychiatrii), jest raczej wyborem nierozumu, dlatego znajduje się ono w 

obszarze etyki. “We wszelkim szaleństwie kryje się przyzwolenie, tak jak we wszelkim rozumie - 

świadomie dokonany wybór” (HSZ s.137). 

 Znamienne dla Klasycyzmu jest umieszczenie szaleństwa w przestrzeni wyboru; wybór 

nierozumu zakłada stan, w którym rozum, korzystając z własnej wolności podejmuje ryzyko obłędu 

aby natychmiast popaść w zniewolenie i determinizm. 

 

4. Kontrola administracyjna . Czwartą kategorią jest ujmowanie szaleństwa jako przedmiotu kontroli 

administracyjnej niczym handel i gospodarka. Społecznej kontroli poddaje się “nieporządek serc”. 

 “Ten wynalazek miejsca przymusu, gdzie moralność rozkwita na drodze ukazu 

administracyjnego jest waŜnym zjawiskiem. Po raz pierwszy powołane są do Ŝycia placówki 

moralności, gdzie w zadziwiającej syntezie łączy się powinność moralną z prawem cywilnym” (HSZ 

s.78). Na kierownikach szpitalu ogólnego spoczywają moralne obowiązki, które mogą egzekwować za 

pomocą środków sądowych i administracyjnych. 

 

 WyróŜnione cechy klasycystycznego doświadczenia szaleństwa, dotyczą teŜ 

klasycystycznego nierozumu. Dlatego fizyczne zamknięcie, pojęciowe wykluczenie, moralne 

potępienie i administracyjna kontrola dotyczą takŜe biednych, przestępców itp. NaleŜałoby zatem 

zobaczyć, co odróŜnia szaleństwo od innych form nierozumu, co stanowi o jego odrębności zatartej 

poprzez praktykę zamykania. Według Foucaulta, róŜnica polega na dostrzeŜeniu w obłąkanych ich 

zwierzęcości. Zwierzęcość nie jest znakiem czegoś pozaziemskiego, ciemnych sił, nie wyraŜa mocy 

będących poza człowiekiem (np. kosmicznych mocy wczesnego Renesansu). Jest czymś, co istnieje 

poza racjonalnym porządkiem, jest ludzkim istnieniem w stopniu zerowym, pozbawionym rozumu; 

reprezentuje przez to ludzkość w jego najbardziej zuboŜałym, najbardziej nikczemnym stanie. 

Tłumaczy to, jak twierdzi Foucault, dlaczego z obłąkanymi obchodzono się w sposób bardzo okrutny, 

niczym z nieokiełznanym zwierzęciem, skandaliczną bestią. Animalność (l’animalité) nie jest oznaką 

choroby, nie jest człowieczeństwem, które w wyniku choroby cofnęło się do stanu zezwierzęcenia 

(wtedy byłaby juŜ chorobą psychiczną). Przeciwnie, zwierzęcość szaleńca czyni go zdrowszym od 

innych; jest odporny na głód, zimno, upał czy ból. Obłęd nie przynaleŜy do medycyny, moŜna go 

poskromić jedynie “tresurą i ogłupieniem”. 
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“Wyzwoloną zwierzęcość obłędu opanować moŜna tylko tresurą i nie chodzi tu wcale o podnoszenie 

bestii do człowieczeństwa, ale o spychanie człowieka do stanu zwierzęcia, które w nim jest” (HSZ 

s.146) 

 Jednocześnie, zwierzęcości nie rozpatruje się jako obfitości natury, lecz jako jej antytezę 

Szaleństwo, które rozsadza, zaprzecza naturalnemu porządkowi, jest skandalem przyrody, znajduje się 

poza jej determinizmem. JeŜeli w Klasycyzmie starano się poświęcano obłąkanemu medyczną uwagę, 

to według Foucaulta była to pozostałość średniowiecznych praktyk. PogrąŜenie w zwierzęcości 

obłąkanych było tak ogromne, Ŝe mimo, iŜ uwaŜano je za moralny defekt, to jednak nie stosowano 

metod moralnej korekcji (np. napomnienie, czy skrucha). Animalność tłumaczy dlaczego traktowano 

w klasycyzmie szaleńca w sposób tak róŜny od innych postaci nierozumu. Nierozum był ukrywany 

przed ludzką świadomością w domach odosobnienia, natomiast wariata regularnie pokazywano (zza 

krat) publice. Jedno i drugie było skandalem; o ile pierwsze moŜna było tylko ukryć przed ludzkim 

spojrzeniem, drugie naleŜało wystawiać na pokaz, mogło stanowić dla człowieka naukę i przestrogę. 

Miało to w Klasycyzmie pewne znaczenie religijne (jak twierdzi Foucault), poniewaŜ zwierzęcość 

stanowiła największe dno, w jakie mógł upaść człowiek grzeszny. 

“Obłęd jest najniŜszym punktem człowieczeństwa, na jaki przyzwolił Bóg w swoim wcieleniu, chcąc 

tym wykazać, iŜ nie istnieje w człowieku nic tak nieludzkiego, co by nie mogło być odkupione i 

zbawione” (HSZ s.150). 

 MoŜna więc mówić o paradoksie klasycystycznego doświadczenia obłędu. Z jednej strony 

jest on wyborem etycznym, winą, odpowiedzialnością za aktualny stan, w czym jest podobny do 

innych postaci nierozumu. Z drugiej strony, poprzez związek ze światem zwierzęcym, ze zwierzęcą 

furią, staje się innym gatunkiem, osiągając bezgrzeszność, znajduje się poza odpowiedzialnością. 

Problem odpowiedzialności szaleńca za swoje czyny, temat kary i odpowiedzialności obłąkanego za 

zbrodnie, będzie równieŜ aktualny w wieku XIX-tym73 oraz współcześnie74.  

 Wprowadzone przez klasycyzm odosobnienie miało, jak się zdaje, trzy cele: 

1. Oczyszczenie społeczeństwa i ukrycie przed nim wszelkich przejawów patologii i niemoralności, 

które postrzegane są jako znaki skierowane przeciwko rozumowi. 

2. Ustanowienie moralnej równowagi poprzez represję nad burzycielami społecznego porządku. 

3. Odbudowanie w internowanym moralności poprzez pewną formę dyscypliny, np. poprzez pracę, 

aczkolwiek bez nadziei na rehabilitację internowanych i ponowne umiejscowienie ich w obrębie 

społeczeństwa (to nastawienie wobec obłąkanych pojawi się później). 

 

 Dotychczasowa analiza klasycystycznego doświadczenia szaleństwa dotyczyła tylko 

oddzielenia go od rozumności oraz fizycznego zamknięcia, izolowania w domach odosobnienia. 

Dotyczyła ona więc tylko (1) krytycznej świadomości szaleństwa (une conscience critique de la folie) 

i (2) praktycznej świadomości szaleństwa (une conscience pratique de la folie); gdzie pierwsza jest 

                                                           
73 Zob. Moi, Pierre Riviére, ayant égorgé ma mére, ma soeur et mon frére: une cas de 
parricide au XIXe siécle, red. Michel Foucault, Paris: Gallimard-Julliard, 1975. 
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obroną przed stwierdzeniem, Ŝe rozum i moralność są “innego rodzaju szaleństwem”, prostym 

zaprzeczeniem szaleństwa, próbą sił w której zwycięŜa rozum, druga jest wyłączeniem szaleństwa w 

świetle norm grupy, opowiada się po stronie grupy i jej norm (poprzez fakt wykluczania). Obie formy 

świadomości są ściśle ze sobą związane, podpierają się nawzajem: 

“Wszelka wiedza o obłędzie mimo wszystko musi zakładać jakąś uprzednią rozprawę krytyczną, 

gdzie rozum mierzył się z obłędem w równoczesnym odczuciu prostego przeciwieństwa i groźby 

natychmiastowej odwracalności; musi równieŜ zakładać zawsze aktualną moŜliwość praktycznego 

rozdzielenia, gdy grupa wyklinając szaleństwo potwierdza i umacnia własne wartości” (HSZ s.136, 

podkreślenie, AK). 

 Obie formy świadomości (krytyczna i praktyczna), nazwane przez Guttinga świadomością 

oceniającą (evaluative awareness) szaleństwa, zaprzeczają jego pozytywności: pojęciowej, moralnej i 

fizycznej, traktując je jako nierozum, jako wykluczenie. Nie przystają do teoretycznych i naukowych 

rozwaŜań o obłędzie, uprawianych w duchu pozytywnym, albowiem “brak czegoś nie moŜe stanowić 

ani prawdy, ani istoty, ani nawet właściwej natury choroby” (HSZ 179). Klasycyzm zresztą nie 

wyczuwa tego rozłamu i nie dąŜy do jedności. Internowanie nie jest związane z praktyką medyczną, 

dopiero okólnik z 1785 roku nakazuje aby o kaŜdym internowanym orzekano czy jest obłąkany. 

 Z jednej strony Foucault akcentuje rozłam między praktyką a teorią, pomiędzy praktyką 

internowania a wiedzą medyczną, sugeruje brak dialogu. Z drugiej zaś, chce wykazać ścisły związek 

między nimi, analogie strukturalne, które mieszczą się w kategorii nierozumu. Na poziomie praktyki 

jest to wykluczanie i zamykanie, na poziomie teorii prawdą o obłędzie staje się pomyłka, błąd, niebyt. 

Autor stara się odczytać klasycystyczną kulturę jako jeden tekst. Manifestacje kultury wydają się być 

odmienne, albowiem czym innym jest praktyka wykluczania, a czym innym teorie medyczne, czy 

dzieła sztuki. Foucaulta jednak interesują przede wszystkim, jakie “wizje świata” te wszystkie 

elementy komunikują, jakiego episteme (w Historii szaleństwa nie wprowadza jeszcze tego pojęcia) są 

przejawem. Brak dialogu, czy niezgodność między praktyką internowania a medycznymi 

klasyfikacjami klasycyzmu, nie świadczą ani o tym, Ŝe działanie i sposób traktowania szaleńców, poza 

leczeniem i szpitalem był działaniem błędnym, wynikiem nierozpoznania, ani o tym, iŜ szaleńców 

naleŜy leczyć, a nie zamykać. Nie świadczy to o tym, Ŝe lekarze zamknęli się na praktykę izolowania, 

Ŝe brak im było humanistycznej wraŜliwości wobec, najczęściej ubogich i bezrobotnych, szaleńców.  

 Foucault stwierdza, iŜ “Ŝaden z osiemnastowiecznych klasyfikatorów nigdy się nie zetknął ze 

światem szpitali ogólnych i domów przemocy” (HSZ, s. 188) i Ŝe opinie owych klasyfikatorów nie 

były oparte na doświadczaniu obłąkanych, Ŝe – wyłącznie– swoje opinie o obłąkanych “dedukowali”. 

Nie stwierdza, Ŝe owe medyczne klasyfikacje były nietrafne, nie odzwierciedlały rzeczywistości 

obłędu. One go raczej współkonstytuowały, były bowiem częścią klasycystycznej struktury myślenia i 

działania.  

 Autor Historii szaleństwa ujawnia swoje koneksje ze strukturalizmem poprzez próby 

ukazania koherencji klasycznego dyskursu, sprowadzając róŜne elementy na wspólny grunt. Marcin 

Czerwiński we Wstępie do HSZ wskazuje na trudności podejścia strukturalnego: “Foucault 

                                                                                                                                                    
74 Niektórzy antypsychiatrzy (np. Szasz) sądzili, Ŝe schizofrenicy powinni być karani, gdyŜ 
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chce odczytać z róŜnych manifestacji jakby jeden tekst. JednakŜe sprowadzając same te 

manifestacje do jednego <<dyskursu>>, ryzykujemy zignorowanie faktu, Ŝe działania 

uwikłane są w opór materii, Ŝe instytucje mają swoją bezwładność itd. I jedne i drugie rzadko 

naleŜą bez reszty do <<wizji świata>>, zaleŜą bowiem od róŜnych wtrętów obcych” (HSZ, s. 

10). Foucault akcentuje rolę elementów społecznych, ekonomicznych i moralnych, które w 

ostateczności przyczynią się do powstania pozytywistycznej wizji szaleństwa jako choroby 

psychicznej. ZaleŜności pomiędzy władzą i wiedzą nie są tutaj jednak zaznaczone wyraźnie, 

aczkolwiek ujawnia się najistotniejszy element późniejszej koncepcji władzy/wiedzy, Ŝe sieć relacji 

społecznych, ekonomicznych i moralnych nie tyle deformuje przedmiot wiedzy, zanieczyszcza 

poznanie, jest przeszkodą dla bezinteresownej wiedzy. One przedmiot wiedzy wręcz stwarzają, gdyŜ 

bez sieci tych relacji pojęcie choroby psychicznej by nie powstało. 

 Fakt, Ŝe wiedza medyczna nie wyjaśnia bezpośrednio aktu wykluczenia, Ŝe obie formy 

doświadczenia rozwijają się osobno, nie przeczy, według Foucaulta, jedności doświadczenia 

szaleństwa w Klasycyzmie. 

1.6.5. Poznawcza świadomość szaleństwa 

 Aby przedstawić klasycystyczne szaleństwo w całej jego okazałości, naleŜałoby obok 

świadomości oceniającej, z praktyką wykluczania, zrekonstruować świadomość poznawczą, według 

której szaleństwo jest raczej przedmiotem wiedzy, niŜ przedmiotem odrzucenia. Foucault wyróŜnia 

dwie postacie świadomości poznawczej: (1) świadomość stwierdzającą (reconnaisance) – 

bezpośrednie rozpoznanie (“to jest szaleniec!”) i (2) świadomość analityczną (connaisance) – 

“obiektywną” wiedzę (HSZ s.162-164). 

 Świadomość stwierdzająca widzi szaleństwo jako zaprzeczenie rozumu, bez wskazania 

jakiejkolwiek cechy i jakiegokolwiek osądu, odzwierciedla czysto negatywne spojrzenie świadomości 

oceniającej. W przypadku wiedzy obiektywnej czyli świadomości analitycznej sprawa jest bardziej 

złoŜona, albowiem rozwaŜania dotyczące szaleństwa są częścią teorii chorób w ogóle. Klasycystyczni 

myśliciele (Plater - 1609, Weickhard - 1790, Linneusz 1793) widzą chorobę jako zjawisko posiadające 

pewne pozytywne treści, tworząc klasyfikacje, które, według Foucaulta, nie wywarły trwałego 

wpływu na Klasycyzm. Schematy pojawiały się szybko i znikały zastępowane przez nowe. Choroby 

traktowano niczym “rodziny w zielniku”. Podobnie jak klasyfikacje Linneusza sporządzano inwentarz 

chorób, nie odwołując się do doświadczenia, które objawiało się raczej w praktyce wykluczenia 

(świadomość oceniająca). Te klasyfikacje nie osiągają nigdy czysto teoretycznego charakteru, zawsze 

w pewnym momencie pojawia się zespół “oskarŜeń moralnych” (HSZ s. 188). 

 Foucault stwierdza, Ŝe dopiero teoria “waporów” (“vapeurs”), uczyniła relację między 

lekarzem a chorym moŜliwą, albowiem opis i wyjaśnianie choroby moŜna było przełoŜyć na 

obserwacje i wyobraźnię chorego. Lekarz i chory mogą się teraz komunikować (nerwy napięte, 

wilgotne włókna, palący Ŝar). Stąd rodziła się moŜliwość zabiegów uzdrawiających, kuracji: “Od tego 

czasu przez cały wiek XVIII rozwija się medycyna, której elementem sprawczym staje się para lekarz-

                                                                                                                                                    

inaczej negowano by ich człowieczeństwo.  
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chory. Komunikując się wyobraŜonymi figurami, para ta na nowy sposób organizuje świat obłędu” 

(HSZ s. 196). 

 Traktowanie wiedzy o szaleństwie jako wiedzy pozytywnej stało w sprzeczności z poglądem 

Klasycyzmu o jego negatywnym charakterze (jako zaprzeczeniu rozumu). Lecz Foucault chce 

wydobyć “wspólną strukturę” klasycznego szaleństwa, która leŜy u podstaw świadomości oceniającej 

i poznawczej: 

“Spróbujmy wyodrębnić to jedyne doświadczenie, które słuŜy za podstawę zarówno dramatycznym 

formom podziału, jak spokojnemu nurtowi ustalającej wiedzy. To jedyne doświadczenie spoczywa i 

tu, i tam, podtrzymuje, wyjaśnia i uzasadnia zarówno praktykę internowania, jak cykl poznania, 

stanowiąc klasycystyczne doświadczenie obłędu, właśnie jemu moŜemy przypisać termin nierozum. 

Pod wielkim pęknięciem o którym mówiliśmy, ono rozpościera swoją utajoną spójność” (HSZ s. 

168, podkreślenie - AK). 

 Próba znalezienia wspólnej struktury, która leŜy u podstaw wiedzy naukowej i 

instytucjonalnych praktyk, jest pierwszym uŜyciem metody archeologicznej, której teoretyczne 

rozwinięcie będzie miało miejsce w Archeologii wiedzy. Zaneguje tam Foucault myśl, Ŝe archeologia 

moŜe ujawnić jakiś rodzaj fundamentalnego doświadczenia (tutaj doświadczenia szaleństwa). Zamiast 

tego skoncentruje się na warunkach, relacjach, problematyzacjach, które umoŜliwiły pojawienie się 

danej wiedzy (np. psychiatrycznej). W sposób bardziej ostroŜny będzie równieŜ analizował relacje 

pomiędzy archeologicznymi strukturami a instytucjami i polityczną praktyką (jako przyczynami danej 

wiedzy).  

 W analizach archeologicznych odwołuje się do elementów, które wyznaczały pojmowanie 

klasycystycznego szaleństwa jako nierozumu (wyŜej wymienione cechy świadomości oceniającej). 

Mamy sferę (1) relacji pomiędzy duszą a ciałem, (2) pojęcie afektu, pojmowanie (3) szaleństwa jako 

wypowiedzi (delirium), jego relacje do zmylenia i błędu w postaci (4) zaślepienia, szaleństwo jako (5) 

przeciwieństwo “naturalnego światła” rozumu, (6) kosmologię dnia i nocy. 

 (1) Szaleństwo klasycystyczne nie dotyczy tylko duszy czy tylko ciała, ale dotyczy całej 

osoby: 

“Ktoś, kto w XVII i XVIII wieku mówił o obłędzie, nie mówił o <<chorobie ducha>> w sensie 

ścisłym, lecz o czymś, co dotyczyło ciała i duszy pospołu” (HSZ s.204). 

 Dopiero medycyna w XIX wieku podejmuje dualistyczny pogląd na umysł i ciało. Podział 

Kartezjusza nie miał wpływu na medyczne myślenie i praktykę, dokonało się to o wiele później. 

Klasycyzm nie rozróŜnia między terapią psychologiczną a fizyczną, albowiem nie powstała jeszcze 

psychologia. Zapisywanie goryczki nie było np. zabiegiem fizycznym, albowiem miało oczyścić 

zarówno duszę jak i ciało. (2) Kuracja afektem (np. poprzez straszenie), i kuracja metodami 

aptecznymi nie róŜnią się, są tylko róŜnymi sposobami docierania do mechanizmów ciała i duszy. 

Foucault, szukając mało chwalebnych źródeł nauk humanistycznych, stwierdza, Ŝe wyodrębnienie się 

psychologii będzie moŜliwe dopiero wówczas, gdy w XIX wieku szaleństwo zacznie się traktować 

jako winę podlegającą nieustannemu przesłuchaniu, kiedy stanie się częścią ludzkiego świata 

moralnego. “Psychologia jako środek leczniczy organizuje się odtąd wokół kary” (HSZ 301). 



 

 

52 

52 

 W kontekście klasycystycznego “holistycznego” spojrzenia na szaleństwo bardzo waŜną rolę 

odgrywał afekt (passion). W staroŜytności (np. w Grecji) uwaŜano afekt za łagodniejszą formę obłędu, 

teraz rozumie się go jako jego przyczynę. Afekt, którego moŜliwość wynika z jedności ciała i duszy 

jednocześnie tą jedność rozrywa. Nie oznacza to, Ŝe jedność rozpada się; jest to raczej dysocjacja. 

Dysocjacja pomiędzy doświadczeniem szaleńca (jego duszą) a jego cielesnymi narządami (ciałem), 

dzięki którym utrzymuje kontakt ze światem, jest m. in. przyczyną urojeń i halucynacji (objawów 

szaleństwa). Urojona rzeczywistość szaleńca tym się róŜni od prostego wyobraŜenia, Ŝe szaleniec 

akceptuje swój konstrukt jako rzeczywistość prawdziwą. Nie chodzi o to, aby wyobraŜać sobie rzeczy 

nieprawdziwe, urojone; problem pojawia się wtedy gdy w tą “rzeczywistość” uwierzymy: “(...) obłęd 

rozpoczyna się dopiero w akcie nadającym wyobraŜeniu wartość prawdy” (HSZ s.219). 

 Na podstawie urojonych przesłanek rozum tworzy kompletny system urojeń, fałszywy twór. 

“Szaleństwo wypowiada się językiem rozumu” (HSZ s. 221), szalony wywód jest nie tylko zmianą na 

ciele lub w umyśle, znajduje się na całym obszarze szaleństwa, jest “wywodem bredni” wyraŜającym 

się dziwactwem zachowań, niedomogą ciała, wypowiedziami. 

“(...) wspomniany wywód jest jednocześnie mową bez słów, kierowaną przez umysł do siebie samego 

we właściwej mu prawdzie oraz artykulacją uwidocznioną ruchami ciała” (HSZ s.224). 

 (2) Szaleństwo będąc po prostu negacją rozumu, nierozumem, przybiera postać rozumu, 

imituje go, dlatego tylko w stosunku do niego, w relacji do niego moŜe zostać określone. 

“Klasycystyczne szaleństwo moŜna najprościej i najogólniej określić jednym słowem - delirium: 

Słowo to jest pochodną od lira, szlak; w ten sposób deliro oznacza właśnie zejście za szlaku, z prostej 

drogi rozumu” (HSZ s.224). 

 Obłęd będąc wywodem bredni wydaje się mieć charakter językowy. Jego wywód jest 

uporządkowany i bardzo konsekwentny. Szaleniec wnioskuje prawidłowo, nieprawdziwe są jego 

przesłanki. Struktura wypowiedzi rozciąga się na wszelkie czynności obłąkanego; ma ona charakter 

ciągły, lecz podąŜa w niewłaściwym kierunku. Dlatego w Klasycyzmie do obłędu zaliczano zawroty 

głowy, a nie zaliczano objawów histerii75. To, Ŝe obłęd ma strukturę wywodu, nie nadaje mu 

charakteru psychicznego, jest raczej zgodne z wcześniej rozwaŜanym związkiem między duszą i 

ciałem. Foucault chce udowodnić, Ŝe wszystkie te “archeologiczne”76 struktury ujawniają pewną 

jedność klasycystycznego szaleństwa, umoŜliwiają pojmowanie go jako nierozumu.  

 Innymi elementami określającymi obłęd, raczej metaforami, jest obecne w Klasycyzmie 

określenie obłędu jako (3) rozumu oślepionego, (w odróŜnieniu od rozumu jako (4) “naturalnego 

światła”), oraz (5) kosmologiczna metafora dnia i nocy: ostre rozgraniczenie pomiędzy jasnym 

porządkiem rozumu a ciemnym pomieszaniem nierozumu i fałszu. 

 Szaleństwo, będąc nierozumem, nie moŜe prowadzić z rozumem dialogu. Jedyną moŜliwą 

relacją jest wykluczenie. Dlatego “Wielkie zamknięcie” nie było tylko wydarzeniem w historii, ale 

                                                           
75 “Nie musimy się juŜ dziwić, Ŝe osiemnastowieczni nozografowie klasyfikowali jako obłęd 
częściej zawrót głowy niŜ histeryczne kurcze; w tych ostatnich bowiem rzadko daje się wykryć 
ciągłość wywodu, podczas gdy przy zawrocie domniemane jest urojenie, Ŝe świat rzeczywiście 
się kręci” (HSZ s. 224). 
76 W Historii szaleństwa pojęcie “archeologia” pojawia się sporadycznie. 
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wyrazem fundamentalnej struktury doświadczenia klasycystycznego. Nie było zniszczeniem obłędu, 

jego usidleniem, ale odnalezieniem jego właściwego miejsca, manifestacją tego, czym szaleństwo jest. 

Ukazywało jego niebyt, nicość. 

 Medycyna klasycystyczna w róŜnym stopniu realizowała ogólną koncepcję szaleństwa jako 

negacji rozumu. O ile “dementia” stanowiła czystą jego realizację, to mania/melancholia i 

histeria/hipochondria posiadały swoje bardziej pozytywne treści. Było to w niezgodzie, w pewnym 

napięciu, z tym co mówiliśmy wcześniej o doświadczeniu klasycystycznym, jako braku wszelkiej 

pozytywności. Jest to jeden z powodów, dlaczego Foucault nie mógł odkryć klasycystycznej 

świadomości szaleństwa na “powierzchni” koncepcji i teorii medycznych a musiał sięgnąć do 

głębszego, archeologicznego poziomu. 

 Zrozumienie klasycystycznego doświadczenia szaleństwa jest waŜne dla zrozumienia 

przejścia do nowej koncepcji szaleństwa jako choroby psychicznej, co miało miejsce pod koniec 

XVIII wieku. Wskazywał na tę zmianę rozwój teorii histerii i hipochondrii. We wczesnym 

klasycyzmie interpretowano je jako całkowicie fizyczne. Kobiety były uwaŜane za bardziej podatne na 

histerię, poniewaŜ ich wewnętrzne organy były mniej gęste. Owa mniejsza gęstość była spowodowana 

delikatnym i luksusowym Ŝyciem. Klasycystyczna terapia obłędu nie czyniła rozróŜnienia pomiędzy 

traktowaniem go jako fizycznego czy psychicznego zaburzenia. Wiek XVIII skierował się juŜ ku 

psychologicznemu konstruowaniu terapii. Stopniowo czysto organiczna charakterystyka została 

zreinterpretowana w terminach psychologicznych. 

 Reasumując, Foucault w złoŜonej analizie klasycystycznego doświadczenia szaleństwa, 

wyróŜnia cztery rodzaje świadomości szaleństwa.  

 Dwie pierwsze, stanowią świadomość oceniającą, wyraŜającą się fizycznym wykluczeniem 

obłędu w ramach “Wielkiego Zamknięcia”. Są to: (1) świadomość krytyczna – moralna ocena 

szaleństwa, (2) świadomość praktyczna, czyli praktyki społeczne stosowane wobec niego. 

 Poznawcza świadomość szaleństwa – jako odstępstwa od rozumu i braku pozytywnych 

treści, obejmuje kolejne dwa aspekty: (3) świadomość rozpoznania: szaleństwa w opozycji do 

rozumu i (4) świadomość analityczna – naukowa, teoretyczna (medyczna) wiedza dotycząca 

szaleństwa. 

 ChociaŜ klasyczne pojmowanie obłędu róŜni się od współczesnego, Foucault sugeruje, iŜ 

poznanie klasycznego doświadczenia obłędu waŜne jest dla zrozumienia jego przejścia w kierunku 

nowoczesnego pojmowania obłędu. 

1.6.6. Narodziny szpitala dla obłąkanych  

 W części trzeciej Historii szaleństwa analizy koncentrują się na szaleństwie jako chorobie 

psychicznej. O ile spojrzenia wcześniejsze (Renesans, Klasycyzm) były analizą historii przeszłości, w 

znacznej mierze juŜ nieobecnej i dla nas niezrozumiałej, problematyka poruszana teraz jest bliska 

współczesnego postrzegania szaleństwa. Jest to, według Foucaulta o tyle waŜne, Ŝe analizy 

nowoczesnego rozumienia szaleństwa na ogół nie dostrzegają jego marnych początków i uwikłania w 

relacje władzy. Zgodnie z nimi wcześniejsze podejścia słusznie zostały zastąpione przez nasze 

naukowe odkrycie, Ŝe szaleństwo jest po prostu chorobą psychiczną. Ponadto uwaŜa się, Ŝe wieki 
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wcześniejsze traktowały szaleństwo na sposób nieludzki, okrutny i dopiero współczesna psychiatria i 

psychologia zmieniły tę sytuację, opierając leczenie na naukowych podstawach. 

 Autor Historii szaleństwa próbuje podwaŜyć traktowanie roli współczesnej psychiatrii jako 

bezinteresownego poszukiwania prawdy, która uwolni obłąkanych od manipulacji i naduŜyć (m.in. 

wykazuje jej związki z cechami nowoczesnego społeczeństwa). Nie moŜna opisać współczesnego 

doświadczenia szaleństwa, opierając się wyłącznie na koncepcjach psychiatrii i psychopatologii. 

NaleŜy zastosować podejście, które odkryje pod naukowymi pretensjami genezę nowoczesnej 

psychiatrii. W ksiąŜce o szaleństwie moŜna juŜ znaleźć zaląŜki metody genealogicznej. Zgodnie z 

którą poznać rzecz to pokazać jej genezę. A więc nie dotrzeć do istoty rzeczy, jej źródła, lub czystej 

wiedzy, lecz raczej pokazać jej pojawienie się w obliczu przypadkowych gier władzy, pokazać jej 

róŜnorodne i heterogeniczne “źródła”, przypadkowe, aczkolwiek nie arbitralne połączenia i 

przegrupowania odmiennych elementów, które dzięki bierności ludzkiego poznania, historycznej 

amnezji filozofów, traktowane były jako pewne niepodzielne całości, pierwotne, źródłowe esencje. 

Pomimo iŜ badania archeologiczne, przeciwstawiając się strukturalizmowi, kładły nacisk na 

pojedyncze wydarzenia, z których składa się dyskurs, to dopiero genealogie traktują zdarzenia nie jako 

stabilne fakty, które moŜna analizować, ale w pełni ich dynamicznej rzeczywistości. O ile archeologie 

uwalniając epistemologiczne przeszkody pomiędzy chronologicznymi formacjami dyskursywnymi, 

nie są w stanie wyjaśnić w jaki sposób odbywa się ruch od jednej struktury do drugiej, genealogie 

badając pochodzenie (Hernunft) rzeczy, analizują zmiany, odwołując się do ogromnej liczby “małych 

przyczyn”. Powstawanie nowego nie jest skutkiem gwałtownej interwencji, ale rezultatem szeregu 

mniejszych, oddzielnych, nieskoordynowanych wydarzeń, które produkują nowy układ sił. Zadaniem 

genealoga jest opis następstw, to znaczy wykazanie, które z komponentów poprzedzających dany 

obiekt, przyczyniły się do jego wytworzenia. W ten sposób unika się wszelkich wyjaśnień 

przyczynowych, które byłyby naduŜyciem wobec metody genealogicznej. Dla powstania azylum tymi 

elementami były m in. praktyka odosobnienia, praktyka moralnej opieki oraz praktyka leczenia. To w 

wyniku nałoŜenia się na siebie historycznie niezaleŜnych elementów mógł powstać szpital 

psychiatryczny. 

 Foucault nie przyjmuje humanistycznej samoświadomości psychiatrii co do jej celów i 

zadań, w której wszelka władza i przemoc postrzegane są jako coś wobec wiedzy i prawdy 

zewnętrzne, jako forma represji i alienacji (chociaŜ w Historii Szaleństwa ten rodzaj mówienia o 

relacji między psychiatrią i władzą jest jeszcze obecny). Zamiast tego pokazuje jak pewne relacje sił, 

instytucje (genealogiczne komponenty) i związane z nimi relacje władzy mogły w pewnym momencie 

utworzyć azylum77. Pokazuje jak władza ma pozytywny wpływ na powstanie róŜnego rodzaju 

toŜsamości, chociaŜby pojęcia choroby psychicznej i instytucji szpitala psychiatrycznego, czy 

autonomizacji specjalności psychiatrycznej. 

 Podobnie jak w analizie doświadczenia klasycystycznego, Foucault podkreśla 

niejednorodność nowoczesnego doświadczenia szaleństwa. MoŜna mówić o (1) świadomości 

oceniającej (evaluative awareness, Gutting) i (2) poznawczej. Nowoczesna świadomość poznawcza 

traktuje szaleństwo jako przedmiot bezinteresownego, naukowego podejścia. Świadomość oceniająca 
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nie jest bezinteresownym pragnieniem uŜycia swej wiedzy przez współczesnego naukowca dla 

wspomoŜenia ludzi chorych. Jest raczej silnie związana z moralnymi wartościami, których 

psychologia i psychiatria ma bronić i realizować; często zaś z szeregiem podstępnych manipulacji. 

Pamiętając, Ŝe świadomość oceniająca ma dwa wymiary (krytyczny – moralna ocena szaleńca i 

praktyczny, jako sposób traktowania obłąkanego) skoncentrujemy się teraz na nowoczesnej 

świadomości krytycznej, która wyraŜa moralną ocenę szaleństwa (jako moralnego upadku). 

 

 Według Foucaulta, zmiana stosunku do szaleństwa wyraziła się w “Wielkim strachu”  (la 

grande peur) dotyczącym domów zamknięcia, który pojawił się niemal w całej Europie: “Gdzieś w 

połowie XVIII wieku raptownie rodzi się strach. Zostaje sformułowany w terminach medycznych, w 

istocie oŜywia go mitologia moralna” (HSZ s.328). Ludzie obawiali się tajemniczej choroby, która 

rozprzestrzeniała się z domów zamknięcia. ChociaŜ strach ten był określany w terminach medycznych 

(wrzód, trąd, “gorączka gnilna”), u podstawy tkwił mit moralny, nowe pojmowanie choroby jako 

moralnego upadku. Nierozum, wszystkie jego postacie, odizolowane od społeczeństwa, stają się 

obecne, “napiętnowane urojonym znamieniem choroby, od której biorą moc budzenia trwogi” (HSZ 

s.329). Nierozum staje się chorobą pod wpływem i w obszarze świata fantazji, a nie w obszarze 

medycznym. Medyk jest straŜnikiem, który przede wszystkim ma ochraniać przed 

niebezpieczeństwem. 

 W klasycyzmie szaleństwo było ostatecznie oddzielone od moralnego spojrzenia ludzi 

rozumnych, było wyborem nierozumu, odwróceniem się od świata ludzkiej rzeczywistości. Szaleniec 

poprzez własny wybór umieszczał się poza ludzkim światem, stawał się zwierzęciem (w tamtym 

znaczeniu tego słowa). Szaleństwo umiejscawiało się poza historią i społeczeństwem, przestając być 

ludzkim przypadkiem, lecz porzuceniem ludzkości. “Wielki strach” zmieniał, według Foucaulta, tę 

moralną postawę wobec szaleńca. Jako przedmiot strachu znów staje się ono częścią ludzkiego świata. 

“Utrata rozumu występuje jako obłąkanie serca, szaleństwo Ŝądzy, niedorzeczny dialog miłości ze 

śmiercią w bezmiarze zuchwałego poŜądania” (HSZ s.333). 

 Nowe pojmowanie obłędu nie pojawiło się nagle. JuŜ w XVIII wieku zaczęto doceniać 

wpływ środowiska na człowieka, wpływ “przenikających sił” (“forces pénétrantes”) (HSZ 336): 

klimatu, sposobów Ŝycia, sposobów odŜywania się. Mają one wpływ na powstawanie chorób. 

Analogicznie zaczynano teŜ myśleć o szaleństwie, które zaczyna być pojmowane jako efekt wolności, 

powszechnego dobrobytu, swobody przekonań; społeczeństwo przestaje panować nad swoimi 

pragnieniami. Religie zaczyna się często pojmować jako sprzyjającą halucynacjom i majaczeniom. 

Cywilizacja okazuje się sprzyjać rozwojowi obłędu: “Im bardziej abstrakcyjna lub złoŜona jest wiedza, 

tym większe ryzyko obłędu” (339). To juŜ nie człowiek poprzez wolny wybór moŜe popaść w 

determinizm szaleństwa jako nierozumu, by w ten sposób stać się zwierzęcą bestią, to ludzkie 

środowisko ma własności alienujące, ujarzmiając w człowieku to, co naturalne. “Dawniej zwierzęcość 

była przeciwnaturą, wścieklizną; w XVIII wieku zwierzęca beztroska naleŜy do szczęścia natury” 

(HSZ, s. 342). 

                                                                                                                                                    
77 Por. R. Castel, L’ordre psychiatrique, s. 47. 
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 Szaleństwo staje się moralnym upadkiem, które w przeciwieństwie do klasycystycznej 

zwierzęcości jest przedmiotem do naprawienia (tamto mogło być jedynie poskromione). Szaleniec 

powinien być zmieniony i mieć poczucie winy z powodu swojej kondycji. Teraz więc obłęd, odkąd 

staje się częścią ludzkiego świata, przestaje być kojarzony z siłami kosmicznymi (np. wpływ 

księŜyca), ale związany jest z cechami lokalnego środowiska. Przykładem jest melancholia, uwaŜana 

za wybitnie angielską przypadłość. 

 Foucault stwierdza, Ŝe juŜ w pierwszych latach XIX wieku zdawano sobie sprawę z 

historycznej względności obłędu: “Jaki czas, taki rodzaj umysłowego niezdrowia” stwierdza Michea 

(HSZ 346 (w:) Dictonnaire Jaccouda, t. XI). Pod takim stwierdzeniem podpisałby się zapewne sam 

autor Historii szaleństwa, starając się przecieŜ ukazać historyczne postacie obłędu. Autor stwierdza 

jednak, Ŝe to odniesienie do historii szybko ulegnie zapomnieniu; analizy historyczne staną się krytyką 

społeczną, szaleństwo staje się przeszkodą w pomyślnym rozwoju społeczeństwa (np. Morel). 

 Nowa krytyczna świadomość szaleństwa jako moralnego upadku jest ściśle związana z nową 

świadomością praktyczną, z nowym sposobem traktowania obłąkanego: “wraŜliwość na szaleństwo, 

dawniej jednolita, teraz pęka” (HSZ, s. 355). W drugiej połowie XVIII wieku szaleństwo zaczyna być 

odróŜniane od innych form nierozumu (rozpustnicy, marnotrawcy, magowie, bezboŜnicy, Ŝebracy, 

itp.). Ale nie powoduje to na razie uwolnienia obłąkanych, lecz tylko nowy podział, przemieszczenie, 

w wyniku którego znajdą oni swoje własne miejsce. WiąŜe się to z niezadowoleniem innych 

odosobnionych (np. przestępców) z powodu umieszczenia ich razem z wariatami. Nie Ŝądali oni 

uwolnienia obłąkanych, czy teŜ lepszego traktowania, Ŝądali wyłącznie własnego oddzielenia. Ponadto 

zmienia się stosunek do ubogich, uwaŜanych obecnie za niezbędny element nowoczesnego 

społeczeństwa (np. źródło taniej siły roboczej). Według Foucaulta, nowe spojrzenie na biedę czyniło 

zamknięcie takŜe błędem ekonomicznym, niemoŜliwym do dalszego utrzymania. 

 Dotychczasowy sposób wykluczania szaleństwa wydaje się więc nieadekwatny. Krytyka 

systemu internowania ma wymiar gospodarczy i społeczny; następuje między innymi oderwanie 

obłędu od nędzy; kształtują się nowe formy doświadczenia. W zmienionej strukturze społecznej 

próbuje się znaleźć nowe miejsce dla obłędu, np. w szpitalu, w więzieniach, czy pod opieką rodziny. 

Jako moralny upadek wymagający korekty, obłęd znajduje lepsze miejsce w szpitalu.  

 Ubogim, którzy pozostają zdrowi narzuca się obowiązek pracy, niektórych chorych powierza 

się opiece rodzin, obłędowi natomiast narzuca się status publiczny w szpitalu. Sprzyja temu odkrycie 

dobrodziejstwa izolowania. Jak głoszą Tennon i Cabanis juŜ samo zamknięcie jest faktem 

terapeutycznym i ma pozytywne efekty zmieniające miejsce odosobnienia w miejsce leczenia.  

“Samo w sobie przeto i nie będąc niczym innym jak odosobnioną wolnością, zamknięcie stanowi 

czynnik uzdrawiający; naleŜy do medycyny nie tyle przez zabiegi, ile przez grę wyobraźni, wolności, 

milczenia, granic - przez ruch, który te wartości spontanicznie organizuje i przywodzi pomyłkę do 

prawdy, a obłęd do rozumu” (HSZ s.395). 

 Przestrzeń zamknięcia pozwala szaleństwu na wydobycie własnej prawdy, obłąkany moŜe 

poddać się naturalnym impulsom. Kiedy błąka się swobodnie w zamknięciu, jego chora wyobraźnia 

milknie. System Internowania, który do tej pory był czymś zewnętrznym wobec praktyki medycznej 

teraz “osiągnął rangę medyczną” (HSZ, s. 396). Obłęd staje się problemem wolności, która w 
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przypadku obłąkanego jest ograniczona juŜ na poziomie psychologicznym, czy antropologicznym 

(etycznym). Konsekwencją zaniku wolności są restrykcje i kontrola, początkowo przeprowadzane 

przez urzędników, prawników, policję, a takŜe przez lekarzy. Przyjęcie do szpitala nie jest 

konsekwencją lekarskiego zaświadczenia, dopiero obserwacja w strefie zamkniętej da moŜliwość 

poznania obłąkania. Czyni się to za pomocą “stróŜów”, którzy jak proponuje Cabanis winni prowadzić 

“dziennik przytułku” (HSZ, s. 399). W ten sposób szaleństwo staje się komunikatywne, poddane jest 

publicznemu oglądowi, nie jako zgorszenie, lecz jako przedmiot poznania, jako kształt który moŜna 

ujrzeć i opisać i który moŜe się przyczynić do lepszej wiedzy o człowieku78. 

 Rozwój nowej formy internowania nie wynika z interwencji ze strony medycyny, lekarze 

odgrywają niewielką rolę we wczesnym leczeniu chorych. Nowoczesna świadomość oceniająca 

umieszcza szaleństwo w azylum. Na powierzchni świadomości poznawczej azylum stanie się 

miejscem bezinteresownych, naukowych poszukiwań, będzie miało charakter obiektywnego 

spojrzenia. Klasycystyczny nierozum był “niezawisłym podmiotem”, teraz otrzymał miano 

przedmiotu, który nie stanowi zagroŜenia z powodu dystansu, jaki się w stosunku do niego zajmuje. 

Według Foucault wyodrębnienie obłędu z heterogenicznej grupy nierozumu wcale nas do niego nie 

przybliŜyło, nie był to kolejny etap w kierunku lepszego poznania szaleństwa. To raczej proces 

powiększenia dystansu, albowiem szaleństwo nie jest traktowane jako siedząca w kaŜdym człowieku 

bestia i zagroŜenie. Szaleństwo staje się przedmiotem, jego prawda moŜe zostać wyczerpana w 

obiektywnym, naukowym opisie. Obłęd zostaje dokładniej i trwałej “ujarzmiony”. To “medyczne 

spojrzenie” jest paradoksalnie zakorzenione w moralnej ocenie obłąkanych jako gwałcicieli 

społecznych wartości. Nadejście pozytywizmu zostało więc przygotowane przez dyskurs moralny i 

filozoficzny, gdzie starano się przywieść chorego do stanu natury, który jest prawdą szaleństwa i nigdy 

nie jest moŜliwy do wyobcowania. Odbywa się to przez nieustanny osąd, nadzór i korekcję. Stąd jest 

juŜ moŜliwa nauka o chorobach, która klasyfikuje i definiuje. Obłęd moŜe być przedmiotem 

chłodnego oglądu. Nie jest formą gwałtownego sprzeciwu, co najwyŜej “dzieciństwem” i utratą 

autonomii. Przypominają się wcześniejsze analizy Foucault obecne w Maladie Mentale et 

Pérsonnalité, ukazujące rolę ewolucyjnych koncepcji w psychiatrii, gdzie szaleństwo było regresem 

do bardziej pierwotnych funkcji osobowości. 

 PowyŜsze analizy podkreślają ścisły związek wiedzy psychiatrycznej z moralnością, 

instytucjami, praktyką społeczną, społecznym systemem władzy, objawiający się w Klasycyzmie 

przez zamykanie szaleńców, ich maltretowanie, a obecnie pod postacią moralnej manipulacji 

(poczucie winy, nieustanny osąd). Stopniowo w relacji między świadomością oceniającą a 

świadomością poznawczą, na czoło wysunie się ta druga, pod postacią pozytywnej, naukowej wiedzy 

o szaleństwie. Fakt wzajemnej współzaleŜności wiedzy i władzy wydaje się niezaprzeczalny. 

Problemem jest, na ile psychiatria współczesna zachowuje strukturę nauki XIX wiecznej, kiedy (jak 

sądzi Foucault) narodził się szpital psychiatryczny - narzędzie moralnej taktyki. Problematyka jest 

ściśle związana z późniejszą koncepcją Foucaulta władzy-wiedzy (pouvoir-savoir), według której 

wiedza nie jest idealna, abstrakcyjna ale materialna i konkretna; nie moŜe być oddzielona od 

                                                           
78 Wpływ reorganizacji instytucji i praktyk internowania na powstanie nowych rodzajów 
wiedzy będzie Foucault podkreślał w Nadzorować i karać. 
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działających w społeczeństwie sił, władzy rozproszonej na wszystkich jego poziomach (moŜna 

odnaleźć tutaj echa koncepcji Nietzschego i Marksa)79. Foucault pokazując powstanie psychiatrii nie 

odwołuje się do jakiegoś pierwotnego, czystego szaleństwa, czy prawdziwego bo naukowego pojęcia 

choroby psychicznej, nie odwołuje się wyłącznie do analiz na poziomie prawa i instytucji. Ukazuje 

heterogeniczne źródła psychiatrii, która pojawiła się poprzez całokształt róŜnych transformacji, z 

czegoś innego niŜ ona sama; jej uzaleŜnienie od procesów ekonomicznych i demograficznych, które 

pojawiły się w XVIII wieku, którym towarzyszyły problemy biedy, bezdomności, zmian w populacji. 

To z kolei doprowadziło do powstania instrumentów i narzędzi jak prawo, izolacja i uwięzienie. 

 Podejściu reprezentowanemu przez Foucaulta80 sprzeciwiała się grupa historyków 

psychiatrii, którzy w chorobach umysłu widzą pewną rzecz samą w sobie, a nie artefakt etykietowania 

i społeczny konstrukt81. Niektórzy z nich twierdzą, Ŝe część chorób pozostaje historycznie niezmienna. 

Problemem jest jednak rozróŜnienie między róŜnymi komponentami pojęcia “szaleństwo” (np. 

demencja, psychoza, nerwica), czyli spojrzenie pod powierzchnię ogólnej etykiety. Inni twierdzą, Ŝe 

choroba umysłu jest rzeczywista, ale moŜe zmieniać częstość występowania w zaleŜności od 

warunków społecznych, które wpływają na psychikę (np. psychozy alkoholowe, neurosyfilis, 

schizofrenia).  

1.6.7. Reformy Pinela i Tuke’a 

 Zmiany w stosunku do szaleństwa, jego internowania, ucieleśniają się w reformach wielkich 

załoŜycieli ruchu azylarnego - Pinela (Francja) i Tuke’a (Anglia), reorganizują wcześniej juŜ 

ukształtowaną przestrzeń zamknięcia. Foucault podwaŜa prawdziwość pewnego wyobraŜenia co do 

natury wielkiego wyzwolenia obłąkanych, widocznego choćby w dialogu między Pinelem a 

Couthonem: “Couthon: ... chyba zwariowałeś, jeŜeli chcesz rozkuć te zwierzęta? Pinel - odpowiedział 

spokojnie: Jestem przekonany, Ŝe ci obłąkani tylko dlatego są tak dokuczliwi, Ŝe im wzbroniono 

powietrza i swobody” (HSZ, s.419-20). 

 Według Tuke’a źródłem szaleństwa jest nowoczesne Ŝycie w społeczeństwie, szaleństwo 

jest jakby chorobą cywilizacji. Uwolnienie obłąkanego ma polegać na powrocie do prymitywnej 

grupy społecznej (a nie do rousseańskiego stanu natury) opartej na biblijnym paternalizmie. Tuke 

naleŜał do towarzystwa Kwakrów, które miało charakter religijny. Religia pełniła tu funkcje “natury i 

regulaminu” (HSZ s. 435). Poprzez codzienną praktykę ma wychowywać, utrwalać to co cały czas 

tkwiło pod obłędem (quasi-natura) i jest jednocześnie presją środowiska. W Klasycyzmie obłęd mógł 

być tylko poskromiony, w schronisku religia wykazywała rozumność obłąkanego. Kładziono nacisk 

na to aby “pacjent” zaakceptował swoją winę i odpowiedzialność: “osadzić wariata wewnątrz 

                                                           
79 Koncepcja została przedstawiona w sposób bardziej wyraźny w Nadzorować i karać oraz w 
Historii seksualności. 
80 Do tej grupy moŜna zaliczyć obok Foucaulta, T. Szasza, A. Sculla (Zob. Dirk Blasius, 
Psychiatrische Versorgung in Preussen, 1880-1910, “Sudhoffs Archiv”, 66 (1982), ss. 105-
128, oraz Richard W. Fox, So Far Disordered in Mind: Insanity in California, 1870-1930, 
Berkeley: Uniwersity of California Press, 1978. 
81 Zob. E. Shorter, A History of Psychiatry: from the Era of the Asylum, to the Age of Prozac, 
John Wiley & Sons, Inc, 1997, s. 48. 
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moralnego Ŝywiołu gdzie stanie wobec rozprawy z samym sobą i otoczeniem; ma mu stworzyć 

środowisko, gdzie bynajmniej nie chroniony, utrzymywany będzie w ciągłym niepokoju, w stałym 

zagroŜeniu przez prawo i przewinę” (HSZ, s.436). Strach, którym karmiono internowanych, pochodził 

z zewnątrz, tutaj “ściskał obłęd od wewnątrz”. Do szaleństwa podchodzi się w sposób obiektywny, 

jako przedmiotu uwaŜnej obserwacji, ale efektem tej obiektywizacji nie była wiedza naukowa lecz 

strach i wina obserwowanych. Schronisko Tuke’a chociaŜ nie posiada brutalności domów 

odosobnienia, to według Foucaulta posiada inne, doskonalsze metody dominacji i manipulacji. 

 Zakład Pinela wygląda nieco inaczej niŜ społeczność religijna. Religia moŜe nawet 

przyczyniać się do powstania szaleństwa (egzaltacja idei i uczuć). Foucault twierdzi, Ŝe jest to róŜnica 

powierzchowna, gdyŜ Pinel dostrzega waŜną rolę religii w kuracji, jeŜeli sprowadzimy ją do treści 

moralnych. Zamiast uwalniać od świata ku idealnej, naturalnej społeczności, stara się on integrować 

szaleńców z systemem obecnego społeczeństwa. “Obecnie przytułek ma obrazować potęgę społecznej 

ciągłości moralnej. Panują w nim wartości związane z rodziną i pracą, wszystkie uznane cnoty” (HSZ 

s.445). Obłąkany musi wiedzieć, Ŝe przekroczył pewne normy moralne, obłęd go nie usprawiedliwia, 

jak to było w przypadku klasycystycznego nierozumu. Winien czuć się obserwowany i sądzony przez 

cały czas. 

 Foucault utrzymuje, Ŝe Pinel i Tuke stosują podobne techniki internalizowania pewnych 

wartości, podobne metody moralnej manipulacji. Pod róŜnymi rozwiązaniami tkwi ta sama epokowa 

problematyzacja, która ma na celu włączenie obłąkanego w system burŜuazyjnego społeczeństwa, 

system przemian, który przyczynia się do powstania nowego sposobu zarządzania jednostkami. Te - 

uŜywając terminologii z Nadzorować i karać – “techniki dyscyplinarne”, nie były wyłączne dla 

pierwszych azylów, podobne technologie były uŜywane w pierwszych więzieniach. Ponadto posiadają 

ogromną siłę perswazyjną, jako Ŝe przypominają opisane przez Goffmana rygory “instytucji 

totalnej”82. Foucault wyróŜnia trzy sposoby postępowania z obłąkanymi w zakładzie:  

1. Milczenie (le silence) wobec pewnych pacjentów, dopóki nie zaakceptują norm społecznych i w ten 

sposób nie zaprzeczą swemu szaleństwu. Klasyczne zamknięcie, uwięzienie stanowiły więc “niemy 

dialog walki” pomiędzy rozumem a jego brakiem. Teraz milczenie staje się absolutne, język bredni nie 

jest juŜ Ŝadnym językiem. Dopiero z chwilą przyznania się do winy, do karygodności, moŜliwe staje 

się porozumienie. 

2. Rozpoznanie w lustrzanym odbiciu (la reconnaissance en miroir). Nakazuje się obłąkanemu aby 

zobaczył absurdalność twierdzeń innych szaleńców, aby zobaczył własny wizerunek, własną 

niedorzeczność w innych osobnikach. 

3. Nieustający osąd (le jugement perpétuel). Pacjent nie tylko w milczeniu i w lustrzanym odbiciu 

osądza siebie, ale jest równieŜ przez cały czas osądzany z zewnątrz. “Wszystko tak zorganizowano, by 

obłąkanego zewsząd otaczał świat oceniający; musi się czuć nadzorowany, sądzony i skazywany 

                                                           
82 Zob. E Goffman, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates, Penguin Book 1961 (fragmenty w tłumaczeniu B Sułkowskiego w : Socjologiczne 
studia nad osobowością, “Folia Sociologica”, Łódź 1985). Zob. teŜ T.J. Scheff, Labeling 
Madness, New Jersey: Prentice-Hall, 1975. 
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(surveillé, jugé et condamné); związek między winą i karą musi być oczywisty, a karygodność ogólnie 

uznana” (HSZ s.451)83. 

 

 Motyw historycznej transformacji metod kontroli jednostek powraca w Nadzorować i karać. 

Foucault wykazuje tam podobieństwo technik dyscyplinarnych w szkole, koszarach, więzieniu, 

warsztatach, fabrykach, które miały na celu przebudowanie dotychczasowej przestrzeni odosobnienia, 

aby jednostki stały się bardziej widoczne, łatwiej poddające się kontroli i korekcji, aŜeby moŜna było 

je opisać, wymierzyć, ocenić, porównać. Dopiero procedury dyscyplinarne pozwalają ujawnić się 

zwykłej banalnej indywidualności. “Instytucje dyscyplinarne wydaliły z siebie maszynerię kontrolną, 

która działa jak mikroskop przyzwoitości; subtelne i analityczne podziały, dokonywane przez nie, 

otoczyły ludzi aparatem obserwacji, rejestrowania i tresury” (NiK 208). Powstanie nowoczesnego 

szpitala, było moŜliwe, kiedy wprowadzono tam na stałe lekarza, który poddaje chorych nieustannym i 

regularnym obserwacjom. W ten sposób, lekarz, który pierwotnie (XVII wiek) musiał doglądać 

jedynie cięŜszych przypadków, który czynił inspekcje jedynie w sposób pospieszny i przypadkowy, 

zaczyna pełnić rolę waŜniejszą od religijnego personelu medycznego, szpital staje się miejscem 

tworzenia się wiedzy: “Zdyscyplinowany szpital stanie się miejscem rozkwitu dyscypliny medycznej” 

(NiK 224)  

 Egzamin staje się urządzeniem, które najpełniej wyraŜa cel praktyk dyscyplinarnych, łącząc 

egzekwowanie wiedzy, hierarchizację i podziały, róŜnicuje jednostki, jednocześnie je sankcjonując, 

korygując, karząc: “dziecko, chory, szaleniec, skazaniec od XVIII wieku coraz łatwiej stają się, 

zgodnie z linią rozwoju mechanizmów dyscyplinarnych, obiektem indywidualnych opisów (...) W 

systemie dyscyplinarnym dziecko jest bardziej zindywidualizowane niŜ dorosły, człowiek chory 

bardziej niŜ zdrowy, szaleniec i przestępca bardziej niŜ normalny i praworządny” (NiK ss. 230-232). 

Nowe praktyki dyscyplinarne są przejawem powstawania nowych form władzy, które sprawniej i 

efektywniej są w stanie zarządzać jednostkami, rządzić nimi bez siły fizycznej i jawnego karania, lecz 

metodami bardziej subtelnymi powodują powstanie całego szeregu małych innowacji, które pozwalają 

tak rządzić jednostkami, aby był z nich rzeczywisty poŜytek, odchodząc od tradycyjnych, rytualnych, 

kosztownych sposobów karania. Jednym z istotnych elementów ekspansji nowych form władzy jest 

zdobywanie wiedzy o rządzonych jednostkach. Nowy rodzaj władzy indywidualizuje, interesuje się 

kaŜdą jednostką, lecz takŜe i homogenizuje i normalizuje, poniewaŜ śledzi wszelkie odchylenia i 

odstępstwa, które następnie poddaje leczeniu i resocjalizacji. Poznawanie jednostek nie jest 

bezinteresowne, ta wiedza jest waŜnym elementem strategicznym dla władzy. Z kolei intensyfikacja 

władzy stwarza moŜliwość obserwacji i poznawania. Władza i wiedza nawzajem się warunkują i 

podpierają: “w Ŝywiole dyscyplinarnym powstać mogła medycyna kliniczna, psychiatria, psychologia 

dziecka, psychopedagogika, racjonalizacja pracy. Zatem podwójny proces - epistemologiczne 

odblokowanie przez wysubtelnienie relacji władzy i zwielokrotnienie wpływów władzy dzięki 

formowaniu i kumulacji nowych obszarów poznania” (NiK 269). W Nadzorować i karać szpital 

                                                           
83 Techniki wytwarzające psychologiczną głębię: wymuszanie wyznania, skruchy, odgrywają 
bardzo waŜną rolę w genealogii nowoczesnego podmiotu. Temat pojawia się między innymi w 
Historii seksualności. 
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psychiatryczny jest więc tylko jednym z węzłów powstającej sieci władzy, rozwój społeczeństw 

kapitalistycznych uruchomił  “anatomię polityczną” - modalność władzy dyscyplinarnej porządkującej 

ciała i siły, którą zaczęły wykorzystywać przeróŜne instytucje i ustroje. 

 

 W XVIII wiecznym prototypie szpitala psychiatrycznego pojawia się lekarz, któremu po raz 

pierwszy przypisana jest ściśle medyczna funkcja. Foucault mówi nawet o “blasku osoby lekarza w 

strukturze azylum (l’apothéose du personnage médical)” (HSZ s.453). Ma on moŜliwość regulacji kto 

wchodzi, a kto opuszcza azylum (zmienia je w przestrzeń medyczną). Jednak rzeczywisty status 

lekarza pozostaje przede wszystkim moralny (a nie naukowy): “Profesja medyka, okazuje się 

potrzebna ze względu na rękojmię sądową i moralną, a nie z tytułów walorów naukowych” (HSZ, s. 

454). Tuke twierdził, Ŝe lekarz powołany do schroniska nie posiadał wiedzy o chorobach umysłowych. 

Leczenie jakie stosował wytrwale nie przynosiło wyników, jednak osoba lekarza, jego regularne 

wizyty, wywierały dobry wpływ na pacjentów. Według Pinela lekarz nie powinien opierać się na 

medycznej kompetencji, przybiera raczej rolę cudotwórcy: “jedno jego spojrzenie wystarczy, aby 

wyszły na światło dnia sekretne przewiny, pierzchły niedorzeczne przesądy i obłęd wreszcie poddał 

się rozsądkowi” (HSZ, s. 456). 

 Wkrótce, kiedy lekarz osadzi swoją wiedzę w pozytywistycznym ideale, czystej 

obiektywności, wiedzy wolnej od wartościowania, próbuje pracować na bazie wiedzy medycznej. Nie 

dostrzega źródeł swojej mocy, przestaje zauwaŜać je.  

“Wkrótce jednak sens praktyki moralnej zaczyna umykać lekarzowi, w miarę jak osadza swą wiedzę 

w normach pozytywizmu [les normes du positivisme]; dziewiętnastowieczny lekarz juŜ nie bardzo 

się orientuje w charakterze mocy [la nature du pouvoir] odziedziczonej po wielkich reformatorach, a 

której działanie wydaje mu się rozbieŜne z własnym pojęciem choroby umysłowej i z metodami 

lekarzy innych specjalności” (HSZ, s.456, podkreślenie moje - AK). 

 W momencie, gdy na szaleństwo zaczyna się patrzeć w terminach zaburzeń 

psychopatologicznych, zaczyna się teŜ wierzyć, Ŝe lekarz w azylum leczy chorobę umysłową w 

sposób naukowy. Narodziła się naukowa koncepcja nowoczesnej psychologii i psychiatrii. W 

rzeczywistości była ona zatajeniem moralnej dominacji lekarza w imię wartości społecznych.  

 Foucault podsumowuje te rozwaŜania tak:  

“Chcąc podjąć analizę głębokich struktur [les structures profondes] dziewiętnastowiecznej wiedzy 

oraz praktyki psychiatrycznej od Pinela do Freuda, naleŜałoby wykazać iŜ opisane 

uprzedmiotowienie [objectivité] od początku było zaklęciem w rzecz [chosification], dokonanym 

magicznie przy nieodzownym wspólnictwie chorego, a wywodziło się z zabiegów moralnych na 

początku oczywistych i zrozumiałych, lecz z wolna zapomnianych, w miarę jak pozytywizm roztaczał 

własny mit naukowego obiektywizmu; zapomnianych pod względem początku i znaczenia, lecz wciąŜ 

stosowanych i zawsze obecnych. To, co się nazywa praktyką psychiatryczną’ jest w istocie rodzajem 

taktyki moralnej  [tactique morale], zrodzonej w końcu XVIII wieku, przetrwałej w rytuałach domów 

dla obłąkanych i przysłoniętej mitologią pozytywistyczną [les mythes du positivisme]” (HSZ s.457-

58, podkreślenie moje - AK). 
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 Nowoczesna świadomość poznawcza na temat szaleńca (czyli rozpoznanie go jako chorego 

psychicznie i nasza wiedza psychiatryczna o nim) jest ugruntowana i podporządkowana, według 

Foucaulta, nowoczesnej świadomości oceniającej. Pod pojęciami i teoriami psychologii, na poziomie 

archeologicznym odnajdujemy projekt “taktyki moralnej” 84.  

 Współobecność “uprzedmiotowienia” i “taktyki moralnej”85 w nowopowstałym azylum 

ukazuje waŜny rys samej psychiatrii, która od momentu swego powstania jest rozdarta między dwie 

wizje choroby umysłu. Jedna z nich zwraca się ku neurologii i biologii kory mózgowej, druga zaś 

kładzie nacisk na psychospołeczne Ŝycie pacjenta, interesuje się Ŝyciem psychicznym oraz 

społecznymi konsekwencjami choroby. Pierwsza (1), neurologiczna wersja często zwana jest 

psychiatria biologiczną. JeŜeli nawet nie znajduje źródeł choroby w zaburzeniach i uszkodzeniach 

kory mózgowej, kładzie duŜy nacisk na dziedziczność oraz “chemię mózgu” (neuromediatory). (2) 

Perspektywa psychospołeczna po raz pierwszy przybrała zorganizowaną postać tego, co anglicy 

nazywają moral therapy, a francuzi le traitement moral (cześto mówi się o psychologicznej orientacji 

– die Psychiker). Rzadko się zdarzało, aby obie perspektywy pojawiły się jednocześnie (np. Esquirol), 

jako Ŝe stanowią trudne do pogodzenia przeciwne bieguny. 

 

 Foucault krytykuje psychiatrię uprawianą w duchu naturalistycznym (pozytywistycznym), 

która mimo Ŝe pojawiła się w wieku XIX przetrwała do czasów nam współczesnych, często jako 

odkrycie ostatecznej prawdy o szaleństwie. Neurofizjologiczne i naturalistyczne podejście jest efektem 

stłumienia historycznego pojmowania obłędu. Nienaukowe formy opisu obłędu są pojmowane jako 

elementy archaiczne lub prymitywne. Foucault nie kwestionuje tego, Ŝe współcześnie pojawiły się 

postawy (antypozytywistyczne) ukazujące związek patologii z historią. Były to psychoanaliza, 

podejścia socjologiczne oraz “psychologia kultur”, lecz myśl Foucault szczególnie mocno zwrócona 

jest przeciwko pozytywizmowi, którym rządziły “mity nareszcie obiektywnego i medycznego 

rozpoznawania obłędu” (s. 368) W Przedmowie do Historii szaleństwa autor stwierdza:  

“W klarownym świecie choroby umysłowej człowiek współczesny nie porozumiewa się juŜ z 

szaleństwem; z jednej strony mamy człowieka rozumu [l’homme de raison], który deleguje ku 

szaleństwu lekarza, tym samym godząc się na wzajemne związki tylko poprzez abstrakcyjną 

uniwersalność choroby; (…). Nie istnieje wspólny język, a moŜe raczej juŜ nie istnieje - 

                                                           
84 Ujęcie Foucaulta w swej wastwie filozoficznej przypomina nietzscheańską krytykę psychologii. Jak 
powiada Deleuze: “To nie resentyment naleŜy do psychologii, lecz to cała nasza psychologia, nie 
wiedząc o tym, jest psychologią resentymentu”. W Woli Mocy Nietzsche wypowiada następujące 
stwierdzenie “Na przestrzeni wieków ludzkość tak została przeniknięta instynktem zemsty, Ŝe cała 
metafizyka, psychologia, historia, a zwłaszcza moralność noszą jej znamię” (G. Deleuze, Nietzsche i 
filozofia, s. 40 (równieŜ cytat z Woli Mocy) 
85. Zainicjowany przez Tuke’a i Pinela, system terapii społecznej zwany 
“leczeniem moralnym”, owocuje w połowie XX wieku psychiatrią społeczną. 
Oprócz leczenia moralnego stosowano równieŜ leczenie aktywizujace, terapię 
zajeciową, powtawał “ruch otwartych drzwi” oraz warsztaty pracy chronionej 
(Zob. David. H. Clark, Terapia społeczna w psychiatrii, Warszawa, PZWL: 
1978. 
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ustanowienie szaleństwa jako choroby umysłowej w końcu XVIII wieku przyjmuje za pewnik 

zerwanie dialogu”86. 

 Projekt taktyki moralnej lekarzy wobec obłąkanych obejmuje równieŜ freudowską 

psychoanalizę, odrzucającą miejsce odosobnienia i starającą się nawet prowadzić z chorym dialog. 

Tak jak w poprzedniej ksiąŜce (MMP), tak i tu autor nie przecenia roli psychoanalizy, nie przypisuje 

jej własności rewolucyjnych, choć równieŜ docenia jej wagę. Foucault twierdzi, Ŝe Freud zachowuje 

jednak główny instrument moralnej dominacji - autorytet lekarza (le médicin), a ten “nie moŜe 

usłyszeć głosu nierozumu [les voix de la déraison] nie odczytuje [déchiffrer] znaków niedorzeczności 

[les signes de l’insensé]” (HSZ s. 459)87. Biorąc pod uwagę późniejsze nawiązanie do psychoanalizy 

w Historii seksualności, moŜna stwierdzić, Ŝe na powstanie psychoanalizy złoŜyły się róŜne 

(przypadkowe) odrębne elementy. Jednym z nich jest odziedziczenie po azylum autorytetu i 

magicznych właściwości lekarza cudotwórcy. Jest wśród nich równieŜ projekt odosobnienia; dzięki 

temu szaleniec jest obiektem moralnej normalizacji. Z praktyki leczenia (oraz psychologii XIX 

wiecznej) pochodzi traktowanie obłąkanego jako obiektu pozytywnej analizy poddawanego 

technikom normalizacji. Z praktyk konfesyjnych psychoanaliza odziedziczyła podmiotowość pacjenta, 

który w przeciwieństwie do azylum moŜe mówić, choć ten dialog jest elementem sprawowania nad 

pacjentem władzy (“konfesyjna” czy “pasterska” postać relacji władzy). 

 Foucault w swych analizacj nawiązuje do procesu, który został zapoczątkowany w XIX 

wieku we Francji (Anglii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych równieŜ), to znaczy do przekształcenia 

się psychiatrii z nowej specjalności medycznej o niepewnej przyszłości w uznaną gałąź 

specjalistycznej medycyny. Aby podnieść swój prestiŜ psychiatrzy rozwinęli obszar abstrakcyjnej 

teoretycznej wiedzy biologiczno-medycznej. W miarę jak ta wiedza nabierała statusu akademickiego i 

coraz większej specjalizacji, jej rozwój szedł w kierunku pozytywistycznym, upodabniając się do 

innych uznanych specjalności medycznych. Szczególną rolę odegrała “teoria degeneracji” Morela88, 

stwarzając obszar wiedzy która umocniła postrzeganie psychiatrów jako grupy specjalistów i 

ekspertów, spełniających waŜną rolę w utrzymania porządku społecznego. 

1.6.8. Autonomizacja psychiatrii 

 We współczesnej psychiatrii współwystępują róŜne kierunki i podejścia z których najbardziej 

rozbudowany i mający długą tradycję jest kierunek zwany biologicznym89. Zwolennicy tego podejścia 

na ogół, bez zastrzeŜeń traktują choroby psychiczne tak, jak inne choroby (choć pojmowanie tych 

ostatnich teŜ nie jest jednoznaczne), mimo tego Ŝe nie wiadomo dokładnie czym one są i jakie są ich 

przyczyny powstania. Trzeba jednak podkreślić, Ŝe wśród wielu krytyków medycyny to właśnie 

psychiatria wywoływała szczególnie radykalne protesty, skierowane przeciwko traktowaniu jej jako 

                                                           
86 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, przeł. T. Komendant, (w:) “Literatura na Świecie”, 
1988/6, s. 135 (podkreślenie moje, AK). 
87 Niestety w Historii szaleństwa psychoanaliza jest rozwaŜana w sposób bardzo enigmatyczny 
88 Zob. TBS, s. 249.Teoria degeneracji rozprzestrzeniła się w całej Europie. Jej 
adwokatem w Niemczech był Krafft-Ebing (Psychopatia seksualis, 1886), w 
Anglii H. Maudsley, a we Francji po śmierci Morela, V. Mangan. 
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zwykłej dyscypliny naukowej, czy jako “humanitarnej” instytucji społecznej. Zwłaszcza nurt 

antypsychiatryczny krytykował biologiczne czy psychologiczne podejście do chorób psychicznych, 

podkreślając społeczne mechanizmy przyczyniające się do powstania etykiety “chory psychicznie”. 

Antypsychiatrzy twierdzili wręcz, Ŝe choroba psychiczna jest mitem, który pod pozornie neutralnym i 

naukowym pojęciem stara się ukryć nieakceptowane społecznie zachowania i moralne postawy. Takie 

podejście moŜe wydawać się zbyt radykalne, choć znalazło wielu zwolenników wśród psychologów, 

socjologów i publicystów (rzadziej wśród psychiatrów) i oprócz negatywnej romantyzacji szaleństwa, 

objawiającej się lekcewaŜeniem wszelkiej metodologii naukowej, miało teŜ wpływ pozytywny 

zmuszając psychiatrów do zanalizowania załoŜeń i skutków własnej działalności. Doprowadziło to 

równieŜ do nowego spojrzenia na historię psychiatrii, i do szeregu historycznych analiz dotyczących 

powstania szpitala psychiatrycznego oraz faktu autonomizacji zawodu psychiatry i wyodrębnienia 

naukowego pojęcia “choroby psychicznej”. Odwołanie się do tych krytycznych analiz historii 

psychiatrii moŜe lepiej nam zrozumieć trudny, “barokowy” dyskurs Foucaulta. ZauwaŜmy, Ŝe autor 

Historii szaleństwa przedstawia genealogię szpitala psychiatrycznego, która róŜni się od zwykłej 

historii instytucji psychiatrycznych i zawodu psychiatry. Są to badania epokowych doświadczeń i 

problematyzacji, a nie szeregu konkretnych zdarzeń politycznych i społecznych, świadomych działań i 

intryg, które przyczyniły się do powstania szpitala psychiatrycznego. 

 Od wydania Historii szaleństwa pojawiło się szereg krytycznych socjohistorycznych analiz, 

które badają powstanie współczesnej psychiatrii jako autonomicznej dziedziny medycyny, gdzie 

psychiatra (a nie pracownik socjalny i nie kliniczny psycholog) czuje się najbardziej odpowiedzialny 

za los pacjentów i pełni kontrolę nad szaleństwem. A. Treacher i G. Baruch twierdzą co następuje: 

“Zwykle historia jest przedstawiana w całkowicie dobrotliwy sposób: pewnego razu niektórzy 

oświeceni lekarze zabrali się do reformowania archaicznego i eksploatującego systemu domów 

wariatów i przytułków, etc., w których szaleni byli okrutnie traktowani. Czyniąc to, stworzyli nasz 

nowoczesny system szpitalny, który symbolizuje naukowe i humanistyczne podejście do leczenia 

zaburzonych umysłowo”90.  

 PowyŜsi autorzy jak i wielu innych badaczy sądzi, Ŝe zwycięstwo psychiatrów jest raczej 

rezultatem utrzymania ich historycznego zwycięstwa, jakie zdobyli w XIX wieku, a nie rezultatem ich 

naukowej skuteczności, czy bezinteresownego humanitarnego odruchu. R. Bastide stwierdza: 

“Naszym zdaniem teoria organogenezy o wiele bardziej wyraŜa filozofię pewnego określonego 

rodzaju myśli niŜ stanowi rezultat obiektywnych poszukiwań”91. Zwycięstwo psychiatrii pojawiło się 

gdy Państwo zwiększało swą interwencję i kontrolę w Ŝycie obywateli, poddając kontroli i 

kategoryzując zachowania dewiacyjne. Większość obrońców psychiatrii utrzymuje, Ŝe uzyskała ona 

swą wyjątkową i znaczącą rolę w obliczu skuteczności ich terapeutycznych metod, chociaŜ jak 

twierdzą A. Treacher i S. Baruch: “rzeczywista skuteczność terapeutycznych metod psychiatrii nigdy 

nie była powaŜnie zbadana”92. 

                                                                                                                                                    
89 Zob. E. Shorter, A History of Psychiatry, ss. 69-112, 239-287. 
90 Towards a Critical History of the Psychiatric Proffesion, w: Critical Psychiatry, s. 125 
91 R. Bastide, Socjologia chorób psychicznych, Warszawa 1972, s. 130. 
92 Towards a Critical History of the Psychiatric Proffesion, s. 146. 
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 W ramach tego ujęcia powstanie i autonomia psychiatrii wiąŜe się ze złoŜonymi procesami 

ekspansji i dystrybucji władzy. Relacje ekonomiczne i społeczne w znacznym stopniu wyjaśniają 

historię leczenia choroby umysłowej. Polityczne i ekonomiczne determinanty wyznaczają to, co 

jesteśmy nauczeni traktować jako zagadnienia czysto medyczne. 

 Na tym tle szczególnie interesująco wygląda proces kształtowania się psychiatrii jako 

dziedziny samodzielnej, a zawodu psychiatry jako profesjonalisty o określonym statusie społecznym i 

perspektywach rozwoju zawodowego. Zarówno w Europie (Francja, Anglia), jak i Ameryce93, 

lekarze, którzy chcieli przyłączyć psychiatrię do medycyny musieli stoczyć bój z “laikami”, którzy 

chcieli raczej nieść opiekę i pomoc, a nie naukowo leczyć obłęd. 

 Trudność uczynienia z psychiatrii dyscypliny o statusie naukowym i uniwersyteckim 

wynikała z niemoŜności wykazania somatycznych i organicznych przyczyn obłędu. Bez takiej 

ezoterycznej naukowej wiedzy psychiatrzy nie byli w stanie odsunąć (we Francji) zakonów 

katolickich, czy zwolenników metod moralnych (Anglia) od publicznych zakładów dla chorych 

psychicznie.  

 We Francji na początku XIX wieku leczeniem obłędu zajęli się zwolennicy “terapii 

moralnej”. Philippe Pinel a potem Etienne Esquirol. Obaj początkowo pełni terapeutycznego 

optymizmu, brali pod uwagę skłonności i potrzeby pacjentów a nie uszkodzenia organiczne. Leczenie 

obejmowało sugestię, nauczanie moralnego postępowania i opiekę. Lecz w drugiej połowie XIX 

wieku optymizm terapeutyczny uległ załamaniu. W zastraszającym tempie zwiększała się liczba 

pacjentów szczególnie nieuleczalnie chorych (niedorozwój umysłowy, starcza demencja, schorzenia 

fizyczne). W tych warunkach aktywna terapia moralna okazywała się nieskuteczna i niemoŜliwa. 

Zaczęto się więc koncentrować na zarządzaniu i kontroli pacjentów. Nowa kolektywistyczna terapia 

miała na celu zapanowanie nad mieszkańcami azylum oraz dostosowanie ich zachowania do 

preferowanych norm moralnych. W obliczu braku moŜliwości zmniejszenia liczby chorych, w drugiej 

połowie XIX wieku psychiatrzy zaczęli starać się o centralizację administrowania w szpitalach 

psychiatrycznych oraz stabilizację profesji psychiatrycznej, poprawę statusu i stopnia legimityzacji 

lecznictwa psychiatrycznego. Jak piszą Goodson i Dowbiggin: “W miarę jak coraz trudniej było 

psychiatrom brać odpowiedzialność za zdrowie psychiczne ich pacjentów, zaczęli oni coraz lepiej 

zdawać sobie sprawę z potrzeby podbudowy swego statusu zawodowego oraz poprawy stosunków z 

ośrodkami władzy politycznej i ośrodkami, które mogły zapewnić im poparcie - a wszystko po to, by 

zapewnić sobie stały dopływ środków na szpitalnictwo psychiatryczne, nie zmniejszający się wraz z 

gasnącym entuzjazmem opinii publicznej dla zakładów psychiatrycznych”94. 

 W Anglii reformy sposobu traktowania obłąkanych zainicjował William Tuke, który w 

obliczu zatrwaŜających warunków miejsc odosobnienia szaleńców, spowodowanych brakiem ich 

zewnętrznej kontroli, a takŜe błędów leczenia i opieki, zastosował w przytułku York podejście 

                                                           
93 Na temat powstania i transformacji w psychiatrii amerykańskiej zobacz David J. Rothman, 
The Discovery of the Asylum, Boston: Little. Brown, 1971, oraz Robert Castel i inn, The 
Psychiatric Society, New York: Columbia University Press, 1982 (francuskie wydanie 1979). 
94 Goodson i Dowbiggin, Podatne ciała. Podobieństwa w historii psychiatrii i szkolnictwa, s. 
122, w: Stephen J. Ball, Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, tłum. Krzysztof Kwaśniewicz, 
Impuls, Kraków 1994. 
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alternatywne. Tuke niezadowolony z dotychczasowego podejścia medycznego, w pierwszym rzędzie 

postanowił wprowadzić opiekę humanistyczną nad obłąkanymi Kwakrami, a jeśli to moŜliwe starać 

się ich równieŜ leczyć. Przy jego poparciu lekarze (np. dr Fowler) wypróbowywali róŜne lekarstwa i 

techniki, które zalecali profesjonaliści. Metody i medykalia naleŜały do panaceów stosowanych w 

medycynie XVIII wiecznej zaadoptowane do leczenia obłędu; środki przeczyszczające, wymiotne, 

upuszczania krwi, róŜne kolorowe proszki, itd. Rezultaty były nie zadawalające i sam Tuke pisał: 

“Doświadczenie azylum (...) nie wniosło wiele do honoru czy zasięgu nauk medycznych. Ubolewam 

(...) odwołując się raczej do środków farmaceutycznych, które zawiodły, niŜ do tych które odniosły 

skutek”95. W związku z tym, Ŝe doświadczenia potwierdziły brak adekwatnych środków medycznych 

do leczenia obłędu, z wyjątkiem moŜe ciepłych kąpieli dla melancholików, lekarze odwiedzający 

azylum skoncentrowali się na leczeniu przypadków cielesnych, natomiast laicy, zaczęli rozwijać 

podejście alternatywne, terapię moralną. Nie składała się ona z jakichś ściśle opracowanych metod, 

była raczej postawą empatyczną: “Było to raczej ogólne, pragmatyczne podejście, które miało na celu 

zminimalizowanie zewnętrznego fizycznego przymusu; (...) leczenie moralne chciało aktywnie 

przekształcić szalonych, przemodelować ich w coś zbliŜonego do burŜuazyjnego ideału jednostki 

racjonalnej”. Brak przymusu i przemocy fizycznej i jednoczesna próba nauczenia ich samokontroli, 

odniosły o dziwo pewien terapeutyczny skutek, zwiększyły liczbę “wyleczonych” pacjentów.  

 Po publikacji ksiąŜki Tuke’a Description of the Retreat (1813), opinia publiczna 

zainteresowała się warunkami panującymi w innych azylach. Komitety badające działanie azylów 

twierdziły, Ŝe powinny być one nadzorowane przez laików a nie lekarzy. JednakŜe sprzeciw części 

środowiska medycznego w związku z odrzuceniem szeregu standardowych technik medycznych oraz 

polityczna niechęć niektórych środowisk do reform, doprowadziły ostatecznie do tego, Ŝe psychiatrzy 

zwycięŜyli ze swymi oponentami preferującymi bardziej humanistyczną i efektywną terapię moralną. 

Zwycięstwo to nie było efektem większej kompetencji i lepszych metod, lecz raczej tego, iŜ 

zwolennicy terapii moralnej nie utworzyli zorganizowanej grupy ekspertów, nie wytworzyli takŜe 

teoretycznego zaplecza mogącego konkurować z medycznym Ŝargonem psychiatrii. Sami psychiatrzy 

zaczęli silniej organizować się dopiero po swej politycznej wygranej, tworząc własną organizację 

Association of Medical Officers of Asylum and Hospitals for the Insane (1841), oraz własny periodyk 

(1853). Zaczęli takŜe wydawać literaturę specjalistyczną, w której dominowały teorie, poszukujące 

źródeł psychopatologii w obrębie układu nerwowego i kładły nacisk na terapię fizyczną. Współcześnie 

takie teorie są rozpowszechnione, lecz jak podkreśla Scull, w XIX wieku miały one raczej charakter 

ideologiczny i słuŜyły utrzymaniu dominacji profesji medycznej. 

 RównieŜ we Francji psychiatrzy walczyli o własną autonomię zakładając własne 

towarzystwo Societé médico-psychologique (1852) oraz czasopismo  “Médico-psychologiques”. 

Zwycięstwo “organicystów”, którzy chcieli zorientować psychiatrię bardziej biologicznie zgodne było 

z tendencjami w medycynie akademickiej, a zwrócone przeciwko sympatykom terapii moralnej 

Pinela. Szczególnie uŜyteczna okazała się teoria “degeneracji” (B.A. Morel, Traité des 

                                                           
95 Podaję za Andrew T. Scull, Mad-doctors and Magistrates: Englisch Psychiatry’s Struggle 
for Proffesional Autonomy in the Nineteenth Century, “Arch. Erop. Social” XVII (1976), ss. 
225-226. 
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dégénérescences physiques, intelectuelles et morales de l’espéce humaine, Paris 1857; Traité des 

maladies mentales, Paris 1870)96, która uczyniła psychiatrów straŜnikami społecznego porządku. 

Według Morela na skutek “niemoralnego” Ŝycia, alkoholizmu, ubóstwa, przestępczości, rozwiązłego 

Ŝycia, pojawiła się coraz większa liczba zaburzeń neurologicznych i umysłowych. Tego rodzaju 

zwyrodnienia są przenoszone dziedzicznie i mogą rozprzestrzeniać z pokolenia na pokolenie, 

prowadząc od degeneracji jednostek i ras. Jak twierdzą Goodson i Dowbiggin: “Teoria degeneracji w 

sformułowaniu, jakie nadał jej Morel uznawała celowość dalszego istnienia zakładów 

psychiatrycznych i słuszności stosowanych instytucjonalnie praktyk w okresie, kiedy jedno i drugie 

stało się przedmiotem ostrych ataków”97. Teoria ta usprawiedliwiała przeludnienie i fatalny stan 

zakładów psychiatrycznych oraz umacniała status psychiatrów jako jedynych ekspertów mogących 

rozpoznać zdegenerowane jednostki i nakazać ich izolację. 

 E. Shorter, który naleŜy do przeciwników pojmowania choroby psychicznej jako efektu 

rozwoju kapitalizmu, zgadza się z poglądem, Ŝe idee azylum spotkało niepowodzenie: “Historia 

azylum jest historią dobrych intencji, które poszły źle”98. Faktem jest, Ŝe na przełomie XIX i XX 

wieku liczba pacjentów w azylach nieustannie rosła. Historycy psychiatrii w róŜny sposób próbowali 

wyjaśnić to zjawisko. Ci, którzy odrzucali hipotezę wzrostu społecznej nietolerancji wobec dewiacji, 

twierdzili, Ŝe niektóre z postaci patologii (np. psychozy alkoholowe, schizofrenia) mogą być 

uwarunkowane społecznie. Zapewne waŜnym czynnikiem przepełnienia azylów i ostatecznie apatii i 

bezczynności, była redystrybucja choroby poprzez zmianę tolerancji rodziny wobec osób chorych 

(zmiana dynamiki rodziny i charakteru łączących ją więzi, powstanie tego, co Francuzi nazywają la 

petite famille bien unie). Kryzys azylum doprowadził równieŜ do obniŜenia reputacji psychiatrów w 

stosunku do swych kolegów lekarzy z innych dziedzin medycyny. Psychiatrzy tracili kontakt z 

medycyną i naukowymi badaniami (stosunkowo w najlepszej sytuacji byli psychiatrzy niemieccy). 

 PowyŜsze analizy pokazują jak powstawanie psychiatrii jako autonomicznej dyscypliny 

uwarunkowane było przez cały szereg czynników społecznych i politycznych, jak to powstanie oparte 

było na wątpliwych i niepewnych faktach empirycznych. Medyczna wiedza psychiatryczna 

przyczyniła się do umocnienia władzy psychiatrów i ich integracji nawet kosztem warunków opieki 

pacjentów szpitali psychiatrycznej. Taka krytyczna wobec narodzin psychiatrii historia nie jest 

obojętna wobec zaufania w stosunku do współczesnej nowoczesnej psychiatrii. Oczywiście 

psychiatria od momentu swego powstania uległa wielu modyfikacjom i reformom.  

                                                           
96 Teoria degeneracji, rozpowszechniona w drugiej połowie XIX wieku (Morel, Legrain, 
Magnan), opiera się na załoŜeniu dziedziczenia zwyrodnienia psychicznego, dziedziczności 
wady spowodowanej np. rozpustnym Ŝyciem. Zdemoralizowany i rozpustny osobnik moŜe 
mieć nienormalne i obłąkane potomstwo. E Shorter kładzie nacisk na francuski kontekst 
autonomizacji psychiatrii, gdzie polityka nieustannie niedopuszczała mozliwości powstania 
psychiatrii uniwersyteckiej (przed 1877 rokiem). W efekcie badania psychiatryczne 
umiejscowione były w azylum a nie na uniwersytecie. Ponadto centralistyczny system i 
biurokracja uniemoŜliwiała rozwój szeregu ośrodków uniwersyteckich (jak np. w Niemczech). 
97 Goodson i Dowbiggin, Podatne ciała. Podobieństwa w historii psychiatrii i szkolnictwa, s. 
124. 
98 A History of Psychiatry, s. 33. 
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 Nieustanna walka o autonomizację psychiatrii, o jej prestiŜ w stosunku do innych dyscyplin 

medycznych, wobec nieustannego tracenia gruntu pod nogami, okazuje się nadala aktualny, jeŜeli 

Shorter pisze co następuje:  

“Za kaŜdym razem, gdy psychatryczne zaburzenie uległo medykalizacji, znikało z psychiatrii. 

W ten sposób przez lata, psychiatria straciła neurosyfilis dla internistów, niedorozwój 

umysłowy dla pediatrów, atak dla neurologów. Teraz, gdy psychiatra sama uległa 

medykalizacji, jakie uzasadnienie pozostaje dla niej jako oddzielnej specjalizacji? Strona 

psychoterapeutyczna łatwo moŜe zostać oddana psychologom i pracownikom społecznym, 

którzy są bardziej intensywnie szkoleni jako terapeuci, a mózgowo-biologiczna strona 

przypisana neurologom, którzy czują się o wiele lepiej spoglądając na obrazy CT i określając 

znaczenie zaburzeń w splocie podstawowym. Co pozostało?”99 

 

1.7. Historia szaleństwa – analiza krytyczna. 

1.7.1. ZałoŜenia metodologiczne 

 Foucauldiańska historia szaleństwa nie jest tylko próbą konwencjonalnej, neutralnej historii. 

Kontynuuje on krytyczną analizę psychologii i psychiatrii obecną w Maladie mentale et pérsonalité 

oraz Maladie mentale et la psychologie, gdzie źródeł choroby psychicznej dopatrywał się w 

egzystencjalnym doświadczeniu jednostki, później w sprzecznościach rządzących społeczeństwem, by 

następnie zaprzeczyć chorobie umysłu jako obiektywnej rzeczywistości potrzebującej wyjaśnienia, na 

rzecz róŜnych doświadczeń szaleństwa, które dopiero współcześnie przybrało postać choroby 

umysłowej. Foucault zaczyna uprawiać historyczno-egzystencjalną analizę róŜnych doświadczeń 

obłędu, problematyzując w ten sposób “naukowe” modele choroby psychicznej100. 

 Jego analizy przypominają Canguilhem’a historię pojęć, a nie historię teorii na temat 

szaleństwa, chociaŜ okazuje się, Ŝe nie ma jednolitego pojęcia szaleństwa w nauce, czy w medycynie. 

Dlatego, sięgając do głębszych pokładów wiedzy, Foucault uprawia pewnego rodzaju “psychoanalizę 

wiedzy” (Bachelard), szuka wspólnej “struktury” dla róŜnych tekstów i praktyk danej epoki i 

wykracza poza wiedzę naukową101. O specyfice swego archeologicznego spojrzenia Foucault mówi 

tak: 

                                                           
99 E. Shorter,  A History of Psychiatry, s.326. 
100 Sam autor powie: “Ta ksiąŜka nie jest ani freudowska, ani strukturalistyczna, ani 
marksistowska” (DIT, s. 436).  
101 Jak później sam stwierdzi: “To była wiedza obleczona w złoŜony system instytucji. 
Wskutek tego, mój przedmiot stał się oczywisty. A metoda narzucała się sama. Zamiast 
przeglądać bibliotekę naukowych ksiąŜek, jak ktoś mógł udanie czynić, ja musiałem 
odwiedzać grupę archiwów zawierających dekrety, regulacje, szpitalne i więzienne rejestry 
precedensy prawne”, za D. Eribon, Michel Foucault, s. 228 (fragment tekstu napisanego przez 
Foucaulta w roku 1969, starającego się o stanowisko w Collége de France). 
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“Moim problemem nie jest badanie ewolucji historii idei, ale raczej obserwować te idee, jak ten lub 

tamten obiekt, moŜe pojawić się jako moŜliwy przedmiot percepcji. Dlatego np. obłęd stał się 

obiektem wiedzy (connaisance), który korespondował z rodzajem rozpoznania (connaisance). 

Przemieszczenie między ideami na temat obłędu, a konstytucją obłędu jako obiektu, chciałem 

odgraniczyć poprzez uŜycie słowa archeologia, przeciwstawnego wobec historii” (DIT, s. 433). 

 Historia szaleństwa bliska jest Canguilhema historii pojęć. JednakŜe autor wychodzi poza 

naukowe pojęcia i teorie, aby odkryć wspólną dla róŜnych teorii świadomość poznawczą. Uwzględnia 

równieŜ praktyczne i moralne elementy świadomości, które mogą stać się źródłem “obiektywnych” 

pojęć i teorii. Autor uprawia “l’histoire de <<l’objectivation>>”102, czyli historię powstawania, 

genealogię “rzeczy”, które dla innych historyków są punktem wyjścia, czymś obiektywnym. Referując 

poglądy Foucaulta na temat obłędu widzimy transformacje od realizmu epistemologicznego, gdzie 

choroba psychiczna była obiektywnym faktem, aczkolwiek nie przyrodniczym, lecz o genezie 

społecznej, do antyrealizmu, który jest pewnego rodzaju “koherentyzmem”: szaleństwo (psychoza) 

jest efektem wzajemnej spójnej współzaleŜności róŜnych elementów103. 

 Aby zrealizować swój projekt Foucault stosuje dosyć heterogeniczną metodę. Mimo Ŝe 

podstawowym celem jest tam analiza “doświadczeń” kulturowych, to często odwołuje się do 

konkretnych wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. Podobnie jak się to czyni w 

konwencjonalnych historiach, wyjaśnia wydarzenia odwołując się do działań grup czy jednostek, 

których zachowania mogą być wyjaśnione poprzez “podmiotowe” działania i intencje. Jednocześnie w 

podstawowym projekcie chodzi mu o wiedzę, która leŜy u podłoŜa tych “zewnętrznych” poglądów i 

intencji. Dlatego standardowe przyczynowe wyjaśnianie jest niewystarczające i niespójne z 

zasadniczym projektem. Z jednej strony mamy odwołania do praktyk instytucjonalnych, jak Wielkie 

Zamknięcie, które wytworzyło klasyczne doświadczenie szaleństwa (i jednostki). Z drugiej zaś, nie 

uprawia się jedynie redukcjonizmu, który ograniczałby myśl do “materialnych”, czy ekonomicznych 

“przyczyn”. Społeczno-instytucjonalne fakty będące przyczyną zachowań, poglądów i doświadczeń 

kulturowych, same są wyznaczane i podporządkowywane doświadczeniu danej epoki.  

 Foucault nie dokonuje materialistycznej redukcji myśli, choć nie uprawia równieŜ historii 

idei dotyczących szaleństwa, które byłyby modyfikowane i ulegały wpływom i transformacjom przez 

inne idee (poglądy indywidualnych myślicieli są jedynie przykładami doświadczenia epoki), natomiast 

wpływy zewnętrzne, społeczne, historyczne, polityczne, stanowiły by wyjaśnienie dla deformacji i 

zerwań wewnętrznej logiki idei. Autor bada “pojęcie” szaleństwa samego, a nie teorię na temat 

szaleństwa, poszukuje “pojęcia” szaleństwa leŜącego u podłoŜa teoretycznych rozwaŜań. 

 Autor Historii szaleństwa nie tylko nie poszukuje naukowej i “prawdziwej” wiedzy na temat 

ludzkiej natury i jej zaburzeń, co więcej, pozbywa się egzystencjalnej antropologii opisującej strukturę 

Dasein i jej modalności. Koncentruje się na historii doświadczenia szaleństwa, poszukuje szeregu 

                                                           
102 M. Foucault, Debat avec Michel Foucault, w: L’impossible prison, red. Michelle Perrot, 
Paris, Éditions du Seuil 1980, s. 55. 
103 Zob. Linda Alcoff, Foucault Epistemologist, “The Philosophical Forum”, Volume XXV, No 
2, Winter 1993, ss. 95-124. Autorka rekonstruuje epistemologiczne poglądy Foucaulta 
opierając się oczywiście na późniejszych, bardziej wyrafinowanych teoretycznie dziełach, 
szczególnie AW i jego wypowiedziach na temat władzy. 
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kulturowych uwarunkowań, które wyznaczają, warunkują sposoby interpretacji ludzkiej jaźni oraz 

obłędu. W ten sposób zbliŜa się do projektu późnego Heideggera, próbującego uchwycić róŜne 

epokowe ekonomie myślenia pojawiające się w świecie Zachodu. Foucault wychodząc początkowo 

(w MMP) od marksistowskich analiz społecznych, krytykuje psychologię i psychoanalizę. Natomiast, 

przypuszczalnie w oparciu o rozwaŜania Heideggera, dokonuje krytyki marksizmu oraz poszukiwań 

społecznych przyczyn choroby umysłu. Jak stwierdza Dreyfus: 

“Nie ma uniwersalnej prawdy, dotyczącej osobowości i choroby umysłu, która ma zostać odkryta pod 

społecznie umotywowaną, zaburzoną interpretacją. Dla Foucaulta, będącego pod wpływem późnego 

Heideggera, nie jest dłuŜej moŜliwe mówienie o chorobie umysłu, osobowości, psychologii, jak gdyby 

te pojęcia miały obiektywne odniesienie, niezaleŜne od praktyk, które nadają im sens. To, co uwaŜa się 

za osobowość i chorobę umysłu, samo jest funkcją historycznej interpretacji”104. 

 Archeologia szaleństwa posługuje się jeszcze pojęciem doświadczenia i świadomości. Autor 

nie wyjaśnia kto miałby być podmiotem tych doświadczeń, co czyni tę metodę niejasną, tym bardziej 

jeŜeli autor nie opowiada się za rozwiązaniem heglowskim czy jungowskim. W następnych dziełach 

Foucault wycofa się z fenomenologiczno-egzystencjalnego podejścia, które opiera się na takich 

pojęciach jak “doświadczenie” i “świadomość” (AW, s. 74), twierdząc, Ŝe doświadczenie było tam 

“zaleŜne od anonimowego i powszechnego podmiotu historii” (AW s. 42). 

 Jednak pojęcie “doświadczenia” powraca w pierwotnej przedmowie do drugiego tomu (a 

więc dziele o wiele późniejszym) Historii seksualności. Autor pojmuje tam seksualność jako 

“historycznie pojedynczy rodzaj doświadczenia”105; stwierdzając, Ŝe przedstawiane tu podejście 

próbował juŜ realizować w innym miejscu (tzn. w Historii szaleństwa) i Ŝe powstało ono jako próba 

przezwycięŜenia niedoskonałości swych metod wcześniejszych (obecnych w Maladie mentale et 

personnalité). 

 Podkreśla, iŜ metoda historyczna obecna w Historii szaleństwa była efektem jego 

niezadowolenia z rozwiązań fenomenologiczno-egzystencjalnych oraz marksistowskich, obecnych we 

wcześniejszych analizach choroby psychicznej. Niech problem zilustruje wypowiedź samego autora: 

“Badanie rodzajów doświadczenia w ten sposób - w jego historii - jest ideą wcześniejszego projektu, 

w którym uŜyłem metody analizy egzystencjalnej (l’analyse existentielle) w polu psychiatrii i w 

dziedzinie <<choroby umysłu>>. Z dwóch powodów, powiązanych ze sobą, projekt ten nie zadowala 

mnie: jego teoretyczna słabość w ocenie pojęcia doświadczenia i jego niejednoznaczne 

powiązanie z praktyką psychiatryczną, która jest jednocześnie ignorowana i wzięta w nawias. 

Wobec pierwszego problemu moŜna odwołać się do ogólnej teorii ludzkiego bytu i traktować drugie 

całkowicie odmiennie, przez zwrócenie się, jak się to często czyni do <<ekonomicznego i 

społecznego kontekstu>> (contexte économique et social); moŜna czynić to akceptując powstający w 

ten sposób dylemat filozoficznej antropologii i społecznej historii. Ale jestem ciekaw, czy zamiast grać 

                                                           
104 R. Dreyfus, Foreword, s. XXX. 
105 DIT, s. 578: “Mon propos était de l’analyser comme une forme d’experience historiquement 
singuliére”. “Doświadczenie” Foucault charakteryzuje jako relacje pomiędzy dziedzinami 
wiedzy (savoir), typami normatywności (normativité)) i formami subiektywności (rapport à 
soi). Nie jest to więc powrót do psychologicznej czy epistemologicznej kategorii. Trzy 
powyŜsze elementy wyznaczają pole doświadczenia, czyli wytwarzają pewną przestrzeń 
myślenia 
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na tej alternatywie nie będzie moŜliwe rozwaŜyć samą historyczność form doświadczenia 

(l’historicité même des formes d’expériences)” (DIT, s. 579, podkreślenia moje: AK)106. 

 Foucault zwierzając się z trudności jakie pierwotnie napotkał podczas prób analizowania 

doświadczenia szaleństwa (badania zjawiska choroby psychicznej) uzasadnia swoją filozoficzną 

drogę, źródła własnej postawy teoretycznej. Analiza egzystencjalna, o której mówi powyŜszy cytat, to 

prawdopodobnie Heideggera (oraz Binswangera) analiza ludzkiego sposobu bycia-w-świecie 

(analityka Dasein), które ujawniły się m in. w jego wczesnych analizach choroby psychicznej, zaś 

ekonomiczny i społeczny kontekst, to nawiązanie do marksizmu, czyli szukanie przyczyn choroby 

psychicznej w sprzecznościach społeczno-historycznych. Teoretyczna słabość antropologii 

egzystencjalnej, odwołującej się do pewnej prawdy o ludzkiej egzystencji, jest przejawem myślenia 

esencjalistycznego poszukującego w historii pewnych apriorycznych elementów, na co Foucault, jako 

historyczny nominalista akcentujący róŜnorodność form “doświadczeń” w historii społeczeństw nie 

moŜe się zgodzić; ponadto antropologiczno-egzystencjalne postawienie w centrum relacji poznawczej 

podmiotu i jego modalności, ignoruje zewnętrzne historyczno-społeczne uwarunkowania poznania107. 

KaŜda postać transcendentalizmu ogranicza analizy historyczne do poszukiwania na przestrzeni 

dziejów Tego Samego, tego co stałe, tracąc z oczu róŜnorodność doświadczeń, przypadkowy i 

jednorazowy (pojedynczy) charakter wszelakiego rodzaju rzeczy, czy to będzie pojęcie podmiotu, 

szaleństwa, czy seksualności. Z kolei marksizm mimo, Ŝe uwzględnia w swych analizach 

“zewnętrzne” czynniki społeczne, nie jest w stanie pozbyć się pojęcia przyczynowości, traktując 

chorobę psychiczną jako skutek pewnych społecznych relacji; ponadto przyjmuje postać 

teleologicznych koniecznych praw rozwoju, tracąc z oczu przypadkowość i pojedynczość tych 

doświadczeń. 

1.7.2. Pojęcie “doświadczenia” 

 “Doświadczenie” jest pojęciem marginalnym w języku Foucaulta, lecz sądzę, Ŝe nakreślenie 

specyficznego znaczenia jakie mu on nadaje, moŜe przyczynić się do rozjaśnienia złoŜonego podejścia 

autora Historii szaleństwa.  

 W pierwotnym wstępie do drugiego tomu Historii seksualności, autor informuje nas o 

teoretycznej słabości pojęcia “doświadczenia”108. Nie moŜe zgodzić się na oczywistość 

jednostkowego czy empirycznego doświadczenia, na jego spójność i bezpośredniość. W ten sposób 

opowiada się za poststrukturalistyczną nieufnością co do moŜliwości bezpośredniego 

doświadczenia, umieszczając je na przecięciu złoŜonych i heterogenicznych elementów. Jak powiada 

M. Jay: “ZałoŜenie doświadczenia jako podstawy jest wprowadzającym w błąd przypisywaniem 

zdolności konstrukcyjnej czemuś, co samo jest jedynie retorycznie czy dyskursywnie skonstruowaną 

                                                           
106 Pierwotna przedmowa, ukazała się w tomie Rabinowa(1984): Preface to the History of 
Seksuality, Volume II, s. 333). 
107 Zob. teŜ DIT, s. 718. 
108 Foucault nie jest oczywiście w tym twierdzeniu odosobniony, zob. np. Hans-Georg 
Gadamer, Prawda i metoda, tłum B. Baran, Kraków 1993, s. 324, zob teŜ Joan W. Scott, The 
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kategorią”109. To dopiero dyskurs, język i struktury władzy dostarczają matrycy, z której wyłoni się 

doświadczenie. Doświadczenie nie jest czymś pierwotnym i przedwerbalnym, czymś co Derrida 

nazywa “obecnością”. Problematyzacja doświadczenia jest nieodłączna od problematyzacji i 

podwaŜenia spójności podmiotu. W przypadku Foucaulta, pociągnęło to za sobą “nominalistyczną 

redukcję” filozoficznej antropologii, brak, pozbycie się apriorycznej koncepcji człowieka (jako 

podmiotu doświadczenia)110, a takŜe próbę uprawiania “historii społeczeństw”. Efektem tego 

przewartościowania było u niego uprawianie genealogii - genezy, rozwoju i transformacji – 

historycznych form doświadczenia, czyli podjęcie - “historii myśli” (myśli bardzo szeroko pojętej i nie 

ograniczonej tylko do twierdzeń teoretycznych, a więc nie historii idei czy historii mentalności), czy 

jak nazywa to Foucault: “historii prawdy”, “historii form racjonalności”, postaci “problematyzacji”. 

 Stosunek Foucaulta do doświadczenia jest jednak bardziej złoŜony, niŜ się to początkowo 

wydawało, albowiem problematyzacja pojęcia “doświadczenie”, kwestionowanie jego oczywistości w 

Historii szaleństwa nie wiąŜe się jeszcze z rezygnacją z niego. Mimo Ŝe - jak retrospektywnie 

stwierdza autor - próbował pozbyć się naiwnego pojęcia doświadczenia, to pojawia się tam nostalgia 

za jakimś pierwotnym, ukrytym doświadczeniem szaleństwa, co bardzo szybko wytropił Derrida, 

dekonspirator metafizyki obecności. Autor odwołuje się tam do jakiegoś pierwotnego 

niewyartykułowanego stanu świadomości, do “niezróŜnicowanego doświadczenia”111. Zaś M. Jay 

stwierdza, Ŝe zarówno G. Bataille, jak i Foucault, są “mniej wrodzy doświadczeniu”, niŜ większość 

innych “strukturalistów”, i przekraczają “jałową debatę między tymi, którzy trzymają się naiwnego 

pojęcia doświadczenia, a tymi, którzy pogardliwie odrzucają jakiekolwiek jego pojęcie jako w sposób 

konieczny naiwne”112. 

 PowyŜsze rozumienie pojęcia “doświadczenie” zogniskowane jest wokół fenomenologii, 

która odwołuje się do transcendentalnych funkcji podmiotu (un sujet de type phenoménologique, DIT, 

s. 436), fundamentalnego charakteru jaźni, niezaleŜnie czy będzie to podmiot jednostkowy czy 

historyczny113. Rezygnacja Foucault z pojęcia doświadczenia (około 1963 roku) jest często 

odnotowywana114 i wskazuje na dostrzeŜenie przez autora ograniczeń tego pojęcia w “naiwnym” 

fenomenologicznym ujęciu.  

 W Historii szaleństwa pojawia się, moim zdaniem, inne jeszcze (trzecie?) rozumienie 

doświadczenia, które podkreśla, iŜ w łacińskim experiri zawiera się rdzeń słowa periculum – 

                                                                                                                                                    

Evidence of Experience, “Critical Inquiry”, 17/1 (Summer), 1991: ”Doświadczenie jest zawsze 
zarazem juŜ interpretacją oraz czymś, co musi zostać zinterpretowane” (za M. Jay, s. 38). 
109 Martin Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, w: “Nie pytajcie mnie 
kim jestem…” Michel Foucault dzisiaj, s. 39. 
110 W wywiadzie z 1984 roku - L’étique du souci de soi comme pratique de la liberté, 
stwierdza: “Odrzuciłem to, co zakładacie jako teorię podmiotu (théorie du sujet)– którą tworzy 
się w fenomenologii i egzystencjalizmie (...). Musiałem odrzucić pewną aprioryczną teorię 
podmiotu (...). On [podmiot] nie jest substancją (substance); jest formą (forme), a ta forma nie 
jest mimo wszystko identyczna z samą sobą (identique á elle-même)”, DIT, s. 718). 
111 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, s. 134. 
112 Martin Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, s. 41. 
113 Zob. Martin Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, ss. 37-59. 
114 Zob. Allan Megill, Prophets of extremity. Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, 
Berkeley 1985, s. 202, David Caroll, Paraesthetics: Foucault, Lyotard, Derrida, New York 
1987, s. 195. 
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niebezpieczeństwo. Foucaulta intryguje teŜ “doświadczenie graniczne”, którego mistrzami byli 

Nietzsche, Bataille i Blanchot, o czym szerzej wypowiada się dopiero w wywiadzie udzielonym w 

1978 roku dziennikarzowi Włoskiej Partii Komunistycznej, Duccio Trombadoriemu. Ci mistrzowie 

doświadczenia starają się “poprzez doświadczenie (l’expérience) osiągnąć taki punkt w Ŝyciu, który 

leŜy tak blisko niemoŜliwości Ŝycia, jak tylko to moŜliwe, który leŜy na granicy, czy ekstremum. 

Starają się oni zebrać zarazem maksymalną wielkość intensywności i niemoŜliwości (d’impossibilité). 

(…) Doświadczenie wedle Nietzschego, Blanchota i Bataille’a, (...), ma raczej za swoje zadanie 

odrywanie podmiotu od siebie (d’arracher le sujet à lui-même) 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, swojego rozpadu (dissolution)” (DIT, s. 43). Ten rodzaj doświadczenia Bataille 

określa jako “podróŜ do kresu moŜliwości człowieka”. Jego “doświadczenie wewnętrzne” nie znajduje 

zasady “ani w dogmacie (postawa moralna), ani w nauce (wiedza nie moŜe być jego celem ani 

źródłem)”115.  

 Foucault, który krytykuje pojęcie doświadczenia, będąc spadkobiercą “językowego zwrotu” i 

wpisując się w tradycję poststrukturalną, podejrzliwą wobec jakiegoś “doświadczenia pierwotnego”, 

utrzymuje i promuje rodzaj “doświadczenia granicznego”116, z jego aktywnym zadaniem “odrywania 

podmiotu od siebie samego”, przekracza granice “twardej” podmiotowości. Dlatego w Trosce o siebie 

z jednej strony mówi o ukonstytuowaniu się “doświadczenia seksualności” (“jeśli przez doświadczenie 

rozumieć wzajemną relację między dziedzinami wiedzy, typami normatywności i formami 

podmiotowości w obrębie kultury” (HS, s. 144), z drugiej zaś strony określa swoje ksiąŜki 

“protokołami doświadczenia”, które było “długie, prowadzone na ślepo, niejednokrotnie przychodziło 

je korygować i podejmować na nowo” (HS s. 149). Doświadczenie filozoficzne jest zatem w jego 

ujęciu nieustanną próbą zmiany siebie, próbą przekraczania siebie, aŜeby myśleć inaczej.  

 NaleŜy podkreślić, Ŝe wątek doświadczenia transgresywnego przenika całe dzieło 

Foucaulta117. W rozmowie z Trombadorim nazywa Historię szaleństwa ksiaŜką-eksploracją (livre 

d’exploration), ksiaŜką-doświadczeniem (livre-expérience), która miała zmienić jego samego. 

Powiada wręcz: “Je suis un expérimentateur et non pas un théoricien” (DIT, s. 42). Doświadczenie 

graniczne ma ponadto wymiar reaktywny: “jest zawsze jakąś fikcją (fiction), czymś skonstruowanym 

(fabrique), co istnieje jedynie po tym, jak zostało stworzone, a nie wcześniej: nie jest ono czymś, co 

jest <<prawdziwe>>” (DIT, s. 45). JednakŜe ksiąŜki Foucault są protokołami doświadczeń 

przeznaczonymi równieŜ dla innych. Doświadczenie jest, rzecz jasna, czymś, co przeŜywa się 

samemu, “jednak nabiera wartości”, kiedy przybierze “postać, dostępną dla innych” (DIT, s. 46), kiedy 

inni podąŜą jego śladem. Ostatecznie więc, doświadczenie moŜe stać się częścią kolektywnej praktyki 

(pratique collective), sposobem myślenia (façon de penser). Przykładem tej specyficznej funkcji 

                                                           
115 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. Oskar Hedemann, Warszawa: 
Wydawnictwo KR, 1998, s. 58. 
116 Zob. Martin Jay, Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, s. 59: “Jest 
jednakŜe wielką zasługą Foucault, Bataille’a i innych tak zwanych poststrukturalistycznych 
obrońców jego znaczenia, Ŝe zmusili nas do wykroczenia poza jałowy wybór pomiędzy naiwną 
doświadczeniową bezpośredniością a nie mniej naiwną dyskursywna mediacją tego 
doświadczenia, który o wiele za długo wydawał się naszą jedyna alternatywą”. 
117 Do tego “trangresywnego” i miejscami romantycznego wątku HSZ powrócimy później. 
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doświadczenia jest osobisty udział Foucaulta w ruchu antypsychiatrycznym118. Historia szaleństwa 

miała – w swoim oddziaływaniu - zmienić historyczne i teoretyczne odniesienie wobec szaleństwa, 

instytucji psychiatrycznych oraz prawdy dyskursu psychiatrycznego.  

 W jednym ze swych ostatnich tekstów Foucault definiuje natomiast krytyczny wymiar 

swojego myślenia jako “ontologię teraźniejszości”, która bada współczesne pole moŜliwego 

doświadczenia. Zgodnie z tym: “krytyczna ontologia teraźniejszości” formułuje projekt, w którym 

“krytyka tego, czym jesteśmy jest w tym samym czasie historyczną analizą granic, które są nałoŜone 

na nas i doświadczeniem wyjścia poza nie” (QL, s. 577, podkreślenie moje, AK). 

1.7.3. Historyczna nieadekwatność 

 Analizując Historię szaleństwa, pierwsze “dzieło” Michela Foucaulta, moŜna by się 

zastanowić, na ile tezy wygłaszane przez autora są zgodne z faktami historycznymi. Mimo, iŜ Foucault 

działa w opozycji do konwencjonalnych historii, i nie uwaŜa się za profesjonalnego historyka, warto 

by przytoczyć kilka argumentów krytycznych samych badaczy historii, skierowanych przeciwko 

tezom obecnym w Historii szaleństwa. Wiele stwierdzeń Foucaulta potwierdziło się, ale wiele teŜ 

poddano krytyce.  

 Krytykowano romantyczną wizję obłąkanego w czasach przeszłych, jako błąkającego się po 

wioskach i bezczynnie rozmyślającego pod drzewem dębu. Shorter podkreśla pierwotną brutalność i 

bezduszność wobec dewianckich postaci zachowań, nawet ze strony rodziny obłąkanego. 

 Zarzucano Foucault, Ŝe to, co ukazywał jako generalne podejście Zachodu wobec szaleństwa 

w zasadzie ogranicza się do francuskiej myśli i praktyki. Być moŜe rozwój sektora publicznego oraz 

centralistycznych rządów we Francji, które nie przyczyniały się w XVIII wieku do rozwoju psychiatrii 

akademickiej, wpłynęły na tak krytyczne spojrzenie Foucaulta na instytucjonalizację szaleństwa i 

podkreślanie silnych związków między psychiatrią i władzą. Wielkie zamknięcie nie miało tak 

radykalnego charakteru w Niemczech i Anglii119. Francuski sektor publiczny był szczególnie silnie 

rozwinięty, lecz jak stwierdza Shorter, mimo tego trudno mówić o “wielkim zamknięciu”: “We 

Francji, Foucault wybiera obszar z liczbą prawie 30 milionów ludzi, absurdem jest upieranie się przy 

jakimkolwiek wielkim zamknięciu. Liczba łóŜek psychiatrycznych była niewielka w kontekście 

obszernej populacji”120. W Europie Centralnej, będącej zestawem wielu małych państw (a nie 

scentralizowanym rządem jak we Francji) odpowiedzialność za opiekę nad chorobą psychiczną była 

podzielona między państwo (azyla), kościół (przytułki) i lokalną społeczność (więzienia). 

 Z kolei H.C. Eric Midelfort121 stara się wykazać, Ŝe zamykanie obłąkanych nie jest 

wymysłem klasycyzmu, lecz kontynuacją średniowiecznych monastycznych praktyk, ponadto 

                                                           
118 Ten wymiar dzieła Foucaulta wyda się moŜe bardziej jasny, kiedy zaczniemy analizować 
transgresywny i romantyczny wątek HSZ. 
119 Zob. Klaus Doerner, Madmen and Bourgeoisie: a Social History of Madness and Insanity, 
Oxford: Blackwell 1981 (tłumaczenie z niemieckiego wydania z 1969 roku).  
120 E. Shorter, A History of Psychiatry, s. 6. 
121 H. C. Eric Midelfort, Madness and Civilisation in Early Modern Europe: a Reappraisal of 
Michel Foucault, w: B.C. Malament, ed. After the Reformation: Essais in Honor of H. Dexter, 
Philadelphia 1980.s. 259. 
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podkreśla silny związek renesansowego szaleństwa z grzechem oraz często nieprzyjazne 

obchodzenie się w tym czasie z szaleńcami. W ten sposób osłabia akcentowany przez Foucaulta 

kontrast pomiędzy renesansem a klasycyzmem, a co więcej, kwestionuje istnienie słynnych 

renesansowych statków głupców (szaleńców), które wg Foucaulta wskazywały na “graniczne” 

miejsce obłąkanych w świecie renesansu. 

 Ogólnie rzecz biorąc wobec dzieła francuskiego filozofa pojawiło się szereg zarzutów 

historycznych i faktograficznych Oto najwaŜniejsze z nich: 

 

1) Są dowody okrucieństwa w stosunku do obłąkanych w średniowieczu. 

2) W późnym średniowieczu i w renesansie szaleńcy byli więzieni w celach, więzieniach, nawet 

klatkach. 

3) Dialog z szaleństwem w renesansie nie był tak obecny jak sugeruje Foucault. Szaleństwo często 

wiązano z grzechem; akceptowano realność szaleństwa - "szaleństwo jako część prawdy" - tak jak 

akceptowano realność grzechu. 

4) Wielkie zamknięcie pierwotnie nie dotyczyło dewiantów, lecz ubogich (przestępców, szalonych i 

po prostu biedaków) Moralna segregacja nie stanowiła centrum uwagi. 

5) Pod koniec osiemnastego wieku zamykanie biednych zaczęto traktować jako niewłaściwe; ale 

właśnie wtedy zamykanie szaleńców, jak wykazują statystyki, wzrosło (moŜe dowodzić to 

niefortunności foucauldiańskiej periodyzacji). 

6) Tuke i Pinel nie "wynaleźli" choroby umysłowej, opierali się raczej na wcześniejszych terapiach i 

metodach. 

7) W dziewiętnastym wieku moralne traktowanie szaleństwa nie stanowiło centrum medycznej uwagi. 

Lekarze widzieli w moralnej terapii Tuke'a niewłaściwe zastosowanie ich sztuki, dlatego unikali jej lub 

starali się przystosować je do własnej praktyki. 

 

 Widzimy więc, Ŝe w podejściu Michela Foucaulta znajdujemy wiele nieścisłości i 

wątpliwych interpretacji. Trudno jednak zaprzeczyć, Ŝe demaskuje on niektóre poglądy na temat 

oświeceniowego humanizmu. Za Klausem Doernerem moŜna stwierdzić, Ŝe podejście Foucaulta jest 

pierwszym waŜnym podejściem do socjologii (i historii) psychiatrii, aczkolwiek jednostronnym. 

 Inny badacz - Gutting - zgadza się w znacznym stopniu z krytykami historii uprawianej przez 

Foucaulta. Jednak uwaŜa, Ŝe naiwnej krytyce moŜna się łatwo przeciwstawić, twierdząc, iŜ autor 

Historii szaleństwa koncentruje się przede wszystkim na ogólnej, fundamentalnej postawie wobec 

szaleństwa, uwidaczniającej się w danej epoce. Ta postawa, czyli fundamentalne doświadczenie, nie 

musi się manifestować we wszystkich tekstach i praktykach danej epoki. Kiedy Foucault ukazuje wiek 

XVII i XVIII jako “wiek zamknięcia”, nie twierdzi bynajmniej, Ŝe takie praktyki nie były obecne w 

poprzednich epokach, stwierdza jedynie, Ŝe zamknięcie w klasycyzmie odgrywa nową i szczególną 

rolę w traktowaniu szaleńców. Jego teza nie jest empirycznym uogólnieniem, które moŜe być 

podwaŜone przez kilka przeczących przykładów. MoŜe być co najwyŜej odrzucona przez inną, 

bardziej satysfakcjonującą ogólną interpretacją danych. 
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 Gutting stwierdza jednak, Ŝe nawet ogólna interpretacja danych jest w przypadku Foucaulta 

często raŜąca. LekcewaŜąco odnosi się do nieścisłości faktograficznych Foucaulta, a jednocześnie 

krytykuje bardziej fundamentalne (strukturalistyczne) przesłanki jego analiz, które opierają się na 

przypuszczeniu, Ŝe w kaŜdym z większych historycznych okresów obecna jest pewna jednolita 

koncepcja szaleństwa: 

“Unifikuj ący schemat nie wytrzymuje uwaŜnego badania historii. Przyjęcie nierozumu i 

nowoczesnego szaleństwa jako niebezpieczeństwa dla burŜuazyjnych wartości, zamaskowanych pod 

postacią choroby, jest zbyt ciasny aby oddać sprawiedliwość złoŜoności i róŜnorodności postaw wobec 

szaleństwa w ciągu trzech ostatnich wieków”122. 

1.8. Romantyczne ujęcie szaleństwa  

 Nasze dotychczasowe rozwaŜania na temat foucauldiańskiego pojmowania szaleństwa 

świadomie ignorowały pewien jego wymiar, obecny przede wszystkim w “Przedmowie” i ostatnim 

rozdziale Historii szaleństwa. Foucault wykracza bowiem poza aspekty społecznej i instytucjonalnej 

historii i wskazuje na projekt, który związany jest z romantyzacją szaleństwa, z "pokusą 

romantycznego irracjonalizmu"123. Oprócz projektu zasadniczego (archeologii szaleństwa), 

odtwarzającego całokształt wzajemnych relacji wiedzy, władzy i etyki, dzięki którym szaleństwo 

mogło być sproblematyzowane (mogło zjawić się jako przedmiot wiedzy) jest teŜ u niego inny 

bardziej “poetycki” projekt. Jest to wątek, który ukazuje związki myśli ”wczesnego” Foucaulta z 

Bataillem, Barthesem, Blanchotem, Nietzschem, Heideggerem, czy psychoanalizą124. 

 W Historii szaleństwa autor sugerował jakoby szaleństwo, uwikłane w relacje społeczne i 

ekonomiczne było w rzeczywistości społeczną alienacją. W “Przedmowie” do tej ksiąŜki podkreśla 

znaczenie i ciągłą obecność szaleństwa w naszej kulturze, jako tego, co wyznacza granicę pomiędzy 

                                                           
122 G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, s.105. 
123 Ibidem, s. 265. 
124 Obecność tego wymiaru zasugerowaliśmy w czasie analizy doświadczenia “granicznego”. 
Niespójność projektu Foucaulta jest trudnością jaka napotyka czytelnik pragnący zrozumieć 
jego dzieło w całości. Wydaje się, Ŝe takim ogólnym i traktowanym bardzo umownie pojęciem, 
które pomoŜe powiązać pozornie odrębne i niespójne wątki myśli autora Historii szaleństwa, 
jest problematyka Innego, czy Obcego. Okazuje się, Ŝe Foucault na kaŜdym kroku kwestionuje 
oczywistość naszego rozumienia rzeczywistości i zmusza nas do tego abyśmy zakwestionowali 
oczywistość własnych załoŜeń i celów. W ten sposób staje się po części spadkobiercą 
Heideggera, którego krytyka metafizyki stawiała pod znakiem zapytania całą tradycję 
europejskiej filozofii. 
 Poszukiwanie tego, co obce, defamiliaryzacja, czy problematyzacja jest częścią 
projektu archeologicznego, który pokazuje jak uwikłani jesteśmy w epokową ekonomię 
myślenia, jak “postęp” historii napotyka szereg przeszkód i cięć niepojętych i niemoŜliwych do 
zrozumienia przez rozumny podmiot. Z kolei, genealogia ukazuje, Ŝe nie jesteśmy w stanie 
dotrzeć do źródeł naszego myślenia, jednocześnie otwierając nas na moŜliwość innego 
pojmowania rzeczywistości. Pojęcie “doświadczenia granicznego” równieŜ kieruje nas ku 
niemoŜliwości, chce abyśmy otwierali się na to co inne, obce aŜ do granicy własnego 
“rozpadu”. Natomiast wątek, który poruszamy obecnie pod hasłem “romantyzacja szaleństwa” 
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tym Samym a Innym (Obcym) i co jednocześnie daje moŜliwość określenia, czym nasza kultura jest, 

jaka jest jej toŜsamość, w jaki sposób ma poszukiwać swojej własnej historii. “Od zarania 

średniowiecza człowiek europejski pozostaje w relacji do czegoś, co niejasno nazywa Szaleństwem, 

Obłędem, Nierozsądkiem. Być moŜe tej mrocznej obecności zachodni Rozum zawdzięcza wiele ze 

swej głębi”125. Szaleństwo jako całkowicie, a jednocześnie nieokreślony raz na zawsze Inny (Obcy), 

nie moŜe zostać włączone w obręb tego Samego, w obręb samej kultury, musi zachować swą własną 

odrębność, po to, aby kultura zyskała własną toŜsamość. Wykluczenie szaleństwa nie jest tylko 

negatywnym aktem tego wykluczenia, jako Ŝe posiada teŜ pozytywne skutki dla kultury. Ten gest 

Foucaulta jest porównywalny z heideggerowską obsesją wydobywania z zapomnienia pewnego 

istotnego wymiaru myślenia, który był według niego źródłem powstania metafizyki i humanizmu. W 

Historii Szaleństwa pojawia się poetycka wizja granic naszego społeczeństwa i naszego 

doświadczenia: “MoŜna by stworzyć historię granic – tych niejasnych gestów, nieuniknienie 

zapomnianych po ich spełnieniu, przez które kultura odrzuca coś, co będzie jej Zewnętrzem”126. 

Analiza marginalnych grup naszej kultury i jej granicznych doświadczeń oraz analiza historycznych 

praktyk wykluczenia i marginalizacji, mają mu pomóc w zrozumieniu samej kultury. Kryminaliści, 

rewolucjoniści i szaleńcy znajdują się w miejscu, gdzie przebiegają granice i gdzie wartości i istota 

bytu społecznego poddawane są w wątpliwość. Nie jest to proste odróŜnienie tego, co normalne i 

patologiczne, gdyŜ jak wskazuje Canguilhem, podział ten pojawił się dopiero w wieku XIX-tym.  

 Liryczna i romantyczna historia szaleństwa przedstawia się w skrócie następująco. Wolne i 

posiadające swój język szaleństwo zostało w Klasycyzmie zamknięte, odebrano mu jakiekolwiek 

prawo głosu przez “Wielkie Zamknięcie” dewiantów, ludzi nierozumnych (jednostek aspołecznych). 

Następnie, pod koniec XVIII wieku i na początku wieku XIX, szaleńcy zostają uwolnieni z łańcuchów 

przez Tuke'a i Pinela, tylko po to (jak powiada Foucault), aby jeszcze skuteczniej zostać uwięzionym 

w więzieniu moralności (poprzez moralną kontrolę i dominację). Psychiatria pozytywistyczna jest 

tylko modyfikacją tego odosobnienia. W ostatnich partiach Historii szaleństwa autor jednak 

zapowiada powrót tragedii szaleństwa w literaturze, która ma uwolnić prawdę o człowieku i jego 

konfrontację z własnym przeznaczeniem. Autor koncentruje się na moŜliwości wypowiedzenia się 

szaleństwa samego poprzez sztukę i formułowania prawdy o szaleństwie przez nie samo. Wbrew 

temu, o czym była cała ksiąŜka jako opis obłędu (widziany oczami medycyny, sądownictwa, 

więziennictwa, sztuki). Foucault chce teraz, aby szaleństwo zaczęło mówić w pierwszej osobie. W 

“Przedmowie” zaś ma nadzieję, Ŝe jego archeologia jest w stanie odtworzyć jakieś pierwotne, 

fundamentalne doświadczenie, zafałszowane przez szereg operacji i dyskursów, w jakie wchodziło w 

historii kultury. Chce dotrzeć do tego, czym było przed ujarzmieniem. “Tworzyć historię szaleństwa 

znaczy zatem tyle: tworzyć studium strukturalne całości historycznej – obiegowych mniemań, 

instytucji, środków sądowych i policyjnych, pojęć naukowych – ujarzmiającej szaleństwo, którego 

                                                                                                                                                    

ma dotrzeć do podziałów i kulturowych mechanizmów, które wyodrębniają to co obce, a co 
jednocześnie jest “utajoną prawdą o człowieku”. 
125 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, w: “Literatura na Świecie”, Nr 6 (203) 1988, s. 136. 
Zob. teŜ J. Mizińska Głupota i bezmyślność, w “ANNales”, Sectio I, Vol. XIX, 3, 1994, ss.21-
33. 
126 Ibidem, s. 136. 
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pierwotny stan nie będzie mógł być odtworzony sam w sobie”127. Foucault nie traktuje juŜ szaleństwa 

jako przedmiotu, o którym wypowiada się zaoczne prawdy. Zwraca się do szaleństwa jako do 

“podmiotu” wypowiadającego samodzielnie własną prawdę, chce "wyjść od jego groźby, od jego 

prośby, a nie od języka rozumu"128. 

 W Klasycyzmie wykluczenie obłąkanego nie zostawiało moŜliwości porozumienia, dialogu 

między rozumem i szaleństwem. To drugie było “nierozumem”, czyli rozumem w delirium, nie 

posiadało języka, w którym mogło by rozmawiać, innego niŜ język rozumu. W XIX wieku, podobnie 

jak we wczesnym Renesansie, gdzie tragiczne doświadczenie szaleństwa było źródłem straszliwej 

prawdy o świecie (jak w Kuzynku mistrza Rameau Diderota, będącego według Foucaulta przejawem 

rozpadu klasycystycznego nierozumu), pojawia się moŜliwość rzeczywistej komunikacji między 

rozumem i szaleństwem. Tekst Diderota ukazał “powrót szaleństwa na obszar wypowiedzi, gdzie 

moŜna było mówić w pierwszej osobie i w mnóstwie czczych frazesów, w niedorzecznej gramatyce 

paradoksów odsłaniać coś, co zachowywało istotny związek z prawdą” (HSZ s. 464). 

 W ostatniej części Historii szaleństwa, noszącej tytuł “Antropologiczny krąg”, autor 

rozwaŜa, na podstawie analiz dotyczących współczesnego doświadczenia szaleństwa, czym moŜe ono 

być. Zgodnie z sugestią wypływajacą z Kuzynka mistrza Rameau twierdzi, Ŝe głos szaleństwa moŜna 

znaleźć w tekstach literatury: “Wypowiedź szaleństwa się odradza, lecz jako wybuch liryzmu” (HSZ s. 

465). 

 Szaleństwo - jego zdaniem - na nowo odnajduje swój język w poezji Hölderlina i Nervala. 

Język ten nie wypowiada (jak w tragicznym doświadczeniu Renesansu) “niewidzialnych figur świata" 

lecz “utajoną prawdę o człowieku” (HSZ s. 465). Widoczne jest pokrewieństwo i wpływ Heideggera 

(mniej lub bardziej bezpośredni), który twierdził, Ŝe nie w filozofii (metafizyce), a w poezji naleŜy 

szukać myślenia istotnego. Wydaje się, Ŝe szalony poeta zostaje “ugodzony” przez wezwanie bycia i 

posiada mowę, stanowiącą “domostwo bycia”129.  

 Widać równieŜ fascynację myślą Lacana, według którego Freud otworzył nas na dialog z 

szaleństwem i przedstawił nową wizję człowieka. Ego nie jest panem podświadomości, nasze idealne 

ego jest jedynie fikcją, efektem fundamentalnej alienacji, niezbędnej do tego abyśmy mogli wejść w 

porządek społeczny (faza zwierciadła). Freud pokazał nam, iŜ Ŝyjemy w nieoswojonym świecie w 

którym ego nie jest panem, a nasz umysł jest nieustannie dręczony przez, nieświadomość i pragnienie. 

Tego świata wewnętrznej rzeczywistości nie moŜemy ujarzmić, przewidzieć, uregulować. W ten 

sposób Lacan akcentuje tragiczny wymiar człowieka, którego pragnienia nie da się oswoić, 

ucywilizować przez naszą progresywną i naukową współczesność. 

 Prawdy wieszczone przez szalonych poetów są wyzwaniem dla ostrych kategorii myśli 

racjonalnej, gdy zakładają, “Ŝe wnętrze człowieka istnieje takŜe na zewnątrz, Ŝe skrajna podmiotowość 

styka się z oczarowaniem przedmiotem, Ŝe wszelki koniec wynika z nieuchronności nawrotu” (HSZ s. 

465). 

                                                           
127 Ibidem, s. 140. 
128 M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, w: “Literatura na Świecie”, Nr 6 (203) 1988, ss. 
143-53, tłum. Tadeusz Komendant. 
129 Zob. M. Heidegger, List o “Humanizmie”, w: Znaki drogi, Fundacja Aletheia, Warszawa 
1995,s 137 i dalej. 
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 Ten sam rodzaj prawd niesie ze sobą (juŜ w nie lirycznym języku) psychologiczna refleksja, 

broniąc się przed ujrzeniem w szaleństwie siebie, przed rozpoznaniem prawdy o nas samych. 

Refleksja o obłąkanym ”broni się przed nim, coraz dobitniej twierdząc, Ŝe obłąkany jest zaledwie 

rzeczą - rzeczą medyczną” (HSZ s.466). 

 Próba obiektywizacji szaleństwa wikła je w szereg antynomii, a wyniki i twierdzenia 

psychologii przeczą moŜliwości odnalezienia prawdy o nim. Jednostronne spojrzenie na szaleństwo, 

próby umieszczenia go w ścisłych ramach naukowej obiektywizacji, skazane są na niepowodzenie, jak 

kaŜdy wysiłek naukowej obiektywizacji człowieka, jak kaŜda próba poznania tego, co samo jest 

warunkiem poznania. Foucault na temat tych naukowych usiłowań pisze tak: 

“Ale nie oszukujmy się- powiada autor - pod ich spekulatywną powagą toczy się sprawa stosunku 

człowieka do obłąkanego, do tego dziwnego - tak długo obcego - oblicza, które teraz posiada 

przymioty zwierciadła” (HSZ s.466). 

 Pierwszą antynomią, o jakiej mówi Foucault, jest widzenie w szaleństwie powrotu do 

pierwotnego, prymitywnego stanu ludzkiej egzystencji (“dzieciństwo człowieka”) i jednocześnie 

postrzeganie w nim skutku cywilizacji (“początek obłędu leŜy w starości świata”). Powracając do 

wcześniejszych analiz choroby umysłu, pamiętamy, Ŝe “powrót do dzieciństwa” był obecny w 

teoriach psychoanalitycznych, które traktowały chorobę jako regres do wczesnych etapów rozwoju, 

który nie prowadził do rozwiązania konfliktu, lecz ten konflikt pogłębiał. Chory umysłowo lub 

neurotyk był w ten sposób umieszczony w świecie konfliktu, który objawiał się nieustannym 

nawrotem objawów i przymusem pewnych działań. Z kolei Tuke źródeł szaleństwa dopatrywał się w 

Ŝyciu nowoczesnego społeczeństwa, które czyni gwałt pierwotnym ludzkim predyspozycjom. 

Druga antynomia sprowadza się do tego, Ŝe współczesna psychiatria traktuje obłąkanie jako 

zaburzenie organiczne (“obłęd jest zakłóceniem czynności mózgowych”), “daje zatriumfować sferze 

organicznej, jedynej prawdzie o człowieku, którą moŜna obiektywizować i postrzegać naukowo” 

(HSZ s.467). Ale w tym samym czasie szaleństwo objawia prawdę, która nie moŜe być uwidoczniona 

w schorzeniach ciała, gdyŜ “za sprawą obłędu budzi się wewnętrzny świat złych instynktów, 

zboczenia, cierpień i gwałtu, który przedtem pozostawał w uśpieniu” (HSZ s. 467). Chory staje się 

obiektem badań, co nabrało pełnego wymiaru w pozytywistycznych podejściach do psychiatrii. 

Jednocześnie psychiatra stoi na straŜy moralnych wartości burŜuazyjnego społeczeństwa, 

skierowanych przeciwko szaleństwu, jako moralnemu upadkowi i nieustannemu zagroŜeniu 

moralnego porządku. 

 Trzecia antynomia polega na tym. Ŝe obłąkanego traktuje się jako nieodpowiedzialnego za 

swoje czyny, "spętanego siłą swoich afektów", a jednocześnie obłęd nie posiada Ŝadnej racji, jest 

całkowicie pozbawiony przyczyny. “Prawda obłędu tkwi w jego niczym nie związanym 

automatyzmie” (HSZ, s. 468). 

 Czwarta antynomia ukazuje, Ŝe badanie szaleństwa odkrywa prawdę o ludzkiej naturze, 

będącej podstawą jego wyleczenia. Jednocześnie prawda, jaką uwalnia szaleństwo, przeciwstawia się 

moralnej i społecznej prawdzie o człowieku, jest ich “prostą odwrotnością”. Wszelka zaś terapia 

polega na “represji tamtej prawdy niedopuszczalnej, zniweczeniu zła, które w niej panuje, odrzuceniu 

tych pragnień i gwałtów” (HSZ s. 468). Szaleństwo ujawnia prawdę o człowieku, jego ograniczeniach, 
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deformacjach, o tym co nie myślane, nieświadome, obce, co go zniewala i niszczy. Jednoczesna próba 

całkowitego zdefiniowania szaleństwa pod postacią choroby umysłu, jest wyrazem wiary w to, Ŝe 

moŜna dotrzeć do prawdy o sobie, odkryć własną naturę, a ostatecznie, niczym ego-cogito, stać się dla 

siebie przezroczystym w całkowitym samopoznaniu. 

 

 Te antynomie są przyczyną ciągłych konfliktów między teoretycznymi interpretacjami. 

Współczesność nie jest w stanie rozwinąć spójnego teoretycznego podejścia do szaleństwa. W 

Klasycyzmie mieliśmy sprzeczność pomiędzy wiedzą pozytywną (klasyczne klasyfikacje obłędu) a 

negatywną rzeczywistością obłędu. Obecne sprzeczności zachodzą pomiędzy tym, co szaleństwo 

ujawnia z tragicznej rzeczywistości człowieka a koncepcją ludzkiej natury, będącej wyrazem 

społecznych wartości, za którymi opowiada się psychologia i psychiatria. 

 Foucault twierdzi, Ŝe tak jak pod przesłanką Klasycznego widzenia szaleństwa leŜała 

koherentna struktura, “binarna struktura nierozumu klasycystycznego (prawda i zmylenie, światło i 

widziadło, byt i niebyt, Dzień i Noc)” (HSZ s.469), tak struktura współczesna jest potrójna: “człowiek, 

jego szaleństwo i jego prawda” (HSZ s. 469). Autor zapowiada analizę takiej struktury w innym 

studium, ale jak się okaŜe, nie zostanie to nigdy zrealizowane130. 

 W eseju Szaleństwo, nieobecność dzieła (1964) Foucault wskazuje, między innymi, w jakim 

kierunku podąŜa nauka, której centralnym pojęciem jest “choroba umysłu”: “bo ona [choroba], próŜno 

w to wątpić, wkracza do coraz lepiej kontrolowanej technicznej przestrzeni – juŜ dziś w szpitalach 

farmakologia zamieniła sale furiatów w olbrzymie pozbawione Ŝycia akwaria”131. Okazuje się, Ŝe 

dyskurs psychiatryczny i jego antynomie spowodowane są obecnością antropologicznej perspektywy, 

czy jak mówi Foucault – “całości antropologicznej”132. To humanistyczne podejście ma paradoksalny 

charakter: człowiek rozumu – cogito, pragnie uwolnić się od zwierzchności tego, co jest mu obce, a 

napotyka jedynie to, co przesłania moŜliwość własnej przejrzystości i odkrywa szereg ograniczeń 

samopoznania. Dyskurs humanistyczny jest częścią humanistycznej “paplaniny”; stał się moŜliwy, 

poniewaŜ zapomniał o pewnym wymiarze ludzkiej historii, utrzymując “dystans wobec szaleństwa”. 

Człowiek postanowił “umieścić po drugiej stronie granicy nawet to, co zaleŜało od niego i od czego 

był uzaleŜniony”133.  

 Pełen antynomii labilny dyskurs psychiatrii, pragnący odkryć prawdę o chorobie umysłu i 

jednocześnie prawdę o człowieku jest prefiguracją obecnej w Słowach i rzeczach i kontynuowanej w 

koncepcji władzy krytyki nauk humanistycznych. JuŜ w roku 1964 Foucault zapowiada “śmierć 

człowieka”: “ów człowiek był suwerennym podmiotem i słuŜalczym przedmiotem wszelkich 

dyskursów o człowieku wyalienowanym. Na szczęście umiera od tej paplaniny”134. 

 

                                                           
130Pewne elementy takiej analizy moŜna odnaleźć w Słowach i rzeczach. 
131 “Literatura na Świecie”, 1988/6, s. 153. 
132 Ibidem, s. 152. 
133 Ibidem, s. 145. Według Foucault dyskurs humanistyczny, stał się moŜliwy poprzez to, Ŝe 
człowiek zamknął się na to, co warunkuje jego powstanie, nadając sobie status 
transcendentalny. Jednocześnie to, co w człowieku negatywne to, co nie myślane, nie da się 
całkowicie zredukować do tego co świadome i poznane, i nad czym człowiek ma władzę. 
134 Ibidem, s. 145. 
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 Język psychiatrii uniemoŜliwia wypowiedzenie prawdy o szaleństwie. BliŜsze związki 

istnieją pomiędzy nim a sztuką. Foucault nie twierdzi jednak, Ŝe szaleństwo moŜe wypowiedzieć się 

poprzez sztukę, Ŝe twórczość i obłęd mają to samo źródło. Przeciwnie, tam, gdzie pojawia się 

szaleństwo, tam sztuka znika: “Obłęd jest absolutnym rozbiciem twórczości” (HSZ s.482), “Nie ma 

obłędu tam, gdzie jest dzieło” (HSZ s. 483). Podobne stwierdzenie znajdziemy u Jerzego Krzysztonia, 

który sam będąc ofiarą obłędu pisze: “nie sposób pisać w obłędzie, chociaŜ moŜna na pograniczu 

obłędu, czasem się to udaje – tak powstało wiele dzieł ducha ludzkiego, które pozostały w historii 

kultury jako świadectwa geniuszu, arcydzieła. Sam obłęd jest destrukcją (...)”135. 

 

 Renesansowa tragedia szaleństwa powraca znowu do naszego języka, ale szaleństwo 

artystów niszczy ich sztukę, nawet jeŜeli szaleństwo jest jej podstawą. Kiedy sztuka przekracza granice 

pomiędzy rozsądkiem a szaleństwem, pisanie (dzieło) staje się niczym więcej niŜ psychologicznym 

dokumentem, produktem choroby, symptomem. Podobnie sztuka, jej dzieło wyklucza obecność 

szaleństwa. Dzieło sztuki moŜe być tylko podobne do szaleństwa, albo tworzyć wraŜenie szaleństwa 

(imitować go). Nie jest jednak językiem szaleństwa samego. TakŜe mówienie o szaleństwie, 

wypowiadanie samego szaleństwa językiem filozofii okazuje się zadaniem niemoŜliwym i to nie tylko 

dla klasycznego rozumu.  

 JuŜ podczas obrony przez Foucaulta Folie et déraison jako tezy doktorskiej, Henri Gouhier 

zauwaŜył pewną “waloryzację” doświadczenia szaleństwa w świetle przypadków Antonina Artauda, 

Nietzschego i Van Gogha136 Natomiast, gdy Foucault stwierdził, iŜ aby mówić o szaleństwie trzeba 

mieć talent poety, George Canguilhem odpowiedział, “ale pan go ma”137. Michel Serres zaś pisał:  

“Architektoniczny rygor byłby daremny, jeśli poza strukturalnym rozumieniem nie zostałaby 

uwolniona bardziej sekretna wizja, bardziej Ŝarliwa uwaga. Dzieło byłoby dokładne, ale nie całkiem 

prawdziwe. To dlatego w samym sercu logicznego argumentu, w sercu dokładnej erudycji 

historycznego podejścia, krąŜy głęboka miłość –i nie co najmniej nieokreślona miłość ludzka, ale 

prawie religijna - do tej mrocznej populacji, w której rozpoznawany jest nieskończenie blisko siebie 

jako inny. Dlatego ta ksiąŜka jest takŜe płaczem…”138. 

 Projekt Michela Foucault poddaje ostrej krytyce Derrida, który podkreśla fakt, iŜ autor, 

pisząc Historię szaleństwa, chce stworzyć historię odmienną od juŜ napisanych. Chce napisać historię 

samego szaleństwa, nazywając szaleństwo “nieobecnością dzieła” (“l’absence d’œuvre”) i 

podkreślając niemoŜność mówienia o nim językiem racjonalnym, wymykanie się szaleństwa 

filozoficznemu namysłowi. Foucault, chcąc uciec przed pułapką zastawioną przez rozum na 

szaleństwo, stwierdza, Ŝe nie naleŜy do tego uŜywać języka psychiatrii, tego monologu rozumu nad 

szaleństwem. Konstatuje, Ŝe językiem samego szaleństwa jest milczenie. Projekt “archeologii 

milczenia”, traktowanie szaleństwa jako “nieobecności dzieła”, wobec którego wszelkie sposoby 

ujęcia w wiedzy są nieudane, jest próbą obrony szaleństwa przed powtarzanym od wieków i tak łatwo 

narzucającym się gwałtem.  

                                                           
135 J. Krzysztoń, Obłęd, tom pierwszy, Warszawa: PIW, 1995, s. 8. 
136 D. Eribon, Michel Foucault (1926-1984), s.139.  
137 Ibidem, s. 133.  
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 Dla Derridy Foucault, który staje po stronie szaleństwa, i zgłasza heroiczną wręcz potrzebę 

jego ujawnienia w czystej postaci, prawdopodobnie sam ponawia gwałt na szaleństwie. Autor Marges 

de la philosophie zastanawia się czy przypadkiem “archeologia milczenia” nie jest umieszczona w 

przestrzeni racjonalnej, czy rzeczywiście jest tak niewinna i tak nieskaŜona. Być moŜe jest 

“zorganizowanym ładem, syntaksą, dziełem [...], czy archeologia milczenia nie będzie 

najskuteczniejszym, najsubtelniejszym ponowieniem, repetycją w nieuniknienie dwuznacznym sensie 

słowa, popełnionego na szaleństwie gwałtu i to od samego początku?”139. Co więcej, Derrida nie wini 

specjalnie Foucaulta za ten gwałt; podejrzewa, Ŝe ujęcia i obiektywizacji szaleństwa nie moŜna 

uniknąć, gdyŜ zachodnia kultura, jej racjonalność, sama wyznacza ten sposób “odczytania” 

szaleństwa: “Jeśli Ład, o którym mówimy - stwierdza Derrida - jest tak potęŜny, jeśli jego potęga jest 

jedyna w swoim rodzaju, wynika to z jego naddeterminującego charakteru i z uniwersalnej i 

strukturalnej, z uniwersalnej i bezgranicznej współodpowiedzialności, która narzuca kaŜdemu, kto 

słyszy go w swym języku, nawet jeśli zamierza on ten ład denuncjować”140. 

 Jego zdaniem, ładu, który rządzi naszym myśleniem, i który racjonalizuje szaleństwo nie 

moŜna zadenuncjować w inny sposób niŜ poprzez rozumne analizy. Derrida stwierdza teŜ, iŜ projekt 

Foucault jest niemoŜliwy do zrealizowania, gdyŜ chce wypowiedzieć to, co z definicji jest 

niewypowiadalne. Mówić o szaleństwie, to jakby stać po przeciwnej stronie, po stronie jego wrogów, 

to podwaŜać rozum przez Rozum. W ten sposób Derrida sugeruje, Ŝe autor Historii szaleństwa 

przesadza w swych “romantycznych zapędach” Popada w sprzeczność i przedstawia projekt 

niemoŜliwy do zrealizowania taki, który nie tyle moŜe być zrealizowany w ramach racjonalnej 

argumentacji, co w “patosie” dzieła.  

1.9. Myślenie transgresyjne 

1.9.1. Transformacja filozofii 

 Historia szaleństwa zawiera w sobie co najmniej dwa odrębne projekty: projekt 

archeologiczny oraz myśl na temat granicy. RozwaŜania dotyczące granic naszej kultury i roli 

szaleństwa jako tego, co jest “Innym” naszej kultury, wiąŜą się z projektem teoretycznym, szczególnie 

silnie obecnym w twórczości Foucault z początku lat 60-tych (np. w tekście poświęconym 

Bataille’owi pt. Przedmowa do transgresji). Ten aspekt jest dla nas waŜny, jako Ŝe problem 

przekroczenia zewnętrznych granic, pojawia się w latach 80-tych, między innymi w tekście Co to jest 

Oświecenie?, w którym autor próbuje zredefiniować swój własny projekt krytyczny.  

                                                                                                                                                    
138 Michel Serres, Géométrie de la folie, “Mercure de France”, August 1962, ss. 683-696. 
139 Jacques  Derrida, Cogito i historia szaleństwa, w: “Literatura na Świecie” 1988,6 (ss. 154-195), 
tłum. Tadeusz Komendant, s. 158. (Cogito et l'histoire de la folie, w: Ecriture et la difference. 
Paris: Seuil, 1967.) 
140 Ibidem, s. 159. 
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 Tradycyjne rozumienie filozofii jako próby poszukiwania podstaw dla własnej wiedzy 

wydaje się dla Foucault niewystarczające; dostrzega on niedostatki mówienia o Innym (Obcym) 

językiem Kanta i Hegla. Kanta, poniewaŜ w swojej krytyce wyznacza rozumowi granice nie do 

przekroczenia, przez co krytyka wydaje się niepełna (zauwaŜył to juŜ Nietzsche), jak gdyby 

dogmatyczna. Językiem Hegla, albowiem chciał on w swojej wizji rozumu zdominować całą 

rzeczywistość, zawłaszczyć ją, nie zostawiając miejsca dla inności, odrębności.  

 Autor preferuje postawę krytyczną i historyczną, gdzie sam rozum jest historycznym 

zjawiskiem, którego normy są otwarte na wyzwania analizy krytycznej. RozwaŜania odbywają się w 

nietzscheańsko-bataille'owskiej perspektywie “śmierci Boga”. Oznacza to brak zewnętrznego bytu, 

brak absolutnego Innego, do którego moglibyśmy się odwołać, aby naszą refleksję uprawomocnić. 

Jednym z centralnych pojęć myśli Bataillle’a jest “doświadczenie wewnętrzne”, które odnosi się do 

“ustawicznego podawania wszystkiego w wątpliwość (kwestionowania wszystkiego)”. 

Doświadczenie nie prowadzi do “jakiegoś z góry wyznaczonego celu”, jego zasadą jest “niewiedza”. 

Tutaj ujawnia się foucauldiański nacisk na nieustannie ponawiane doświadczenie graniczne, 

nieustanne eksperymentowanie, zadanie “odrywania podmiotu od siebie”. 

 Ten styl myślenia obraca się wokół tego, co Rorty nazywa “autokreacją”, poszukiwaniem 

“prywatnej autonomii”, skontrastowanej z “publicznym oddźwiękiem i uŜytecznością”. Foucault staje 

się spadkobiercą myśli francuskiej, którą charakteryzuje zaangaŜowanie w “radykalna krytykę” w 

opozycji do anglosaskiej “argumentacji”: “ta róŜnica między pragnieniem nowych słowników, a 

pragnieniem nowych argumentów pozostaje ściśle związana z róŜnicą między polityką rewolucyjną a 

reformistyczną”141.  

 Foucault usiłując opisać relację pomiędzy "Tym samym" (l'Meme), a "Innym" (l'Autre), 

poszukuje punktów, w których przebiega między nimi róŜnica, przestrzeni, w której dostrzegalna jest 

granica pomiędzy nimi. MoŜliwość tego rodzaju poszukiwań, stwierdza Foucault w swym tekście 

poświęconym Bataille’owi, otworzył sam Kant,: “w dniu, gdy sformułował - w jakŜe zagadkowy 

jeszcze sposób - dyskurs metafizyczny i refleksję o granicach naszego rozumu”. Lecz, jak twierdzi 

dalej, zniweczył ją “zamykając je za pomocą kwestii antropologicznej”142, później zaś uczynił to 

Hegel poprzez swoją dialektykę. 

 Foucault oferuje nam model myślenia transgresyjnego, który powróci w tekstach z lat 80-

tych143, gdzie myśl nie powinna być nakierowana na zdobycie pewności, ale winna zwracać się ku 

granicom (zewnętrzności), ku kwestionowaniu dotychczasowego sposobu myślenia i poszukiwaniu 

nowych moŜliwości ich przekroczenia. O ile Kant koncentrował się na określeniu granic, których 

myśli nie wolno przekraczać, współcześnie jest to zadanie “praktycznej krytyki, która przybiera postać 

moŜliwej transgresji” (QL). “Myślenie o granicy”, o krawędzi, która oddziela to Samo od Innego, 

słuŜy analizie i opisowi obu z nich. Sposób myślenia, w którym ogromną rolę odgrywa “transgresja”, 

                                                           
141 R. Rorty, Cosmopolitanism without Emancypation, (w:) Philosophical Papers, vol. I, 
Cambridge: CUP, 1991,s.221. 
142 M. Foucault, Przedmowa do transgresji, w: Osoby. Transgresje 3, wybór i opracowanie 
Maria Janion i Stanisław Rosiek, Gdańsk 1984, s. 308. 
143 “Późny” Foucault będzie definiował swą postawę krytyczna w terminach transgresji. 
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przekraczanie granic144 ma według niego zarówno rolę krytyczną, jak i ontologiczną. Funkcja 

krytyczna polega na moŜliwości badania skończoności (tego samego), która znajduje się w obrębie 

granic wiedzy empirycznej145. Funkcję ontologiczną napotykamy podczas “transgresji” poprzez 

granice oddzielające To Samo i Inne, która wskazuje (owa transgresja), gdzie się te granice 

znajdują146. Transgresja wskazuje, gdzie leŜą granice, poniewaŜ istnieją i są widoczne w momencie 

ich przekroczenia; dopóki ich nie przekroczymy nie wiemy o ich istnieniu i podziałach i 

ograniczeniach, jakie na nas nakładają147. Foucault, w odróŜnieniu od Kanta (którego myśl o granicach 

rozumu doprowadziła do struktur apriorycznych będących warunkiem naszej wiedzy), nie koncentruje 

się na strukturach determinujących wiedzę a priori, lecz na tym “co wydaje się być warunkami 

uwolnienia obszaru dla którego mają one przypadkowe, historyczne źródła”148. Projekt historycznej 

krytyki Foucaulta porzuca tradycyjny cel filozofii, będący ugruntowaniem teoretycznej i praktycznej 

wiedzy, zrozumienia istotowych, uniwersalnych struktur myśli i rzeczywistości. Foucault, podobnie 

jak Nietzsche i Bataille nie chce tworzyć projektu, odrzuca heglowską wizję spełnienia ludzkiego 

powołania, nie chce zamykać świata w racjonalnych granicach, chce raczej dąŜyć do “miejsc 

krańcowych i “pór krańcowych”, do “stref podzwrotnikowych” (Deleuze). Aczkolwiek w odróŜnieniu 

do Nietzschego, Lacana i Bataille’a nie rewindykuje popędów. Chce raczej wymyślić nowy eros 

myślenia, który, nie będzie odwoływał się do wzniosłej i tragicznej, aczkolwiek ukrytej i trudnej do 

zwerbalizowanej prawdy o nas samych. Dlatego poprzez archeologiczne i genealogiczne analizy 

“stosuje filozoficzne umiejętności analityczne w celu odkrywania i, kiedy to moŜliwe, rozwiązywania 

przypadkowych ograniczeń myśli” 149. 

 Foucault stawia pod znakiem zapytania nasze współczesne pojmowanie szaleństwa, 

otwierając moŜliwość myślenia inaczej. Nie tworzy utopii. Nie chodzi o projektowanie idealnego 

społeczeństwa (np. wyemancypowanego), lecz raczej o próbę ironicznego dystansu wobec 

współczesnej rzeczywistości, poprzez np. wyjawienie prawdopodobnego zdziwienia przyszłych 

pokoleń, Ŝe oto w tak dziwaczny sposób postrzegaliśmy świat i siebie samych. Dlatego moŜe 

stwierdzić:  

“Być moŜe kiedyś nie będzie wiadomo, czym mogło być szaleństwo. Jego figura zamknie się w sobie, 

nie pozwalając nawet odcyfrować śladów, jakie pozostawiła. Czy dla nieświadomego rzeczy 

                                                           
144O transgresywnym wątku w twórczości Foucaulta, i wpływie G. Bataille'a mówi G. Gutting, 
(1989, s. 4 w “Introduction”), oraz Komendant, Władze dyskursu, s.16 gdzie twierdzi, Ŝe 
trangresja jest jednym z trzech wątków w dziele Foucaulta: "Korytarz pierwszy: transgresja. 
To pytanie o historyczne i transcendentalne granice rozumu, o szaleństwo i graniczne 
doświadczenia, którymi zdaje się ekscytować XX-wieczna kultura, Nietzscheańskio-
Bataille'owskie pytanie o moŜliwości Ŝycia w świecie, którego nie określa z zewnątrz Ŝadna 
instancja". 
145 M. Foucault, Przedmowa do transgresji, s. 307. 
146 Zob. G. Bataille, Madame Edwarda, tłum. Wojciech Gilewski i Tadeusz Komendant, w: 
George Bataille, Historia oka i inne historie, Kraków, Oficyna Literacka, 1991, s.51” "To 
zbytek sprawia, Ŝe byt jest najpierw, poza wszelkimi rzeczami, poza jakimikolwiek granicami. 
Byt zapewne takŜe ujęty jest w jakieś granice; one to pozwalają nam mówić". 
147 Zob. M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, s. 147: "Od dawna wiadomo teŜ, Ŝe 
początków człowieka nie określa wolność, ale granica i nieprzekraczalna linia". 
148 G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, s. 3. 
149 Ibidem, s. 3. Cechy filozofii Foucaulta róŜniące go od Kanta zestawia Rajchman w: Freedom 
of philosophy, s. 106-108.  



 

 

85 

85 

spojrzenia ślady te będą czymś ponad prostą czerń znaczków? (…) Artauda uzna się za podłoŜe (a nie 

zerwanie) naszej mowy; nerwice za konstytutywne formy (a nie dewiacje) naszego społeczeństwa. Co 

odczuwamy dzisiaj jako granicę, obcość, rzecz nie do wytrzymania, zyska serenitas pozytywności. Co 

określamy obecnie mianem Zewnętrza, kto wie, czy któregoś dnia nie będzie nas określało”150. 

1.9.2. Modernistyczna wzniosłość 

 Diagnoza kultury, obecna w Historii szaleństwa, jest krytyczna. Alienacja szaleństwa i 

represja inności są przejawem kryzysu, w przezwycięŜeniu którego mogą wziąć udział jedynie ci 

myśliciele, których myślenie jest wystarczająco wnikliwe, którzy penetrują marginalne obszary 

ludzkiej rzeczywistości. Jak stwierdza Bataille: “umysł porusza się w przedziwnym świecie, złoŜonym 

z trwogi i ekstazy”, doświadczenie “nie daje ukojenia”. O jednym z głównych swych dzieł 

“L’epérience intérieure” zaś powiada: “ksiąŜka ta jest opisem pewnej rozpaczy”151. 

 John Rajchman stwierdza, Ŝe próba odkrycia szaleństwa w języku awangardowej literatury, 

próba transgresji ograniczeń nałoŜonych na nas przez dyskurs jest częścią modernistycznej postawy, 

przejawem “modernistycznej wzniosłości”, która dostrzega związki między sztuką a doświadczeniem 

granicznym, między poezją a szaleństwem. Wzniosłość jest nostalgią za tym, co nieprzedstawialne. 

Sztuką modernistyczną nazywa J. Lyotard taką sztukę, “która poświęca swe procedury przedstawianiu 

faktu, Ŝe istnieje coś nieprzedstawialnego”. Ta “estetyka wzniosłości jest pełna nostalgii, “pozwala ona 

bowiem czynić aluzję do nieprzedstawialnego jedynie pod postacią nieobecności treści”152. W tym 

modernistycznym pisaniu powraca szaleństwo, tym razem w głosie poetów, pisarzy i filozofów. 

Hölderlin, Nietzsche, Artaud, Pound, którzy przechodzili swe epizody psychiatryczne, a ich głos był 

poddawany medykalizacji, ujmowany wyłącznie jako fakt medyczny, który trzeba leczyć: 

”Wkraczając w inną dziedzinę wykluczonego języka (posiniałą, uświęconą, trwoŜliwą, wzniesioną 

prostopadle ponad sobą, skazaną na siebie w bezuŜytecznym i transgresywnym Fałdzie dziedzinę, 

której na imię literatura) szaleństwo wyzbywa się pokrewieństw - odwiecznych lub niedawnych, to 

zaleŜy od wybranej skali – z chorobą umysłową”153. W ten sposób pisarz i filozof jako nieustraszony 

poszukiwacz doświadczeń granicznych staje się waŜną postacią, która pogardza konsumentami 

masowej kultury, ludźmi nieautentycznymi, pełnymi lęku neurotykami. Takimi heroicznymi 

                                                           
150 M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, s. 143. Entuzjazm Foucaulta wobec 
szaleństwa jako najbardziej ekstremalnego doświadczenia naszej kultury, nie trwał długo, 
aczkolwiek samo myślenie o zewnętrznych granicach kultury, pojawiało się jeszcze w róŜnych 
postaciach, powracając w pismach ostatnich jako program modelu krytyki, która ma na celu 
przekroczenie, transgresję dotychczasowych sposobów porządkowania rzeczywistości. 
Wkrótce w Naissance de la clinique, miejsce szaleństwa zajmuje śmierć. Choroba jako 
powolne ujawnienie śmierci  w Ŝyciu daje moŜliwość ujawnienia śmierci jako przedmiotu 
wiedzy. Natomiast w Les Mot et les choses, doświadczeniem granicznym staje się “bycie 
języka” (w modernistycznej literaturze Artauda, Hölderlina, Pounda). Te figury szaleństwo, 
śmierć, język (a nawet seksualność), pełnią podobną rolę, stają się jedną z moŜliwych granic, 
stanowią uprzywilejowane miejsce komunikacji między Tym samym a Obcym. 
151 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, s.49. 
152 J. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: 
Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków: Wydawnictwo 
Baran i Suszczycki, 1997, s. 60. 
153 M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, s. 152. 
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myślicielami są Marks, Heidegger, Nietzsche, Freud, którzy ukazują niewypowiadalne źródła naszego 

doświadczenia, skierowane przeciw petit bourgeois, ku autentycznemu doświadczeniu trwogi, ku 

dionizyjskiemu zatraceniu, lub sięgają do głębokich elementów ludzkiej psychiki. Modernistyczna 

wzniosłość pokazuje, Ŝe świat spoczywa na fundamentalnej Nicości, ukazuje otchłań, która jest 

granicą naszego doświadczenia: “Czas wreszcie przejrzeć na oczy – języka literatury nie określa ani to 

co zostało powiedziane, ani nadające mu znaczenie struktury. Ma on własny byt, a właśnie o byt pytać 

trzeba. CóŜ to za byt dzisiaj? Bez wątpienia ma on coś wspólnego z autoimplikacją, z sobowtórem, z 

pustką, jaka się w nim rozwiera”154. Odkrycie tych granicznych doświadczeń jest moŜliwe tylko dla 

artystów, którzy heroicznie docierają do źródła naszego języka, tego co niecywilizowane i 

niewyraŜalne: “a daleko od patologii, po stronie języka, gdzie fałduje się on niczego jeszcze nie 

mówiąc, rodzi się nowe doświadczenie, gdzie zmierza nasza myśl” 155.  

 WaŜną postacią okazuje się tutaj Freud, który chciał, aby szaleństwo samo się 

wypowiedziało. Oczywiście jest to Freud odczytany przez Lacana w terminach literackich, 

językowych (hermeneutycznych), a nie XIX wiecznej biologii. Rajchman powiada, iŜ: 

“Wraz z Lacanem, psychoanaliza stała się teorią tego, czym podmiot musi być, o ile twierdzenia 

modernistycznej literatury dotyczące znalezienia fundamentalnych źródeł zarówno doświadczenia jak 

i sztuki mają być wzięte na serio. Psychoanaliza staje się teorią modernistycznej wzniosłości”156. 

 W ten sposób Foucault przeciwstawia normalizacyjnej władzy psychiatrii, (psychiatrycznej 

chorobie), literackie i poetyckie szaleństwo. W latach 70-tych zweryfikuje on jednak pogląd, iŜ pisarze 

mogą odgrywać tak duŜą rolę w kulturze, iŜ mieliby oferować ludzkości nowy sposób myślenia, wizję 

nowego społeczeństwa. Awangardowa literatura nie moŜe być alegorią całego społeczeństwa, a artysta 

nie powinien mówić niezaleŜnie od swego konkretnego połoŜenia. Foucault wyrywa się z obsesji 

prymatu języka, nie chce być “intelektualistą uniwersalnym”, który widzi dalej i więcej niŜ inni, który 

innym głosi prawdy, jakie on sam odkrywa dzięki swej uprzywilejowanej pozycji. W jego pisaniu 

znika modernistyczna nostalgia, wyrzeka się pocieszenia. Pisze genealogię postaci pisarza, autora, 

umieszczając go w całym systemie róŜnych praktyk, wśród których są równieŜ praktyki literackie i 

językowe. Historia, która nas określa “ma postać wojny raczej, niŜ języka, relacji władzy a nie relacji 

sensu”157. Figura pisarza i autora stała się częścią szerszej problematyzacji subiektywności, częścią 

praktyk władzy, które ujarzmiły jednostkę, czyniąc ją istotnym elementem społeczeństwa; władzy 

która indywidualizuje i totalizuje zarazem. To dopiero w XIX wieku powstała idea, Ŝe literatura naleŜy 

do autora, podobnie jak dopiero współcześnie, próbuje się nazywać kogoś - pisarzem-

homoseksualistą. Wcześniej był on po prostu pisarzem (“intelektualistą uniwersalnym”), a problem 

jego orientacji seksualnej okazywał się nieproblematyczny, nie był istotny. Dlatego Foucault przestaje 

wierzyć, Ŝe to np. Artaud moŜe zapowiedzieć koniec psychiatrii instytucjonalnej. Jest to tak mało 

realne, jak nierealna byłą wiara artysty awangardowego, który wierzył, Ŝe to on najbardziej dostrzega 

dokąd zmierza ludzkość, stojąc na przełomie epok. W Historii seksualności poszukiwanie tajemnicy, 

                                                           
154 Ibidem, s. 152. 
155 Ibidem, s. 153. 
156 J. Rajchman, Freedom of philosophy, s. 20. 
157 M. Foucault, Truth and Power, s. 56. 
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niedostępnej i niedosięgłej seksualności nie jest poszukiwaniem głębokiej prawdy o kondycji ludzkiej, 

lecz pewną mityczną konstrukcją, która odgrywała waŜną rolę we współczesnej grze władzy. 

 Ujęcie Foucaulta, będąc częścią dyskursu nowoczesności najpierw traktuje chorobę 

psychiczną jako społeczną alienację, krytykuje psychoanalizę, która nie dostrzegała 

socjoekonomicznych sprzeczności. Później zaś Foucault stwierdził, Ŝe choroba umysłowa jest 

ostatnim stadium historycznego zaprzeczenia nieswojości (Umhamlichkeit). Widać tutaj zgodność z 

myślą wczesnego Heideggera (równieŜ Nietzschego i Lacana), kiedy to Dasein winno się skierować 

ku własnej trwodze, tak jak szaleństwo dawało moŜliwość stanięcia twarzą w twarz z naszymi 

ograniczeniami i sekretną prawdą. Widać teŜ wpływ “późnego” (po “zwrocie”) Heideggera, gdzie w 

myśleniu chodzi o bycie samo (Sein), które moŜe być wypowiedziane w języku poezji, jako, Ŝe język 

jest “mową bycia”. H. Dreyfus i P. Rabinow postrzegają ten wątek myśli Foucaulta jako jego flirt z 

hermeneutyczną głębią, którą w swych późniejszych analizach chciał przekroczyć. 

 Jak trudne i pełne pokus jest myślenie transgresyjne158, które stanowi zawsze wykroczenie 

“poza” a nie “ku”, niech świadczy, dokonywanie przez Foucaulta czegoś na kształt “naturalizacji” 

szaleństwa. Przeciwstawia sobie dwie strony, szaleńców i rozumnych, pojawiają się: obłęd i jego 

uwięzienie, anomalia i jej wykluczenie. Foucault sugeruje, iŜ pod relacjami ucisku i dominacji ukryte 

jest czyste i Ŝywotne, lecz wyalienowane szaleństwo, “ku” któremu autor się zwraca, i którego prawdę 

naleŜałoby wypowiedzieć. W ten sposób Foucault przyjmuje jeszcze negatywną definicję władzy - 

złej, represyjnej, brzydkiej i monotonnej. Ujawnia się jako melancholijny historyk zakazów i represji 

władzy. Jednak juŜ w Archeologii wiedzy, zaprzecza temu projektowi, podkreślając, Ŝe podwaŜa myśl 

obecną w przedmowie do Historii szaleństwa:  

“Nie usiłuję odtworzyć, czym mogło być szaleństwo samo - takie jakie zrazu się narzuciło jakiemuś 

pierwotnemu, fundamentalnemu, milczącemu, ledwo artykułowanemu doświadczeniu, i takie jakie 

miało być następnie zorganizowane (przetłumaczone, zdeformowane, przeobraŜone, moŜe nawet 

stłumione) przez dyskursy, przez zapośredniczającą, częstokroć pokrętną, grę ich operacji” (AW s. 

74). 

 W ten sposób neguje Foucault sens poszukiwania szaleństwa jako “rzeczy samej”. 

Uproszczenie, zgodnie z którym w grze obecne są dwie strony, postrzega jako strategicznie korzystne. 

Ale jeŜeli nawet Foucault staje początkowo po stronie szaleństwa, chcąc aby wypowiedziało prawdę o 

sobie, to, po to, aby później ujawnić, Ŝe tak naprawdę nie ma dwóch stron, lecz złoŜona maszyneria, 

która produkuje obie strony, pokazuje iluzyjność naturalności i Ŝywotności tej drugiej strony. Takie 

uproszczone podejście jest częścią strategii, która ma na celu zmianę dotychczasowych relacji władzy. 

Jednak to stanięcie po stronie uciśnionej na długo się nie przyda, szybko ulegnie zablokowaniu, 

dlatego naleŜy na nowo zdynamizować układ159. JuŜ nie poprzez proste “niech Ŝyje szaleństwo!”, lecz 

przez prawdziwą pracę historyka, który bada genealogię szaleństwa (choroby psychicznej), który 

analizuje, jak szaleństwo mogło stać się przedmiotem badań. Łączą się z tym pytania w jaki sposób 

                                                           
158 Wątek transgresji narzuconych na nas granic jako próby penetracji granic doświadczenia, 
przekraczania dyskursów, które nas formują, powraca w tekstach Foucaulta z lat 80-tych. 
159 MoŜna tutaj odnaleźć analogie z derridiańską dekonstrukcja, która przeciwstawia się 
przyjmowaniu oczywistych w kulturze zachodu binarnych opozycji. 
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dokonała się problematyzacja szaleństwa, jak zostało włączone w gry prawdy i jaką cenę zapłaciło za 

wypowiedzenie prawdy o sobie.  

“Ile kosztuje podmiot – pyta Foucault – moŜność wypowiedzenia prawdy o sobie? Ile kosztuje taki 

podmiot jak szaleniec (fou) moŜliwość wypowiedzenia prawdy o sobie (dire la vérite lui-même)? Jakie 

są koszty konstytucji szaleństwa jako absolutnie innego (l’autre absolu), tak, Ŝe nie tylko płaci cenę 

teoretyczną, ale równieŜ instytucjonalną, a nawet cenę ekonomiczną, za organizację psychiatrii, którą 

wyznacza” (DIT, s. 442). 

 Nie chodzi więc o proste stwierdzenie, Ŝe szaleństwo nie istnieje, lecz o pokazanie, jak 

szaleństwo pod postacią choroby psychicznej ujawniło się poprzez włączenie w pole instytucjonalne. 

Widoczny jest tutaj foucauldiański nominalizm historyczny, jego antyesencjalizm, który nie poszukuje 

toŜsamości rzeczy, lecz ich dynamiczności i labilności oraz uwikłania w całokształt reguł i gier z nimi 

związanych. Szaleństwo jest więc odpowiedzią taktyczną wobec taktyk, które je wymyśliły. Autor 

wielokrotnie dokonuje redeskrypcji swych wcześniejszych poglądów, sugerując nawet, Ŝe Historia 

szaleństwa została napisana w horyzoncie pytań o władzę160 i wiedzę: 

“Podmiot był w stanie wypowiedzieć prawdę o własnym obłędzie, poniewaŜ przestrzeń innego (les 

espéces de l’autre) pozwalała mu na to. Stało się to moŜliwe jako rezultat specyficznego rodzaju 

dominacji, którą niektóre osoby stosowały wobec innych” (DIT, s. 451).  

1.10 Percepcja i reinterpretacja Historii 

szaleństwa 

1.10.1. Francuska percepcja Historii szaleństwa 

 Historia szaleństwa ustanowiła specyficzną metodę, którą Foucault będzie się posługiwał w 

swych dziełach następnych, mimo Ŝe nie miał jeszcze przez pewien czas pełnej samoświadomości i 

wypracowanych pojęć badawczych. Wielokrotnie będzie o niej mówił “mon premier livre” (DIT, s. 

436). PoniewaŜ odbiór tego dzieła był bardzo złoŜony i miał etapy nasileń i osłabień, sam Foucault w 

latach siedemdziesiątych wielokrotnie skarŜył się na percepcję swej “pierwszej ksiąŜki”: “Kiedy 

zacząłem interesować się tematami, które były związane z najniŜszymi głębinami społecznej 

                                                           
160 Pojmowanie szaleństwa jako efektu taktyk władzy było efektem zaniku u Foucaulta wątku 
zewnętrznych granic kultury, albowiem, jeŜeli, granice zewnętrzne przestają istnieć, przestają 
być waŜnym doświadczeniem kulturowym, punktem centralnym stają się granice i podziały 
wewnętrzne w obrębie dyskursu, czy teŜ w sieci władzy. Znika więc element transgresywny, 
próba poszukiwania granic doświadczenia. W Nadzorować i karać powstanie choroby 
psychicznej oraz nauk humanistycznych traktuje się jako efekt dyscyplinarnych metod 
indywidualizujących naszej kultury, relacji władzy, W Historii Szaleństwa natomiast narodziny 
nauk humanistycznych były zaś efektem milczenia i ujarzmienia w formie obiektywizacji 
szaleństwa. 
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rzeczywistości, kilka osób, takich jak Barthes, Blanchot i angielscy antypsychiatrzy, zainteresowało się 

tym. Jednak Ŝaden z periodyków, instytucjonalnie zarezerwowanych do rejestrowania najmniejszych 

konwulsji w filozoficznym uniwersum, nie zwrócił na nie uwagi”161. 

 Być moŜe praca nie zyskała szerszego odbioru, lecz to retrospektywne niezadowolenie 

Foucaulta wydaje się przesadzone. Obok artykułów Blanchota i Barthesa, pojawiły się artykuły 

Michel Serres’a, Roberta Mandrou, nota Ferdynanda Braudela (w “Annales”), a takŜe tekst nie 

znanego wówczas Jacquesa Derridy. Okazuje się, Ŝe pierwsi recenzenci byli świadomi doniosłości 

metody i intencji samego Foucaulta162. Michel Serres stwierdził nawet: “historia szaleństwa nigdy nie 

będzie rozumiana jako geneza kategorii psychiatrycznych (…) to, co jest opisywane stanowi raczej 

wariacje struktur”163. 

 Natomiast Braudel napisał: “Ta wspaniała ksiąŜka próbuje wnikać – a propos specyficznego 

zjawiska: szaleństwa - w to, jak struktury umysłowe mogą być tajemniczym postępem cywilizacji; jak 

muszą uwalniać od siebie i porzucać część siebie (…) To trudne wnikanie wymaga umysłu, który jest 

zdolny być kolejno historykiem, filozofem, psychologiem i socjologiem – nigdy po prostu jednym z 

nich”164. 

 Częstym zarzutem stawianym tej ksiąŜce była niezrozumiałość języka, dlatego gdy ją 

wznowiono w 1972 roku, autor przyznał się Claude Mariacowi: “gdybym miał napisać dzisiaj tę 

ksiąŜkę jeszcze raz, byłbym mniej retoryczny”165. 

 W 1964 roku pojawiła się skrócona wersja Histoire de la folie, w następnym zaś 

przetłumaczona na język angielski i wydana przez R. D. Lainga z przedmową Davida Coopera, pod 

tytułem Madness and Civilization. Ta publikacja spotkała się z zainteresowaniem antypsychiatrów, 

którzy odkryli w niej wątki antypsychiatryczne. Dostrzegli w niej tezy, zgodnie z którymi schizofrenia 

była konsekwencją represyjnego aparatu narzuconego przez rodzinę i społeczeństwo. Nadali ksiąŜce 

inną interpretację i wymiar polityczny, związany z lewicowym programem “dialektyki wolności”166. 

Stała się ona, jak będzie mówił później Foucault, ”skrzynką z narzędziami” dla społeczno-

politycznych przemian.  

 Historia Szaleństwa, w momencie ukazania się nie miała wpływu politycznego, nie miała 

takŜe politycznych intencji. Trafnie to wyjaśnił Robert Castel:  

“Rola przywódcy jaka przypadła Michelowi Foucault w ruchu protestującym przeciwko pewnym 

praktykom instytucjonalnym, została wpisana, przede wszystkim, w proces historyczny (s’inscrit 

d’abord dans un processus historique). Nie była bezpośrednim rezultatem jego pracy (…) Histoire de 

la folie miało wcześniej cel pracy akademickiej odpowiadającej na akademickie pytania. Nie jest to 

                                                           
161 M. Foucault, wywiad, “Les Nouvelles littéraires”, nr 17 (marzec), 1975. Foucault atakuje 
tutaj przede wszystkim “Les Temps modernes” oraz “Esprit”.  
162 Sam Bachelard napisał do Foucault bardzo pozytywny list, po przeczytaniu przesłanego mu 
przez Foucaulta egzemplarza ksiąŜki: “Właśnie skończyłem czytanie Pana wielkiej księgi… 
Socjologowie są przygotowani do badania obcych populacji. Pan udowadnia im, Ŝe to my 
jesteśmy mieszaniną barbarzyńców. Jest Pan prawdziwym badaczem” (za D. Eribon, Michel 
Foucault s.144). 
163 Michel Serres, Géométrie de la folie, “Mercure de France”, August 1962, s. 685. 
164 Fernand Braudel, Nota, “Annales: ESC”, lipiec-sierpień 1962, s. 771-772. 
165 Cytuję za: D. Eribon, Michel Foucault, s. 147. 
166 Zob. “La Nef”, styczeń maj 1971, numer poświęcony antypsychiatrii. 
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coś negatywnego, ani nie kwestionuje oryginalności pracy. Lecz nowatorstwo było, mimo wszystko, 

wpisane w strukturę epistemologicznych pytań, które nudziły przedstawicieli współczesnej areny 

intelektualnej. Tradycja uniwersytecka kontynuowana przez Foucaulta (ta Brunschvicga, Bachelarda, 

Canguilhema) kwestionowała dąŜenie do prawdy naukowych dyskursów i warunki w których takie 

dyskursy mogą istnieć poza progiem refleksyjności, który jest podstawą dla rozwoju klasycznej 

historii nauk jako splatającej czysto intelektualne projekcje”167. 

 Dzieło Foucaulta stanowiło “paradoksalny montaŜ”, który nadawał jej wyjątkowy status. Dla 

niektórych było to fascynujące, dla innych irytujące, choć nie implikowało ściśle politycznych 

poglądów, ani nie przedstawiało projektu jakichś praktycznych przemian.  

 Foucault będzie tłumaczył, iŜ wnikliwość i krytycyzm jego dzieła były moŜliwe przez to, Ŝe 

stykając się wcześniej z praktyką psychiatryczną (jako student pracujący naukowo w nowoczesnym 

szpitalu psychiatrycznym) nie stanowił części personelu i ten niejednoznaczny status przyczynił się do 

krytycznego spojrzenia na metody i stosunki panujące w szpitalu psychiatrycznym. Tym bardziej, Ŝe 

nie były one efektem jakichś przypadkowych i reformowalnych zaniedbań, często pojawiających się w 

szpitalach prowincjonalnych. Pisał więc swoje historie na podstawie własnych doświadczeń, lecz 

doświadczenia te nie były jedynie próbą opisu tego co się wydarzyło, ani teŜ wyłącznie destrukcją i 

przekroczeniem tego, co aktualne (teoretycznym eksperymentem). Była to równieŜ ponownie 

spisywana, retrospektywnie opracowana fikcja (stająca się powtórnie rzeczywistym doświadczeniem), 

która moŜe stać się udziałem i tych, którzy nie uczestniczyli od początku w tym doświadczeniu.  

1.10.2. Historia szaleństwa i polityka 

 Dopiero wraz z przemianami 1968 roku (DIT, s. 60) w psychiatrii, więziennictwie czy 

szkolnictwie, ksiąŜka stała się częścią społecznego ruchu, który narzucił na nią nowe odczytanie, 

nadając jej znaczenie polityczne. Ponowne nią zainteresowanie było sprawą złoŜoną i nałoŜyło się na 

nie szereg wydarzeń. Była to ogromna popularność Les Mots et les Choses, zainteresowanie po roku 

1968 społecznymi “marginesami”, lecz przede wszystkim wzrost ruchu antypsychiatrycznego w 

świecie anglosaskim, ale teŜ i w samej Francji, gdzie aktywność antypsychiatrii miała swe korzenie 

spowodowane uwraŜliwieniem psychiatrów na sprawy polityczne (po Maju 1968). Do tego 

zainteresowania przyczyniło się takŜe, skierowanie energii politycznej części ludzi w stronę polityki 

medycyny i psychiatrii (w wyniku frustracji ambicji politycznych 1968 roku). Specyfiką francuskiej 

antypsychiatrii były jej sympatie i powiązania z radykalną i antyinstytucjonalną lacanowską 

psychoanalizą oraz z marksizmem, a często teŜ powiązania z elitami intelektualnymi i artystycznymi 

ParyŜa. 

 Foucault nawiązuje do odrodzenia i dysinterpretacji Historii szaleństwa w nowej 

przedmowie z 1972 roku:  

“Powstaje ksiąŜka – niewielkie wydarzenie, poręczny drobiazg. Zostaje odtąd wciągnięta w nieustanna 

grę przymiarek; wokół niej, a takŜe w oddali, odzywa się odgłos jej sobowtórów; w kaŜdym czytaniu 

przyobleka ciało nieuchwytne i jednorazowe; krąŜą fragmenty brane za nią samą, niemal uchodzą 

                                                           
167 R. Castel Les Aventures de la pratique, “Le Débat”, wrzesień-listopad 1986, s. 42-43. 
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za jej treść, bywa i tak, Ŝe w końcu w nich się ocala; komentarze ją prują, inne dyskursy zmuszają, by 

wyjawiła, czym jest, wyznała czego nie chciała powiedzieć, wyzwoliła się z błyskotliwych pozorów” 

(HSZ, s. 13, podkreślenia moje: AK).  

 Autor nie chce oceniać, na ile antypsychiatryczne odczytanie Historii szaleństwa było 

zgodne z jego intencją, nie chce ukrócić wolności interpretatorów. Stwierdza: “Nie próbujmy 

usprawiedliwiać tej starej ksiąŜki ani jej nie wtłaczajmy w dzień dzisiejszy; seria zdarzeń do której 

przynaleŜy i która stanowi jej istotne prawo, jeszcze długo się nie zamknie” (HSZ, s. 14) 

 Pod wpływem ruchu antypsychiatrycznego, francuscy psychiatrzy inaczej zaczęli spoglądać 

na ksiąŜkę. Początkowo nie wszyscy ją negowali. Jak opisuje to sam Foucault: “Wśród lekarzy i 

psychiatrów były róŜne reakcje. Niektórzy, z liberalnym i marksistowskim punktem widzenia, 

wykazywali pewne zainteresowanie; z drugiej strony byli teŜ inni (jak Bonnafé), bardziej 

konserwatywni, którzy całkowicie odrzucali [moją pracę]” (DIT, s. 59). Nawet wówczas, gdy ruch 

antypsychiatryczny przeminął, ci, przeciwko którym ksiąŜka została wykorzystana (uderzając w ich 

poglądy i postawę) utrwalili wobec niej swój negatywny stosunek”168. 

 Podczas spotkania lekarzy związanych z “Evolution Psychiatrique” w Tolouse w grudniu 

1969 roku, gdzie go “ekskomunikowano” (DIT, s. 60), Henry Ey stwierdził:  

“Dotyczy to zabójczej dla psychiatrii postawy, która ma tak wielką wagę dla idei człowieka, którego 

obecności wśród nas tak bardzo pragnęliśmy, Michela Foucault, aby zarówno spłacić nasz podziw dla 

systematycznych metod jego myśli i podwaŜyć opinię, Ŝe “choroba psychiczna” moŜe być rozwaŜana 

jako fantastyczna manifestacja szaleństwa (la merveilleuse manifestation de la folie) albo, co gorsza, 

jako iskra (l’étincelle) poetyckiego geniuszu, poniewaŜ jest czymś innym niŜ kulturowym 

fenomenem”169.  

 Szczególnie negatywnie wobec Foucaulta odnosił się Henri Baruk, widząc w nim ojca 

antypsychiatrii i to “niekompetentnego”170 

 Foucault w czasie gdy studiował psychologię i psychopatologię, związany był z 

umiarkowanie postępowym ruchem psychiatrycznym, który po wojnie pragnął odnowić dyskurs i 

praktykę psychiatryczną, lecz początkowo wcale nie sympatyzował z najbardziej radykalnym ruchem 

psychiatrów, którzy chcieli dokonać “trzeciej rewolucji psychiatrycznej” (pierwszą była Pinela, drugą 

Freuda)171. Psychiatrzy ci wykazywali pewnego rodzaju naiwny optymizm, wierząc, Ŝe są w stanie 

dostosować psychiatrię do swojej własnej epoki poprzez burzenie murów azylum i włączenie chorych 

psychicznie do społeczności. Było to oczywiście niezgodne z poglądem Foucaulta, poniewaŜ 

                                                           
168 Gry władzy. Rozmowa z Michelem Foucault, w “Literatura na Świecie” 1988/6, s. 313, 
“ZauwaŜyłem, Ŝe do dziś psychiatrzy nie wybaczyli mi Historii szaleństwa. Jeszcze przed 
piętnastoma dniami otrzymałem list pełen wyzwisk. Ale myślę, Ŝe ten rodzaj analizy, choć 
niektórych moŜe zranić, szczególnie psychiatrów, od dawna dźwigających fałszywą 
świadomość, przyjmowany jest dziś lepiej” (Wywiad przeprowadzony przez Jean-Jacquesa 
Brochiera, 1975). 
169 Henry Ey, La Conception idéologoque de l’Histoire de la folie de Michel Foucault, 
“Evolution psychiatrique. Cahiers de psychopathologie géneralé” 36, No. 2 (1971), 
podkreślenie moje – AK. 
170 Zob. Henri Baruk, La psychiatrie sociale, Paris: PUF, 1974. 
171 Zob. Castel, Les Aventures de la pratique, s. 43. 
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zaprzeczało fundamentalnej inności szaleństwa (redukując je do milczenia) i zawierało w sobie 

pewnego rodzaju pozytywistyczny optymizm, z którym Foucault w swej ksiąŜce walczył.  

 Dla Foucaulta swoistym fenomenem wydawało się odczytanie jego dzieła jako ksiąŜki 

antypsychiatrycznej, choć starał się tam pokazać, co wydarzyło się z szaleństwem między połową 

XVII-ego a początkiem XVIII wieku i nie wychodził poza Pinela. Z jednej strony było to błędne 

odczytanie, albowiem ksiąŜka nie mówiła o współczesnej sytuacji mentalnej, z drugiej zaś było w nim 

trochę racji, o ile jego odczytanie historii szaleństwa wyznaczało kilka ścieŜek, które z pewnymi 

modyfikacjami stały się częścią teraźniejszości172. 

 Foucault nigdy nie włączył się bezpośrednio do ruchu antypsychiatrycznego, chociaŜ po roku 

1968 często z nim sympatyzował i zachęcał do działania, wchodząc na przykład w pewne relacje z 

Laingiem i Cooperem, uczestnicząc z nim m in. w debacie organizowanej przez Jean-Pierre Faye i 

pismo Change173 oraz Franco Basaglią174. Ostatecznie sam przyznał, Ŝe odegrał pewną rolę w tym 

ruchu, będącym przykładem “lokalnych i specyficznych walk”?175.  

 Folie et déraison, bardzo złoŜona i posiadająca szereg odniesień, w pewnym momencie 

została zredukowana do prostych formuł i argumentów o represji, policyjnej kontroli i wykluczaniu 

Jednocześnie została teŜ wzmocniona, stając się narzędziem w społecznych i politycznych walkach i 

przemianach. Być moŜe takie przyjęcie tej ksiąŜki przywiązało autora do pojęcia “władzy”, i diady 

“władza-wiedza”, stanowiących centralne kategorie jego myśli w latach 70-tych: “Wszystko to 

pojawiło się jak coś zapisanego niewidzialnym atramentem, który zaczął pojawiać się na papierze, 

kiedy został dodany właściwy czynnik, jakim było słowo WŁADZA (Pouvoir)” (DIT, s. 82-83). 

 Foucault potwierdza, Ŝe sformułowanie problemu władzy przysporzyło mu wiele trudności. 

Historię szaleństwa, chociaŜ stanowiła “genealogiczną historię wiedzy”, naleŜałoby oceniać z 

perspektywy władzy: “Jestem doskonale świadomy, Ŝe bardzo rzadko uŜywałem tego słowa [t.j. 

władza], i nigdy nie miałem takiego pola analizy do mojej dyspozycji. Mogę stwierdzić, Ŝe ta 

niemoŜność była niewątpliwie związana z sytuacją polityczną, w jakiej się znaleźliśmy”176. 

 KsiąŜka stała się, aby uŜyć pojęć Deleuze’a, “urządzeniem”, “ksiąŜką-kłączem”, a nie 

“ksiąŜką-korzeniem”; stała się mapą, która “jest zwrócona ku eksperymentowaniu wpływającemu na 

rzeczywistość”, a nie odbitką. Osiągnęła poziom “maszyny abstrakcyjnej, która dokonuje łączenia 

języka z semantycznymi i pragmatycznymi treściami wypowiedzi, ze zbiorowymi urządzeniami 

wypowiadania, z całą mikro-polityką pola społecznego”177. 

 

Podsumowanie 
 W rozdziale pierwszym pracy starałem się zrekonstruować myśl Foucaulta dotyczącą 

choroby psychicznej i szaleństwa. Wychodząc od jego wczesnych psychologicznych analiz, starałem 

                                                           
172 Foucault Live (1989) (“The Question of Power”), s. 189. 
173 La Folie encerclée. Dialogue sur l’enfermement et la répression psychiatrique, “Change”, 
no 32-33 (1977). 
174 Einaudi, Les Criminels de paix, Paris: PUF, 1980. 
175 M. Foucault, Vérité et pouvoir, wywiad, “L’Arc”, no. 70 (1977), s. 16. 
176 Truth and Power, s. 57. 
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się wykazać antypozytywistyczne nastawienie Foucaulta skierowane przeciwko biologicznemu 

(fizjologicznemu) modelowi w psychiatrii. Dokonując opisu psychologicznych aspektów i 

mechanizmów choroby psychicznej w postaci indywidualnych uwarunkowań i mechanizmów 

obronnych, starałem się wykazać sympatie autora wobec ujęcia fenomenologiczno-egzystencjalnego, 

aczkolwiek poszerzonego o marksistowski udział czynników i sprzeczności społecznych (klasowych). 

Następnie wykazałem na czym polega transformacja prowadząca od społecznych analiz przyczyn 

choroby w kierunku historyczno-kulturowych opisów szaleństwa, które stanowiły próbę zastosowania 

metody i które nazwał później “archeologią”. Dlatego dokonuję równieŜ opisu metodologicznych 

załoŜeń Historii szaleństwa i próby oceny jej adekwatności historycznej. 

 Następnie, wykazując niespójność projektu Historii szaleństwa, starałem się opisać 

“romantyczny” wymiar dzieła, który stanowił aspekt pewnej postawy teoretycznej, zwanej 

“myśleniem transgresyjnym”.  

 Opisując percepcję Historii szaleństwa, chciałem podkreślić jak zmieniał się odbiór jego 

dzieła i wskazać przyczyny renesansu myśli Foucaulta na przełomie lat 70-tych i wpisywania go w 

nurt antypsychiatryczny. 

 

                                                                                                                                                    
177 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, “Colloquia Communia”, 1-3/36-
38/1988, s. , 227, 222 (Capitalisme et Schizophrénie. T 2, Mille plateaux, Paris 1980.) 
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Rozdział II 

2. Foucault jako krytyk psychiatrii 

 Dokonałem do tej pory rekonstrukcji oraz immanentnej krytyki analiz Foucaulta na temat 

obłędu. Obecnie zastanowię się na ile jego analizy mogą stanowić podstawę dla krytyki psychiatrii 

współczesnej. Aby to zadanie wykonać pełniej wykaŜę związki Foucaulta z antypsychiatrią, 

psychoanalizą oraz “psychiatrią krytyczną”. 

2.1. Historia szaleństwa jako krytyka psychiatrii 

 Historia szaleństwa jest krytyką współczesnej psychologii i psychiatrii zbliŜając się w swojej 

postawie do twierdzeń antypsychiatrii. Podobnie, jak ona Foucault stara się przy uŜyciu pewnej 

retoryki zdyskredytować pojęcie choroby psychicznej jako obiektywnej prawdy o szaleństwie. Ten 

rodzaj dyskursu był tak skuteczny i ekspansywny– twierdzi E. Shorter – Ŝe wręcz zdominował badania 

dotyczące historii psychiatrii, nadając im “sekciarski” charakter i doprowadził do zafałszowania tego, 

co się rzeczywiście wydarzyło. “W wymiarze niewyobraŜalnym dla innych obszarów historii 

medycyny, zagorzali badacze zawładnęli historią psychiatrii, aby zilustrować jak ich umiłowane 

zarazy – czy to kapitalizm, patriarchat, czy psychiatria sama – przekształciły protest w chorobę, 

zamykając w azylum tych, którzy w przeciwnym razie zakwestionowaliby ustalony porządek”178. 

 Gutting179 zastanawiając się nad zasadnością foucauldiańskiej krytyki, twierdzi, Ŝe nie 

zawiera ona szczegółowej analizy współczesnych psychologicznych teorii i psychiatrycznej praktyki, 

co jest niezbędne dla tak krytycznej ich oceny. Sądzi on, Ŝe nawet, jeŜeli analizy praktyk Tuke'a i 

Pinela byłyby prawdziwe, to i tak twierdzenie, Ŝe współczesna psychiatria ma charakter “taktyki 

moralnej” jest nieuzasadnione, albowiem od tego czasu wiele się w psychiatrii wydarzyło.  

 Co prawda terapia moralna poniosła w pewnym momencie klęskę (początek XX wieku), 

natomiast takie alternatywne metody, jak leczenie gorączką, snem, szokiem i śpiączką, czy nawet 

terapia psychoanalityczna, nie przyniosły oczekiwanych efektów w leczeniu psychoz (z kolei 

elektrowstrząsy i lobotomia, przysporzyły psychiatrii wielu wrogów). JednakŜe okres od przełomu lat 

60-tych przyniósł szereg przemian w psychiatrii, które wiąŜą się z kryzysem (w latach 70-tych) 

psychoanalizy oraz zwrotem ku badaniom genetycznym oraz biologii i chemii mózgu. Wbrew 

rewolucyjnym i antyinstytucjonalnym ruchom lat 60-tych psychiatria biologiczna osiągnęła pewne 

sukcesy. Shotrer stwierdza wręcz, Ŝe ruch antypsychiatryczny oraz wcześniejszy (lata 50-te) powrót do 

                                                           
178 E. Shorter, A History of Psychiatry, s. VIII. 
179 G. Gutting, Michel Foucault’s Archeology of Scientific Reason, s. 105. 
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społeczności psychoterapeutycznych, był moŜliwy dzięki pojawieniu się leków antypsychotycznych 

(chlorpromazyna w 1954 roku). Dzięki tłumiącemu działaniu leków pacjent mógł funkcjonować w 

społeczności, dopóki psychoza sama się nie wypaliła. Shorter przypuszcza, Ŝe: “deinstytucjonalizacja 

była konsekwencją drugiej biologicznej psychiatrii, a nie ruchu antypsychiatrycznego”180.  

 Krytyczna metoda uŜyta przez Foucaulta ma jednak pewną wartość, twierdzi Gutting, 

poniewaŜ narusza ustabilizowane sposoby myślenia i praktyki, które w pewnym momencie wydawać 

się mogą jedynymi, bez Ŝadnej powaŜnej alternatywy, a lata ich dominacji maskują pewne istotne 

usterki. 

"Sugeruję, Ŝe z jednej strony historia Foucaulta w FD [Historii szaleństwa] - mówi Gutting - nie jest 

adekwatna aby przeprowadzić projekt podwaŜenia autorytetu współczesnej psychologii i psychiatrii. Z 

drugiej strony moŜe być traktowana jako waŜny heurystyczny wstęp do takiej krytyki”181. 

 MoŜna więc stwierdzić, Ŝe dzieło Foucaulta zawierało w sobie krytyczne intencje, które 

przede wszystkim polegały na dyskredytowaniu naukowej obiektywności choroby psychicznej i były 

otwieraniem alternatywnych podejść, które pojawiały się w przeszłości. Wcześniejsze doświadczenia 

szaleństwa nie są oczywiście powaŜnymi alternatywami wobec pojęcia choroby psychicznej, lecz 

sugerują inne moŜliwości jego pojmowania, jednocześnie nie przedstawiając alternatywnych 

rozwiązań. Ta krytyka problematyzująca pojęcie choroby psychicznej i ukazująca uwikłanie wiedzy 

psychiatrycznej w sieć róŜnorodnych relacji, została wykorzystana przez ruch antypsychiatryczny, 

który redukując pewne wątki epistemologiczne Historii szaleństwa skoncentrował się na obecnych 

tam pojęciach represji, zamknięcia i izolacji, czyli wyeksponował ten element w jego dziele, który w 

późniejszym okresie będzie się krył pod pojęciem władzy (dominacji) i jej relacji z wiedzą182. 

 Sama ksiąŜka wskazuje na dwa obiekty krytyki. Są to z jednej strony podejścia 

pozytywistyczne (biologiczne), zgodnie z którymi wiedza wartościowa moŜe być powiązana jedynie z 

metodą nauk przyrodniczych. Tutaj psychiatria, aby zyskać podobny status, tak jak inne dziedziny 

medycyny, winna stosować podobne techniki badań empirycznych183. Antypozytywistyczne 

nastawienie było juŜ obecne w MMP. Foucault próbował tam podwaŜyć słuszność naukowo-

empirycznych podejść wobec obłędu, poprzez fenomenologiczne rozwaŜania na temat specyfiki 

chorej egzystencji, której opis nie da się sprowadzić do przyczynowo-skutkowych wyjaśnień, lecz 

wymaga procesu rozumienia. Z kolei model fenomenologiczno-egzystencjalny poddawany był 

krytyce przez ujęcie społeczno-kulturowe, poprzez próbę docenienia społeczno-politycznych 

uwarunkowań184 choroby (marksizm). Jak wykaŜemy później Foucault przeciwstawia się równieŜ 

                                                           
180 E. Shorter, A History of Psychiatry, s. 280. 
181 Ibidem, s. 107. 
182 Trudno podwaŜyć rolę analiz Foucaulta w przemianach z przełomu lat 70-tych. Pozostaje 
jednak pytanie jaką wartość mają historie Foucaulta w latach 90-tych, kiedy to pod wpływem 
Prozaku pojawia się pojęcie “psychofarmakologii plastycznej” (Cosmetic 
Psychopharmacology, Kramer)? 
183 Por. David Ingleby, Understanding “Mental Illness”, w: Critical Psychiatry. The Politics of 
Mental Health, Penguin Books 1981, zob. teŜ David Morgan, Explaining Mental Illness, 
“Archives Europennes de Sociologie” Vol. XVI, No 2, 1975, ss. 262-268. 
184 D. Ingleby zwraca uwagę na to, Ŝe obecność załoŜeń pozytywistycznych w psychiatrii 
(opartych na przyczynowym wyjaśnieniu) nie polega wyłącznie na “mocnej” odmianie 
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niektórym “antypozytywistycznym” podejściom, zgodnie z którymi sensotwórczy charakter ludzkiej 

egzystencji nie ma odpowiednika w naturze i nie moŜe być sprowadzony do przyczynowych 

determinizmów. To antypozytywistyczne podejście nawiązujące do egzystencjalnej i hermeneutycznej 

tradycji, wiąŜe się z tzw. “psychiatrią krytyczną”185 i jest szczególnie widoczne w wersji 

psychoanalizy rozwijanej przez Krytyczną Teorię Jürgena Habermasa. Foucault wykazuje, jak ta 

antypozytywistyczna postawa bazuje na moŜliwych do zakwestionowania załoŜeniach dotyczących 

ludzkiego doświadczenia186. Na razie skoncentrujemy się na związkach HSZ z antypsychiatrią, które 

jak juŜ zauwaŜyliśmy wcześniej, stały się związkami historycznymi. 

2.2. Historia szaleństwa i antypsychiatria 

 Związki Michela Foucaulta z antypsychiatrią187 miały charakter historyczny, jego analizy 

szaleństwa zostały zaakceptowane i włączone w ruch społeczno-polityczny, którego apogeum miało 

miejsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Współcześnie tak radykalny krytycyzm 

wobec psychiatrii jest coraz rzadszy i jest często postrzegany jako wyraz intelektualnego klimatu lat 

sześćdziesiątych188, którego najlepszy czas juŜ przeminął. Tak więc antypsychiatria postrzegana jest 

jako pewnego rodzaju moda, która zniknęła, czy to z powodu zbyt radykalnej i nieprawdziwej oceny 

psychiatrii instytucjonalnej, czy teŜ przez to, iŜ część antypsychiatrycznych postulatów została 

spełniona189. 

                                                                                                                                                    

pozytywizmu szukającego źródeł patologii w faktach fizjologicznych; obejmuje on równieŜ 
psychologicznej środowiskowe czynniki. Problem nie leŜy więc w rodzaju przyczyn, ale w 
samych “przyczynach”. Jak stwierdza Ingleby: “W ten sposób podejścia środowiskowe są 
nawet bardziej okaleczające przez naukowo-naturalistyczne ideały <<obiektywności>>, niŜ ich 
organiczne poprzedniki. JednakŜe waŜniejszy dla obecnej dyskusji jest fakt, Ŝe opierają się na 
pojęciu <<przyczyny>>” (Understanding “Mental Illness”, w: Critical Psychiatry. The 
Politics of Mental Health, s. 40) 
185 Zob. Ibidem, ss. 18-19. 
186 Zob. P.J. Bracken, Beyond Liberation: Michel Foucault and the Notion of a Critical 
Psychiatry, “Philosophical Psychiatry and Psychology” No 2/1 1995 ss. 1-17 (John Hopkins 
University Press). 
187 Zob. hasło “antypsychiatria” w: Encyklopedyczny słownik psychiatrii, red. L. Korzeniowski, 
S. PuŜyński, Warszawa PZWL 1986 (wydanie III). 
188 O klimacie tamtego okresu D. Ingleby pisze tak: “Powinniśmy przypomnieć, Ŝe w czasie 
kiedy pojawiała się antypsychiatria, wytworzyła się prawie apokaliptyczna atmosfera, poprzez 
kwestionowanie ustalonych autorytetów pochodzące od studentów, robotników, działaczy w 
obronie cywilnych praw, protestujących przeciwko Wojnie Wietnamskiej, itd. 
…Retrospektywnie więc, antypsychiatria lat 60-tych wydaje się być fenomenem wieku: jej 
niejasne teorie, jej odejście od tradycyjnej polityki, jej lekcewaŜący stosunek wobec strategii, 
wszystko to wydawało się ją potępiać – aŜeby zwiędła- jak siła kwiatów - kiedy dobre włókna 
zmarnieją. Potrzebne jest bardziej trzeźwe podejście, zarówno intelektualnie, jak i politycznie, 
jeśli przesłanie tego ruchu nie ma być dzisiaj całkowicie stracone” (Critical Psychiatry, ss. 9-
10). 
189 Por. Marek Jarosz, Podstawy psychiatrii, Warszawa PZWL 1988, ss. 399-400. 
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 Do grupy antypsychiatrów zaliczano myślicieli o bardzo róŜnych poglądach, inna była 

antypsychiatria w świecie anglosaskim, inna w samej Francji190, lecz generalnie kierowali swą krytykę 

przeciwko psychiatrii ortodoksyjnej opartej na tzw. “modelu medycznym” (biologicznym). Zgodnie z 

tym modelem zaburzenia psychiczne są przejawem choroby, która winna być leczona przez lekarzy 

psychiatrów. Według antypsychiatrów taka koncepcja psychiatrii jest mylna, albowiem pojęcie 

“choroby psychicznej” nie jest odpowiednikiem zwykłej jednostki chorobowej, jest raczej “mitem”, 

który daje moŜliwość sprawowania władzy i przemocy nad psychicznie chorym. 

 ChociaŜ radykalne nurty w psychiatrii są obecnie mało popularne, okazuje się, Ŝe poza 

antypsychiatryczną retoryką i naiwną romantyzacją obłędu, kryje się cały zespół teoretycznych 

argumentacji, które stanowią krytyczną analizę współczesnej psychiatrii i które są częściowo zbieŜne z 

projektem Michela Foucaulta191. 

 Centralnym punktem programu antypsychiatrycznego jest krytyka pojęcia choroby 

psychicznej. Thomas Szasz192 twierdził mianowicie, Ŝe choroba psychiczna jest “mitem”, to znaczy 

nie jest chorobą w sensie fizycznym (czyli nie jest przekroczeniem pewnej normy anatomiczno-

fizjologicznej). Norma psychologiczna moŜe być jedynie ustanowiona przy pomocy terminów 

psychosocjologicznych, etycznych i prawnych. Gdy jest diagnozowana i leczona w terminach 

medycznych, stanowi raczej ucieczkę przed etycznymi i politycznymi problemami, ucieczkę przed 

problemami ludzkiej egzystencji. 

 Antypsychiatrzy podkreślają, iŜ naukowe pojęcie choroby umysłu ukształtowało się na 

gruncie tradycji myślenia przyrodniczego i jest adekwatne wobec chorób fizycznych, natomiast wobec 

stanów mentalnych stanowi jedynie nieporadną metaforę, etykietę (labelling theory), która 

pozbawiona jest moralnej neutralności. O ile pojęcie choroby fizycznej jest stanem niepoŜądanym, 

którego źródeł naleŜałoby szukać w ciele samego pacjenta, w zaburzeniu organów wewnętrznych, a 

lekarz jako specjalista moŜe oddziaływać na symptomy choroby poprzez usuwanie wewnętrznych 

przyczyn choroby, to w przypadku choroby psychicznej mamy do czynienia jedynie z symptomami. 

Choroby psychicznej nie da się definiować jako przejawu zaburzeń mózgu193 Definiuje się ją na 

podstawie zewnętrznego zachowania, postaw i poglądów. Chory psychicznie jest przede wszystkim 

osobą, która przekroczyła społecznie uznane normy i standardy racjonalnego zachowania w danej 

społeczności. W ten sposób psychiatra nie jest uzdrowicielem, który leczy pacjenta zgodnie z jego 

wewnętrznymi standardami dobrego samopoczucia, lecz pełni policyjną rolę podporządkowania 

zachowań pacjenta standardom społecznym.  

 PodwaŜenie obiektywności pojęcia choroby psychicznej, wcale nie podwaŜa realności 

problemów niektórych ludzi, ich bólu i cierpienia. Szasz kwestionuje jedynie pojęcie “choroby 

psychicznej” jako etykiety, która cały zespół problemów jednostki umiejscawia w obrębie medycyny, 

                                                           
190 Zob. Shery Turkle, French Anti-psychiatry, w: Critical Psychiatry. The Politics of Mental 
Health (ss. 150-183), zob. teŜ. Maud Mannoni, Le Psychiatre, son “fou” et la psychanalyse, 
Paris Seuil 1970. 
191 Zob. Eric Matthews, Moralist or Therapist? Foucault and the Critique of Psychiatry, 
“Philosophical Psychiatry and Psychology” No 2/1 1995, ss. 19-30.  
192 T. Szasz, Myth of Mental Illness, Harper and Row 1961 (Paladine 1972). 
193 Zob. R. Jaccard, Szaleństwo, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 1993 (“Organicystyczne 
podejście do choroby umysłowej”). 
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uprawomocniając sposoby leczenia choroby psychicznej czy to za pomocą leków, czy na drodze 

chirurgicznej. Nawet metody mniej drastyczne, jak psychologiczna perswazja, stanowią afront wobec 

autonomii i godności pacjenta. Zgodnie z poglądem antypsychiatrów, psychiatria stanowi instrument 

moralistycznej społecznej kontroli, mając jednocześnie pretensje terapeutyczne. Z jednej strony 

kwestionuje się zachowania pacjenta jako irracjonalne, z drugiej chce się podporządkować go normom 

społecznym, czego przykładem jest historyczne napiętnowanie przez medycynę zachowań 

homoseksualnych czy masturbacji. 

 Ruch antypsychiatryczny kwestionował akceptowaną powszechnie przez lekarzy intuicję, Ŝe 

choroba psychiczna, na przykład schizofrenia czy psychoza afektywna, są tak samo chorobami, jak 

rak, czy gruźlica. Strategią, jaką przyjęło część antypsychiatrów jest podwaŜenie oczywistości pojęcia 

choroby psychicznej. Wykazują oni przy tym, Ŝe pojęcie “choroby psychicznej” jest produktem 

długotrwałego procesu historycznego. Szasz mówi, Ŝe o ile w średniowieczu instytucja Inkwizycji 

stawiała diagnozę o opętaniu, eliminując ze społeczeństwa czarownice, dziś psychiatrzy stali się 

współczesnymi Inkwizytorami, eliminując chorych juŜ nie w imię prawdziwej wiary, lecz w imię 

prawdziwej nauki. O ile czary były efektem władzy inkwizycyjnej, która przez nadzór, 

przesłuchiwania i dekrety, pytania o pragnienia i sny, wyznaczała to, co normalne i nienormalne, 

święte i grzeszne, to instytucje psychiatryczne produkują ideologię ubraną w terapeutyczny język, 

który jest częścią zorganizowanego systemu afirmującego społecznie dominującą etykę. Szasz 

stwierdza, Ŝe zarówno Inkwizycja, jak i psychiatria instytucjonalna, a takŜe pośredni lettre de cachet: 

wydawany przez króla list dający moŜliwość uwięzienia bez procesu i wyroku, opierają się na tych 

samych zasadach paternalizmu194. Zmieniała się jedynie toŜsamość “ojca”, w imieniu którego 

sprawuje się kontrolę. Dla Inkwizycji był to papieŜ, dla lettre de cachet - król, a dla Instytucji 

psychiatrycznych, ojciec nauki – lekarz, który ma moŜliwość “skazania” osoby na chorobę psychiczną 

 W Ideology of Insanity Szasz stwierdza, Ŝe być moŜe “najlepszym sposobem zrozumienia 

mitycznego charakteru pewnych poglądów jest zbadanie ich historii”195. Jego dowodem na 

nienaukowy i mityczny charakter pojęcia choroby psychicznej, jest ewolucja diagnostyki w zaleŜności 

od obyczajów. Najbardziej poglądowym przykładem jest tutaj ewolucja zjawiska histerii, która była 

jednym z głównych problemów psychiatrycznych XIX wieku, a okazała się jedynie umownym 

terminem wymyślonym przez Charcota. 

                                                           
194 Na temat etycznego znaczenia pojęcia paternalizmu zob. Jacek Hołówka, Paternalizm w 
psychiatrii, w: Psychiatria i etyka, red. M. Siwiak-Kobayashi i Stefan Leder, Kraków: 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 1995, ss. 25-45. Autor miedzy innymi podkreśla, Ŝe pacjent nie 
tylko posiada prawo weta chroniącego jego własną autonomię, lecz takiego prawa często 
trzeba pacjenta nauczyć. Kiedy antypsychiatrzy podkreślali przemoc zadawaną przez 
psychiatrię ludziom “odmiennym”, sugerowali, Ŝe pacjenci zgadzając się i uznając te działania, 
sami stawali się ofiarami naukowej ideologizacji. 
195 T. Szasz, Ideology and Insanity. Essays on the Psychiatric Dehumanization of Man, 
Penguin Books 1974 (pierwsze wydanie USA 1970), s. 113. TegoŜ autora zobacz równieŜ 
Ceremonial Chemistry. The Ritual persecution of Drugs, Addits, and Pushers, Londin: 
Routledge & Kegan Paul, 1974; Szasz aby wykazać przemoc współczesnej profesji medycznej 
i jej jednostronność w promowaniu “naukowego faktu” na temat niebezpieczeństwa pewnych 
substancji chemicznych w postaci pojęć “drug abuse”, czy “drug addiction”, pokazuje jak w 
historii to, co zwie się faktem medycznym było “faktem” religijnym i politycznym, mającym 
na celu stworzenie postaci kozła ofiarnego. 
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 Jednym z moŜliwym sposobów problematyzacji pojęcia choroby psychicznej, jest 

umiejscowienie go w społeczno-historycznym kontekście, w którym funkcjonuje. Szczególnie bogatą 

historyczną analizę szaleństwa oferuje nam Michel Foucault w Historii szaleństwa pokazując, Ŝe nasze 

współczesne pojmowanie praktyki psychiatrycznej nie jest ujawnieniem ponadczasowej 

rzeczywistości, lecz efektem konkretnego historycznego etapu w dziejach kultury. I pomimo, Ŝe nie 

było to pierwotnym i jedynym celem autora, jego idee zostały uŜyte przez antypsychiatrów, do krytyki 

praktyki psychiatrycznej. 

 Zgodność analiz Foucaulta z poglądami antypsychiatrów, objawia się w krytyce 

pozytywistycznego podejścia do chorób psychicznych. Pojmowane jest ono jako skutek samoułudy, 

albowiem choroba psychiczna jest efektem moralnej dominacji, która ukryła się pod Ŝargonem 

pozytywistycznej naukowości. Foucault zaprzecza temu Ŝe “postęp medycyny moŜe zlikwidować 

chorobę umysłową tak, jak trąd i gruźlicę”. Stwierdza: “jedno wszakŜe pozostanie – stosunek 

człowieka do fantazmatów, do tego co niemoŜliwe, do bezcielesnego bólu, do jego mrocznego kośćca; 

Ŝe nawet po usunięciu patologii posępny związek człowieka z szaleństwem pozostanie pamięcią zła 

usuniętego w postaci choroby, ale uporczywie trwającego jako nieszczęście”196. 

 Foucaulta historyczne analizy szaleństwa, ukazując jego uwikłanie w całokształt naukowych, 

politycznych i etycznych relacji, nie unikają jednak szeregu wątpliwości co do moŜliwości 

krytycznych tego rodzaju argumentacji. Powstanie nowoczesnego azylum oraz medycznego modelu 

choroby psychicznej nie uwzględnia XX-wiecznych analiz szaleństwa, szczególnie farmakologicznej 

rewolucji jaka miała miejsce w latach 50-tych. W ten sposób moŜna zastanawiać się, na ile pojęcie 

choroby psychicznej, wytworzone w XVIII i XIX wieku, zgodne jest z jego dwudziestowiecznym 

odpowiednikiem. Czy przypadkiem rozwój psychologii nie spowodował większej klarowności, co do 

form zachowania patologicznego? 

 Nawet wielu krytyków psychiatrii, którzy są niezadowoleni ze stanu współczesnej wiedzy na 

temat pojęcia zdrowia, choroby psychicznej, normalności itp., wcale nie twierdzi, Ŝe z tego pojęcia 

naleŜałoby zrezygnować. Julia Sowa powiada między innymi, Ŝe “będąc pozbawiona horyzontów 

humanistycznych i teorii psychologicznej, psychiatria współczesna ciągle jeszcze zdobywa się przede 

wszystkim na inwentarze szczegółowych obserwacji, na twierdzenia o zaleŜnościach, które odnoszą 

się do fenomenów obyczajowo-historycznych, częściej niŜ do ogólnych elementów osobowości, a 

więc stanowiące albo zaleŜności pozorne, albo w kaŜdym razie zaleŜności zdeterminowane udziałem 

wielu niekontrolowanych czynników interwencyjnych”197. Autorka mimo świadomości 

ideologicznych implikacji poszczególnych stanowisk psychiatrycznych, nie widzi potrzeby odrzucenia 

kategorii i pojęć psychiatrycznych. Twierdzi wręcz, Ŝe  

“Tylko na drodze analogicznej do drogi medycyny i biologii w ogóle, mianowicie na drodze 

poznawania psychiki w tym sensie, w jakim moŜe ono być odpowiednikiem poznania fizjologii i 

anatomii, cytologii, biochemii organizmu, moŜna spodziewać się zbliŜenia do innych koncepcji 

zdrowia i choroby, niŜ dezyderaty formułowane w języku codziennej moralistyki, do koncepcji 

ujmujących istotne zmienne psychologiczne, sięgających do mechanizmów i funkcji 

                                                           
196 M. Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, s. 144 (podkreślenie moje – AK). 
197 Zob. J. Sowa, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności w psychiatrii, s. 11. 



 

 

100 

100 

psychologicznych ukrytych pod powierzchnią wyuczonych społecznie zachowań i warunkujących te 

zachowania”198.  

 Te analizy wydają się poŜyteczne, nawet jeśli by okazało się, Ŝe nie ma ponadkulturowej 

struktury psychologicznej. Nie jest to jednak zgodne z projektem Foucaulta, który stara się przede 

wszystkim wykazać, Ŝe szaleństwo nie jest obiektywną niezaleŜną rzeczywistością, jest uwikłane w 

całokształt relacji i otrzymuje znaczenie dopiero w obrębie kultury, w której jest definiowane; moŜe 

być ujawnione przez rekonstrukcję historycznego rozwoju. W ten sposób współczesne pojmowanie 

szaleństwa, nawet jeśli odbiega od XIX-wiecznego, uwikłane jest w całokształt kultury i jej historii.  

 ZbieŜność pomiędzy Historią szaleństwa a ruchem antypsychiatrycznym, nie wyczerpuje się 

w fakcie problematyzacji pojęcia choroby psychicznej i w krytyce medycznego modelu w psychiatrii. 

Foucault podobnie jak część antypsychiatrów, romantyzuje szaleństwo. Jego krytyka psychiatrii 

zawiera pewną utopijną wizję i przypisuje szczególną rolę szaleństwu. Tak, jak Laing widzi w 

szaleństwie moŜliwość duchowego rozwoju jednostki poprzez “podróŜ wewnętrzną”, Cooper 

proponuje ideały kontrkultury lat sześćdziesiątych w postaci hasła autentyczności, a Deleuze i 

Guattari199 są przekonani o wysokim statusie politycznym schizofrenika, to Foucault widzi w 

szaleństwie moŜliwość uwolnienia prawdy o człowieku i jego konfrontacji z własnym 

przeznaczeniem. Tajemniczo brzmią ostatnie słowa Historii szaleństwa:  

“Taki jest podstęp i nowe zwycięstwo szaleństwa: oto ów świat, który mniema, Ŝe moŜe je zmierzyć, 

wytłumaczyć metodami psychologii – musi się przed nim usprawiedliwiać, jako Ŝe w trudzie i 

zmaganiach mierzy sam siebie bezmiarem takich twórców jak Nietzsche, van Gogh, Artaud. I znikąd, 

a zwłaszcza z Ŝadnej na temat obłędu wiedzy nie zyska pewności, Ŝe te szalone dzieła go 

usprawiedliwią” (HSZ, s. 483). 

 Ruch antypsychiatryczny, a pośrednio teoretyczną postawę Michela Foucaulta, krytykuje się 

przede wszystkim za negatywne skutki prób wprowadzenia tych idei w Ŝycie. Niektórzy badacze 

twierdzą wręcz, Ŝe ruch antypsychiatryczny nie przyczynił się do deinstytucjonalizacji psychiatrii, lecz 

został zainicjowany przez psychiatrię biologiczną, dzięki odkryciu w miarę skutecznych leków 

psychotropowych. Ten naturalny proces deinstytucjonalizacji spowodowany terapią lekami, pod presją 

ruchu antypsychiatrycznego (szczególnie pozamedycznego), uległ nadmiernej intensyfikacji, czego 

efektem była np. w USA wiara w moŜliwość powstawania pozaszpitalnych “społeczności 

terapeutycznych”, a ostatecznie wypisanie części chorych ze szpitali psychatrycznych. Niektórzy z 

nich (jedna trzecia), to byli chorzy, którzy nie potrafili funkcjonować samodzielnie, niektórzy zaś 

trafili do więzień. Okazało się, Ŝe szpital jest lepszą alternatywą niŜ ulica. 

 Foucault wkrótce opowie się przeciwko romantyzacji szaleństwa. Dlatego wypowiadając się 

na temat pracy Szasza The Myth of Mental Illness zgadza się, Ŝe aby zrozumieć instytucje 

psychiatryczne i ruch zdrowia psychicznego naleŜy badać samych psychiatrów, tzn. instytucje 

psychiatryczne. Podkreśla, iŜ Szasz neguje pojmowanie szaleństwa jako rzeczy samej w sobie oraz 

                                                           
198 Ibidem, s. 31. 
199 G. Deleuze i F. Guattari, Anti-Oedipe: Capitalisme et Schizophrénie, Paris Editions de 
Minuit 1972. 
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stara się spojrzeć na maszynerię “produkującą” chorych psychicznie, chociaŜ nie moŜe się zgodzić z 

jego ostrym rozróŜnieniem typu jednostka-przeciw-społeczeństwu. 

2.3. Foucault i psychoanaliza 

 Zrekonstruowana przeze mnie do tej pory foucauldiańska krytyka psychiatrii, skierowana jest 

nie tylko przeciwko jej ujęciom pozytywistycznym, lecz takŜe przeciwko kierunkom 

antypozytywistycznym200. Obiektem krytyki stają się ujęcia fenomenologiczno-egzystencjalne (za to, 

Ŝe pełnią jedynie rolę opisową, a nie dociekają przyczyn choroby) czy hermeneutyczna wersja 

psychoanalizy, które czynią aprioryczne załoŜenia odnośnie ludzkiej natury, a z którymi autor nie 

moŜe się zgodzić. JeŜeli chodzi o stosunek Foucaulta do psychoanalizy, to okazuje się, Ŝe nie był on 

jednoznaczny. Autor Historii szaleństwa podziwiał radykalność tego sposobu myślenia i “tragiczną” 

prawdę jaką nam objawiał. W eseju z 1969 zatytułowanym Czym jest autor? Foucault mówi o 

Freudzie jako o “fundatorze dyskursu”, który nie tylko posiada ogromny wkład w historię psychiatrii, 

ale który zmienia i modyfikuje samą dyscyplinę. Ponowne przemyślenie, powrót i reinterpretacja 

myśli Freuda przyczyniła się do modyfikacji samej psychoanalizy. Francuskim powojennym 

interpretatorem Freuda był Lacan, dla którego był on nie tylko twórcą nowego kierunku w psychiatrii, 

lecz tym, który dokonał “rewolucji” w filozofii i etyce. Dzięki zaś samemu Lacanowi psychoanaliza 

przyczyniła się do powstania filozoficzno-literackiej awangardy, która rozwijała się bujnie w latach 

60-tych (np. grupy Tel Quel). Jednocześnie, psychoanaliza była sposobem myślenia, który był w 

dziele Foucault (w latach 60-tych) obecny i który on sam chciał przezwycięŜyć.  

 

 W Historii szaleństwa przedstawia negatywny obraz psychoanalizy, zgodnie z którym 

psychoanalityk nie jest świadomy, jakie są źródła relacji lekarz-pacjent, umieszczając się tym samym 

poza społeczno-historycznymi uwarunkowaniami tej relacji201.  

“Jako postać alienująca, lekarz okazuje się punktem kluczowym psychoanalizy. MoŜe dlatego, Ŝe nie 

zniweczyła tej ostatniej struktury sprowadzając do niej wszystkie pozostałe, psychoanaliza nie słyszy, 

nie moŜe usłyszeć głosu nierozumu, nie odczytuje znaków niedorzeczności” (HSZ, s. 459). 

 Według Foucaulta, psychoanaliza pojawiła się w bardzo konkretnych historycznych 

warunkach i jest częścią powstania psychiatrii w ogóle. Pinel i Tuke uprawiali “terapię moralną” w 

murach azylum, natomiast Freud, wychodząc poza azylum, pozostawił dominującą tam relację lekarz-

                                                           
200 Zob. P.J. Bracken, Beyond Liberation: Michel Foucault and the Notion of a Critical 
Psychiatry, ss. 2, 3, 7. 
201 W Historii szaleństwa psychoanaliza jest obecna podwójnie. Jako instrument moralnej 
dominacji, stanowiący jedynie modyfikacje metod moralnych, która unika podejścia 
pozytywistycznego, eksponując relację psychoterapeutyczną, oraz jako przenikający całą 
ksiąŜkę motyw ukrytego sensu obłędu, który prowadzi do pewnego rodzaju kulturowej 
analityki. Ma ona ujawnić nieświadome, ukryte treści kultury, które jednakŜe rządzą i 
wpływają na treść naszych dyskursów. Historia szaleństwa stanowi przede wszystkim krytykę 
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pacjent, gdzie lekarz był “Ojcem”, “Sędzią”, “Rodziną” i “Prawem”. Freud wyszedł poza strukturę 

psychiatrii pozytywistycznej, mimo, Ŝe uwaŜał swoje analizy za część nauk przyrodniczych. Pacjent 

nie był tylko obiektem do sklasyfikowania i wyleczenia, najwaŜniejsza okazywałą się wzajemna 

relacja, której punktem centralnym było zjawisko przeniesienia i jej moŜliwości uzdrawiające. Freud 

“zdemistyfikował – pisze Foucault - wszystkie pozostałe struktury domów zdrowia: zniósł milczenie i 

ogląd, zniweczył rozpoznanie szaleństwa w odbiciu lustrzanym, zamknął usta instancjom skazującym. 

W rewanŜu wyeksploatował strukturę obejmującą osobę lekarza; wyolbrzymił jego własności 

cudotwórcze, szykując mu status wszechmocy nieomal boskiej” (HSZ, s. 458-459). 

 W ten sposób koncentrując się na relacji lekarz-pacjent twórca psychoanalizy rezygnuje z 

analiz źródeł samej tej uzdrawiającej relacji202. Przypisując moc terapeuty nieświadomym siłom 

tkwiącym w samym pacjencie, ignoruje społeczno-historyczny wymiar legitymizujący pozycję 

lekarza.  

“Freud przesunął w stronę lekarza wszystkie struktury utworzone przez Tuke’a i Pinela w domach 

zamkniętych. Uwolnił chorego z zakładowego bytowania, w jakim wyobcowali go jego 

<<wyzwoliciele>>; nie wyswobodził go wszakŜe z istotnych tego bytowania treści; przegrupował siły, 

napiął je do maksimum i połączył w rękach lekarza; stworzył sytuację psychoanalityczną, gdzie w 

genialnym spięciu alienacja dezalienuje, poniewaŜ w lekarzu, staje się podmiotem” (HSZ, s. 459). 

 Przedstawiając zasadniczo negatywny obraz psychoanalizy, jako teorii, która nie jest w stanie 

określić, co tak na prawdę kryje się poza relacją lekarz-pacjent, Foucault ukazuje jej ograniczoną 

pozycję, szczególnie co do moŜliwości samorefleksji oraz właściwości dezalienujących i 

antyrepresyjnych. Ustawia to Foucaulta w opozycji do tych wszystkich, którzy widzieli w 

psychoanalizie siłę krytyczną wobec nauk społecznych, nawet jeśli wchodziły one w komitywę z 

marksizmem jak u Wilchelma Reicha, Herbert Marcuse’a, czy nawet w Teorii Krytycznej Jürgena 

Habermasa. 

 Wypowiedzi Foucaulta na temat psychoanalizy są częścią powojennego sporu o status i rolę 

psychoanalizy we francuskiej psychiatrii. Szczególnie zaś o jej moŜliwości wywrotowe, to znaczy 

moŜliwości krytyczne wobec dotychczasowego systemu instytucjonalno-biurokratycznego psychiatrii, 

a takŜe wobec społecznych, politycznych i religijnych form dominacji społeczeństwa nowoczesnego. 

Początkowo nurt psychoanalityczny był raczej marginalnym elementem francuskiej psychiatrii, 

tworzącej silny system azylarny, oparty na neurologicznym paradygmacie. Psychoanaliza miała tutaj 

wzmocnić i zreformować dotychczasowy system szpitalny, miała być adekwatnym rozwiązaniem 

wobec medycznych i społecznym problemów psychozy. W ten sposób francuska psychoanaliza 

spełniała rolę odmienną od amerykańskiej, która, skoncentrowana na analizie ego, była trzonem 

praktyki psychiatrycznej i reprezentowała amerykańskie instytucje i wartości. Lecz w związku z 

wydarzeniami 1968 roku siły nabrał inny, bardziej wywrotowy ruch psychoanalizy lacanowskiej, 

                                                                                                                                                    

pozytywistycznego modelu psychiatrii (współcześnie funkcjonuje on pod nazwą modelu 
biologicznego, lub neurologicznego).  
202 Zob. T. Komendant, Testament Michela Foucault (przedmowa do HS): “Hipoteza represji, 
tak popularna w psychoanalitycznym i antypsychiatrycznym dyskursie, myli przyczynę ze 
skutkiem: kozetka psychoanalityka jest ostatnim wcieleniem konfesjonału, technologii 
wyznania stworzonej przez chrześcijaństwo” (HS, s. 7). 
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który nie miał mieć nic wspólnego z biurokracją i analitycznymi instytucjami. Lacan występuje 

przeciwko rutynizacji psychoanalizy i zostaje włączony w ruch antypsychiatryczny, chociaŜby 

poprzez waloryzowanie języka szaleństwa i koncepcje zdecentralizowanego “Ja”, poprzez co zaciera 

róŜnice między ludźmi “normalnymi” a szaleńcami. Myśl Lacana znalazła teŜ inspirację w teorii 

Deleuza i Guattariego (mikropolityka poŜądania) oraz wspólne związki z marksizmem. Szczególnie 

zaskakująca moŜe się wydawać popularność freudomarksizmu, poniewaŜ jeszcze w latach 50-tych 

francuska lewica, a szczególnie PCF, atakowała psychoanalizę jako ideologię burŜuazyjnej dominacji, 

jako narzędzie “przystosowywania” ludzi do burŜuazyjnego społeczeństwa. Psychoanaliza budowała 

antropologię w terminach indywidualnej a nie społecznej, ekonomicznej i historycznej sytuacji. 

Wątpliwości radykalnych podejść marksistowskich rozwiała dopiero pozycja Lacana, zgodnie z którą 

jedynie perwersja i radykalność psychoanalizy pozwolą uczynić ludzi “lepszymi”. Analityczny proces 

pozwoli uzyskać taką samoświadomość jednostek i jej ograniczeń, Ŝe przyczyni się do 

efektywniejszych działań politycznych. To pogodzenie psychoanalizy i marksizmu było tak silne, Ŝe 

spowodowało falę późniejszej krytyki. Jej przedstawicielem był francuski socjolog Robert Castel, 

który w Le Psychanalysme203, który twierdził, Ŝe krytyka psychiatrii jako miejsca kontroli i 

normalizacji kontrastuje z pozorną neutralnością psychoanalizy, z naiwnym postrzeganiem jej jako 

dziedziny nie biorącej udziału w procesach normalizacji i kontroli. JuŜ Deleuze i Guattari w Anti-

Oedipus twierdzili, Ŝe psychoanaliza próbująca utrzymać poŜądanie w obrębie rodziny (kompleks 

Edypa), nie jest w stanie analizować prawdziwego mechanizmu poŜądania. Nie rozumie jednostki i 

nie rozumie społecznego procesu. Dlatego starają się oni analizować władzę poŜądania, w sposób 

odmienny na polu społecznym, uprawiając “schizoanalizę”. 

 Podobnie, Foucault w Historii szaleństwa konstatuje fakt, iŜ psychoanaliza raczej kontynuuje 

to, co zostało zapoczątkowane przez Pinela i Tuke’a, i umoŜliwa uczynienie z rodziny “delikatnej 

struktury, która miała się stać zasadniczą komórką szaleństwa – struktury będącej niejako 

mikrokosmosem, symbolizującym wielkie masywy struktur społeczeństwa burŜuazyjnego i jego 

wartości” (HSZ, s. 456). 

 W Słowach i rzeczach psychoanaliza jest dla niego jednym z przykładów humanistycznego 

dyskursu, którym rządzi “ekonomia” nieustannego i nieskończonego poszukiwania tego, “co 

niemyślane”. Psychoanaliza jest częścią humanistycznej ekonomii myślenia, która ma charakter 

ambiwalentny, ale która daje teŜ nadzieję na osiągnięcie stanu pełnej samoświadomości, stanu, kiedy 

“ja” stanie się dla siebie przezroczyste204. Psychoanaliza zatem jest przykładem nauki humanistycznej, 

w ramach których ludzka natura jako skończona, i musi być wyjaśniona przez niemyślane, które to z 

kolei nie moŜe być ostatecznie przywrócone świadomości. Okazuje się jednak, Ŝe w Słowach i 

                                                           
203 R. Castel, Le Psychanalysme, Paris, Maspero, 1972. 
204 Zob. H. L. Dreyfus, Foucault’s Critique of Psychiatric Medicine, “The Journal of Medicine 
and Philosophy” 12 (1987) 311-333. Dreyfus stwierdza, Ŝe myślenie Freuda opiera się na 
“Kartezjańskiej/Kantowskiej” koncepcji umysłu, której kulminację stanowi “intencjonalna” 
koncepcja umysłu (Brentano). Stany umysłowe, jak percepcja, pamięć, pragnienie, są zawsze 
“o czymś”: “Freud zaakceptował intencjonalną koncepcję umysłu, jako zestawu stanów 
skierowanych w kierunku obiektów przy pomocy reprezentacji” (317). O ile u Kartezjusza, aŜ 
po Brentanę stany intencjonalne były świadome, u Freuda pojawiły się reprezentacje 
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rzeczach psychoanaliza (jej lacanowska, strukturalistyczna wersja, a takŜe etnologia) “utrzymuje 

uprzywilejowaną pozycję”205. W pewien sposób przekracza inne nauki humanistyczne, poniewaŜ 

przede wszystkim koncentruje się na tym, co nieświadome, oraz podwaŜa i neguje ogólną koncepcję 

człowieka. Widzimy, Ŝe mimo krytycznego spojrzenia na psychoanalizę autor Słów i rzeczy zajmuje 

wobec niej ambiwalentną pozycję. Psychoanaliza pomimo mitów jakie stwarza, zdaje się teŜ pełnić 

waŜną rolę we współczesnych sposobach myślenia. 

 MoŜna więc stwierdzić, Ŝe w latach 60-tych Foucault był wręcz zafascynowany lacanowską 

wersją psychoanalizy, która uderzała w “twardą toŜsamość”, w ego-cogito i nie obiecywała 

moŜliwości osiągnięcia samoświadomości. Co więcej, ta radykalna wersja psychoanalizy 

przedstawiała człowieka jako postać “tragiczną”, Ŝyjącą w perspektywie nieusuwalnej niewiedzy, 

postrzegając ego jedynie jako urojoną fikcję. 

 Dopiero w Historii seksualności przeprowadzi Foucault bardziej wyraźną krytykę 

psychoanalizy, równieŜ w wersji lacanowskiej. Jak stwierdza H. Dreyfus: “W swym późniejszym 

dziele, kiedy Foucault koncentruje się raczej na społecznych efektach nauk o człowieku, niŜ na 

samopodwaŜającym się usiłowaniu przywróceniu niemyślanego cogito, zaczyna postrzegać 

psychoanalizę nie jako wyzwalający krok poza nauki humanistyczne, ale jako kulminację 

normalizujących technologii konfesyjnej rozwijanej wcześniej przez chrześcijaństwo”206. Foucault 

atakuje “hipotezę represji”, zgodnie z którą seksualność jest nieustannie represjonowana, coraz 

intensywniej, od czasów wiktoriańskiego reŜimu. Według niego przez ostatnie trzy wieki nie tyle 

milczano na temat seksualności, co nieustannie o niej gadano, powstały coraz to nowe dyskursy na 

temat seksu207, wykorzystywane w rozpowszechnianiu róŜnorodnych mechanizmów władzy. W czym 

nie mały był udział psychoanalizy.  

 Dreyfus podkreśla, Ŝe Foucault obnaŜa nieustanną introspekcję, jaką nakazuje nam teoria 

Freuda. Widzi ją jako niebezpieczną i posiadającą nie tylko teoretyczną, ale takŜe społeczną cenę: “W 

ten sposób teoria Freuda zasila kolektywne praktyki auto-analizy, które dostarczają materiału, 

mającego wypełnić akta nauk humanistycznych i pozwolić normom, opartym na domniemanych 

naukach o ludzkiej naturze, przeniknąć do kaŜdego aspektu naszego Ŝycia. Według Foucaulta, ta 

nieskończona auto-analiza, gdzie kaŜdy prywatny podmiot jest ponaglany do mówienia, aby stać się 

moŜliwym do introspekcji i korekcji, stała się nie tyle naszym lekarstwem, co naszym 

przekleństwem”208. 

 La Volonté de savoir jest zasadniczo ksiąŜką o władzy, lecz nie przypadkiem mechanizmy 

władzy są tutaj rozpatrywane w kontekście seksualności. Autor nawiązuje do szczególnie intensywnie 

występującego po 1968 roku zainteresowania we Francji tematyką seksualności, szczególnie obecnego 

                                                                                                                                                    

nieświadome, niedostępne w sposób bezpośredni, które motywują nasze zachowanie. Terapia 
polega na odsłonięciu ukrytych treści i ich reintegrację z całym świadomym umysłem. 
205 Les mots et les choses, Gallimard 1966, s. 385. Takiemu postrzeganiu psychoanalizy 
przeciwstawia się Lacan. 
206 Hubert L. Dreyfus, Foucault’s Critique of Psychiatric Medicine, s. 318. 
207 Foucault nawiązuje tutaj w pewnym stopniu do swoich wcześniejszych rozwaŜań zawartych 
w przedmowie do Folie et déraison, gdzie zapowiadał zamiar napisania takiej pracy oraz w 
artykule o Bataille Preface á la transgression. Wówczas w latach 60-tych Foucault myślał o 
seksie w (pod wpływem Lacana) w kategoriach zakazu i transgresji. 
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pod postacią ideologii wyzwolenia. Tę inwazję psychoanalizy Robert Castel nazywa 

“psychoanalizmem”. Foucault podkreśla nieustanną “dyskursywizację” i podkreślanie znaczenia seksu 

i jego obietnic: “Skoro seks jest zniewolony, czyli objęty zakazem, skazany na nieistnienie i niemotę, 

sam fakt, Ŝe się o nim i o jego zniewoleniu mówi, sugeruje rozmyślny akt transgresji. Ktoś, kto się tak 

wypowiada, wychodzi niejako poza zasięg władzy, narusza prawo, antycypuje, choćby odrobinę, 

przyszłą wolność. Stąd uroczysty ton, w jakim mówi się dzisiaj o seksie” (HS, s. 16). Foucault zrywa 

tutaj ostatecznie z psychoanalizą, z jej hasłami cenzury i represji. Krytykuje równieŜ i tych, którzy 

chcą seks wyzwalać: “Do dyskursów o zniewoleniu łatwo przenika odcień rewolty, obiecanej 

wolności, nowej ery” (HS, s. 16). Foucault jest świadomy, Ŝe do jednej grupy zalicza tych, którzy w 

seksie dostrzegają nieprzekraczalną granicę oraz tych, którzy chcą seks wyzwalać. Dla niego dyskurs 

psychoanalityczny, nie ma własności rewolucyjnych i wyzwalających. Ci którzy widzieli w teorii 

psychoanalitycznej własności krytyczne i wyzwalające, oraz ci którzy się na niej zawiedli, krytykując 

ją za kolaborację z kapitalizmem, wszyscy ci spoglądają na seksualność z niewłaściwej perspektywy: 

“Wątpliwości, które pragnę przeciwstawić hipotezie represji, zmierzają nie tyle do wykazania jej 

fałszywości, ile do innego jej umiejscowienia w ogólnej ekonomii dyskursów o seksie (…)  Krótko 

mówiąc, chodzi o określenie systemu <<władza-wiedza-rozkosz>> pod względem funkcjonowania i 

racji bytu, gdyŜ na tym systemie opiera się nasz dyskurs o naszej seksualności” (HS, s. 20). 

 Foucault nie chce opowiadać się za lub przeciw prawdzie o represji, problematyzuje samą 

“hipotezę represji”, pytając jaka wola prawdy i jakie mechanizmy władzy stały za tym dyskursem. 

Twierdzi np., Ŝe Reicha krytyka seksualnej represji odniosła taki sukces dlatego, “Ŝe rozwijała się 

wewnątrz urządzenia seksualności, a nie poza nim czy przeciw niemu” (HS, s. 116). 

 Foucault nie upatruje w seksualności głęboko ukrytej prawdy o człowieku, stara się badać, 

jak ona się historycznie konstruowała, jakie mechanizmy władzy i wiedzy ją podtrzymywały: “Nie 

naleŜy opisywać seksualności jako krnąbrnego popędu, z natury obcego, z konieczności zaś 

nieposłusznego władzy, która ze swej strony próbuje go okiełznać, co nie zawsze jej się udaje. 

Seksualność jest raczej szczególnie intensywnym miejscem zbieŜności relacji władzy” (HS, s. 92). 

Seksualność okazała się podatna na “instrumentalizację” polegającą na nieustannym wprzęganiu jej w 

coraz to nowe strategie władzy, władzy, która nie tyle chciała seksualność ujarzmić. Znajdywała w 

nim podporę i moŜliwość rozrostu i ekspansji. Seksualność okazuje się poŜyteczna. Dlatego w XVIII 

wieku powstają kompleksy władzy-wiedzy związane z (1) histeryzacją ciała kobiety, (2) 

pedagogizacją seksu dzieci, (3) socjalizacją zachowań prokreacyjnych, (4) psychiatryzacją 

przyjemności perwersyjnych. Szczególnym momentem w tej intensyfikacji władzy jest jej 

ześrodkowanie na rodzinie dzięki zainteresowaniu ze strony lekarzy, pedagogów, psychiatrów. 

Wówczas pojawiają się nowe typy osobowości: “oziębła Ŝona”, “sadysta”, “zboczeniec”, “młody 

homoseksualista”. 

 Autor Historii seksualności podkreśla nieustanne uwikłanie seksualności w procesy 

społeczno-historyczne. Nie jest w stanie traktować seksu jako prawdy o ludzkiej naturze, nie postrzega 

go jako czegoś stałego i w istocie niezmiennego w człowieku. Tym bardziej nie jest w stanie 

przypisywać seksualności i jej represji fundamentalnej prawdy o naszej kulturze. Dlatego 

                                                                                                                                                    
208 Hubert, L. Dreyfus, Foucault’s Critique of Psychiatric Medicine, s. 320. 
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psychoanaliza nie moŜe pełnić funkcji krytycznych. Oparta na zagadnieniach seksualnej represji i 

uznająca negatywne, represyjne mechanizmy władzy, zaciemnia fakt historyczności i przypadkowości 

róŜnych pojęć ludzkiej natury.  

 Foucault analizuje efekty dominacji, czyli to jak władza wyklucza, medykalizuje 

seksualność, szaleństwo; czyni to jednak w sposób odmienny niŜ psychoanaliza, inaczej pojmuje same 

mechanizmy działania władzy, a takŜe w inny sposób nakreśla relacje między psychiatrią i władzą. 

Nie chodzi tu o ujawnianie szaleństwa władzy, zastosowanie kategorii psychopatologicznych do analiz 

władzy, chodzi raczej o genealogię samej psychiatrii, “archeologię psychoanalizy”. Podobnie jak 

Cooper, Rothmann, Szasz, Goffman, Foucault nie bada samego szaleństwa, lecz jego 

instytucjonalizację, praktyki społeczne i polityczne, które doprowadziły do powstania instytucji 

psychiatrycznych, powstania nowoczesnej psychiatrii, a z nią powstanie pojęcia choroby psychicznej z 

jej metodami leczenia i traktowania, czyli sposobu funkcjonowania w obrębie psychiatrii 

mechanizmów władzy. Nie tyle więc szaleństwo władzy, psychiatria (psychopatologia) władzy, co 

władza w psychiatrii i wzajemne relacje między władzą a wiedzą znajdują się w centrum 

zainteresowań autora. 

 Analizy relacji między psychiatrią a władzą w pierwszym odruchu mogą przywodzić nam na 

myśl perwersyjne, patologiczne, tyrańskie rodzaje władzy, które w polityce mogą przybrać 

faszystowskie formy: dominacji, rasizmu, fanatyzmu, absolutyzmu209. PowyŜsze aspekty władzy, 

dostrzegające jej patologiczną destrukcyjną postać mieszczą się pod hasłem “szaleństwo a władza” czy 

“szaleństwo władzy”. Takie podejście jest szczególnie eksponowane przez kierunki 

psychoanalityczne: przez Freuda, Lacana, Kristevę, Biona, czy Glassa. Twierdzą oni, Ŝe opisy 

schizofrenicznych cierpień pojedynczych jaźni są przydatne do opisu politycznej formy władzy jako 

tyranii. Glass stwierdza: “Urojenia i psychoza są tak samo częścią politycznego świata jak 

psychopatologiczna jaźń”210. 

 Psychoanalityczne analizy władzy doszukują się jej zdegenerowanych postaci w fantazji 

nieświadomości. Tak, jak psychotyk ulega regresji do infantylnych identyfikacji i uczuć, Ŝyjąc w 

swym urojeniowym psychotycznym czasie, tak i polityczna społeczność moŜe stracić kontakt ze 

swymi historycznymi i wspólnymi podstawami. Paranoję moŜna odnaleźć w postaci 

zinstytucjonalizowanej, jako politykę społecznie regresywną i chaotyczną, tzn. w postaci ideologii, 

wojny, nietolerancji, fanatyzmu. Oczywiście, pozostaje pytanie, w jakim stopniu społeczność moŜe 

podporządkować się tym samym psychopatologicznym prawom, co jednostka? Podobnie jak u 

Platona, Machiawellego i Hobbesa, zakłada się tutaj ścisły związek między jednostką a społecznością, 

powiązanie między destrukcyjnymi elementami w naturze ludzkiej a działaniem w Ŝyciu politycznym. 

Glass (podobnie jak Bion), zastanawiając się, na ile psychotyczne jednostki mogą doprowadzić do 

dezintegracji i patologizacji grupy, twierdzi, Ŝe to raczej grupa i jej nieświadome procesy 

psychotyczne “produkują” psychotycznych liderów, którzy jedynie realizują program patologicznej 

władzy. Jak stwierdza Glass: “W Ŝyciu politycznym, nieświadome fantazje obierają specyficzne 

                                                           
209 Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1993, 
Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa, 1996. 
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miejsca: narody, rasy, rynki, sfery wpływu, terytoria, a wraz z terrorystami, niewinnych obserwatorów. 

Gwałtowność władzy realizuje się na i przez ludzkie doświadczenie: ciała, dusze i umysły”211. 

 Psychoanalityczny sposób definiowania władzy jest dla nas waŜny o tyle, Ŝe perspektywa 

Michela Foucaulta i jego definiowanie władzy jest zasadniczo odmienne. Foucault ignoruje wagę 

psychologicznych wyjaśnień dla opisu władzy, odsuwając rolę emocji i nieświadomych fantazji w 

doświadczeniu władzy, koncentruje się bardziej na jej społeczno-historycznych analizach. Autor 

Historii seksualności, przyjmując “zewnętrzny” punkt widzenia, ignoruje efekty psychicznej 

rzeczywistości, wewnętrzne Ŝycie jaźni, dziedzinę fantazji, pragnień. Rzeczywistość społeczna jest 

nieco bardziej uprzywilejowana od psychicznej212. 

 W latach 70-tych zmienia się ambiwalentny stosunek Foucaulta do psychoanalizy. Freud nie 

jest juŜ dla niego lekarzem, który otworzył nas na dialog z szaleństwem, nie moŜe stanowić przykładu 

dla myślenia 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 zrealizować poprzez wykazanie, Ŝe freudowska “rewolucja” nie była 

wydarzeniem uniwersalnym, lecz “historycznym”, wyjątkowym i przypadkowym. To zmusza go do 

powrotu do analiz staroŜytności, gdzie nasza nowoczesna obsesja poszukiwania i nieustannego 

odczytywania poŜądania nie była jeszcze tak waŜna. 

 

 Ujęcia teoretyczno-socjologiczne, literacko-humanistyczne213, a nawet antypsychiatryczne, 

odwołują się do jakichś fundamentalnych i uniwersalnych aspektów ludzkiej kondycji, czy to będzie 

profanowana i degradowana w azylum ludzka jaźń (Goffman), czy ignorowane przez psychiatrów i 

społeczeństwo jednostkowe doświadczenie egzystencjalne (Laing), czy teŜ atakowana przez 

psychiatrię instytucjonalną jednostka (Szasz). Te istotne elementy, zgodnie z poglądami 

antypsychiatrów, są nieustannie represjonowane i alienowane przez kapitalistyczne społeczeństwa i 

ich agentów, psychiatrów. Podobnie aprioryczne załoŜenia wprowadza Teoria Krytyczna Habermasa, 

który we wczesnym okresie próbuje ukazać psychoanalizę jako teorię przekraczającą pozytywistyczny 

sposób myślenia i dającą moŜliwości terapeutyczne zarówno jednostkom, jak i społecznościom. 

                                                                                                                                                    
210 James M. Glass, Psychosis and Power. Threats to Democracy in the Self and the Group, 
Cornell University Press, Ithaca and London, 1995, s. 15. 
211 Ibidem, s. 131. 

212 Foucaulta krytyka psychoanalizy jako zjawiska historycznego w latach 70-tych, zbieŜna jest z 
jej kryzysem (we Francji i USA), zapewne pod wpływem rozwoju psychofarmakologii, rozwoju 
innych technik psychoteraputycznych, jak i braku elastyczności i niechęci poddania metody 
analitycznej weryfikacji empirycznej. 

213 O teoretycznych implikacjach literackich opisów szpitala psychiatrycznego na przykładzie 
Kena Keseya (Lot nad kukułczym gniazdem) oraz Jerzego Krzysztonia (Obłęd) pisze Bogusław 
Sułkowski (Szpital Psychiatryczny jako metafora społeczeństwa. Dwa typy zachowań 
społecznych, “Przegląd humanistyczny”, 1990, 3, ss. 65-83). 
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Habermas nawiązuje do dyskursu obracającego się wokół pojęcia wolności i represji, czyli do tradycji, 

którą Foucault próbował podwaŜyć.  

 Foucault początkowo nie odnosił krytycznych aspektów własnej myśli bezpośrednio do 

Teorii Krytycznej. Ostatecznie to jednak Teoria krytyczna Habermasa jest wzorcowym ujęciem dla 

krytyki społecznej Sam Habermas, nieustannie rozbudowując swą teorię, stara się definiować ją często 

odwołując się do samego Foucaulta214. Dlatego będziemy starali się ukazać specyfikę krytycyzmu 

francuskiego filozofa właśnie wobec Teorii Krytycznej i miejsca jakie początkowo ona przypisuje 

własnościom krytycznym psychoanalizy. 

2.4. Habermas i psychoanaliza  

 Habermas dokonuje hermeneutycznej reinterpretacji psychoanalizy, co było odpowiedzią na 

szereg krytyk jej podstaw naukowych (np. Poppera). Przeformułowanie freudowskiej teorii sugeruje, 

Ŝe ma ona własności krytyczne i umieszcza ją w tradycji hermeneutycznej215. Przedmiotem jej 

dociekań nie jest “hydraulika” umysłu, lecz raczej rozumienie, interpretacja i refleksja. 

 Habermas rozróŜnia trzy postacie wiedzy, które reprezentują trzy rodzaje interesów216. Nauki 

empiryczno-analityczne, są związane z technicznym interesem i ugruntowane w materialnych 

potrzebach i pracy. Wiedza historyczno-hermeneutyczna związana jest z praktycznym interesem 

komunikacyjnym i ugruntowana jest na załoŜeniu o uniwersalności języka. Ostatnim rodzajem wiedzy 

jest hermeneutyka głębi, krytyczna i oparta na interesie emancypacyjnym. Jest ona wyrazem wiary w 

to, Ŝe ludzkie jednostki są w stanie dokonać autorefleksji i mając świadomość własnego rozwoju, są w 

stanie działać, zgodnie z hasłami oświecenia, z coraz to większą świadomością i autonomią. 

“Wczesny” Habermas wskazuje na psychoanalizę jako naukę, która jest w stanie dokonać 

metodologicznej samorefleksji. W psychoanalizie nie chodzi jednak tylko o odkrycie praw rządzących 

ludzką naturą (wówczas naleŜało by ją zaliczyć do nauk empiryczno-analitycznych). Jest ona w stanie 

przekroczyć zachowania neurotyczne. Fakt, iŜ psychoanalityczna autorefleksja uwalnia od 

zaburzonych i kompulsywnych form zachowania, nakazuje Habermasowi przypuszczać, Ŝe teoria 

społeczna równieŜ winna zawierać taką uwalniającą refleksyjność:  

“Na przykładzie Psychoanalizy jako analizy języka, mającej za cel samorefleksję, próbowałem 

pokazać w jaki sposób proces krytyki moŜe bezpośrednio atakować stosunki przemocy ucieleśnione w 

systematycznie zniekształconej komunikacji, tak Ŝe w umoŜliwionej dzięki metodzie i sprowokowanej 

samorefleksji jednoczą się ze sobą jako zrozumienie oraz emancypacja od nie uświadamianych do tej 

pory zaleŜności, tzn. poznanie i realizacja interesu wyzwolenia przez poznanie”217.  

                                                           
214 Zob. J. Habermas, Der philosophishe Diskurs der Moderne: 12 Vorlesungeng, Franfurt am 
Main 1995, Suhrkamp Verlag. 
215 Na początku lat 60-tych wielu filozofów zaczęło dostrzegać związek między hermeneutyką 
a psychoanalizą, np. P. Ricoeur, równieŜ niektórzy psychoanalitycy jak Carl Lesche i Alfred 
Lorenzer. 
216 Zob. J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1968. 
217 J. Habermas, Teoria i praktyka, Warszawa 1983, s. 33. 
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 O ile w przypadku psychoanalizy podmiotem samorefleksji jest jednostka, to w teorii 

społecznej moŜe to być społeczność intelektualna, która dokonuje namysłu nad normami społecznymi 

i etycznymi. Dla Habermasa oraz freudo-marksizmu wartość tej teorii opiera się na tych elementach 

krytycznych, które posiadają funkcję wyzwalającą. Terapia indywidualna ma na celu uwolnienie 

pacjenta z nerwicy, natomiast terapia na poziomie społecznym uwolnienie od ideologii i społecznej 

represji.  

 Tylko konwersacja i wzajemne porozumienie, mogą być pomocne w budowaniu 

sprawiedliwej i racjonalnej społeczności218. Tylko takie reguły mogą być wartościowe, jakie spotkały 

się z aprobatą wszystkich tych, którzy mają zdolność być uczestnikami praktycznego dyskursu. 

Habermas dostrzega jednak nieustanne zaburzenia w komunikacji, niezrozumienie, które nie moŜe być 

przezwycięŜone w ramach rutynowych procesów rozumienia. Powstaje problem, jak włączyć tych, 

którzy nie tyle siłą, lecz poprzez swoją sytuację i brak kompetencji komunikacyjnych są wykluczani z 

dyskursu. Przykładem takich osób są dla niego chorzy psychicznie (ale i równieŜ dzieci, czy 

zwierzęta). Habermas kontrastuje brak porozumienia z obłąkanym, z nieobecnością porozumienia w 

procesach rutynowego rozumienia219. Wobec tych chorych osób nie pada konwencjonalne pytanie: 

“co masz na myśli?”, lecz w istocie pytanie terapeutyczne: “dlaczego mówisz w ten sposób?”. 

Habermas twierdzi, Ŝe porozumienie w czasie spotkania z obłąkanym jest moŜliwe, o ile włączy się do 

niego początkowe (wstępne) niepowodzenie w rozumieniu. W tym przypadku niezrozumienie jest 

wynikiem źle zorganizowanej mowy. “Zła organizacja” (przypadek neurozy i psychozy) to konfuzja i 

zaburzenie semantyki i syntaksy; inne, czasem opozycyjne, znaczenie słów. Cechy systematycznego 

zaburzenia w komunikacji to: językowo - nieobecność gramatyki, przesunięcia, powtórzenia; oraz 

brak zgodności między słowami, działaniami i gestami. To nieświadomość własnych zaburzeń 

(nerwica, psychoza, fałszywa świadomość). 

 Gadamerowska hermeneutyka wydaje się Habermasowi niewystarczająca w takich 

przypadkach. Dlatego rozumienie musi być sprzęŜone z wyjaśnianiem, jeśli ma ono przerwać krąg 

zaburzonej komunikacji. Stąd zastosowanie “hermeneutyki głębi” opartej na freudowskiej analizie 

snów. Jak stwierdza Habermas: “technika interpretacji marzeń sennych wychodzi poza sztukę 

hermeneutyki o tyle, o ile musi dosięgnąć nie tylko znaczenia moŜliwie zaburzonego tekstu, ale do 

znaczenia samego zaburzenia tekstu, to znaczy transformacji myśli ukrytego marzenia sennego w 

marzenie jawne”220. Dla przedstawiciela szkoły frankfurckiej opis procesu hermeneutycznego nie 

stanowi wystarczającej gwarancji, Ŝe zniekształcenie rozumienia procesów społecznych nie opiera się 

na fałszywym “przedrozumieniu”.  

 Gadamerowska “świadomość historyczna” nie zabezpiecza przed ideologicznymi 

deformacjami i nie przedstawia Ŝadnych obiektywnych kryteriów, które mogłyby pomóc w ocenie, 

czy nasze rozumienie jest właściwe, czy nie zostało juŜ zniekształcone. Jeśli więc zastosuje się 

odpowiednie narzędzia teoretyczne, to systematycznie niezrozumiałe zaburzenie jest wyjaśnialne. 

Analityczna interpretacja stara się wyjaśnić niezrozumiałe znaczenie symptomów, lecz nie jest to 

                                                           
218 Zob. Mark Kingwell, Madpeople and Ideologues: An Issue for Dialogic Justice Theory, 
“International Philosophical Quarterly”, vol. XXXIV, No 133 (March 1994). 
219 J. Habermas On Systematically Distorted Communication, “Inquiry” No 13 1970, s. 205. 
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gotowa wiedza podawana odgórnie przez terapeutę. Pacjent w wyniku wolnych skojarzeń, w 

terapeutycznej sytuacji przeniesienia energii psychicznej na terapeutę, sam staje się świadomy nie 

tylko tej analitycznej relacji, lecz takŜe relacji pomiędzy elementami własnej nieświadomości (np. id a 

ego). 

 Krytyczna i eksplanacyjna rola psychoanalizy polega na tym, Ŝe nie tylko odkrywa źródła 

fałszywego, błędnego znaczenia, nie tylko rozumie ten zdeformowany język. Stara się takŜe wyjaśnić 

źródła samej deformacji oraz rozwiązać ukryte konflikty, które jedynie manifestują się w 

róŜnorodnych symptomach. Habermas pisze co następuje: 

“Analityczne rozumienie zawdzięcza swą siłę eksplanacyjną poprzez to, Ŝe wyjaśnienie 

systematycznie niedostępnego znaczenia odnosi sukces jedynie o tyle, o ile wyjaśnione jest źródło 

nieprawidłowych czy błędnych znaczeń. Rekonstrukcja źródłowego obszaru, czyni moŜliwym w tym 

samym czasie zarówno: rekonstrukcję skierowaną ku zrozumieniu znaczenia zdeformowanej gry 

językowej, jak i jednoczesne wyjaśnianie źródła samej deformacji”221. 

 Idealne społeczeństwo cechuje brak jakichkolwiek ograniczeń dyskursu. Dotyczy to zarówno 

ograniczeń zewnętrznych, narzuconych przez strukturę władzy (np. instytucje), oraz ograniczeń 

wewnętrznych tkwiących w jednostkach jako nerwice czy zinternalizowane ideologie. Emancypacja 

etyczna jest moŜliwa drogą autorefleksji, leczyć ma poznanie.  

 Teoria Habermasa będzie ulegała nieustannej rozbudowie, i juŜ wkrótce problem 

emancypacji poprzez autorefleksję i wyzwolenie z represywnych konsekwencji ekspansji rozumu 

instrumentalnego zostanie zastąpiony problemem językowego porozumienia. Środkiem racjonalizacji 

nie jest juŜ dyskurs terapeutyczny, lecz teoria działania komunikacyjnego, która w mniejszym stopniu 

mówi o emancypacji222. Sam sposób myślenia jest jednak zachowany. Zadaniem Krytycznej Teorii 

jest zniesienie wewnętrznych i zewnętrznych determinacji i, poprzez autoanalizę, doprowadzenie do 

stanu pełnej samowiedzy. Dzięki tej refleksji rozum ma uzyskać “transcendującą siłę ze świadomości 

swego własnego materialistycznego uwikłania”223. Habermas poszukuje uniwersalnych, 

nieideologicznych standardów racjonalności, zgodnie z którymi moglibyśmy oceniać postęp kultury 

(szczególnie moralny). Teoria krytyczna posiada racje bytu w uniwersalnych standardach 

racjonalności. Dlatego autor Teorii i praktyki polemizuje z francuskimi postmodernistami (takŜe z 

Foucaultem), zarzucając im brak jakichkolwiek racji normatywnych i teoretycznych224, które 

wypowiadałyby się na rzecz jakiegoś programu zmian. Jak pisze R. Rorty: “… nie przedstawiają 

                                                                                                                                                    
220 Ibidem, s. 220. 
221 Ibidem, s. 117. 
222 O sprzecznościach i dwuznacznościach teorii Habermasa zobacz: Zdzisław Krasnodębski, 
Upadek idei postępu, Warszawa, PIW 1991, s. 209-264: “Tak wiec cele, do jakich prowadzić 
ma racjonalizacja komunikacyjna, postęp społeczno-etyczny: powszechne porozumienie i 
‘wyzwolenie’ jednostki wydają się ze sobą sprzeczne” (s. 221). 
223 J. Habermas, Teoria i praktyka, s. 400. 
224 Por. T. Szkołut, Postmodernizm i dekonstrukcjonizm: współczesna wersja “humanistyki 
podejrzeń”? , w: Socjologia wiedzy i jej wrogowie. J. Mizińska, M. Kociuba, Wydawnictwo 
Lublin UMCS 1995. 
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Ŝadnych <<teoretycznych>> racji, dla których naleŜałoby obrać raczej taki niŜ inny kierunek 

społeczny i rezygnują z dynamiki, na której została ufundowana liberalna myśl społeczna”225  

 Habermasa oddzielanie prawdy od ideologii obce jest genealogiom Foucaulta, który stara się 

odrzucić dotychczasowe pojmowanie władzy w terminach negatywnych, władzy represyjnej. Foucault 

nie szuka wiedzy, która oddzielona byłaby od władzy. Nie proponuje wizji jakiejś wolnej ludzkości, 

nie przedstawia “prawdziwej” definicji szaleństwa, ani alternatywnych idealnych metod ich 

traktowania i komunikacji. Dla niego nie ma ukrytego znaczenia tekstów, czy w przypadku psychiatrii 

i psychoanalizy, prawdziwego znaczenia zaburzeń psychicznych. Przeciwstawiają się sile i 

własnościom krytycznym hermeneutyki podejrzenia, podejścia, którego spadkobiercą jest w pewnym 

sensie Habermas. W eseju Nietzsche, Marks, Freud, pisze “jeśli interpretacja nigdy nie moŜe być 

zakończona, to jest tak po prostu dlatego, Ŝe nie mamy czego interpretować. Nie istnieje nic absolutnie 

pierwszego, co byłoby przedmiotem interpretacji, bowiem w istocie wszystko jest interpretacją”226. 

 Foucault, podkreślając “otchłanny charakter interpretacji” w psychoanalizie, zauwaŜa, Ŝe 

Freud musiał przerwać analizy snów powołując się na prywatność zawartych tam treści. Według 

Foucaulta relacja analityczna ”otwiera przestrzeń, w której analityczna aktywność rozwija się 

nieustannie, nigdy nie mogąc się dopełnić”227. Dla Foucaulta rzeczą niemoŜliwą jest osiągnąć pozycję 

neutralną, zbudować teorię, która byłaby uniwersalnie wartościowa i neutralna zarazem. W swej 

koncepcji władzy utrzymuje, Ŝe władza nie moŜe być nigdy oddzielona od wiedzy. Nie ma więc 

jakiejś jednej niezaleŜnej formy rozumu, racjonalność nie odnosi się do jakiegoś jednego pojęcia. 

Historię szaleństwa moŜna np. odczytać jako historię jego odwrotności, jako historię rozumu, który 

przybierał róŜne, odmienne historyczne postacie. 

 Podobnie, jak w odniesieniu do innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, tak i 

w stosunku do psychiatrii i psychoterapii Foucault podwaŜa jej ugruntowanie zarówno w wersji 

pozytywistycznej jak i antypozytywistycznej, obecnej w reinterpretacji psychoanalizy jako 

“hermeneutyki głębi”. Wywołuje tym nie tylko negatywne destrukcyjne implikacje, jakie moŜe 

sugerować brak idealnych modeli teorii i praktyki psychiatrycznej, lecz nawołuje do tworzenia 

alternatywnych postaw odnośnie zagadnień zdrowia psychicznego. 

Podsumowanie 
 W rozdziale powyŜszym badałem krytyczne moŜliwości analiz Foucaulta wobec 

współczesnej psychiatrii, wykazując niewystarczalność analiz obecnych w Historii szaleństwa dla 

pełnej krytyki psychiatrii. Następnie wskazałem na teoretyczne podobieństwa i róŜnice między 

Historią szaleństwa a antypsychiatrią.  

 Powołując się na rozwaŜania obecne w HSZ oraz w pierwszym tomie HS, chciałem 

wykazać, w jaki sposób Foucault krytykuje dyskurs psychoanalityczny, szczególnie ten związany z 

krytycznymi i wyzwalającymi moŜliwościami psychoanalizy. Chciałem jednocześnie pokazać, Ŝe 

stosunek autora Historii seksualności wobec psychoanalizy nie jest jednoznacznie negatywny. Krytyka 

                                                           
225 R. Rorty, Habermas i Lyotard o postmodernizmie, tłum. J. Holzman, [w:] Postmodernizm – 
kultura wyczerpania?, Warszawa 1988, s. 79. 
226 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, przeł. K. Matuszewski, “Literatura na Swiecie” 
1988/6, s. 258. 
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tego rodzaju dyskursu występuje wraz ujawnieniem ogromnej roli psychoanalizy we współczesnych 

sposobach myślenia. Pozwoliło mi to równieŜ dokonać porównania z Habermasa psychiatrią 

krytyczną, ujmującą psychoanalizę jako model dla krytyki ideologii. 

                                                                                                                                                    
227 Ibidem 256. 
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Rozdział III 

3. Stosunki władzy 

 W dotychczasowych rozwaŜaniach wielokrotnie podkreślałem jak waŜne dla analiz 

Foucaulta jest pojęcie “władzy”, aczkolwiek pojmowane przez niego w specyficzny sposób. Dlatego 

chciałbym więcej uwagi poświęcić analizom władzy. Autor Historii szaleństwa wielokrotnie 

podkreślał, Ŝe jego pochodząca z lat sześćdziesiątych historia obłędu zawierała juŜ w sobie problem 

władzy, aczkolwiek explicite niewypowiedziany. Koncentracja na “wątpliwych” rejonach wiedzy, na 

psychiatrii i medycynie, a nie np. na fizyce teoretycznej, czy chemii organicznej, nieuchronnie musiała 

nawiązywać do relacji między praktyką psychiatryczną a instytucjami, ekonomią, polityką i społeczną 

regulacją. Foucault podejmował więc problem władzy inaczej niŜ francuscy marksistowscy 

intelektualiści, którzy analizowali państwowe instytucje i oficjalne narzędzia przemocy; równocześnie 

koncentrowali się na historii bardziej akademickich dziedzin, jak matematyka i fizyka228.  

 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 roku 1968, kiedy podnoszone przez niego wcześniej problemy 

nabrały politycznego znaczenia, uświadomiły mu to, jak nieśmiało podejmował problemy 

politycznego i społecznego uwikłania wiedzy i dały odwagę w podejmowaniu tej problematyki na 

nowo, tym razem w odniesieniu do więzienia i dyscypliny, oraz seksualności229. Nie naleŜy takŜe 

ignorować stojących w tle analiz władzy “dwóch gigantycznych cieni”, “dwóch rodzajów czarnego 

dziedzictwa”230, czyli faszyzmu i stalinizmu.  

 Trudność zdefiniowania władzy zaowocowała labilnością tego pojęcia i brakiem jakiejś 

jednoznacznej perspektywy. Foucault nie napisał nigdy ksiąŜki na temat władzy, a pewne treści i 

wzmianki pojawiają się przy okazji analiz historycznych, w wywiadach oraz wykładach (zob. np. 

TBS, wykład 1-3-ci oraz 11-ty). W ten sposób problematyka władzy jest nieustannie redefiniowania i 

modyfikowana. 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 między wiedzą psychiatryczną a władzą. Z kolei, drugim 

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 władzy” nie jest więc jedynie krytyką 

                                                           
228 Zob. M. Foucault, Truth and Power, ss. 52-53. 
229 Ibidem, s. 53. 
230 M. Foucault, Dits et écrits, tom III, s. 422 (Pouvoirs et stratégies). 
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klasycznej epistemologii, ale niesie za 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 wolności i 

dokonują nieustannej ekspansji w najgłębsze rejony naszego Ŝycia, to pojawia się pytanie: czy moŜna 

te ograniczenia przekroczyć, czy władza nas jedynie determinuje, czy ludzkie istoty mają pewne 

moŜliwości samoprzemiany? W ten sposób moŜna zrozumieć dlaczego Foucault stosuje wręcz 

retoryczne powiązanie między władzą a prawdą, czy między władzą i podmiotem. Filozoficzna 

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 lekarzy, psychiatrów, pracowników socjalnych, statystyków itp. Obsesja 

produktywności i wszechobecności władzy, jest lepiej zrozumiała, jeŜeli umieścimy ją w kontekście 

krytycznych celów filozofii Michela Foucaulta.  

 Trudność i niejednoznaczność pojęcia władzy oraz krytyk wobec dyskursów Foucaulta, 

zmuszają mnie do szerszego podjęcia tej problematyki. W ten sposób nie chcę jedynie analizować 

relacji między psychiatrią i władzą oraz obecnej w Historii szaleństwa krytycznej perspektywy wobec 

współczesnej psychiatrii. Jestem wręcz zmuszony zapytać o samą specyfikę myślenia francuskiego 

filozofa, przy jednoczesnym odwołaniu do konkretnej dziedziny, czyli psychiatrii. Myśl Foucaulta 

stara się poruszać w obszarze konkretnych dziedzin wiedzy, gdyŜ podejrzewa, iŜ kaŜdy obszar wiedzy 

ma swoją specyfikę, swoją periodyzację i układ sił w ramach których funkcjonuje. Jednocześnie 

przekonany jest, Ŝe pojedyncze punkty, na których koncentruje się w swoich analizach odnoszą się do 

fundamentalnych przemian w obrębie całej naszej kultury. 

 Obecnie zamierzam dokonać analizy systemów władzy-wiedzy, jakie funkcjonują w obrębie 

psychiatrii i więziennictwa, aby przejść do bardziej ogólnych zaleŜności między władzą i wiedzą, 

następnie zaś dokonać charakterystyki Foucaulta pojęcia władzy. Na koniec, spróbuję nakreślić jaką 

funkcję pełnią, według Foucaulta, relacje władzy w odniesieniu do nauk humanistycznych, co pozwoli 

mi ukazać go jako krytyka nauk humanistycznych231.  

 

 W swym eseju z 1982 roku zatytułowanym Podmiot i władza Foucault wypowiada dosyć 

dziwne zdanie: “Nie władza zatem, lecz podmiot jest zasadniczym tematem moich studiów” (PiW, s. 

174)232. Mogłoby się wydawać, Ŝe autor stara się tutaj zanegować swoje wcześniejsze analizy, 

szczególnie te z lat 70-tych, 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 momentem 

powstawania i jednoczesnego “ujarzmiania” (“podporządkowania”) nowoŜytnego podmiotu są nadal 

stosunki władzy, które autor nazwał “praktykami dyskryminacyjnymi”: “Dyskryminacja przebiega tu 

                                                           
231 Problem normalizującej funkcji nauk humanistycznych zasygnalizowałem juŜ, gdy 
analizowałem specyfikę psychoanalizy, która z jednej strony posiadała ambiwalentny charakter 
dyskursu antropologicznego, z drugiej strony przyczyniła się do wtargnięcia w przestrzeń 
społeczną mechanizmów normalizacyjnych pod pozorem obiektywnych naukowych analiz. 
Polityczną i etyczną funkcję psychiatrii, schowaną pod pseudonaukowym pojęciem “choroby 
psychicznej” akcentowali równieŜ antypsychiatrzy. 
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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>>” (PiW, s. 174).  

 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, wyodrębniło się pojęcie przestępcy (i więzienia). Jako Ŝe władza w szpitalu 

psychiatrycznym 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 ilustrację ogólnych mechanizmów władzy i jej roli w 

powstawania podmiotu.  

 Wyjdźmy więc od zakreślenia transformacji mechanizmów władzy (i związanych z nią 

rodzajów wiedzy), czy jak mówi autor “praktyk dyskryminacyjnych”, w powyŜszych rejonach, aby 

później przejść do bardziej ogólnej i systematycznej charakterystyki Foucaulta koncepcji władzy, oraz 

wzajemnej zaleŜności między władzą i wiedzą (koncepcja władzy-wiedzy)233.  

3.1. Więzienie i szpital psychiatryczny jako 

miejsca relacji władza-wiedza. 

 Zmiana doświadczenia szaleństwa na przełomie XVIII i XIX wieku, ujawnia ówczesny 

problem sposobu traktowania szaleńców, którzy wyodrębnili się z heterogenicznej grupy ludzi 

nierozumnych. Powstała wówczas alternatywa: nadzorować czy leczyć; umieścić obłąkanych w 

więzieniu, czy w odrębnych miejscach odosobnienia, gdzie podlegali by opiece i leczeniu234. Autor 

Historii szaleństwa stwierdza: 

“Wyosobnione, odcięte od dawnych paranteli, w poszczerbionych murach internowania szaleństwo 

staje się problemem, wysuwa pytania, do tej pory jeszcze nie formułowane. Przysparza przede 

wszystkim kłopotów prawodawcy, który musząc usankcjonować koniec systemu internowania nie 

wie, w jakim punkcie społecznej geografii umieścić obłęd: w więzieniu, szpitalu czy pod opieką 

rodziny” (HSZ, s. 381). 

 Te róŜnorodne relacje względem szaleństwa lokujące się w prawodawstwie i praktyce 

codziennej, takŜe w kazuistyce religijnej itp., są istotnym elementem przestrzeni w obrębie której 

                                                                                                                                                    
232 Por. teŜ DIT, ss. 717-718 
233 Nasze analizy foucauldiańskiego pojęcia władzy mają dosyć rozległy charakter. 
Wielopoziomowa charakterystyka pojęcia władzy ma na celu ukazanie specyfiki tego 
podejścia, chociaŜ ostatecznie chodzi o rodzaj władzy funkcjonujący w dyskursie 
humanistycznym i skierowany przeciwko niemu przez Foucaulta antyhumanistyczny projekt 
krytyki. 
234 R. Castel, L’ordre psychiatrique, s. 49-41, 47-48 (“Les criminal, l’enfant, le mendiant, le 
prolétaire et le fou”). 
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ujawnia się jedność przedmiotu “choroby psychicznej”. Nie jest to tylko problem alternatywy – 

przypisać temu a nie tamtemu miejscu, przede wszystkim jest to problem wzajemnych wpływów i 

podobieństw, a takŜe wyraz transformacji samego pojęcia szaleństwa235. W Archeologii wiedzy 

Foucault podkreśla, Ŝe: 

“Oto na terenie, na którym poruszała się psychopatologia XIX wieku, pojawia się bardzo wcześnie 

(poczynając od Esquirola) cała grupa przedmiotów naleŜących do rejestru przestępczości: zabójstwo (i 

samobójstwo), zbrodnie w afekcie, wykroczenia na tle seksualnym, niektóre formy kradzieŜy, 

włóczęgostwo, za którym stoją z kolei – dziedziczność, środowisko wywołujące nerwice, akty agresji 

lub samoukarania, zboczenia, popęd do zbrodni, uleganie sugestii itd.” (AW, s. 69)236. 

 Prawdą jest, iŜ w XIX wieku medycyna, szczególnie psychopatologia, staje się 

najwaŜniejszym miejscem gdzie ujawnia się szaleństwo, jako Ŝe dyskurs zaczyna aspirować do 

naukowości (przekracza próg “epistemologizacji”) (AW, s. 227); lecz nie tylko ona spełnia taką rolę, 

nie tylko jej zawdzięcza się to, Ŝe przestępca został “spsychologizowany” i “spatologizowany”. Jak 

stwierdza autor Archeologii wiedzy: “Nietrafne byłoby stwierdzenie, Ŝe mamy tu do czynienia ze 

skutkami jakiegoś odkrycia – Ŝe pewnego pięknego dnia jakiś psychiatra wykrył podobieństwo 

między zachowaniem zbrodniczym a zachowaniem patologicznym; Ŝe nagle ujrzano w pełnym 

świetle obecność klasycznych oznak choroby psychicznej u niektórych przestępców” (AW, s. 69-70). 

 Wątek zmiany sposobu traktowania grup ludzi znajdujących się na marginesie 

społeczeństwa, podejmuje autor równieŜ w Nadzorować i karać. Pojawia się tutaj pewien przełom w 

zainteresowaniach Foucault pod postacią pojęcia władzy i tzw. metody genealogicznej, aczkolwiek 

projekt wykazuje wiele podobieństw z analizami obłędu (gdzie moŜna mówić o genealogii choroby 

psychicznej i szpitala dla obłąkanych z całym zapleczem instytucjonalno-administracyjnym). Sam 

Foucault będzie później twierdził, Ŝe, jego analizy obłędu i kliniki, w znacznym stopniu dotyczyły 

relacji władza-wiedza. W wywiadzie przeprowadzonym przez Fontana i Pasquino twierdzi: “Wierzę, 

ze pisałem Historię szaleństwa w pewnym stopniu w horyzoncie tych pytań”237.  

 Następnie w centrum zainteresowań znajdują się przestępcy oraz proces powstania więzienia 

jako przejaw nowego sposobu karania jednostek. Podobnie jak w Historii szaleństwa autor nie 

interpretuje tych przemian w kategorii złagodzenia i humanizacji karania i nadzoru. Traktuje je “jako 

swoiste techniki, które naleŜałoby widzieć w szerszym kontekście metod sprawowania władzy” (NiK, 

s. 29). 

 Wzajemne nachodzenie na siebie dyskursu penalnego i psychiatrycznego dotrwało od XVIII 

wieku do dnia dzisiejszego i jest według Foucault częścią kulturowych procesów przemiany technik 

władzy, elementem przemian strategii władzy i tworzenia się nauk humanistycznych 

(humanistycznego dyskursu). Pojmowanie powstania humanistyki i nowych metod traktowania 

kryminalistów i obłąkanych nie pojmuje on jako efektu społecznego postępu, lecz jako skutek 

                                                           
235 “Te pytania, wyłonione przez wielkie procesy kryminalne z początku XIX wieku, zdobyły 
szeroki oddźwięk w świadomości prawnej i medycznej, dotykając moŜe dna tego 
doświadczenia obłędu, jakie się wówczas rodziło” (HSZ, s. 437). 
236 Zob. teŜ HSZ, s. 472-474. 
237 Truth and Power, s. 51. 
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intensyfikacji władzy, procesu podporządkowania i obiektywizacji jednostek238. Foucaulta rozumienie 

władzy jest w pewnym stopniu zbieŜne z niektórymi tezami szkoły frankfurckiej, czy Heideggera, 

gdzie pewien typ wiedzy pod postacią rozumu technicznego czy instrumentalnego prowadzi nie tylko 

do coraz bardziej skutecznego opanowania przyrody, lecz takŜe dostarcza narzędzi do panowania nad 

człowiekiem, powodując zmniejszenie jego autonomii i niemoŜność sterowania własnym Ŝyciem239. 

 Autor stara się wykazać wzajemną zaleŜność dyskursu penalnego i psychiatrycznego, 

podkreślając fakt, iŜ więzienie od początku swego powstania miało być miejscem transformacji 

jednostek, a nie tylko wymierzania stosownej kary. Osądza się nie tylko sam czyn, ale przez 

wprowadzenie “okoliczności łagodzących” i systemu ekspertyz wprowadza ocenę normalności oraz 

przewiduje moŜliwość i konieczność korekty; bada się charakter, psychikę i dzieciństwo przestępcy, 

“odsyła się równocześnie do technologii penalnej – więzienia – i do technologii medycznej, jeśli nie 

do szpitala psychiatrycznego, to przynajmniej pod nadzór kuratora”240, wprowadza się “kurację 

medyczno-sądową”. Gromadzenie wiedzy o jednostkach, ich zachowaniu, “drobiazgowe techniki 

odnotowywania, rejestracji, zakładania akt, wpisywania w kolumny i tabele (…) problem pojawienia 

się opisu jednostkowego, protokołu przesłuchań, anamnezy i akt” (NiK, s. 229) są nie tylko efektem 

funkcjonowania naukowego dyskursu; jest to takŜe element formowania nowego typu władzy, 

nowych mechanizmów dyscyplinarnych. Opisywanie jednostek, które miało miejsce w praktyce 

penalnej241, a takŜe w azylach, było równieŜ ich miarą, oceną, moŜliwością normalizacji i 

wykluczenia. Dzięki opisom i porównawczej ocenie odwołującej się do normy moŜna ujawnić 

wszelkie odchylenia, przedmiotem zainteresowania staje się jednostka, indywiduum:  

“To umieszczenie w pisaniu rzeczywistych istnień nie jest juŜ zabiegiem heroizacji; funkcjonuje jako 

procedura obiektywizacji i ujarzmiania. Pieczołowicie kolacjonowany Ŝywot chorych umysłowo bądź 

przestępców, podobnie jak kroniki królewskie lub epopeje o ludowych bandytach, ujawnia pewną 

polityczną funkcje pisania, choć w zupełnie odmiennych technikach władzy” (NiK, s. 230). 

                                                           
238 Próba wykazania wzajemnej zaleŜności między władzą, a powstająca w XIX wieku wiedza 
o człowieku oraz “współczesnego kompleksu naukowo-sadowego”(NiKs.29), była na tyle 
kontrowersyjna i uderzająca w samoświadomość humanistyki, ze jeden z rozmówców Foucault 
stwierdził: “To pańskie wiązanie techniki i represji penalnej i medycznej moŜe niektórym 
wydawać się skandaliczne” (M. Foucault, Gry władzy, “Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 
313.) 
239 Zob. Max Horkheimer i Theodor Adorno, Dialektyka Oświecenia, IFiS PAN, 1994. Zob. 
TeŜ Thomas McCarthy, The Critique of Impure Reason: Foucault and the Frankfurt School, 
“Political Theory”, Vol. 18 No. 3, August 1990: “Widzą [Foucault i szkoła frankfurcka] 
racjonalność, która zaczyna przewaŜać w nowoczesnym społeczeństwie jako instrumentalny 
potencjał dla rozszerzania naszego panowania nad światem fizycznym i społecznym, 
racjonalność techniki i kalkulacji, regulacji i administracji, w poszukiwaniu jeszcze bardziej 
efektywnych form dominacji”(s. 440). Trzeba jednak podkreślić zasadniczą odmienność 
pojmowania władzy przez Foucault, który pojmuję władzę jako technologię kierowania ludźmi 
(“kierowanie zachowaniem innych”), sposoby dyscyplinowania i ujarzmiania jednostek, a nie 
jako władzę i próby panowania nad przyrodą, stawianiem przyrodzie Ŝądań, ustawianie jej. Te 
procesy dopiero wtórnie odbijają się na sposobie pojmowania i rozumienia samego człowieka. 
240 M. Foucault, Gry władzy, s. 313. 
241 “opisywanie swego Ŝycia, wspomnień, tego, co się wydarzyło, było pewna praktyka – 
znajdujemy jej dość liczne świadectwa, szczególnie w więzieniach (…) Ta ciekawość 
absolutnie nie istnieje w XVIII wieku, gdzie chodziło po prostu o to, czy podsądny 
rzeczywiście popełnił czyn, o jaki się go oskarŜa” (Michel Foucault, Gry władzy, s. 317).  
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 Foucault opisuje przekształcenie się kategorii osobników, którzy dotychczas byli postrzegani 

jako grupa jednolita – przestępców, szaleńców, ubogich, Ŝebraków itp. W momencie przejścia od 

feudalizmu do kapitalizmu potrzebna jest nowa grupa ludzi, którzy staną się filarami nowo powstałego 

ładu. Mechanizmy powstawania i formowania (“ujarzmiania”) tych jednostek Foucault ukazuje na 

przykładzie instytucji psychiatrycznych, kliniki, penalnych, systemów edukacyjnych, itp., chociaŜ ta 

forma władzy jest równieŜ charakterystyczna dla codziennego Ŝycia jednostek242. W procesie 

dyscyplinarnej indywidualizacji uczestniczyła kryminologia i psychologia. Nauki psychologiczne 

słuŜą uzyskaniu pewnych politycznych i społecznych korzyści. Ta nowa technologia władzy oferuje 

nam łagodność, choćby przez to, Ŝe zaburzenia psychiczne stanowią uzasadnienie dla łagodności kary, 

z drugiej strony wytwarza się cały dyskurs psychologiczno-psychiatryczny, który ustala normy 

psychiczne i społeczne. Dlatego nawet gdy psychiatra pragnie pomóc pacjentowi choremu 

psychicznie, wyleczyć go; nawet jeśli stając po stronie pacjenta upatruje przyczyn choroby w 

negatywnych, irracjonalnych, zewnętrznych (społecznych) przyczynach (marksizm mówił o 

sprzecznościach klasowych), to uŜywając pojęcia choroby psychicznej legitymizuje aktualny rodzaj 

władzy243. Albowiem wiedza jaką posiada psychiatra wspiera aktualny rodzaj władzy, jest jednym z 

elementów złoŜonej maszynerii władzy. Choroba psychiczna pacjenta oraz wiedza psychiatry i 

metody leczenia jakie oferuje są częścią pewnej złoŜonej społecznej całości. Nauki humanistyczne 

starają się badać i obiektywizować zjawiska, które według Foucaulta są jedynie efektem 

przypadkowych i historycznych nałoŜeń, z natury heterogenicznych i nie autonomicznych244. Badając 

te historyczne zjawiska, w pewnym sensie je legitymizują, albowiem neutralizują i zacierają ich 

przypadkowy i kulturowy charakter. 

 Autor Nadzorować i karać nie chce jedynie badać epistemologicznych aspektów wiedzy 

psychiatrycznej, czy penalnej, nie moŜe nie zauwaŜyć faktu, Ŝe powstanie psychiatrii wraz z pojęciem 

choroby psychicznej przyczyniło się do pewnych konsekwencji społeczno-politycznych. Jednocześnie 

te zmiany społeczno-instytucjonalne równieŜ miały wpływ na sposób definiowania choroby 

psychicznej. Tą wzajemną zaleŜność władzy i wiedzy, która wydaje się oczywista na poziomie wiedzy 

potocznej, Foucault rozciąga na całość wiedzy245, szczególnie jednak tej, która dotyczy “środkowych” 

rejonów wiedzy (nauki humanistyczne i społeczne), których autonomia i neutralność są łatwe do 

zakwestionowania. 

                                                           
242 PiW, s. 178: “Owa forma władzy stosuje się do Ŝycia codziennego, klasyfikując jednostkę, 
naznaczając ją własną szczególną indywidualnością, przykuwając do określonej toŜsamości i 
nakładając na nią “prawo Prawdy”, które musi o nas uznać i które inni uznają”. 
243 Por. S. Julia, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności, Warszawa, PWN, 1984. “Rzecz w 
tym jednak, Ŝe cel jakim jest zdrowie psychiczne, przestaje naleŜeć do sfery prywatności, stoi 
za nim potęŜniejsza instytucja społeczna o ścisłym powiązaniu z polityką władz” (s. 304). 
244 Ibidem, s. 7: “Tak się złoŜyło, po części wskutek okoliczności historycznych oraz 
instytucjonalnych, Ŝe psychiatrię w całości związano z medycyną, a więc wprowadzono ją do 
domeny przyrodoznawstwa, gdy ze względu na kryteria merytoryczne jest to nieuprawnione”. 
245 Swoje pojmowanie władzy rozwija Foucault w następnej swej ksiąŜce Wola wiedzy, gdzie 
pisze: “Techniki wiedzy i strategie władzy nie są wobec siebie zewnętrzne” (HS, s. 88). Nie 
wiadomo, jaki był stosunek Foucaulta do nauk przyrodniczych, czy tak jak na przełomie lat 60-
tych dostrzegał róŜnicę i odmienność nauk przyrodniczych. Wiadomo, natomiast, iŜ nie 
trzymał zgodnie z tradycja francuskich filozofów nauki, nie trzymał się neokantowskiego 
podziału na nauki humanistyczne i przyrodnicze. 
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 W analizach z lat 70-tych Foucault koncentruje się na wzajemnych relacjach między władzą 

a wiedzą, szczególnie widocznych w momencie transformacji form wiedzy. W pewnym momencie 

powstają nowe obszary władzy oraz nowe dziedziny i obiekty wiedzy. Nauka podobnie jak u 

Bachelarda nie rozwija się w próŜni kulturowej jest częścią układu zanurzonego w specyficzne cité 

culturelle, a kaŜdy etap rozwoju jest transformacją układu dotychczasowego. 

 W Nadzorować i karać autor ukazuje historyczną transformację kompleksów władzy-

wiedzy, co objawia się poprzez: (1) zmianę obiektu karania (co karzemy?), (2) zmianę sposobu 

karania (jak karzemy?, sposób i środki karania), (3) zmianę sposobu subiektywizacji karanego (kim 

jest?) i (4) efektu karania (co z tego wynika?)246. 

 

1. W dziedzinie sądowej transformacji ulega przedmiot karania, materiał, który ma być opracowany i 

poddany ocenie. Nie tylko więc zbrodnia, co jej okoliczności, instynkty, pragnienia i poŜądania. JuŜ 

nie ciało skazanego: egzekucja, gilotyna, chłosta, kaźń, lecz takŜe cały szereg mechanizmów mających 

na celu zmianę osądzanego; “skoro nie chodzi juŜ o ciało, chodzi zatem o duszę.” (NiK, s. 22). W 

dziedzinie psychiatrycznej analizowanej w Historii szaleństwa równieŜ zmieniał się przedmiot 

zainteresowania. Staje się nim moralne zachowanie obłąkanych, zdrowa natura w człowieku, która 

ulega zaburzeniu przez zewnętrzne środowisko (klimat, dobrobyt, wolność itp.). W klasycyzmie 

obiektem zainteresowania była równieŜ natura, lecz jako bestia w człowieku, nierozum, który był 

zaprzeczeniem racjonalności społeczeństwa. Dlatego obcego naleŜało wykluczyć ze społeczności 

ludzkiej, zamknąć w miejscach odosobnienia, pozostawiając samemu sobie, “obłęd był więc 

poskramiany, a nie leczony” (HSZ, s. 436). Wraz z powstaniem azylum następuje złagodzenie 

surowości odosobnienia, anomalie psychiczne podlegają korekcie, opiece, kontroli, choć jak powiada 

Foucault, jeszcze nie praktyce medycznej: “Obłęd przeszedł więc na stronę straŜników; teraz cała 

zwierzęca brutalność obłędu cechuje tych, co zamykają wariatów jak zwierzęta” (HSZ, s. 431). 

Lekarze dopiero później zyskują pozytywistyczną samoświadomość. 

2. Transformacji ulega równieŜ sposób ujarzmiania, sposób postępowania z jednostkami. W 

przypadku przestępcy nie tylko kwalifikuje się czyn, lecz takŜe ocenia jednostkę; to ocena, diagnoza, 

prognoza, cały szereg praktyk normalizacyjnych. Ocena jednostki słuŜy kontroli indywiduum i 

modyfikacji jej zbrodniczych skłonności247. W odniesieniu do dziedziny psychiatrycznej praktyka 

wykluczenia i odgrodzenia szaleńca od świata zostaje zastąpiona przez techniki moralnej oceny i 

socjalizacji jednostek, w przestrzeni zamkniętej, które w zasadzie były podobne i pokrewne technikom 

więziennej korekty; obłąkani wyróŜniali się od innych grup społecznych praktyczną bezuŜytecznością. 

                                                           
246 W latach 80-tych w UŜytku z Przyjemności mimo, Ŝe będzie mówił o zaleŜnościach między 
władzą a etyką, to schemat zaleŜności i przekształceń jest podobny. Ukazując jak podmiot 
etyczny (praktyczny) jest formowany przez praktyki wolności i techniki siebie, przez zestaw 
procedur, środków i instrumentów dzięki którym “ja” działa na siebie: “akcent połoŜony został 
tu na formy stosunku jednostki do siebie, na procedury i techniki, poprzez które zostają one 
wypracowane, na ćwiczenia dzięki którym jednostka przedkłada siebie samej sobie jako obiekt 
poznania, wreszcie zabiegi, które pozwalają jej przekształcić własny sposób Ŝycia” (HS, s. 
169). 
247 W przypadku rozwaŜań etycznych obecnych w Historii seksualności zmieniają się sposoby 
stawania się podmiotem moralnym, czy przez estetykę egzystencji, poprzez realizacje boskiego 
prawa, albo przez realizacje róŜnych psychologicznych i psychoanalitycznych technik. 
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“Klasycystyczny system internowania stworzył stan alienacji istniejący jedynie na zewnątrz kogoś, kto 

zamyka i w internowaniu widzi jedynie Obcego lub Zwierzę; proste akty Pinela i Tuke’a, które 

pozytywna psychiatria paradoksalnie przyjęła za swoje źródło, sprowadziły wyobcowanie do 

wewnątrz, osadziły je w zamknięciu i określiły jako dystans obłąkanego wobec siebie …” (HSZ, s. 

434). 

3. Następuje transformacja sposobów indywidualizacji jednostek. Kryminalista jest subiektywizowany 

jako ten, który narusza społeczne normy zachowania, jako zboczeniec, dewiant itp. Opiekę nad jego 

moŜliwościami powrotu do normalności sprawują róŜnego rodzaju eksperci: kryminolodzy, 

psychologowie, psychiatrzy, socjologowie. W klasycyzmie mamy do czynienia z nadzorem 

wykluczenia; w nowoczesności szaleńcami opiekuje się początkowa grupa woluntariuszy godnych 

zaufania, obok zresztą przypadkowych i niekompetentnych pensjonariuszy: “Do końca XVIII wieku 

świat obłąkanych wypełniony był władzą abstrakcyjną i anonimową, która ich trzymała w 

zamknięciu; w tych granicach Ŝyli w pustce wyzutej z wszystkiego, co nie było szaleństwem; nawet 

straŜników rekrutowano spośród chorych. Natomiast Tuke pomiędzy straŜników a chorych, pomiędzy 

rozum a obłęd wprowadził element pośredniczący. Na teren zastrzeŜony dla obłąkanych, wchodzą 

teraz ludzie <<z tamtej strony>>, reprezentując jednocześnie prestiŜ zamykającej władzy i rygor 

osądzającego rozumu. Nadzorca interweniuje nie uzbrojony” (HSZ, s. 440). W momencie ekspansji 

medycyny do azylum, miejsce laików zajmują lekarze, którzy przekształcają azylum w szpital 

psychiatryczny: “Widzieliśmy, Ŝe w Ŝyciu internowanych lekarz nie brał udziału. Natomiast w 

zakładzie staje się figurą zasadniczą” (HSZ, s. 435). 

4. Celem dyscyplinarnych praktyk jest w przypadku więziennictwa polityczna technologia ciała, 

system technologii, który poprzez oddziaływanie na ciała skazanych czyni z niego element uŜyteczny 

dla państwa. W przypadku psychiatrii powstaje cały społeczno-naukowy kompleks, który wytwarza 

specjalistyczną dziedzinę psychiatrycznej kompetencji, oraz nadaje badanym obszarom wraŜenie 

obiektywności: “po Pinelu i Tuke’u psychiatria przekształca się w medycynę o stylu odrębnym” 

(HSZ, 457). Z drugiej strony szpital psychiatryczny wraz z całym zespołem pracujących tam 

ekspertów legitymizuje nowe mechanizmy władzy, stanowi sankcję dla obiegu “władza-wiedza-

władza” (termin Roy Boyne): “W zaprojektowanej przez Pinela i Tuke’a formie instytucjonalnej, w 

utworzonym wokół obłąkanego azylarnym pudle, gdzie musi uznać własną karygodność i z niej się 

wyzwolić, ujawnić i zgładzić prawdę o swojej chorobie, znów się zespolić ze swoją wolnością 

wyobcowując ją w woli lekarza – tkwią aprioryczne przesłanki percepcji medycznej” (HSZ, s. 474). 

 Moment przejścia od klasycyzmu do nowoczesności to radykalna zmiana treści pojęcia 

szaleństwa, (“sedno wciąŜ rozbijane [sens toujours fracassé]”, mówi o obłędzie autor Historii 

szaleństwa, s. 159), raczej zerwanie i cięcie, niŜ ciągłość i ewolucja. (1) Zmienia się sam przedmiot 

uwagi; szaleniec nie jest juŜ wyłącznie nierozumny, nie odróŜnialny od ubogich i kryminalistów, 

godny jedynie wykluczenia; teraz wyróŜniając się od innych grup marginesu społecznego, zyskuje 

własną toŜsamość, tym razem jako gwałciciela burŜuazyjnych norm społecznych, godną moralnej 

korekty i socjalizacji. (2) Zmianie ulega sposób postępowania z obłąkanymi. Gest wykluczenia i 

zamknięcia w domach odosobnienia przestaje być tak oczywisty, i zostaje zastąpiony opieką i 

nadzorem w azylum; wkrótce stanie się równieŜ obiektem praktyki medycznej. (3) Zmienia się sposób 
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wyodrębniania szaleńców. Nie poprzez wykluczenie i uwięzienie, lecz przez opiekę wykształconych 

specjalistów, ekspertów, którzy czynią szaleństwo obiektem nauki. (4) Powstaje przejście od miejsc 

odosobnienia, których jedynym celem było wykluczenie, do miejsc terapii moralnej i medycznej, które 

stają się laboratoriami wiedzy o człowieku. Ukazanie alienacji pod postacią szaleństwa, sposób 

traktowania innych jest częścią definiowania i kształtowania społecznego porządku; określając to, co 

zdeformowane i patologiczne, wyznacza się to, co zdrowe, normalne i rozumne.  

 Nie moŜna przez to powiedzieć, Ŝe nauki humanistyczne, współczesna wiedza o człowieku, 

wywodzi się z instytucji szpitala psychiatrycznego, czy więzienia. Być moŜe te instytucje, obok szkoły 

i koszarów wojskowych, oddają po prostu najpełniej sposoby “tworzenia” współczesnego podmiotu. 

MoŜna by stwierdzić za Baumanem, iŜ wszystkie te instytucje, były przede wszystkim “fabrykami 

porządku”, zastąpiły one rozpadłą, kiedyś dosyć rozproszoną, inwigilację, utrzymującą przy Ŝyciu 

“mini-łady wspólnot sąsiedzkich”248. Powstały w ten sposób ład miał chronić (podobnie jak juŜ nie 

istniejące sąsiedzkie wspólnoty) przede wszystkim przed niepewnością. Esencją oraz idealną strukturą 

tych wszystkich instytucji był według Foucaulta, Benthamowski Panoptikon. Aby wytworzyć ten 

nowy ład trzeba było tylko (jak twierdzi Bentham): “silnej straŜy, solidnych murów, samotności, 

obowiązku pracy i szkolenia”, trzeba “ukarać niepoprawnych, dopilnować ludzi niespełna rozumu, 

ukrócić występnych, unieszkodliwić podejrzanych, zaprząc do pracy bezczynnych, zadbać o 

bezsilnych, leczyć chorych, zaprawiać chętnych do pracy w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu i 

wychowywać nową rasę ludzi wykształconych”249.  

 Dla autora Nadzorować i karać dyscyplina więzienna oraz psychiatryczna terapia stanowią 

kontynuację tego co dzieje się w innych bardziej powszednich rejonach, jako Ŝe wszyscy poddani 

jesteśmy mechanizmom nowoczesnej kontroli250.  

 Czytelnik ksiąŜek Foucaulta musi sobie zadać pytanie, czy nieuchronnie skazani jesteśmy na 

ten 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:  

“MoŜemy zaostrzyć to pojęcie władzy wskazując, Ŝe dla Foucaulta zagroŜona jest moŜliwość 

przekształcania samych siebie, to znaczy transgresja systemów ograniczeń, które kierują naszym 

kierowaniem. Powiązanie zdolności przekraczania nas samych z intensyfikacją stosunków władzy, to 

dylemat, jaki stawia przed nami humanizm, o ile przemiana siebie reprodukuje politykę prawdy, czy 

bardziej specyficznie, poszukiwanie autentyczności, artykułowanej w doświadczeniu stosunków 

władzy”251. 

                                                           
248 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu nowoczesności, s. 73. 
249 The Works of Jeremy Bentham, t. 4, s. 40, za: Z. Bauman Ciało i przemoc w obliczu 
nowoczesności. 
250 Jednak to akcentowanie podobieństw między więzieniem, szpitalem i zwyczajnym Ŝyciem 
staje się podstawą do wielu zarzutów wobec Foucaulta, którego analizy nie dają przez to 
“gwarancji czytelności”. Zob. Michael Walzer, Samotna polityka Michela Foucaulta (w:) 
<<Nie pytajcie mnie kim jestem…>>, Michel Foucalt dzisiaj, Poznan 1998, s. 22. 
251 D. Owen, Maturity and Modernity, s. 201. 
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 Aby odpowiedzieć na pytania o zaleŜność między naszą toŜsamością i władzą, między 

“polityką” i prawdą o nas samych, odpowiedzieć na pytania o zagroŜenia jakie niesie rodzaj prawdy o 

nas samych i rodzaj władzy, która wyznacza nasze sposoby pojmowania samych siebie, musimy 

zanalizować foucauldiańskie pojęcie “władzy”, szczególnie zaś jej funkcjonowanie w ramach 

humanistycznego dyskursu (równieŜ psychiatrycznego), a następnie zrekonstruować 

antyhumanistyczny projekt jego krytyki, która poszukuje swych korzeni w myśli oświeceniowej.  

 Warto wszakŜe podkreślić fakt, Ŝe myślenie Foucault, dla którego jednym z centralnych 

pojęć jest ”władza”, nie doprowadzi nas, a i nie ma takiego zamiaru, do granic tego, co jest Prawdą, 

nie wzniesie nas na metapoziom, z którego wszystko widać lepiej i dokładniej, nie doprowadzi nas do 

“słusznych” odpowiedzi. 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 naszych historycznie zdeterminowanych “prawd”, 

prawdziwych dyskursów, które stają się nie tyle granicami, co ograniczeniami, przeszkodami naszego 

myślenia, punktem wyjścia, i miejscem pracy nad wolnością. “Ale czymŜe jest filozofia dziś – mam 

na myśli aktywność filozoficzną – jeśli nie krytycznymi zabiegami myślenia koło siebie? I jeśli – 

zamiast uprawomacniać coś, o czym od dawna wiadomo – nie zawiera się ona w podejmowaniu 

kwestii, w jaki sposób i dopokąd da się myśleć inaczej?” (HS, s. 148).  

3.2. Władza/wiedza 

 Dla Foucaulta związek między wiedzą, władzą i prawdą jest “esencjalny” (jeŜeli w ogóle 

moŜna uŜyć tu tego pojęcia)252. 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 (NiK, s. 35), gdyŜ ten rodzaj związków nie czyni jej “nieprawdziwą”, 

rodzajem irracjonalnego subiektywizmu 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. Władza miałaby tam wpływać na wybór pola badań i zastosowanie zweryfikowanych teorii, 

samo zaś jądro teorii i naukowej aktywności byłoby neutralne i wolne od władzy, która mogłaby 

jedynie prawdę zniekształcać, uniemoŜliwiać dokładne odzwierciedlenie Rzeczywistości253. 

                                                           
252 Obszerną monografię na temat wiedzy, władzy i przemocy stanowi praca Andrzeja 
Zybertowicza, Przemoc i poznanie: studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń: UMK, 
1995: “o charakterze wiedzy nie przesądza to, co jest jej przedmiotem, ale społeczne 
okoliczności wytworzenia i funkcjonowania tej wiedzy” (s. 12). “[P]rzemoc odgrywa 
konstytutywną rolę w procesie tworzenia, upowszechniania i funkcjonowania wiedzy w 
społeczeństwie 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 
(“Społeczno-kulturowy kontekst poznania a zbiorowy podmiot wiedzy”). 
253 Ibidem, s. 20. 
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 Foucaulta koncepcja władzy/wiedzy podkreśla ścisłe relacje między wiedzą a władzą, w ten 

sposób rezygnuje z “modelu poznania i prymatu podmiotu” (NiK, s. 35), traktuje wiedzę odmiennie 

niŜ zwykle czyni to klasyczna epistemologia, gdzie prawdziwa wiedza jest ugruntowana i niezaleŜna 

od czynników zewnętrznych, natomiast wpływ władzy na wiedzę ma charakter jedynie negatywny, 

zanieczyszczający254. Dla autora Historii seksualności władza jest istotnym elementem definiowania 

wiedzy.  

 Tego rodzaju twierdzenia dla wielu filozofów mogą wydawać się wielce kontrowersyjne. O 

ile łatwo zgodzić się z tym, Ŝe władza jest związana z moŜliwościami i umiejętnościami, te bowiem 

nabywamy społecznie w obrębie pewnych instytucji (np. szkoły, uniwersytety, kościoły), to juŜ 

trudniej przystać na to, Ŝe władza implikuje równieŜ treść wiedzy (nie tylko “jak”, ale teŜ i “co” 

wiedzy)255. 

 Foucault jest zwolennikiem diadycznego pojęcia władza-wiedza, w którym Ŝaden z 

elementów nie moŜe być zredukowany do drugiego. Są więc ścisłe relacje i powiązania pomiędzy 

strukturami władzy i formami wiedzy, poprzez wzajemne warunkowanie, ale nie na zasadzie 

wywoływania skutku. Pozostaje problem jak postrzegać to warunkowanie. Foucault nie precyzuje 

tego związku; nie jest to, w kaŜdym razie, jedynie metodologiczny postulat poszukiwania wzajemnych 

relacji władza-wiedza (w tym przypadku 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 silniejsze od tych, które proponuje F. 

Bacon (ponadto nie odnoszą się do władzy wobec przyrody), dla którego relacja władza-wiedza ma 

charakter zewnętrzny, przypadkowy. Tam nauka moŜe zwiększyć władzę człowieka nad przyrodą, a 

władza moŜe przyczynić się do rozwoju badań naukowych, aczkolwiek nie jest to zaleŜność 

immanentna. Dla Foucault relacje władza–wiedza są tak ścisłe, Ŝe sugerują zaleŜność zbliŜoną do 

relacji przyczynowej: “Wypada raczej 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” (NIK, s. 34). W powyŜszym cytacie obecne są trzy tezy 

dotyczące relacji władza/wiedza, z których trzecia wydaje się być najpełniejszą i najbardziej 

prawdopodobną.  

1) Społeczne relacje władzy są przyczyną powstania wiedzy. 

2) Wiedza stanowi przyczynę powstania władzy (wiedza spełnia się we władzy). 

                                                           
254 Ibidem, ss. 58-157. Zybertowicz mówi o dwóch ogólnych modelach poznania: 
obiektywistycznym i konstruktywistycznym. 
255 Zob. Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, tłum. Maria Tuszkiewicz, Lublin 
1986, “KaŜda teoria poznania, która nie uwzględnia tego socjologicznego uwarunkowania 
kaŜdego poznania– jest tylko igraszką. Natomiast ten, kto uwaŜa społeczne uwarunkowanie za 
malum necessarium, za symptom ludzkiej niedoskonałości, która powinno się zwalczać, 
zapoznaje ten fakt, Ŝe bez społecznego uwarunkowania poznanie byłoby w ogóle nie moŜliwe 
oraz to, Ŝe słowo <<poznanie>> zachowuje swoje znaczenie jedynie w związku z pewnym 
kolektywem myślowym” (s. 72). Zob. równieŜ Z. Cackowski, Główne idee epistemologii 
Ludwika Flecka, “Nauka”, 1998, Nr 3 ss. 147-160. 
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3) Zarówno władza jak i wiedza oddziałują na siebie przyczynowo256. 

 Mimo, Ŝe pojęcie przyczynowości łatwo się tutaj narzuca, naleŜy je traktować z pewnym 

dystansem, gdyŜ zakłada moŜliwość osiągnięcia w miarę zewnętrznej neutralnej pozycji wobec 

zjawisk (np. autonomicznego podmiotu), ponadto społeczne relacje są na tyle złoŜone, wzajemnie 

uwarunkowane, iŜ trudno wyodrębnić 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 mówić o przyczynowości w znaczeniu Hume’a, tzn., Ŝe dany 

dyskurs nie pojawiłby się, gdyby nie towarzyszyły mu określone społeczne relacje władzy. Całą tą 

złoŜoną architekturę dyskursu moŜna jedynie opisać lub na głębszym poziomie pokazać przejście 

jednej “fizyki” władzy w drugą. Foucault nie wyklucza 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 stwierdzić, iŜ dla kaŜdego rodzaju wiedzy 

(dyskursu, prawdy, poglądu) istnieją społeczne relacje władzy, które są ich przyczyną. Tak 

sformułowana teza nasuwa jednak szereg trudności poprzez swoją radykalność i nieokreśloność. 

Albowiem wynika z niej, Ŝe społeczne relacje władzy są przyczyną róŜnego rodzaju “rzeczy”, 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 np. 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 zaakceptowanie danej teorii a nie bezpośrednie 

jej powstanie. 

 W drugim przypadku zakłada się istnienie pewnego rodzaju intencjonalnego wyboru. 

Foucault wielokrotnie mówi o władzy, która działa 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 władzy” 

(NiK, s. 36). 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 zakłada, Ŝe jedynym czynnikiem, który przyczynia się do powstania treści naszych poglądów 

                                                           
256 Zob. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie, ss. 21-22. Autor stwierdza, Ŝe nie-klasyczna 
wersja socjologii wiedzy (w odróŜnieniu od klasycznej) bada dwustronne związki między 
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(np. odnośnie naszej biologicznej natury) są społeczne relacje władzy, kaŜda wiedza ma charakter 

“ideologiczny”. W ten sposób, jak twierdzi Robert Nola257, odkąd relacje władzy są jedyną przyczyną 

powstania treści naszej wiedzy, moŜna posądzić Foucaulta o społeczny behawioryzm, a takŜe 

ignorowanie biologicznych, psychologicznych czy poznawczych czynników jako przyczyny naszej 

wiedzy. 

 Posądzenie Foucault o determinizm, czy o społeczny behawioryzm, szczególnie wówczas, 

gdy zobaczymy, Ŝe u Foucaulta relacja władza-wiedza jest obustronna, Ŝe nie posiada on 

apriorycznego pojęcia władzy, oraz uwzględnia wpływ poglądów etycznych na powstawanie wiedzy, 

moŜe okazać się pochopnym wnioskiem. JuŜ w swych wczesnych rozwaŜaniach na temat przyczyn 

choroby psychicznej, sprzeciwił się społeczno-ekonomicznym determinizmom, stwierdzając, 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”, stwierdzi wprost, Ŝe nie tworzy teorii, Ŝe jego “postawa nowoczesności”, jest postawą 

“eksperymentalną”, testowaniem granic258. Foucault nie mógł przyjmować ontologicznej koncepcji 

władzy, pojęcie władzy mogło być współtworzone jedynie w kontekście konkretnych historycznych 

praktyk i technologii władzy. JuŜ Fleck twierdził, Ŝe “kaŜda teoria poznania pozbawiona badań 

historycznych i porównawczych, jest pustą grą słów, epistemologią imaginabilis”259.  

 Brak ściśle sprecyzowanej koncepcji władzy, nie ustrzega przed pewnymi sprzecznościami 

tego pojęcia, jako z jednej strony czysto opisowego, z drugiej zaś jako metodologiczno-

normatywnego. Powstaje problem statusu i waloru krytycznego nie tylko pojęcia władzy, ale w ogóle 

samej genealogii jako podejścia skrajnie nieesencjalistycznego i nominalistycznego. 

3.3. Koncepcja władzy 

 Biograficzne studia nad badaniem władzy rozpoczyna Foucault od Nadzorować i karać, lecz 

jak sam podkreśla ogromny wpływ miały tutaj wydarzenia i eksperymenty roku 68-ego, szczególnie 

                                                                                                                                                    

wiedzą a strukturą społeczną. 
257 Robert Nola, Post-modernism, a French Cultural Chernobyl: Foucault on 
Power/Knowledge, “Inquiry”, 37 (1995), s. 30. 
258 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 być moŜe 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 konceptualizowania tych form doświadczenia, 
jedyny sposób uzyskania o nich prawdy” (s. 132). 
259 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego”, s. 48 
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dotyczące psychiatrii, penalizacji, edukacji itp.260. RozwaŜania z lat 70-tych obracają się wokół władzy 

i są w pewnym sensie wynikiem niezadowolenia z podejścia wcześniejszego, czyli tzw. okresu 

“archeologicznego”. Archeologiczne badania, polegające na opisie systemu wiedzy w danym 

historycznym momencie, czyli na rekonstrukcji danego dyskursu, przedstawiały wiedzę w sposób 

wyłącznie opisowy nie wyjaśniając jak moŜliwe jest przejście od jednego dyskursu do drugiego, 

dlaczego pomiędzy nimi występuje nieciągłość. Aby przezwycięŜyć trudności dotychczasowego 

podejścia Foucault stara się uwzględnić społeczne i instytucjonalne (niedyskursywne) aspekty 

tworzenia i funkcjonowania wiedzy. W przedmowie do angielskiego wydania The Order of Things 

(anglojęzyczne tłumaczenie Les mots et les choses. Une archeologie 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 inna teoria? Takie pytania 

są często wysoce kłopotliwe poniewaŜ nie ma Ŝadnych określonych zasad na których moŜna by 

oprzeć takie analizy”261. 

 Na przełomie lat 70-tych następuje więc Nietzscheański zwrot w myśleniu Foucault, który za 

zmianę dyskursu czyni odpowiedzialną władzę. Obok opisowej archeologii pojawia się eksplanacyjna 

genealogia władzy.  

3.3.1. Genealogia 

 Aby analizować relacje władzy Foucault uŜywa metody genealogicznej. Projekt genealogii 

zarysowuje w swym komentarzu do Nietzschego – Nietzsche, généalogie, histoire (1971). Tekst ten 

stanowi dobry opis metody, i mimo Ŝe autor nie przedstawia tam bezpośrednio własnego stanowiska, 

moŜna sądzić, Ŝe akceptuje “trzon” metody Nietzschego. Pojawiają się tutaj elementy metodologiczne, 

które rozwinął Foucault w późniejszych analizach władzy262. NajwaŜniejszym elementem 

odróŜniającym genealogie od tradycyjnej historiografii, jest to, Ŝe nie chcą być jak ona 

zamaskowanym platonizmem poszukującym źródłowej prawdy. Foucault przeciwstawia się 

historykom poszukującym istoty w zmieniających się w czasie róŜnorodnych ideach. I tak aby napisać 

historię seksualności, historycy ci znaleźliby najpierw istotę (prawdę) o seksie, by następnie odnaleźć 

tę ideę w poszczególnych niedoskonałych jej historycznych przeobraŜeniach. 

                                                           
260 Zob. TBS, s. 21 i nast. Aktywność i zaangaŜowanie polityczne po roku 1968 (chociaŜ w 
samym roku Foucault był we Francji nie obecny) było elementem wspólnej biografii dla wielu 
francuskich intelektualistów. Np. Lyotard po napisaniu La Phénoménologie (1954) zajął się 
działalnością polityczna i jak później stwierdzi, chciał “wyjść naprzeciw zdarzeniom” 
(Pérégrinations. Loi, forme, événement, Paris: Editions Galilee, 1990, s. 40.) 
261 M. Foucault, The Order of Things, New York: Random House, 1970, s. xii-xiii. 
262 Istnieje szereg krytycznych opracowań co do spójności i krytycznych moŜliwości metody 
genealogicznej: zob. Rudi Visker, Can genealogy be critical? A somewhat unromantic look at 
Nietzsche and Foucault, “Man and World 23, 1990, ss. 441-452, zob. teŜ Timothy H. Wilson, 
Foucault, Genealogy, History, “Philosophy Today”, Summer 1995. Wnikliwą analizę 
genealogii przedstawia teŜ G. Gutting, Foucault’s Genealogical Method, “Midwest Studies in 
Philosophy”, XV (1990), s. 327-343. Autor między innymi stwierdza: “niektóre z 
wcześniejszych “archeologicznych” studiów (szczególnie Folie et déraison) w rzeczywistości 
ilustrują zarówno krytyczne, jak i genealogiczne podejścia” (s. 330). 
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 Natomiast Nietzsche i Foucault, jako antyplatonicy, zamiast poszukiwać źródeł rzeczy 

(Ursprung), wyznaczają układy sił, które “produkują” konkretne 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 tradycyjnej historii, 

dlatego moŜna ten projekt nazwać antyesencjalną historią czy historią efektywną (“wirkliche 

Historie”). Genealogia sytuuje się w obrębie rzeczywistości, którą analizuje, zaś jej perspektywa jest 

immanentna wobec procesu historycznego. Musi uwzględniać to, co Fleck nazwał “praideami”, a 

Mizińska “prewiedzą”. Dlatego te analizy wymagają (metodologicznie?) zawieszenia apriorycznej 

prawdy (jako Ŝe sama prawda jest juŜ problematem) oraz biorą w nawias problem “transcendentalnego 

podmiotu”. W wykładzie z 1976 roku Foucault stwierdza: “Chodzi o bunt wiedzy. Nie tylko 

przeciwko treściom, metodom lub pojęciom jakiejś nauki, ile w pierwszym rzędzie przeciwko efektom 

centralistycznej władzy, związanej z instytucją i funkcjonowaniem zorganizowanego dyskursu 

naukowego w społeczeństwie takim jak nasze” (TBS, s. 21). Genealogia ma wydobyć na 

powierzchnię wiedzę “gorszego rodzaju”, “naiwną”, 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.” 

(TBS, s. 20). 

 Paweł PieniąŜek263 próbuje zamknąć analizy genealogii w kilku “zasadniczych ideach”: (1) 

rozproszenie początku (genealogia odnajduje “przypadkowe zdarzenia”), (2) ewenementalność 

(l’evénementalisation264) zdarzeń historycznych (“bada jednostkowe zdarzenia poza jakąkolwiek 

monotonną celowością”, (3) agonistyczny charakter zdarzeń (walka sił), (4) fizykalizm - ciało stanowi 

“miejsce historii”, (5) odpodmiotowienie człowieka (stanowi on “pustą syntezę”), (6) nieufność i 

ironia, (7) perspektywizm265. 

 

 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 powstawaniu prawdy, czy dyskursów prawda-fałsz; w końcu podkreśla udział 

mechanizmów władzy, czy jak mówi, “praktyk dyskryminacyjnych” w powstawaniu podmiotu i 

podkreśla rolę nauk humanistycznych w upodmiotawianiu, w subiektywizacji jednostek. 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 

zainteresowań Foucaulta: nie władza a prawda, nie władza a podmiot, nie władza ale transgresja.  

                                                           
263 Paweł PieniąŜek, Dwie genealogie: Nietzsche i Foucault, maszynopis. 
264 Zob. Limpossible prison. Recherches sur le systéme pénitentriare au XIXe siécle réunies 
par Michelle Perrot. Débat avec Michel Foucault, Paris, s. 41. 
265 Nietzsche, généalogy, histoire, w: Dits et Ecrits, t. II, Gallimard, Paris 1994, ss. 136-140. W 
latach 80 Foucault będzie sugerował, Ŝe metoda jaką się posługuje ma wymiar genealogiczny, 
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 JuŜ w 1970 roku na wykładzie w College de France266 Foucault mówi o władzy, 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 wykluczenia; autor zachowuje jeszcze tradycyjne rozróŜnienie między prawdą samą a 

naszym poglądem na prawdę, czyli twierdzi, Ŝe czasami prawda moŜe być niezaleŜna od relacji 

władzy267. 

 Późniejsze poglądy na wiedzę i prawdę podkreślają, iŜ Ŝadna wiedza nie moŜe 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 

obrębie których 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 Nietzschego”), która do tej 

pory kojarzona była jedynie z faszyzmem i nacjonalizmem, stawia pytania o nowoczesność, która nie 

opiera się ani na liberalnym ani na marksistowskim 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 - zakazującego i wykluczającego, francuski 

intelektualista stwierdza, Ŝe władza jest w istocie produktywna. Zamienia w ten sposób tradycyjne 

pytania filozofii politycznej 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, tzn., jaka wola władzy stoi za wolą prawdy w teoriach 

politycznych? 

3.3.2. Nieklasyczna koncepcja władzy 

 Autor Historii seksualności posiada przekonanie, Ŝe władza, z jednej strony wszechobecna, 

jest tym co najlepiej się ukrywa i Ŝe nie jesteśmy w stanie zaakceptować “nagiego 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 liberalne postrzeganie władzy w postaci formalnych agencji 

rządowych i armii, było tylko namiastką całej machiny administracyjnej, informacyjnej i 

dyscyplinarnej, która nie była w stanie się zatrzymać wobec sfery prywatności. Te złoŜone relacje 

                                                                                                                                                    

a takŜe archeologiczny, aczkolwiek to genealogia jest tym wymiarem krytycznych jego 
filozofii. 
266 M. Foucault, L’ordre du discours. Leçon inaugural au Collége de France prononcée le 2 
décembre 1970, Paris: Gallimard 1971 
267 Zybertowicz (1994) twierdzi, Ŝe róŜnica między klasyczną i nie-klasyczną 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 odmienność wiedzy przyrodniczej od humanistycznej. 
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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 domagający się 

praw i autonomii jednostki nie uwzględnia tego, Ŝe ta jednostka została wcześniej “wyprodukowana” 

przez system technik dyscyplinarnych. System praw i procedur w obronie jednostki został 

wytworzony przez bardziej efektywne strategie nowoczesnej władzy. 

 Foucauldiańska koncepcja władzy zwrócona jest równieŜ przeciwko marksizmowi. Władzy 

nie naleŜy więc redukować do stosunków produkcji i dominacji klas. Neguje się tutaj podmiotowe 

definicje władzy – władza nie jest w czyichkolwiek rękach. Relacje władzy są o wiele bogatsze. 

Dlatego francuscy marksiści krytykowali strategiczną koncepcję władzy, a Foucault wielokrotnie z 

nimi polemizował. W 1978 roku Foucault pisze tak: “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?”268.  

 Foucault przyjmuje sceptyczną postawę wobec emancypacyjnych twierdzeń zarówno teorii 

liberalnych jak i marksistowskich, jako Ŝe są one oparte na esencjalistycznych, totalnych teoriach 

antropologicznych i społecznych. Jego teoria władzy jest “antyteorią” odkąd nie proponuje 

epistemologicznego czy normatywnego systemu aksjologicznego. 

 Proponowana 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 relacyjności koncepcja Foucaulta róŜni się od relacyjnych sformułowań radykalnych i 

marksistowskich. S. Lukes definiuje władzę tak: “A sprawuje władzę nad B, kiedy A oddziałuje na B 

w sposób sprzeczny z interesami B”269. 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 sprawczy (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” (NiK, 

s. 85). Filozof neguje pojęcie represji i dominacji, związane raczej z negatywnym pojęciem władzy (2 i 

4).  

                                                           
268 Dits et Écrits, tom III, s. 629. 
269 S. Lukes, Power: A Radical View, London: Macmillan 1979, s. 31. 
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 Ta relacyjna i nominalistyczna (antyesencjalistyczna) koncepcja władzy mieści się raczej w 

schemacie270: osoba A ma władzę wywoływania u osoby B działania 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 B271. 

6) JeŜeli A ma władzę nad B nie znaczy to, Ŝe B ma władzę nad A (niesymetryczność relacji władzy)  

 To podejście przedstawia władzę wolną od pojęcia represji, gdyŜ A posiadając władzę nad B 

nie występuje przeciwko jej interesom (preferencjom), czy B nie próbuje się opierać władzy A. 

 Spośród czterech elementów relacyjnej teorii władzy (Lukes’a) pozostaje jedynie element 

pierwszy - znaczące oddziaływanie. Autor Historii seksualności pozbywa się więc pojęcia ideologii i 

represji obecnych nie tylko w języku marksistowskim ale i psychoanalitycznym. UŜywa więc pojęcia 

władzy w znaczeniu bardzo specyficznym. 

 Starając się opisać działanie władzy w obrębie współczesnych społeczeństw 

kapitalistycznych, Foucault podkreśla, Ŝe nie działają one ani wyłącznie jurydycznie, ani 

ekonomicznie, lecz bardziej subtelnie; nie przez groźbę, nakaz, rozkaz, kłamstwo, czy ideologię. 

Raczej wytyczając kierunki moŜliwych zachowań, przez zachęcanie, indukowanie, ułatwianie i 

utrudnianie (PiW, s. 186). Szczególnie mocno te efekty władzy są podtrzymywane przez cały zespół 

ekspertów, którzy jako Ŝe nie są wsparci Ŝadnymi sankcjami prawnymi i nie pretendują do legalności, 

utrzymują się “jedynie” na autorytecie prawdziwości. Mimo swej werydycznej funkcji ustalają i 

utrwalają system złoŜonych standardów jakim naleŜałoby się podporządkować, zdobywają władzę 

nad społecznymi zachowaniami272. 

 Eksperci danego dyskursu nie sprawują nade mną władzy, nie rozkazują, nasza zaleŜność jest 

niewymuszona. Kiedy zasięgam opinii eksperta, lub gdy czytam fachowy periodyk, oceny i 

                                                           
270 Zob. W. Detel, Foucault on Power and the Will to Knowledge, “European Journal of 
Philosophy” No 4:3, 1996, s. 296-297, zob. takŜe Mark Philp, Foucault on Power: A Problem 
in Radical Translation?, “Political Theory”, Vol 11, No 1, February 1983, s. 31-32. 
271 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 heterogeniczna, dająca się poddać w tym samym 
czasie róŜnym opisom. 
272 Por. J. Sowa, Kulturowe załoŜenia pojęcia normalności: “Jeśli mowa o sytuacji 
współczesnego człowieka jako liliputa na arenie władzy i estradzie kultury, jeśli mowa o tym, 
ze 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 sprawa 
przejęcia zwierzchności w tej dziedzinie przez psychiatrię, psychoterapię, psychoanalizę. 
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twierdzenia wnikają w moje rozwaŜania, wpływają na decyzje i badania jakie podejmuję273. W ten 

sposób poddaje się 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!” 274. 

3.4. 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) powiązanie z oporem. 

 Jednocześnie musimy sobie uświadomić trudność uŜycia pojęcia władzy jako kategorii 

badawczej, poniewaŜ, nie stanowi ona jedynie narzędzia do precyzyjnego ujmowania przedmiotu, lecz 

wywołuje szereg skojarzeń, działa na wyobraźnię, nie jest więc pojęciem neutralnym. Tłumacz 

polskiego wydania Nadzorować i karać, Tadeusz Komendant, podkreśla, Ŝe język Foucaulta jest pełen 

podstępów i napięć, obecnych w takich słowach jak np. assujetissement (ujarzmianie), czy 

investissement (blokowanie) (NiK, s. 381). 

 W ten sposób analizy władzy nie odnoszą się do obiektywnej, niezaleŜnej rzeczywistości, 

lecz rzeczywistość współkonstytuują; analizy te implikują pewien sposób uprawiania humanistyki, 

sugerują nasze nieustanne uwikłanie w otaczającą rzeczywistość275. Jak powiada J. Mizińska, 

                                                                                                                                                    

Fromm trafnie zauwaŜa, ze wobec perswazji moralizatorskiej, prawnej, politycznej moŜna było 
protestować, ale kto moŜe protestować przeciw <<nauce>>!” (s. 305). 
273 Szczególnie zaakcentowanie władzy medycyny w obrębie zachowań dewiacyjnych 
pokazuje 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 społecznej kontroli. Szczególnie akcentują to niektóre 
antypozytywistyczne podejścia. Kategorie zdrowia i choroby uwaŜa się tutaj za uwarunkowane 
kulturowo i ściśle związane ze społeczno-historycznym kontekstem. Takie krytyczne 
nastawienie wobec rzeczywistych funkcji i zadań nowoczesnej medycyny jest szczególnie 
owocne na peryferiach ludzkiej rzeczywistości, w obrębie zachowań uznawanych za 
dewiacyjne. To medycyna obok innych instytucji społecznej kontroli 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 psychiatryzacji). Było to w duŜej 
mierze związane z niewystarczalnością pierwotnych form społecznej kontroli w obliczu zadań 
tworzenia świata nowoczesnego. NaleŜało zatem, jak powiada Bentham: “ukarać 
niepoprawnych, dopilnować ludzi niespełna rozumu, ukrócić występnych, unieszkodliwić 
podejrzanych, zaprząc do pracy bezczynnych, zadbać o bezsilnych, leczyć chorych” (The 
Works of Jeremy Bentham, t. 4, Edynburg 1943, s. 40 [za:] Z. Bauman, Ciało i przemoc w 
obliczu nowoczesności, s. 73.) 
274 I. Kant, Co to jest Oświecenie, s. 54, w: Przypuszczalny początek ludzkiej Historii i inne 
pisma historiozoficzne, red. Jarosław Rolewski, Toruń 1995. 
275 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie, ss. 28-33. 
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świadomość “nie moŜe pozostać biernym i nieuprzedzonym sprawozdawcą, obiektywnym świadkiem 

zjawisk zewnętrznych”276. 

3.4.1. Nieesencjonalność władzy 

 Władza nie moŜe być pojmowana ontologicznie, albowiem istnieje jedynie w elementach 

jednostkowych, w konkretnych relacjach władzy. Struktury władzy są zaś efektem tych relacji władzy. 

Uprzywilejowanym pytaniem o władzę jest “jak”  (działa), a nie “co” i “dlaczego” władzy. Dla 

Foucaulta władza jako taka nie istnieje, przejawia się jedynie w relacjach (stosunkach)277. Próba 

dotarcia do natury i przyczyny władzy niesie za sobą niebezpieczeństwo, Ŝe zamiast zająć się 

ogromnie złoŜonymi konfiguracjami 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”(PIW, s. 183). Innymi słowy moŜna powiedzieć, Ŝe Foucault uprawia 

nieesencjalną analizę władzy, traktując przedmioty w terminach ich specyfiki, ich konkretnych 

warunków egzystencji, bez odwołań do wiecznej esencji. Te nie-esencjalne analizy pozwalają na 

bardziej dokładne rozumienie obiektów, jako Ŝe nie są ograniczone przez rozwaŜania dotyczące istoty. 

Natomiast podejście esencjalne musi w pewnym stopniu ignorować czy marginalizować te aspekty 

przedmiotu, które nie są waŜne z punktu widzenia moŜliwości 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 traktować 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 pozytywną 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 uŜywając pojęcia “Władzy” 

pisanej z duŜej litery ontologizuje władzę i wpada w ontologiczne błędne koło, próbując dedukować 

władzę z władzy, stwierdza, Ŝe uprawia coś wręcz przeciwnego. Gdyby uŜywał takiego pojęcia 

władzy musiałby sprowadzić jej technologię do dualizmu, gdzie po jednej stronie pod rzeczywistością 

kryłaby się wielka Władza, a po drugiej milczenie i bezsilność. Natomiast stara się on zrekonstruować, 

jak powstały określone przejawy władzy, jak relacje władzy powstają wręcz z czegoś innego, pokazuje 

“heterogeniczność” władzy278. 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 

                                                           
276 J. Mizińska, Obiektywność a społeczna i kulturowa determinacja wiedzy, s. 56. 
277 “[R]ozpoczynając analizę od <<jak>>, sugeruje się, Ŝe władza jako taka nie istnieje”, PiW, 
s. 183. 
278 M. Foucault, Foucault Live (Interviews 1966-84), red. Lotringer, New York 1989, s. 185-
187.  
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przyczyn i relacji, za tym jawnym instytucjonalnym wykluczeniem tkwiło coś innego, wykluczenie 

było jedynie skutkiem ubocznym przemian społecznych i politycznych.  

3.4.2. Wszechobecność władzy. 

 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 modyfikacje 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] zaś, jej trwałość, powtarzalność, bezruch, samo 

odtwarzanie stanowią jedynie całościowy wynik tamtych zmiennych, zazębienia się kaŜdej z nich w 

poszukiwaniu kolejnego utrwalenia. Z pewnością warto być nominalistą: władza nie jest ani instytucją, 

ani strukturą, ani czyjąkolwiek potęgą; jest nazwą uŜyczaną złoŜonej sytuacji strategicznej w danym 

społeczeństwie” (HS, s. 84). 

 Inaczej niŜ w konwencjonalnych analizach, autor nie koncentruje się na poziomie państwa i 

jego instytucji, które rozprzestrzeniają władzę w postaci społecznego porządku. Francuski 

intelektualista stosuje analizy na mikoropoziomie (jak sam powiada - uprawia “mikrofizyk ę 

władzy”), ukazując konkretne historyczne techniki władzy. “Chodziło ... o to, by uchwycić władzę u 

jej granic, w jej najdalszych rozgałęzieniach, tam gdzie się staje włoskowata, to znaczy, by ująć 

władzę w jej formach i instytucjach najbardziej regionalnych, najbardziej lokalnych” (TBS, s. 37). 

 W Historii seksualności Foucault dla opisania władzy przywołuje militarne słownictwo: siły, 

manewry, taktyki, wojna, punkty oporu, po to, aby przeciwstawić się pojmowaniu władzy w 

kategoriach prawa i jego procedur. Wprowadzając więc model strategiczny Foucault korzysta z 

formuły Clausewitz’a, mówiąc Ŝe “polityka równa się wojnie prowadzonej innymi środkami” (HS, s. 

84). Neguje się tutaj podejście psychoanalityczne gdzie władza jest w sposób istotny represyjna, oraz 

model jurydyczny, gdzie monarcha moŜe sprawować władzę nad członkami państwa. Ten model 

analizowania i pojmowania władzy jest wciąŜ jeszcze obecny mimo Ŝe od stuleci jurydyczny rodzaj 

władzy nie obowiązuje. Analizy Foucaulta nie koncentrują się na scentralizowanych i 

legitymizowanych formach władzy, lecz na technikach, technologiach rządzenia, są one wcielane w 

konkretne lokalne i regionalne sytuacje. Jak stwierdza 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 

suwerenności” (HS, s. 81). 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, jedynie “nośnikami władzy”, jej “trybami”. Jednostka, grupa, czy 

klasa nie są podmiotami władzy, ani władzy nie posiadają. KrąŜy ona w społecznym ciele, w postaci 
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mechanizmu otaczającego nas siecią, w której “oczka” wszyscy jesteśmy 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 stanowią nadbudowy wobec innych relacji ale nieustannie im towarzyszą i mają funkcję 

produktywną; wszechobecność władzy279 nadaje więc rzeczywistości charakter dynamiczny i 

zmienny. Foucault mimo sympatii wobec analiz Szasza nie wierzy, Ŝe władzą jest jedynie Państwo, a 

brak Państwa wolnością. Psychologizacja i psychiatryzacja jest częścią szerszego kompleksu 

medyczno-administracyjnego. “Liberalny doktor”, prywatny psychiatra, czy domowy psycholog, nie 

są alternatywami wobec medycyny instytucjonalnej, gdyŜ ich odrębność od instytucji nie czyni ich 

odrębnymi od praktyk społecznych, od normalizującego społeczeństwa, którego częścią są zarówno 

instytucje, jak i oddzielne pola pozainstytucjonalne. 

 W latach 80-tych Foucault będzie podkreślał to, Ŝe władza ma charakter 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” (DIT, s. 727). 

3.4.3. Pozytywność władzy 

 Właściwa postać władzy nie jest związana z ideologią czy represją (które funkcjonują 

szczególnie efektywnie w obrębie seksu), lecz przeciwnie, ma ona efekty pozytywne. Polegają one na 

tworzeniu i cyrkulacji wiedzy.  

“Trzeba skończyć raz na zawsze z opisywaniem efektów władzy w terminach negatywnych: władza 

<<wyklucza>>, <<uciska>>, <<cenzuruje>>, <<abstrahuje>>, <<maskuje>>, <<skrywa>>. W 

rzeczywistości władza produkuje realność, produkuje dziedziny przedmiotowe i rytuały prawdy. 

Jednostka i wiedza jaką moŜna o niej zdobyć naleŜą do tej produkcji” (NiK, s. 233). 

 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 przyjmie się, Ŝe władza produkuje ludzki podmiot, a więc nowoczesny “autonomiczny” 

podmiot jest efektem dyscyplinarnych i pastoralnych technik władzy (PiW, s. 178), nie moŜe być 

autonomicznym podmiotem, czy obiektem alienacji. Genealogiczne analizy więzienia i seksualności 

wykazują nieadekwatność kategorii dominacja-represja dla zrozumienia 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 jeden 

z jej przejawów. 

 Ujęcie Foucault w innej perspektywie umieszcza relacje między władzą i ideologią, represją, 

prawdą, wiedzą i podmiotem. 

                                                           
279 Por. Richard A. Lyng, Is Power All There? Michel Foucault and “Omnipresence” of Power 
Relations, “Philosophy Today”, Vol. 42:1, Spring 1998, s.. 665-70. Autor podkreśla, Ŝe 
koncepcję wszechobecności władzy utrzymuje Foucault równieŜ w pismach z lat 80-tych, 
jednakŜe podkreśla Ŝe wszechobecność relacji władzy nie kwestionuje moŜliwości 
wszechobecności innego rodzaju relacji np. przyjemności. Przykładem są tutaj relacje S/M. 
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1.Władza i ideologia. Analiza władzy winna unikać pojęcia “ideologia”280. Albowiem ta jest zawsze 

w opozycji do prawdy. Nie chodzi bowiem o tworzenie rozróŜnienia pomiędzy tym co jest naukowe 

czyli racjonalne i prawdziwe, a tym, co wydaje się być prawdziwe, a jest jedynie błędem i iluzją, 

ideologią. Genealogia chce raczej wykazać jak powstawała sama prawda, jak “efekty prawdy” są 

produkowane w ramach sieci władzy. Foucault bada dyskursy, nie po to, aby sklasyfikować, które z 

nich były pozbawione racjonalnej naukowości (były zwyczajnym przesądem), a które taką 

racjonalność posiadały. Analizuje raczej techniki i strategie, które wytworzyły swoje własne efekty 

prawdy, bada jak władza, będąc siłą pozytywną, uwalnia pewne energie łącząc się z “grami prawdy”. 

Po drugie, według Foucault, ideologia odnosi się do podmiotu, który poprzez fałszywą wiedzę staje się 

wyalienowany, czyli traci 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, które stanowią jej 

bazę. Foucault nie bada zaś ekonomii nieprawdy, jego problemem jest “polityka prawdy”, gdzie 

władza jest immanentna wobec stosunków ekonomicznych i nie ogranicza się do nich. 

 

2.Władza i represja. Pojęcie represji, często wiązane z analizą władzy, jest nieadekwatne wobec 

twierdzenia o produktywności władzy w dyskursach. UtoŜsamia władzę z prawem, które zawsze 

mówi “nie!”. To, co daje władzy 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 anarchizacji, gdyŜ jest obwarowana zakazami, lecz jest 

represyjna, dlatego iŜ 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 dyskursywnych scientia sexualis. W HS składa się na nią pięć konstytutywnych 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 jest 

opisywany w terminach nie empirycznych; 

- metoda interpretacji czyli powstanie społeczności ekspertów seksualnych, którzy mają lepszą wiedzę 

i kompetencje od pacjentów; 

- medykalizacja następstw wyznania - zastąpienie normatywnych i moralnych kryteriów (wina, 

grzech) opisowym językiem terapii. 
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 Kiedy Foucault analizuje “hipotezę represji”, zgodnie z którą w XVII-ym wieku pojawił się 

cały szereg zakazów dotyczących sfery seksualności, kampania przeciwko masturbacji, medyczny 

dyskurs o homoseksualizmie, problem dziecięcej seksualności, nie chodzi mu o to, Ŝe w pewnym 

momencie władza zaczęła działać w postaci represyjnej. W rzeczywistości, te dyskursy uczyniły 

moŜliwym cały zespół taktycznych i pozytywnych interwencji i kontroli, na które składa się cała 

technologia, umoŜliwiająca pojawienie się represji. Pierwszy tom Historii seksualności w pewnym 

sensie skierowany jest przeciwko psychoanalizie. Neguje się tutaj pogląd, Ŝe społeczeństwo 

burŜuazyjne represjonowało dziecięcą seksualność, otaczając ją milczeniem i dopiero odkrycie Freuda 

pokazało, Ŝe 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 problemem fundamentalnym. Tak pojawiła się seksualizacja 

ciała dziecięcego, seksualizacja relacji rodzice-dzieci. MoŜna by stwierdzić, Ŝe seksualność jest 

pozytywnym produktem władzy: “Społeczeństwo kształtujące się w XVII wieku - obojętnie czy 

nazwać je burŜuazyjnym, kapitalistycznym czy przemysłowym - nie przeciwstawiało seksowi 

stanowczej odmowy uznania go. Przeciwnie, posłuŜyło się całym aparatem do produkcji prawdziwych 

dyskursów na jego temat” (HS, s. 67). Foucault wykazuje, Ŝe obok nasilających się od XVIII-go wieku 

zakazów, 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. Jedną z form administracji seksem była administracja “populacji”, która stała się obiektem 

rządzenia poprzez cały system metod statystycznych i technik analizy. Rządy zaczęły interesować się 

ekonomicznymi, politycznymi, zdrowotnymi i moralnymi problemami populacji, 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 wiedzy naukowej jak medycyna, psychiatria, pedagogika, 

kryminalistyka, itp. Rozpowszechnienie dyskursów, nawet jeśli miało na celu pozbycie się 

bezuŜytecznych i bezowocnych przyjemności “wyprodukowało” cały szereg “perwersji”. Te formy 

nie tyle wyeliminowały niemonogamiczne formy seksualności, lecz raczej je zwielokrotniły. 

 Jak pokazuje Foucault, władza moŜe się równieŜ przejawiać w postaci negatywnej, lecz nie 

jest to podstawowa cecha władzy. Co ciekawe, autor Historii szaleństwa miał trudności z uwolnieniem 

się od represyjnego ujęcia władzy. W swoich wczesnych rozwaŜaniach na temat szaleństwa zakłada 

istnienie jakiegoś Ŝywotnego i lękliwego szaleństwa, które mechanizmy władzy przez represję 

zredukowały do milczenia. Jak sam powiada w Przedmowie do Historii szaleństwa: “Tworzyć historię 

szaleństwa znaczy zatem tyle: tworzyć studium strukturalne całości historycznej - obiegowych 

mniemań, instytucji, środków sądowych i policyjnych, pojęć naukowych - ujarzmiającej szaleństwo, 

którego pierwotny stan nie będzie mógł być nigdy odtworzony sam w sobie”281. 

 

3.Władza i prawda. Prawda jest tworzona przez relacje władzy. Francuskiego filozofa interesuje 

historia “prawdy”, historia władzy właściwej dyskursom uznanym za prawdziwe. Foucault zadaje 

                                                                                                                                                    
280 Zob. DIT, s. 718 (L’etique du souci de soi comme pratique de la liberté). 
281 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, “Literatura na Świecie”1988/6, s. 140. 
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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 

społeczeństwie takim jak nasze pociągają za sobą potęŜne skutki?” (TBS, s. 34). Prawda jest związana 

z systemem uporządkowanych procedur słuŜących produkcji, regulacji, dystrybucji i funkcjonowaniu 

dyskursu. Powiązana jest z systemami władzy, które ją produkują i podtrzymują, i z efektami władzy, 

które sama indukuje i którym nadaje kierunek282. Ten system wzajemnej zaleŜności władzy i prawdy 

zwie się “reŜimem wiedzy” (regime 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 mechanizmy, umoŜliwiające odróŜnianie wypowiedzi 

prawdziwych od fałszywych. Chodzi np. o to, jak władza wyprodukowała “prawdziwy” dyskurs 

psychiatrii. Podobnie była budowana seksualność. Pod koniec XIX wieku powstają próby medycznej 

analizy homoseksualizmu; następnie więzi się homoseksualistów w azylach i próbuje leczyć, choć ich 

status jest umiejscowiony między libertynami i przestępcami. Traktuje się ich jak wariatów z 

perwersyjnym instynktem seksualnym. Ostatecznie to sami homoseksualiści pragną wypowiadać 

prawdę o sobie, utrwalając w ten sposób to, co było efektem relacji władzy, czyli pewnego rodzaju 

konstruktem społecznym. Podobnie było równieŜ z patologizacją i medykalizacją ciała kobiecego w 

XVIII i XIX wieku. Początkowo przypisano ciału kobiecemu seksualność, jednocześnie podkreślając 

chorobliwość tego seksu. W ten sposób ciało kobiety stało się obiektem medycyny. Ten specyficzny i 

raczej wyjątkowy fakt powszechnie został zaakceptowany przez same kobiety, które postanowiły 

odtąd kreować kobiecą wizję świata (politykę, kulturę, 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 wiedzę 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 tego 

iŜ się nieustannie zmieniają283. Stwierdzenie: “Prawda jest rzeczą z tego świata”284 - 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 prawdziwości” 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 

formalnie poczytywana za prawdę, juŜ to w jakikolwiek inny sposób przenika w czyjąś praktykę 

                                                           
282 Zob. M. Foucault, Truth and Power, ss. 72-75. 
283 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 
wartosci najwyŜszej: “Wola prawdy wymaga krytyki – stwierdzeniem tym wyznaczamy nasze 
własne zadanie – wartość prawdy naleŜy, tytułem próby, postawić pod znakiem zapytania …” 
(Z Genealogii Moralnosci, Kraków 1997 przekł. Grzegorz Sowinski, s. 24). Podejmujac te 
nietzscheanskie problemy Foucault rozwaŜnie nie podejmuje tematów np. “woli mocy”. 
284 M. Foucault, Truth and Power, s. 72. 
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myślenia. W odróŜnieniu od samego tylko stanu przekonania i asercji uchodzenie za prawdę jest 

dialogiczne, a przeto i nieredukowalnie intersubiektywne”285. 

 Dla Foucaulta prawda jest czymś waŜnym, dostrzega i uznaje wagę pewnych idei: “prawda-

fałsz”, “prawdziwość-fałszywość”, choć nie odnosi ich do rzeczywistości pozakulturowej, lecz nadaje 

im społeczny charakter: “Ale mimo wszystko, dlaczego prawda? (...) Co spowodowało, Ŝe cała 

Zachodnia kultura zaczęła obracać się wokół obowiązku prawdy, która przybrała wiele róŜnych form” 

(DIT, s. 723).  

 Foucault wiąŜąc ze sobą “stosunki władzy” i “gry prawdy” (jeux de vérité) nie chce uczynić 

z problemu prawdy jakiejś “straszliwej karykatury”. Medykalizacja szaleństwa, organizacja wiedzy 

medycznej wokół obłąkanych, była związana z całym szeregiem społecznych i ekonomicznych 

procesów, instytucji i praktyk władzy. Lecz jednocześnie “ten fakt nie osłabia naukowej waŜności i 

terapeutycznej skuteczności psychiatrii. Nie gwarantuje jej, ale i jej nie znosi” (DIT, s. 723, 

podkreślenie moje, AK). 

 Przypomnijmy, Ŝe tego rodzaje idee pojawiają się juŜ u Ludwika Flecka (1935):  

“...zgodne ze stylem [myślowym], 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: zdarzeniem historyczno-myślowym, natomiast w związku chwilowym: stylowym 

przymusem myślowym”286. 

 Podobne stwierdzenia znajdziemy u Nietzschego, chociaŜby w napisanej 
przez Deleuza poświęconej jemu monografii (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, pewnego czasu 
i pewnego miejsca. Minotaur nie wychodzi z labiryntu”287. 

3.4.4. Przypadkowość relacji władzy 

 Władza jest historycznie i systematycznie 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 

                                                           
285 Barry. Allen, Prawda w filozofii, Warszawa 1994, tłum M.S. (!), s. 188.  
286 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego, s. 132. Zob. teŜ A. Zybertowicz, Przemoc i 
poznanie, s. 65. 
287 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 116. 



 

 

140 

140 

ograniczonym szczeblu (...). Logika jest tu jeszcze zupełnie jasna, zamiary klarowne, a jednak zdarza 

się, Ŝe nie ma nikogo, kto by je obmyślił” (HS, s. 85-86). 

 Kiedy Foucault proponuje “strategiczne” ujęcie władzy, oznacza to, Ŝe nie jest ona ślepą 

siłą, mimo Ŝe nie jest przedmiotem czyjegoś intencjonalnego czy interesownego działania. Strategia, 

czy technologia władzy zakłada pewien minimalny poziom racjonalności i kalkulacji. “Oznacza to, Ŝe 

nawet zabijając albo padając ofiarą zabójstwa, nawet wypowiadając wojnę albo występując o zasiłek 

dla bezrobotnego, głosując za albo przeciw rządowi obcinającemu wydatki na opiekę społeczną i 

zwiększającemu budŜet obronny, nawet w tych wypadkach pozostajemy istotami myślącymi i 

zachowujemy się nie tylko pod wpływem uniwersalnych praw rządzących naszym zachowaniem, ale 

takŜe za podszeptem konkretnej racjonalności historycznej”288. Strategia składa się z szeregu 

heterogenicznych elementów; są to zarówno programy 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 teorii) “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, 

mikrofizyki władzy, autor Narodzin więzienia stwierdza: “moŜe istnieć pewna <<wiedza>> o ciele, 

która w istocie nie jest wiedzą o jego funkcjonowaniu, oraz pewne panowanie nad jego siłami, będące 

czymś więcej niŜ umiejętnościami utrzymywania go na wodzy - ta wiedza i to panowanie stanowią 

coś, co moŜna by nazwać technologią polityczną ciała”. Mimo Ŝe technologia przybiera pewną 

ukształtowaną postać, jest jedynie “zestrojeniem wielu form”. Dlatego “sprawowanie władzy nie 

będzie pojmowane jako własność, ale jako strategia” (NiK, s. 33). Strategia sugeruje 

nieredukowalność róŜnych postaci wiedzy wobec siebie jak i wobec władzy. W róŜnych fazach dzieła 

Foucaulta zaleŜności te przyjmują róŜną postać: jako “praktyki dyskursywne”, “wola prawdy”, czy 

“wola wiedzy”, “władza/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 instytucjonalnych praktyk, które w efekcie dają pewną 

spójną, koherentną całość. W Politycznych technologiach jednostki autor pisze tak: “Rządzenie 

wymaga zatem czegoś więcej niŜ wcielania w Ŝycie ogólnych zasad rozumu, mądrości, przezorności. 

Wymagana jest konkretna wiedza: szczegółowa, precyzyjna i dopasowana do sił państwa”289. W 

Nadzorować i karać mówiąc o metodach dyscyplinarnych Foucault stwierdza: “odkładanie wiedzy i 

przyrastanie władzy wzajemnie wzmacniają się w cyrkularnym obiegu”(NiK, s. 268). 

 

 Pomimo iŜ badania archeologiczne przeciwstawiały się strukturalizmowi i kładły nacisk na 

pojedyncze wydarzenia, z których składa się dyskurs, to jednak dopiero genealogie traktują zdarzenia 

nie jako stabilne fakty, które moŜna analizować, ale w pełni ich dynamicznej rzeczywistości. 

Archeologie uwalniając epistemologiczne przeszkody pomiędzy chronologicznymi formacjami 

dyskursywnymi, nie są w stanie wyjaśnić w jaki sposób odbywa się ruch od jednej struktury do 

                                                           
288 M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, przeł. S. Magala, “Odra” 1995, nr 4, s. 56. 
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drugiej. Genealogie badając pochodzenie (Hernunft) rzeczy, analizują zmiany, odwołując się do 

ogromnej liczby “małych przyczyn”. Nie mamy do czynienia z gwałtowną interwencją, lecz 

szeregiem mniejszych, oddzielnych, 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 analizuje 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 elementy łącząc się ze sobą, lecz bez zakładania Ŝadnej 

konieczności i źródłowej esencji. Kiedy w Nadzorować i karać analizuje powstanie nowego typu 

władzy, stwierdza: “<<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, powtarzają lub naśladują, wspierają się nawzajem, róŜnią 

dziedziną zastosowania, odkrywają punkty wspólne i zarysowują powoli schematy ogólnej metody” 

(NiK, s. 164-165). Nie szuka się tutaj przyczynowych argumentów (chociaŜ jak wskazywaliśmy 

wcześniej niektóre wypowiedzi mogą takie interpretacje narzucać, czasami zaś jak np. w HSZ, 

Foucault wprost odwołuje się do konkretnych przyczyn) i jest to świadome podejście wobec historii. 

MoŜliwość skutecznych 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 otaczających wszystko relacji władzy i wiedzy.  

 Przypadkowość powstania elementów rzeczywistości, afirmacja przypadku i obecności 

ślepych wpływów, nie pozwala na wyodrębnienie koniecznych i niezmiennych elementów, raczej 

ujawnia brak esencjalnych elementów pojęć i rzeczy, podkreśla niemoŜliwość mówienia o toŜsamości. 

3.4.5. Władza i opór 

 JeŜeli władza jest wszędzie, moŜna by przypuszczać, iŜ nie ma jakiejś zewnętrznej granicy 

władzy, jesteśmy raczej niewolnikami wszędobylskiej władzy. Marksistowskie i liberalne rozumienie 

władzy w kategoriach represji, zakłada moŜliwość uwolnienia się od represyjnych sił. Definicja 

władzy  Lukes’a: “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 psychologicznie (czy psychoanalitycznie), językowo 

(Habermasowska koncepcja zaburzonej komunikacji), fizycznie czy społecznie. Dla Foucault, który 

czyni podmiot produktem władzy nie moŜe być mowy o obiektywnym interesie. Podmiot nie moŜe 

bowiem zająć pozycji zewnętrznej wobec dyskursu, którego sam jest efektem. Koncepcja represji 

okazuje się tutaj nieadekwatna. JeŜeli więc nie ma marginesów władzy, to trudno mówić o moŜliwości 

wyłamania się spod 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, 

                                                                                                                                                    
289 Ibidem, s. 57. 
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to dlatego, Ŝe władza jest bezsilna, i ślepa. Potrzebuje wiele drobnych wybiegów i uników, aby się 

utrzymać. W rzeczywistości relacje władzy w Ŝadnym momencie nie są konieczne, w kaŜdym miejscu 

mogą być podwaŜone: “tam, gdzie jest władza, istnieje teŜ opór (résistance) (...). Istnieją one [stosunki 

władzy] 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” 

(HS, s. 86)290. 

 W eseju Podmiot i władza Foucault stwierdza, Ŝe aby analizować stosunki władzy najlepiej 

wychodzić od konfliktów i oporu 291 wobec niej skierowanych, pojęcie oporu moŜe więc pełnić 

funkcję analityczną. Powiada: “uŜywam oporu jako katalizatora chemicznego, który ujawnia stosunki 

władzy, wskazuje ich umiejscowienie oraz wykrywa, gdzie i jak działają” (PIW, s. 177). Te konflikty 

przydatne dla analizy strategii panowania i oporu, dostrzega w bardzo konkretnych obszarach 

społecznych: “opozycję wobec władzy męŜczyzn nad kobietami, rodziców nad dziećmi, psychiatrów 

nad szaleńcami, biurokracji medycznej nad ludnością oraz administracji nad indywidualnymi stylami 

Ŝycia” (PIW, s. 177). Wszystkie te wystąpienia łączy to, Ŝe: (1) są ponadnarodowe, ponadpolityczne i 

ponadekonomiczne, (2) skierowane są przeciwko “samej władzy i jej efektom”, (3) mają charakter 

bezpośredni, “ludzie atakują ośrodki władzy, które są im najbliŜsze” (PiW, s. 177), i kolejne dwie 

najwaŜniejsze cechy: (4) są skierowane przeciwko “administrowaniu” i praktykom 

indywidualizacyjnym: “zwracają się przeciw temu, co trzyma jednostkę w izolacji, przecina jej więzi z 

innymi, rozbija Ŝycie wspólnoty, zmusza jednostkę do polegania wyłącznie na sobie i zamyka ją w 

ciasno wytyczonych ramach dotychczasowej toŜsamości” (PIW, s. 178), (5) zwrócone są przeciwko 

kompetencji, kwalifikacjom, przeciw tajności.  

 Foucault podkreśla, Ŝe te formy oporu wiąŜą się z brakiem zaufania do wiedzy i kompetencji 

naukowych, chociaŜ nie mają charakteru sceptycznego i relatywistycznego. Nie atakują instytucji, 

grupy, elity, lecz “formy” i “techniki” władzy (co ogólnie autor określa jako “regime du savoir”). Są to 

preferowane przez Foucaulta lokalne obszary władzy, miejsca dla działania intelektualisty 

poszczególnego, który będąc zorientowanym w konkretnych obszarach władzy-wiedzy, winien 

udostępniać efekty tej władzy i dyskursu. 

 Wielu teoretyków poddawało w wątpliwość moŜliwość uzasadnienia pojęcia oporu w 

ramach strategicznej definicji władzy. TakŜe same próby wyjaśnienia mechanizmu działania oporu nie 

były konsekwentne. Początkowo Foucault odwołuje się do represji i do istnienia miejsc poza władzą, 

interesów, sił rewolucyjnych, następnie do elementu w ciele społecznym, klasach, grupach, 

jednostkach, który jest niepodatny na działanie władzy, pewien odśrodkowy ruch, przewrotną energię. 

Wszystko to jest w sprzeczności z wcześniejszymi twierdzeniami o wszechobecności władzy i braku 

granic działania władzy. Warto podkreślić, iŜ mimo Ŝe techniki władzy w nowoczesnych 

społeczeństwach nieustannie rządzą i kontrolują jednostki, daleko im, według Foucaulta, od pełnego 

                                                           
290 Zob. teŜ Dits et Écrits, tom III, ss. 267, 407. 
291 O roli kategorii oporu we współczesnej filozofii francuskiej zob. Adam Dubik, Miejsce 
kategorii oporu w epistemologii Emila Meyersona i Gastona Bachelarda (streszczenie artykułu 
z Sympozjum “podmiot – poznanie – dyskurs”, Toruń, 25-26 IV 1997 r.) w: “Ruch 
Filozoficzny”, Tom LIV – No 4, 1997, ss. 640-642. 
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ich zdyscyplinowania. Ludzka egzystencja nigdy nie zostaje zamknięta w “Ŝelaznej klatce” jak 

sugerował Weber, lecz nieustannie wytwarza fale oporu wobec władzy. 

 Koncepcję oporu wbrew trudnościom w jej uzasadnieniu w pewnym sensie potwierdziła 

praktyka. Historia szaleństwa mimo Ŝe jedynie opisywała mechanizmy 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 

jednocześnie stać się punktami oporu wobec relacji władzy potwierdzających ówczesny status quo 

psychiatrii. Jak stwierdza w wywiadzie przeprowadzonym w roku 1975, z okazji ukazania się ksiąŜki 

Surveiller et punir:  

“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 i 

takiego zdania czy idei, takiej czy innej analizy, jak gdyby uŜywali śrubokręta czy klucza w celu 

zmniejszenia rewiru czy zdyskwalifikowania systemów władzy, włączając w to nawet te, które 

pochodzą z moich ksiąŜek, to bardzo dobrze”292. 

3.5. Podmiot i władza 

 Zagadnienie oporu wobec władzy, częściowo pod wpływem wielu krytyk, w sposób bardziej 

przekonujący Foucault będzie się starał uzasadnić w swych analizach z lat 80-tych, kiedy wprowadzi 

do swych rozwaŜań pojęcie wolności oraz wolnego podmiotu: “Władzę sprawuje się tylko nad 

wolnymi podmiotami – i tylko w tej mierze, w jakiej one są wolne. (…). Władzy oraz swobodnej 

odmowy podporządkowania nie da się zatem oddzielić od siebie. (…). Nieprzejednana wolność tkwi 

w samym sercu stosunku władzy – i zatem stawia władzę przed nieustannym wyzwaniem” (PIW, s. 

187-188). W eseju o Kancie Co to jest Oświecenie? będzie z kolei twierdził, Ŝe jego antymetafizyczny 

i antyteoretyczny, a przede wszystkim krytyczny projekt posiada metodologiczną spójność, jako Ŝe 

jednocześnie dotyczy technologicznych rodzajów racjonalności oraz “strategicznych gier wolności”. 

3.5.1. Subiektywizacja 

 Foucault, zapewne pod wpływem dialogu za szkołą frankfurcką, w latach 80-tych stara się 

zróŜnicować i klasyfikować rodzaje władzy, aby nakreślić specyfikę własnego podejścia 

teoretycznego. W eseju Władza i podmiot, mówi o trzech odmianach walki, i wyróŜnia: (1) dominację 

(etniczną, społeczną i religijną), szczególnie silnie obecną w społeczeństwach feudalnych, (2) 

eksploatację, “która oddziela jednostki od tego, co wytwarzają”, szczególnie intensywnie obecną w 

wieku XIX, i (3) upodmiotowienie, które odpowiada - “więziom, które przykuwają jednostkę do niej 

samej i przez to podporządkują innym”. 

                                                           
292 M. Foucault, Des supplices aux cellules, “Le Monde”, 21 févier 1975.  
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 Właśnie upodmiotowienie, jako szereg mechanizmów społecznych, które przyczyniły się do 

“wyprodukowania” prawdy o podmiocie – “subiektywizacja”, przewaŜa, zdaniem Foucaulta, we 

współczesnym społeczeństwie i jest efektem pojawienia się nowej władzy politycznej – państwa, które 

nie tylko, jak się zwykle sądzi, totalizuje, ale które dzięki politycznym technologiom jednostkę 

indywidualizuje. Foucault rozwija to, o czym mówił w NiK oraz HS (tom I), czyli o “powstaniu” 

podmiotu, w kontekście nowoczesnych form władzy, zwraca uwagę na historyczne “decyzje”, 

momenty w rozwoju społeczeństw Zachodu, które ukonstytuowały naturę i toŜsamość ich obywateli. 

Akcentuje tu przede wszystkim łagodną postać władzy - “pasterskiej”293, która wywodzi się z 

instytucji chrześcijańskich, a która została zaadaptowana przez nowoczesne państwo. Stwierdza: 

“O tym, iŜ to właśnie walka z upodmiotowieniem przewaŜa we współczesnym społeczeństwie, 

zadecydowało wyłonienie się nowej formy władzy politycznej, która począwszy od szesnastego wieku 

znajduje się w nieustannym rozwoju. Jest nią – jak wiemy wszyscy – państwo. Na ogół jednak 

pojmowano państwo jako szczególny typ władzy, który odznacza się ignorowaniem jednostek, gdyŜ 

ma na uwadze jedynie interesy całości albo raczej – wypadałoby uściślić – tylko pewnej klasy czy 

grupy obywateli. Ujęcie to jest całkiem trafne. Chciałbym jednak podkreślić, Ŝe władza państwowa – i 

to właśnie naleŜy do decydujących powodów jej siły – nie tylko totalizuje, ale równieŜ 

indywidualizuje. Nigdy, jak sądzę nie doszło w ludzkich dziejach – nawet w staroŜytnym 

społeczeństwie chińskim – do aŜ tak podstępnego połączenia technik indywidualizacji z 

procedurami totalizującymi w jednej i tej samej strukturze politycznej” (PIW, ss. 179-80, 

podkreślenia moje - AK). 

 To, Ŝe mechanizmy upodmiotowienia są współcześnie najbardziej intensywne nie oznacza, 

Ŝe całkowicie zniknęły “aparaty” eksploatacji i dominacji. Wszystkie te trzy elementy wchodzą 

między sobą w relacje zwrotne, i Ŝaden z nich nie jest pierwotny, a na pewno nie jest tak jak chcieliby 

marksiści, Ŝe procesy ekonomiczne i społeczne stanowią zjawisko pierwotne w relacjach władzy.  

 Ostatecznie Foucault odróŜnia swoje pojmowanie władzy, od tej jej odmiany, która polega 

na rządzeniu rzeczami, która jest związana z ludzkimi moŜliwościami biologicznymi, dzięki czemu 

człowiek mógł ujarzmić naturę, mógł zmieniać rzeczy, konsumować je i niszczyć: “władza ta jest 

funkcją umiejętności właściwych ludzkiemu ciału albo teŜ odrębnych odeń narzędzi” (PIW, s. 183). 

ZauwaŜmy, Ŝe jest to pojęcie władzy, czy dominacji w znaczeniu szkoły frankfurckiej, czy Heideggera 

(występuje juŜ u Bacona), władzy, która doprowadziła do uprzedmiotowienia natury i następnie 

samego człowieka w ramach rozumu instrumentalnego (technologicznego). 

 Foucault bada stosunki władzy, które dotyczą relacji społecznych, stosunków 

międzyludzkich i więzi społecznych: 

“Tym co określa z drugiej strony – władzę, której analizą się zajmujemy, jest wprowadzenie do gry 

stosunków między jednostkami (bądź grupami). Nie oszukujmy się bowiem: mówiąc o strukturach 

                                                           
293 M. Foucault: “Wynika stąd, Ŝe władza pasterska, która przez długie stulecia – w istocie, 
dłuŜej niŜ przez tysiąclecie – była związana z określoną instytucją religijną, nagle 
rozprzestrzenia się w społecznym organizmie – i znajduje narzędzie w rozlicznych 
instytucjach. Zamiast dualizmu władzy pasterskiej i politycznej – w pewnej mierze 
współpracujących ze sobą, w pewnej zaś rywalizujących – pojawia się nadrzędna taktyka 
indywidualizacji, stosowana w całym zestawie zinstytucjonalizowanych władz: w rodzinie, 
słuŜbie zdrowia, psychiatrii, edukacji i przedsiębiorstwie” (PIW, s. 181-182). 
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lub mechanizmach władzy, mamy do tego prawo tylko o tyle, o ile zakładamy, Ŝe w danym wypadku 

określone osoby rządzą innymi. Pojęcie władzy odnosi się do relacji między partnerami” (PIW, s. 

183, podkreślenie moje, AK). 

 Władza polega więc na “kierowaniu cudzym kierowaniem” (WiP, s. 187). Kierując innymi 

wyznaczamy im pole moŜliwego działania. Ponadto Foucault odróŜnia stosunki władzy od stosunków 

komunikacji (widoczne nawiązanie do teorii Habermasa): systemu znaków i symbolicznych 

przekazów. 

 Te trzy elementy: działanie zmierzające do celu (instrumentalne), komunikacja i władza (w 

znaczeniu Foucaulta), razem ze sobą współwystępując, składając się na blok “zdolność-komunikacja-

władza”.  

 W tym momencie dopiero ukazuje się specyfika Foucaulta analiz “władzy”; nie jest ona 

jakimś monolitem, nie ma być zasadą ontologiczną, ponadto ma na celu uwidocznienie społecznych 

procesów za pomocą słownika, który uchwyci relacje społeczne w całej swej historyczno-empirycznej 

róŜnorodności. Warto podkreślić, Ŝe kiedy autor utrzymuje tezę o “wszechobecności” władzy, nie 

wyklucza wszechobecności i odrębności innych rodzajów relacji np. komunikacji, czy innych relacji 

władzy, np. władza nad przyrodą. Nie dyskredytuje to jednak stosunków władzy, co do moŜliwości 

wyjaśnienia “struktury” ludzkiego świata294. 

3.5.2. Władza i przemoc 

 W eseju Podmiot i władza pojawia się jeszcze jedno, dla nas fundamentalne, rozróŜnienie, 

rozróŜnienie między władzą i przemocą, które miało na celu uwolnić koncepcję 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 ja 

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; przymusza, krępuje, łamie kołem, niszczy lub blokuje wszelkie moŜliwości” (PIW, 

s. 186). 

 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; równie dobrze moŜe promować jak i ograniczać, tworzyć i 

niszczyć. Władza ogranicza pole moŜliwego działania innych, czyli nakazuje ludziom postrzegać 

samych siebie w pewien sposób. Jest czymś innym od tego co potocznie nazywamy władzą.  

 Władza staje się przemocą, kiedy zmniejsza się gwałtownie liczba wyborów i kiedy 

ograniczenia pola czyjegoś działania przybierają postać fizyczną. Stany dominacji (états de 

domination) pojawiają się wówczas, kiedy zmniejsza się rozmaitość strategii, a jednostka, czy grupa 
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zdoła zablokować (bloquer) pole relacji władzy, “czyni je niewzruszonymi (immobiles) i 

niezmiennymi (fixes), i zapobiega ich ruch odwracalności (réversibilité du mouvement) – za pomocą 

instrumentów, które mogą być zarówno ekonomiczne, polityczne, czy militarne” (DIT, s. 711)295. 

 Stosunki władzy dotyczą bardzo wielkiego obszaru ludzkich zachowań296, 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 na siebie nałoŜyć pewne restrykcje i przyzwolenia.  

 Foucault powiada, Ŝe obok stosunków władzy występują równieŜ stosunki strategiczne, 

polegające na “wygrywających rozwiązaniach”, na próbie wymknięcia się ograniczeniom władzy, są 

to punkty “niesubordynacji”, 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, które konstytuują i reprodukują dotychczasowe formy jaźni. 

Dlatego zanim Foucault przejdzie w swych pismach następnych do troski o siebie i samokreacji 

stwierdza: “Trzeba promować nowe odmiany podmiotowości, odrzucając tę formę bycia jednostką, 

którą narzucano nam od stuleci” (PIW, s. 182). 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. 

  

3.5.3. Technologie humanizmu 

 Po dokonaniu dosyć obszernych analiz władzy powracamy do zdania, cytowanego na 

początku tego rozdziału: “Nie władza zatem, lecz podmiot jest zasadniczym tematem moich studiów” 

(PiW, s. 174). Chodzi więc o podmiot, o to jaką rolę władza odgrywa w odniesieniu do ludzkiej 

“natury”, czy mówiąc precyzyjniej, jak szereg społeczno-historycznych mechanizmów, historycznych 

relacji władzy, przyczynił się do powstania “ludzkiej natury”.  

 Foucaulta koncepcja władzy ma wymiar antyhumanistyczny, o ile podobnie jak czynił to 

Heidegger, krytykuje humanistyczną interpretację rzeczywistości, polegającą na odwoływaniu się do 

ludzkiej natury, ludzkiej rozumności, czy świadomego podmiotu.  

 Autor przeprowadził bezpośrednią krytykę humanizmu w Słowach i rzeczach, ksiąŜce w 

której rekonstruuje historycznie uwarunkowaną moŜliwość pojawienia się nauk humanistycznych oraz 

konstatuje fakt ich nieuniknionego zniknięcia, czyli nadejścia “kresu człowieka”. Jak sam twierdził: 

Być moŜe Antropologia stanowi zasadniczą dyspozycję, jaka kierowała i kieruje myśleniem 

filozoficznym od Kanta do naszych dni. Jest to dyspozycja istotna, bowiem stanowiła część naszej 

historii, choć znika na naszych oczach, poniewaŜ zaczynamy ujawniać w krytyczny sposób 

                                                                                                                                                    
294 Por. R.A. Lyng, Is Power All There?, s. 68. 
295 L’ethique du souci de soi comme pratique de la liberté (1984). 
296 Zob. DIT, s. 710: “Jest cała sieć stosunków władzy, która moŜe działać pomiędzy 
jednostkami, na łonie rodziny, w relacjach edukacyjnych, w ciele politycznym, itp.”. 
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umoŜliwiające ja zapomnienie i otwarcie, widzieć w niej uporczywą przeszkodę, która stanęła na 

drodze nadchodzącemu myśleniu297. 

 W Słowach i rzeczach pod pojęciem “człowiek” kryje się pewien sposób rozumienia 

procesów poznania, pewna ekonomia myślenia, która czyni jednostkę ludzką, zarówno przedmiotem 

empirycznych badań, jak i podstawą dla wiedzy i pojmowania ludzkiego zachowania. Foucault 

stwierdza, Ŝe ten sposób rozumienia człowieka jako: “dubletu empiryczno-transcendentalnego” - 

“człowiek w dwuznacznej pozycji przedmiotu wiedzy i poznającego podmiotu”298, współcześnie 

dobiega końca, znika “nowoczesne episteme”: człowiek przestaje być fundamentem wiedzy. 

 Okazuje się więc, Ŝe Foucault kieruje swą krytykę wobec dwojako pojętego humanizmu. Po 

pierwsze, sposobu wyjaśniania faktów i relacji społecznych w odniesieniu do niezmiennych cech 

ludzkiej rzeczywistości, szczególnie zaś w odniesieniu do ludzkiej racjonalności. Tego rodzaju krytyka 

pojawia się juŜ w Historii szaleństwa, gdzie szaleństwo oraz współokreślający je rozum wydają się 

posiadać historię. Ludzka racjonalność nie jest czymś apriorycznym w historii, stanowi produkt 

społecznej administracji, jest wcielona w społeczne ciało. W Słowach i rzeczach, autor równieŜ nie jest 

w stanie, odwołując się do pojęć antropologicznych, wyjaśniać archeologicznych cięć i gwałtownych 

zmian w ekonomii myślenia. W zasadzie nie wiadomo, czy rozpad nowoczesnego epistemé moŜe być 

rezultatem intelektualnej krytyki, czy teŜ nieświadomych przemian w sposobie myślenia. 

 Drugi rodzaj humanizmu jest odpowiednikiem filozoficznego humanizmu Heideggera. O ile 

jednak niemiecki filozof widział jego źródło w sposobie ujmowania bytu, trwającym od Platona po 

Kartezjusza, Foucault, centralną postacią nowoczesnego humanizmu czyni Kanta (Kartezjusza zalicza 

do poprzedniego klasycystycznego epistemé). RóŜnica spowodowana jest przede wszystkim tym, Ŝe 

Heidegger, mówi o podmiocie, który uprzedmiotawia świat rzeczy, o stosunku do świata 

przedmiotów, natomiast Foucault przedstawia archeologię nauk o człowieku, bada jak człowiek mógł 

stać się obiektem badania nauk humanistycznych. Postać “Człowieka”, jest tutaj synonimem 

humanistycznej epistemologii, jako samoświadomości nauk humanistycznych, której moŜliwość 

otworzyła dopiero refleksja Kanta. Humanistyczną ekonomię myślenia moŜna odnaleźć w szeregu 

współczesnych kierunków filozofii (humanistyki): pozytywizmie (!), fenomenologii, marksizmie, 

strukturalizmie i hermeneutyce. KaŜdy z powyŜszych nurtów filozofii jest wyrazem ekonomii 

myślenia, zgodnie z którą “ludzkie pozytywności” czyli empiryczne poszukiwania wiedzy o 

człowieku stanowią zarazem tej wiedzy “fundament”. 

 JeŜeli Słowa i rzeczy stanowią krytykę humanizmu (autor nazywa ją “analityką 

skończoności”), to jest to dosyć dziwaczna krytyka, skoro autor nie odwołuje się do argumentacji, nie 

wskazuje na alternatywy wobec dotychczasowego sposobu myślenia. Foucault jest w stanie zdobyć 

się jedynie na wskazanie psychoanalitycznej obsesji i przymusu pewnego sposobu myślenia w ramach 

nowoczesnego episteme - refleksji o “chwiejnym statusie”, która popadła w antropologiczne 

“uśpienie”. 

 Kontynuacją antyhumanistycznej postawy Foucaulta jest jego genealogia władzy. Krytyka 

humanizmu ma tutaj charakter immanentny; bada się jego historyczny rozwój i rolę jaką odegrał w 

                                                           
297 M. Foucault, Człowiek i jego sobowtóry, s. 233. 
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nowoczesnym społeczeństwie. KsiąŜki Nadzorować i karać oraz Wola wiedzy, wskazują na szereg 

mechanizmów społeczno-historycznych, historycznych relacji władzy, które doprowadziły do 

powstania “ludzkiej natury”. Jednostka, która w liberalnej interpretacji stanowi niezaleŜny społeczny 

atom, okazuje się skutkiem całego szeregu historycznych praktyk społecznych, czyli “panoptycznych” 

i “konfesyjnych” technologii. Jak stwierdza autor w eseju Podmiot i władza: “Chciałbym przede 

wszystkim zdefiniować cel moich badań z ostatnich dwudziestu 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 “upodmiotowienia”, przypatruje się “więziom, które 

przykuwają jednostkę do niej samej i przez to podporządkują innym” (PiW, s. 174, 178). 

 Nie chodzi jednak wyłącznie o to, Ŝe nowoczesny humanizm, nowoczesne koncepcje 

człowieka, pojawiły się w kontekście rozwoju normalizujących modalności władzy. Podobnie jak w 

Słowach i rzeczach, dyskurs humanistyczny równieŜ i tutaj ma ambiwalentny i obsesyjnie 

nawracający charakter. Z jednej strony mechanizmy panoptyczne przyczyniają się do powstania 

jednostki jako obiektu badań, z drugiej zaś, mechanizmy technologii konfesyjnej, czynią jaźń 

miejscem sensu i prawdy, stanowią o toŜsamości jednostki. W ten sposób, pewne kulturowe 

technologie przyczyniają się do powstania ludzkiej cielesności jako obiektu badań, oraz do powstania 

wewnętrznego środowiska jednostki, a ostatecznie refleksyjnego podmiotu. Foucault analizuje w 

kontekście pytań o władzę genezę tego, co w Słowach i rzeczach 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, lecz do nieustannej intensyfikacji władzy i reprodukcji  jej 

mechanizmów: Foucault podkreśla, 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; w ten sposób podmiot staje 

się “przykuty do swej toŜsamości przez własne sumienie bądź samowiedzę” (PIW, s. 178). 

 Pojawiająca się w ramach nauk humanistycznych wiedza przyczynia się do 

“wyprodukowania” prawd o nas samych; panoptyczne i konfesyjne technologie działają poprzez 

określenie prawdy o nas samych, naszej esencjalnej natury, jako obiektów badań i jako autentycznych 

(wolnych) podmiotów. Naukowe wyjaśnianie naszych zachowań przyczynia się do oddania naszego 

zdrowia i Ŝycia w ręce ekspertów. Jak powiada Foucaulta, nawiązując do greckiej etyki i jej 

niespołecznej i nie instytucjonalnej “estetyki egzystencji”:  

“[W]i ększość z nas nie wierzy juŜ dłuŜej, Ŝe etyka jest ufundowana w religii, ani nie chcemy aby 

system prawny interweniował w nasze moralne, osobiste, prywatne Ŝycie. Ostatnie ruchy wyzwolenia 

cierpiały z powodu faktu, Ŝe nie mogły znaleźć Ŝadnej zasady na której mogłaby oprzeć 

wypracowanie nowej etyki. Oni potrzebują etyki, ale nie mogą odnaleźć Ŝadnej innej etyki niŜ etyka 

                                                                                                                                                    
298 Ibidem, s. 206. 
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ufundowana na tak zwanej wiedzy naukowej o tym czym jest jaźń, czym jest pragnienie, czym jest 

podświadomość, itd.”299.  

 Dopiero teraz widać o co idzie stawka, jaką rolę władza odgrywa w tworzeniu naszej 

toŜsamości, dlaczego Foucault pojęcie władzy dotyczy bezpośrednio naszej toŜsamości i naszej 

wolności. Jak powiada P. Klossowski: na temat nauk o człowieku: “jesteśmy świadkami rozwoju 

reaktywnej i negatywnej interpretacji zjawisk: <<uŜyteczność>>, <<przystosowanie>>, 

<<regulacja>>, słuŜą jako pojęcia wyjaśniające”300. 

 Foucault pokazuje jak humanistyczna negatywna interpretacja władzy (obecna w 

marksizmie, liberalizmie i psychoanalizie) doprowadza do reprodukcji i intensyfikacji form władzy w 

postaci “biopolityki” . Dreyfus i Rabinow stwierdzają: 

“Bio-władza rozprzestrzeniała się pod sztandarem uczynienia ludzi zdrowymi oraz ich ochrony. Kiedy 

pojawiał się opór, albo niepowodzenie w osiąganiu zakładanych celów, pojmowano to jako dowód 

dalszej potrzeby wzmocnienia i poszerzenia władzy ekspertów. Została ustanowiona techniczna 

matryca. Z definicji, zawsze winien się znaleźć sposób rozwiązania technicznego problemu. Kiedy 

matryca została ustanowiona, zapewniono rozprzestrzenianie się bio-władzy, nie było niczego do 

czego moŜna by się odwołać: wszystkie inne standardy mogły zostać ukazane jako nienormalne, albo 

ukazywać się jako techniczny problem. Obiecano nam normalizację i szczęście poprzez naukę i 

prawo. Kiedy nie dają powodzenia, potwierdza to jedynie potrzebę zwiększenia tego samego”301. 

 Matryca dyskursu humanistycznego jest zbudowana w taki sposób, Ŝe nakazuje 

nieustanne oczyszczania wiedzy i intensyfikację praktyki. Foucault ukazując ten mechanizm ma 

nadzieję, Ŝe jesteśmy w stanie wyzwolić się, lub raczej przekroczyć ten system ograniczeń; efektem 

czego jest jego antyhumanistyczna postawa i projekt krytyki. 

 W swym późnym eseju Qu’est-ce que les Lumières?, autor nawiązuje do kantowskich pism 

dotyczących rewolucji francuskiej i Oświecenia, i stara się wyjaśnić i jednocześnie zredefiniować swój 

własny projekt krytyczny. Między innymi wypowiada się wprost na temat humanizmu w zestawieniu 

z myślą oświeceniową. 

 Podobnie jak Heidegger w Liście o “Humanizmie” (1947), Foucault stwierdza, Ŝe 

humanistyczna perspektywa stoi w sprzeczności z myśleniem krytycznym, jest w pewnym sensie 

dogmatyczna, o ile zapoŜycza gotową koncepcję ludzkiej natury, a nie dokonuje namysłu nad tym, co 

jej powstanie umoŜliwiło. Ta krytyka humanizmu moŜe być zrozumiała z perspektywy celów 

krytycznego projektu filozoficznego, którego korzeni poszukuje w myśli oświeceniowej.  

 Dokonane na przełomie lat 80-tych rozróŜnienie władza/przemoc, wprowadzenie pojęcia 

wolności, i “wolnego” podmiotu, miały przygotować grunt pod krytyczny projekt Foucaulta jako 

“ontologii nas samych”.  

                                                           
299 M. Foucault, On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress (W: Dreyfus, 
Rabinow, Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, 1983), s. 231. 
300 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 79. 
301 H. Dreyfus and P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics with 
Afterword by Michel Foucault, Brigton, Sussex the Harvester Press 1983, s. 196. Zob. teŜ 
David Owen, Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the Ambivalence of 
Reason, London Routledge 1994. 
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Podsumowanie 
 W rozdziale tym wychodząc od historycznej transformacji sposobów karania przestępców i 

opieki nad obłąkanymi, staram się opisać Foucaulta koncepcję władzy-wiedzy. Następnie koncentruję 

się na pojęciu władzy (stosunków władzy) wyliczając szereg jej cech jak: (1) antyesencjalizm 

(nieontologiczność), (2) wszechobecność i rozproszenie (niepolityczność), (3) pozytywność, (4) 

przypadkowość, (5) powiązanie z oporem.  

 Odwołując się do tekstu Podmiot i władza wykazuję, Ŝe autor stara się pokazać róŜnorodność 

i specyfikę jego rozumienia relacji władzy (która we wcześniejszych opracowaniach mogła się 

wydawać monolitem) oraz dokonuje rozróŜnienia między władzą a przemocą (represją). Chciałem 

równieŜ pokazać jak mechanizmy władzy funkcjonują w ramach humanistycznego dyskursu, 

przyczyniając się do intensyfikacji i ekspansji władzy, co jest powodem próby zdefiniowania przez 

Foucaulta takich transformacji, które, pozwalają nam na przekroczenie dotychczasowego 

humanistycznego dyskursu. 

 Dlatego w następnym rozdziale uwzględniając powyŜsze rozwaŜania, chciałbym 

zdefiniować Foucaulta własne pojmowanie krytyki i na czym polega jego własny projekt krytyczny 

jako “krytyczna ontologia nas samych” 
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Rozdział IV 

4. Myśl krytyczna Michela Foucaulta 

 Tematykę obecnego rozdziału stanowi krytyczna myśli Michela Foucaulta302. Wychodzę 

tutaj od tekstu Quest-ce que les Lumieres odwołujacego się do kantowskiego projektu oświecenia. 

Staram się wykazać w jakim sensie postulowana tam “postawa nowoczesności” i “krytyczna ontologia 

nas samych” nawiązują do projektu oświeceniowej idei autonomii myślenia i dojrzałości rozumu. 

Następnie odwołuję się do dylematów i niekonsekwencji myśli Foucault, oraz przedstawiam czym 

róŜni się postawa krytyczna Foucaulta od Krytycznej Teorii J. Habermasa. Poprzez koncentrację na 

ostatnim “zwrocie” jego myśli, staram się równieŜ wykazać, Ŝe zainteresowanie “podmiotowością” i 

“praktykami wolności” było próbą przezwycięŜenia jego wcześniejszych dylematów oraz chęcią 

uwiarygodnienia nowego projektu krytycznego. Na koniec, uwzględniając dotychczasowe analizy 

chciałbym odnieść myśl krytyczną Foucaulta do psychiatrii i medycyny współczesnej.  

 Okazuję się więc, Ŝe w przypadku Michela Foucaulta analizy konkretnych dziedzin 

rzeczywistości, mimo Ŝe przybierają postać analiz historycznych, okazują się posiadać wymiar 

krytyczny. Co szczególnie wyraźnie moŜna ujawninić poprzez uwaŜne 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 i tak niejednoznaczne, Ŝe zmusza mnie do 

dokładnej rekonstrukcji oraz do ukazania róŜnych wymiarów myśli krytycznej oraz analiz szeregu 

trudności i wątpliwości jakie wywołuje u wielu krytyków. 

 

 W jednym z wykładów poświęconych Kantowi, Foucault umieszcza swój teoretyczny 

projekt w pobliŜu refleksji, która trwa od Hegla, poprzez Nietschego, czy Maxa Webera po 

Horkheimera, i Habermasa303. Wydaje się, Ŝe nawiązanie do tych nurtów myślenia nie jest tylko 

okazyjnym skłonem ku pewnym filozofom, lecz próbą odwołania się do pytań, które wciąŜ 

wyznaczają przestrzeń naszego myślenia. Foucault twierdzi, Ŝe są one próbą przemyślenia pytania “Co 

to jest Oświecenie?” Powiada:  

                                                           
302 Rozdział ten 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. 
303 “[...] moŜna opowiedzieć się za myślą krytyczną, która przybiera formę ontologii 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”, M. Foucault, Aufklarung i rewolucja”, tłum. Lech 
Wyczański, “Colloquia Communia” 1986, nr 4-5, s. 71. Będę się powoływał w zasadzie na 
dwa teksty Foucaulta dotyczące Oświecenia powyŜszego wykładu z początku 1983 r i 
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“[W]ydaje mi się, Ŝe Aufklärung - zarazem jako pojedyncze wydarzenie inaugurujące europejską 

nowoŜytność i jako stały proces, który przejawia się w historii rozumu, w rozwoju i ustanowieniu 

róŜnych form racjonalności i technik, autonomii i autorytetu wiedzy - nie jest dla nas po prostu 

epizodem w historii idei. Jest pytaniem filozoficznym wpisanym, od XVIII wieku w naszą myśl” 304.  

 Na czym więc polega ten nawiązujący do Oświecenia rodzaj refleksji? Czym odpowiedź 

Foucault róŜni się od odpowiedzi filozofów wobec których ma poczucie powinowactwa? Przede 

wszystkim zaś chodzi o to, w jakim sensie myśl Foucaulta ma charakter krytyczny, z jakim rodzajem 

krytyki mamy tutaj do czynienia? 

4.1. Foucault, Kant i Oświecenie 

 Foucault nawiązuje do kantowskich pism dotyczących rewolucji francuskiej i Oświecenia, 

aby wyjaśnić i jednocześnie zredefiniować własny projekt krytyczny. Sugeruje, Ŝe esej Kanta Co to 

jest Oświecenie? stawia pytania o teraźniejszość w sposób róŜny od szerszej kantowskiej filozofii 

historii, gdzie teraźniejszość stanowi jedynie element wewnętrznej teleologii, element ku któremu 

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 społeczności (a nie wobec zapomnianej przeszłości, czy idealnej przyszłości). 

 Według Foucaulta to 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 filozoficzne 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 podmiot”305. Natomiast, według Foucaulta, 

w historycznych pismach Kanta własna teraźniejszość, własny kontekst, stanowi filozoficzny problem, 

zachęcając do refleksji nad nami samymi jak i nad teraźniejszością306. 

                                                                                                                                                    

dłuŜszego, który nie został przetłumaczony nas język polski, a pierwotnie ukazał się w języku 
angielskim. 
304 Ibidem, s. 71. 
305 Ibidem, s. 65. 
306 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, przeł. S Magala, “Odra” 1995, nr 4, s. 55.). 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 stwierdza 
w jednym z wywiadów: “Przez długi czas pytaniem filozofii było: <<W tym świecie, 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, 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 



 

 

153 

153 

 Pytanie o teraźniejszość i do niej przynaleŜność nie jest pytaniem o przynaleŜność 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 teraźniejszość jest wyrazem postępu rodzaju ludzkiego lub teŜ przejawem jego dekadencji, 

kryzysu, upadku racjonalności307. Foucault dostrzega w Kancie (jak mówi Habermas): “pierwszego 

filozofa, który jak łucznik skierował strzałę w serce współczesności”308. 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, co pomniejszych tekstów309, gdzie 

krytyka nie koncentruje się na ustalaniu konieczności granic, ograniczeń i naduŜyć naszych sądów, czy 

teŜ wiedzy pod jakimi warunkami uŜycie rozumu jest dopuszczalne310. Foucault podobnie jak Kant 

podejmuje problem warunków wiedzy i jej granic. Ich analiza okazuje się konieczna jeŜeli mamy 

                                                                                                                                                    

własnym. To dlatego filozofia jest dzisiaj całkowicie polityczna i całkowicie historyczna” (Michel 
Foucault, Foucault Live (Interviews, 1966-84), red. Lotringer, New York 1989, 151). 
 Pokazując dwojakie rozumienie znaczenia końca filozofii - jako końca filozofii w ogóle i 
jako końca filozoficznych celów – Arnold Davidson (Zob. A. Davidson, Conceptual Analisis and 
Conceptual History: Foucault and Philosophy, “Standford French Review”, Spring 1984, 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 historyczne analizy i odczytać historię 
filozoficznie. Nie przypadkowo 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 historyczną amnezję” (120). 
307 Taki sposób krytyki teraźniejszości przyjęli niektórzy przedstawiciele szkoły frankfurckiej, 
szczególnie Hokheimer i Adorno (Dialektyka Oświecenia); według nich oświeceniowy rozum 
uległ współcześnie autodestrukcji. Zob. PiW, s. 176. Z kolei Heidegger wskazuje na głęboki 
kryzys współczesności, uŜywając dramatycznych pojęć jak: “czas marny”, “Noc Świata”, czy 
“brak Boga”. 
308 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucault na temat tekstu Kanta Co to jest Oświecenie?, 
przeł. B. Markiewicz, "Colloquia Communia" 1986, 4-5, s.75. 
309 “Pod koniec wieku osiemnastego Kant opublikował w pewnym niemieckim czasopiśmie – 
Der Brerliner Monatschrif – krótki esej zatytułowany <<Co to jest Oświecenie?>> Długo 
uwaŜano go – i tak czyni się nadal – za utwór pomniejszego znaczenia, gdyŜ po raz pierwszy 
za fundamentalne zadanie filozofii uznano tam nie tyle badania nad przesłankami systemu 
metafizycznego czy wiedzy naukowej, co refleksje nad konkretnym a w dodatku 
współczesnym – wydarzeniem historycznym”, (PIW, s. 182). 
310 Foucault mając niejednoznaczne powiązania z myślą Kanta wywodzi od niego dwa sposoby 
myślenia o filozofii. 
1. Pierwszy odnosi się do pytania “czym jest człowiek?” i związany jest z antropologią 
filozoficzną oraz ze współczesnym dyskursem humanistycznym, którego wola prawdy nie jest 
w stanie rozwikłać “jałowości” dubletu empiryczno-transcendentalnego, przyczyniając się 
jedynie do intensyfikacji form subiektywizacji (zamykania ludzkiej podmiotowości) i do 
zaniku praktyk wolności. Rozprawiając się z Kantem w Słowach irzeczach, Foucault 
kwestionował (i) podmiotowe warunki wiedzy, (ii) autonomię podmiotu, (iii) uniwersalność 
rozumu. Wszystko wydawało się jedynie historycznym błędem, metafizyczna maską, rządzoną 
w rzeczywistości przez dyskurs, czy reŜim dyscyplinarny. 
2. Druga droga wywodzi się z kantowskiej refleksji dotyczącej Oświecenia, która według 
Foucault jest pierwszą próbą myślenia filozofii o własnej teraźniejszości, próbą uprawiania 
“ontologii nas samych”. Stanowi ona problematyzację humanistycznej woli prawdy i nie ma na 
celu dotarcia do prawdy o człowieku, lecz chce ją problematyzować, podwaŜyć, pokazać, Ŝe ta 
prawda ma swoją historię i swoje “prozaiczne” źródła. Problematyzacje te są elementem myśli 
krytycznej, która ma na celu wynajdywanie nowych moŜliwości myślenia i róŜnorodnych 
autokreacji. Zob. teŜ Michel Foucault, La vie: L'expérience et la science, “Revue de 
métaphysique et de morale” 90, 1985, s. 5.) 
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uniknąć iluzji i dogmatyzmu. Nie chodzi tu jednak o opis aktualnego stanu kultury, albowiem myśl 

Foucault jest przede wszystkim myślą krytyczną. Tak jak dla Marksa: poznanie nie jest celem samym 

w sobie, analiza 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 (…)” 

(PIW, s. 182). Powraca tu explicite wątek transgresyjny jego myśli, obecny we wczesnych pismach z 

lat 60-tych. Jego genealogie nie poszukują koniecznych warunków i granic myśli, lecz moŜliwości ich 

przekroczenia. Zamiast szukać konieczności i koniecznych warunków racjonalności, eseje te sugerują 

(według Foucaulta) krytykę współczesnych granic toŜsamości oraz form Ŝycia. Ta krytyka polega na 

poszukiwaniu tego co przypadkowe (a nie konieczne) i pojedyncze (a nie uniwersalne) dla naszej 

współczesności. Autor Historii szaleństwa stara się dostrzec zawsze obecne moŜliwości transgresji 

naszych form Ŝycia. Obecnie Kant nie jest dla Foucaulta jak w Słowach i rzeczach przedstawicielem 

“analityki prawdy” poszukującym warunków prawdziwej i rzeczywistej 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. “Krytyczna ontologia nas samych (l’ontologie critique de nous-mêmes)” formuje 

projekt, “w którym krytyka tego czym jesteśmy jest w tym samym czasie historyczną analizą granic, 

które są nałoŜone na nas i doświadczeniem moŜliwości wyjścia (franchissement) poza nie” (QL, s. 

577)311. 

 

 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 skierowane przeciwko transhistorycznym 

schematom, które idąc za heglowskim pojmowaniem rozumu widzą w nim syntetyzującą siłę, 

docierającą do wiedzy jako całości. Zasadność takiego ujęcia widać wówczas, gdy oddzielimy 

kantowskie pisma na temat Oświecenia i rewolucji francuskiej od jego innych filozofii historii, gdzie 

akcent teleologiczny był bardziej widoczny, kiedy odróŜnimy Co to jest Oświecenie? od Pomysłów do 

ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym312. Oczywiście takie selektywne odczytanie nie 

wystarcza, jako Ŝe Foucault dokonuje róŜnych deformacji, radykalnych roztrzygnięć i swoistej 

translacji Oświeceniowego projektu. Ostatecznie nie przypadkiem łatwiej umieszcza się go obok 

Rorty’ego, Deleuza, Lyotarda, Lacana i Derridy, niŜ Habermasa i Taylora. JednakŜe Ian Hacking 

stwierdza, Ŝe Foucault “dziwacznie zachowuje kantowskiego ducha”313, natomiast Habermas widzi w 

                                                           
311 Tekst ukazał się pierwotnie w wersji angielskiej M. Foucault, What is Enlightenment, w: The 
Foucault Reader (red.) P. Rabinow, Harmondsworth:Penguin 1986, s. 50; wydany w języku 
francuskim w "Magazin littéraire" (Avril 1993); posługuję się tekstem wydanym w czwartym 
tomie Dits et écrits, s. 562-578, (red.) D. Defert i F. Ewald, Paris 1994. Dalej jako QL. 
312 Oba teksty znajdują się (w:) Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma 
historiozoficzne, Toruń (Wydawnictwo Comer) 1995. 
313 Ian Hacking, “Self-Improvement”, w Foucault: A Critical Reader, wyd. David Hoy, Oxford 
1986, s. 239. 
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jego tekstach “pouczającą sprzeczność”, której siła świadczy o tym, Ŝe Foucault “nadal pozostawał w 

sferze wpływów nowoŜytnego filozoficznego dyskursu, który przecieŜ chciał przekroczyć”314. 

 Przeanalizujmy więc dokładniej tekst Foucault aby dowiedzieć się na czym polega jego 

pokrewieństwo z oświeceniowym krytycyzmem i dlaczego uwaŜa się on za prawowitego 

spadkobiercę tej myśli, mimo Ŝe podwaŜa i deformuje podstawowe załoŜenia kantowskiego projektu 

Oświecenia. 

4.1.1. Oświecenie według Kanta 

 Na początku tekstu, Foucault podkreśla, Ŝe mimo iŜ esej Kanta315 moŜe wydawać się jednym 

z pomniejszych, jest waŜny, jako Ŝe podejmuje pytanie, na które nowoczesna filozofia nie była w 

stanie udzielić odpowiedzi, a jednocześnie od którego nie potrafiła 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 zapewne nawiązać do 

odpowiedzi na pytanie, które padło dwa wieki wcześniej, pytanie postawione przez niemieckie 

czasopismo “Berlinische Monatschrift”: “Co to jest Oświecenie?”. 

 Następnie Foucault skrótowo analizuje tekst Kanta, podkreślając interesujące go momenty i 

akcentując niejednoznaczności i trudności jego podejścia, które mają wpływ na filozoficzne pytania 

dnia dzisiejszego. 

 Kant definiuje Oświecenie w zasadzie na sposób negatywny jako “wyj ście” człowieka (der 

Ausgang des Menchen) z “niepełnoletniości” , gdzie “niepełnoletniość” jest stanem poddania się i 

akceptacji zewnętrznego autorytetu. Przykładami niepełnoletniości są tutaj: zastąpienie własnego 

samodzielnego myślenia autorytetem ksiąŜki, poddanie się opiekunowi duchowemu, który zastępuje 

moje własne sumienie, czy lekarzowi, który ustala moją dietę (widoczne jest tutaj nawiązanie do 

trzech krytyk). Foucault podkreśla, Ŝe prezentacja tak waŜnego momentu “wyjścia” (z niedojrzałości) 

jako części historycznego procesu róŜni się od innych tekstów Kanta, poniewaŜ nie szuka 

metafizycznych źródeł tego procesu ani nie przedstawia go w postaci wewnętrznej teleologii procesu 

historycznego; nie stanowi on podstawy dla totalności, ani przyszłych osiągnięć: jest róŜnicą wobec 

dnia wczorajszego. Oświecenie jest więc, mówiąc ogólnie, modyfikacją istniejących wcześniej relacji 

wobec autorytetu i uŜycia rozumu. 

 JednakŜe Foucault daleki jest od entuzjazmu i braku krytycyzmu wobec tego eseju, jako Ŝe 

proces “wyjścia” jest u Kanta pełen niejednoznaczności i ambiwalencji, jako, Ŝe traktuje on to 

zjawisko: 

                                                           
314 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta, s. 77. 
315 Wsród licznych analiz tekstu Kanta moŜna wymienić przykładowo: Michael Clarke Kant’s 
Rhetoric of Enligtenment, “The Review of Politics”, Vol. 59/No 1, s. 53-73., Winter 1997, 
James Schmidt, What Enligtenment Was: How Moses Mendelssohn and Immanuel Kant 
Answered the Berlinische Monatsschtift, “Journal of History of Philosophy” 30 (1992): s. 77-
101. Por. teŜ D. Owen, Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the 
Ambivalence of Reason, Routledge 1994, szczególnie rozdział “Kant and the Questions of 
Maturity” (ss. 7-16). 
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1. Jednocześnie jako bieŜący proces i jako zadanie do wykonania (dylemat historyczne-

transcendentalne). 

2. Zgodnie z hasłem sapere aude! – “miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem” i w 

związku z tym Ŝe niedojrzałość [Unmündigkeit] i niepełnoletniość jest “zawiniona” przez samych 

ludzi, Oświeceniowe “wyjście” jest procesem w którym ludzie biorą udział kolektywnie, oraz 

indywidualnie. Ludzie są zarazem elementami-przedmiotami i podmiotami pojedynczego procesu 

(dylemat jednostka-społeczeństwo i podmiot-przedmiot). 

3. JeŜeli to człowiek ma wydobyć się ze swojej niepełnoletniości, 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-etyczne). 

 

 Okazuje się, Ŝe pod prostymi gładkimi stwierdzeniami eseju kryją się złoŜone zagadnienia i 

niejednoznaczności. Kant podaje dwa warunki konieczne aby uciec od własnej niedojrzałości: (1) 

pozbycie się wszelkiego zwierzchnictwa nad rozumem, (2) wolne i publiczne uŜycie rozumu: 

 

1. Pierwszy z warunków ma charakter “duchowy”, czy moralny i polega na tym, iŜ naleŜy odróŜnić 

zwierzchnictwo, obce kierownictwo, od uŜycia własnego rozumu. Zwierzchnictwo ujawnia się jako ze 

wszystkich stron powracające hasło: “nie myśleć!” – “Oficer woła: nie myśleć! Ćwiczyć! Radca 

finansowy: nie myśleć! Płacić! Ksiądz: nie myśleć! Wierzyć!” 316. Ludzie osiągną więc dojrzałość, 

jeŜeli nie będą podporządkowywać się zwierzchnictwu, lecz wówczas, stwierdza Kant, powie się im: 

“myślcie, ile chcecie i o czym chcecie; ale bądźcie posłuszni!”317. Foucault podkreśla, Ŝe Kant 

powtarza tutaj, obecny od XVI wieku problem wolności sumienia (które ostatecznie zobowiązane jest 

do posłuszeństwa), 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, która 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 Foucault 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 uczony czyni ze swego rozumu wobec całej publiczności czytającego świata. 

UŜytkiem prywatnym natomiast nazywam taki jego uŜytek, jaki wolno zeń uczynić człowiekowi na 

powierzonym mu publicznym stanowisku czy urzędzie”318. Prywatne uŜycie rozumu w którym 

musimy się podporządkować (normalnie sfera prywatna to sfera wolności, w swoim domu mogę robić 

                                                           
316 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, (w:) Przypuszczalny początek ludzkiej historii, s. 54. 
317 Ibidem, s. 54. 
318 Ibidem, s. 55. 
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co chcę)319, co bardzo intryguje Foucault, dotyczy obowiązków jednostki wobec społeczności 

(jednostka jako “część maszyny”): oficer powinien wykonywać rozkazy, obywatel płacić podatki, 

duchowny wygłaszać kazania zgodnie z “symbolami wiary kościoła”320, tutaj nie ma miejsca na 

dyskusje, rozwaŜania i wątpliwości. Kant nie postrzega tych zobowiązań jako bezmyślnego i ślepego 

posłuszeństwa, lecz jako podporządkowanie się rozumu pewnym nadrzędnym celom państwa, nie 

moŜe tu więc być mowy o wolnym (prywatnym) uŜyciu rozumu. Pozostaje jednak cała sfera 

“publicznego” uŜycia rozumu, gdzie rozumujący staje się częścią rozumnej społeczności (a nie częścią 

maszyny) i gdzie uŜycie rozumu moŜe być wolne i publiczne: oficer moŜe pisać o błędach w słuŜbie 

wojskowej, obywatel publicznie wyraŜać opinię o niestosowności 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 oświecenia. 

Foucault ma jednak wątpliwości, czy to wyłącznie publiczne uŜycie rozumu jest wystarczające, czy 

pod tym, Ŝe Oświecenie nie gwarantuje jednostkom osobistej wolności (według Kanta “prywatnej”, 

choć “publicznej”), Ŝe jednostka jest instrumentem dla 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 mamy do czynienia z Oświeceniem jeŜeli nałoŜą się 

na siebie uniwersalne, i wolne publiczne uŜycie rozumu. Uniwersalne uŜycie rozumu staje się zgodne 

z interesem podmiotu jako indywiduum, kiedy nie potrzebuje “prywatnej” wolności dla osiągnięcia 

dojrzałości. 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 

jednostkom)321. 

 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”. Foucault nie moŜe zgodzić się z tymi fragmentami tekstu, w których Kant 

powiada: ”publiczny uŜytek (der öffentliche Gebrauch) ze swego rozumu musi być zawsze wolny i 

tylko taki uŜytek moŜe doprowadzić do urzeczywistnienia się Oświecenia wśród ludzi; natomiast 

prywatny uŜytek (Privatgebrauch) moŜe być często bardzo ograniczony, a mimo to nie stanowić 

                                                           
319 Nawet jeśli dla Kanta Oświecenie to zarówno proces publiczny jak i indywidualny, to tylko 
“niewielu ludziom udało się wydobyć z niepełnoletniości dzięki własnej pracy swojego ducha i 
stanąć pewnie na swych własnych nogach”.(Immanuel Kant Co to jest Oświecenie, s. 54) 
320 Ibidem, s. 56. 
321 Zob. D. Owen, Maturity and Modernity, s. 10-15. MoŜe się jednak okazać, Ŝe motywacja w 
formie postulatu jest niewystarczająca. Stanowi jedynie dodatkowy nakaz, który ma prowadzić 
do rządów prawa moralnego (co zrobić z tymi dla których ta motywacja okaŜe się 
niewystarczająca, którzy nie są i nie chcą być dojrzali). Problemem Kanta jest moŜliwość 
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 nakazać 
dla nich samych posłuszeństwo. Kantowska krytyka ma charakter legislacji: krytyka czystego 
rozumu uprawomacnia granice wiedzy, krytyka praktycznego rozumu uprawomacnia prawa 
rządzące wolnością. 
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jakiejś szczególnej przeszkody dla postępu Oświecenia”322. Powstaje w ten sposób, powiada autor 

Historii seksualności, “polityczny problem” (QL, s. 567): “jak uŜycie rozumu moŜe przybrać 

wymaganą formę publiczną, jak śmiałość wiedzy moŜe być doświadczana w szerokim świetle 

dziennym, kiedy jednostki są podporządkowane (obéiront) tak skrupulatnie jak to moŜliwe” (QL, s. 

567)323. 

 Autor niechętnie spogląda na kantowskie wybrnięcie z politycznego problemu zapewnienia 

wolności publicznego i uniwersalnego rozumu, poprzez “kontrakt racjonalnego despotyzmu z wolnym 

rozumem”, polegający na oddaniu się pod opiekę panującego, króla pruskiego Fryderyka II, (który co 

prawda według Kanta jest oświecony) który “dla zapewnienia spokoju publicznego dysponuje liczną, 

dobrze zdyscyplinowana armią”324. Dostrzegając dwuznaczność rozwiązań Kanta325, Foucault nie 

                                                           
322 Ibidem, s. 55. 
323 Podkreślenie moje (AK). Z jednej strony oświecenie to stan dojrzałości wraz z szerokim 
rozumieniem pojęcia autonomii jako samodeterminacji, wzięcie odpowiedzialności za siebie 
samego, 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. 
324 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, s. 59. PowyŜsze analizy wydają się dla Foucault 
interesujące 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 sprzyjać interesom państwa. Bauman opisując trudną rolę intelektualistów 
stwierdza 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 prawodawcami, jedni i drudzy rozstrzygają między dobrem i złem, 
ustalają standardy, które mają być obowiązkowe i którym inni mają być posłuszni” (Z. 
Bauman, Nie odwzajemnina miłość: o państwie i intelektualistach, w: Nie pytajcie mnie kim 
jestem…, red. M. Kwiek, Poznań 1998, s. 167). 
325 Por. D. Owen, Maturity and Modernity, :”ChociaŜ Kant, w tym eseju, nie idzie dalej, a 
jedynie charakteryzuje oświeconą politykę w tych ogólnych stwierdzeniach, moŜliwym jest 
określić 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” (ss. 9-10). 
Dla Kanta Oświecenie to dojrzałość - postawa która odrzuca kajdany niedojrzałości 
(Unmündigkeit), wraz z hasłem "Sapere aude! - miej odwagę posługiwać się własnym 
rozumem", bądź odwaŜny w myśleniu, polegaj na własnym rozumie i sam weź 
odpowiedzialność za siebie. Na pytanie "Czy Ŝyjemy w oświeconej epoce" (58), czy jesteśmy 
oświeceni, Kant odpowiada negatywnie. Nie jesteśmy oświeceni, albowiem większość ludzi 
poddaje się kierowaniu tych, którzy osiągnęli dojrzałość. Nie Ŝyjemy więc w epoce 
oświeconej, lecz w epoce Oświecenia (jako pewnej postawy); wiemy co znaczy być dojrzałym, 
nie wiemy jedynie co uczynić aby ta dojrzała postawa obowiązywała powszechnie. Wiek 
oświecenia to wolne publiczne uŜycie rozumu z jednoczesnym ograniczeniem jego prywatnego 
uŜycia (Ŝołnierz czy urzędnik winien słuchać rozkazów swoich przełoŜonych). Czasy w jakich 
Ŝyje Kant (czasy Fryderyka II) to właśnie taki okres, gdzie mamy do czynienia z wolną 
publiczną dyskusją, ale jednocześnie z podporządkowaniem się woli króla. Fryderyk II jako 
człowiek oświecony sam jest w stanie zachęcić do publicznego Oświecenia przez wolną 
dyskusję i jednocześnie zapewnić podporządkowanie się aktom legislacyjnym. Oto warunek 
wstępny dla wieku oświeconego, który według Kanta niechybnie nastąpi: "Ludzie wydobywają 
się sami stopniowo ze swego nieokrzesania, o ile tylko celowo i chytrze nie pracuje się nad 
tym aby ich w tym nieokrzesaniu utrzymać." (s. 59) Ale jeŜeli mamy wiek oświecenia, jeŜeli 
istnieją ci którzy są oświeceni, to jaki będzie wiek oświecony (jako cel)? Ta przyszła polityka 
(wiemy to juŜ z innych pism Kanta) to zgodność publicznej i prawnej woli, kiedy to 
rzeczywistość polityczna zrówna się z moralnym prawem, nastąpi wówczas na ziemi królestwo 
celów i wszyscy podporządkują się imperatywowi kategorycznemu. Punktem docelowym jest 
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chce iść jego tropem. ChociaŜ ma wobec Oświecenia stosunek pozytywny, nie staje się bezkrytyczny 

wobec rozwaŜań Kanta. Twierdzi wręcz, iŜ nie moŜna postrzegać tekstu Kanta “jako zdolnego 

przeprowadzić adekwatny opis Oświecenia; i Ŝaden historyk nie moŜe być usatysfakcjonowany 

analizami społecznych, politycznych i kulturalnych transformacji, jakie pojawiły się pod koniec XVIII 

wieku” (QL, s. 567)326. Pozostawia więc “tekst w tym miejscu” (QL, s. 567), po czym nakreśla 

róŜnice między nim, a innymi tekstami Kanta; stwierdza teŜ, Ŝe pokrewna i ściśle powiązana XIX-

wieczna “postawa nowoczesności” juŜ od początku wchodziła w starcie z postawami “przeciw-

modernizmu” (“contre-modernité”) (QL, s. 568). Będąc sceptycznym wobec kantowskiej polityki, 

Foucault kieruje się ku niekantowskiemu, własnemu rozumieniu Oświecenia nawiązującym do 

dandyzmu Baudelaire’a. 

4.1.2. Oświecenie według Foucaulta 

 Według Foucaulta, doniosłość i przełomowy tekstu Kanta polega na tym, Ŝe łączy ze sobą 

krytyczną refleksję odnośnie 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 momentem, róŜnicą w historii, ale i motywem dla konkretnego 

filozoficznego zadania. Sapere aude! to nie tylko sposób myślenia ludzi Oświecenia to nie tylko 

wyznacznik historycznej epoki, tym bardziej, Ŝe według Kanta “oświecona epoka” jeszcze nie 

nadeszła. Idealna “epoka Oświecenia” dzięki temu hasłu staje się niejako obowiązkiem, nakazem w 

obliczu społecznych i politycznych 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 widzi w nowoczesności jedynie okresu w historii, lecz pewną “postawę”. W tym słowie 

zawiera się relacja przynaleŜności, jak równieŜ zadanie, sposób odnoszenia się wobec własnej 

rzeczywistości, sposób myślenia, działania, odczuwania. Postawę modernizmu nazywa Foucault 

takŜe, nawiązując do greckiego znaczenia słowa, ethosem327. 

                                                                                                                                                    

moment w którym podporządkujemy się rzeczywistości noumenalnej rozumu praktycznego, 
gdzie będzie rządzić moralne prawo wolności. 
326 Kant pytając o swoją epokę i poddając ją krytycznemu spojrzeniu nie poddaje jej dokładnej 
analizie, jeśli nawet zadajemy 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. 
327 Foucault nie oferuje nam Ŝadnego systemu etycznego, ma nawet trudności w wypracowaniu 
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 jedynie 
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 
“dojrzałe” praktyki wolności. Zob. Andrew W. Lamb, Freedom, the Self, and Ethical Practice 
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 “Postawa modernizmu” (“l’attitude de modernité”) (trwająca od XIX-go wieku po 

współczesność) jest historycznie późniejsza niŜ Oświecenie, nie jest jednak rozpatrywana przez 

Foucaulta jako konsekwencja czy zerwanie z zasadami rządzącymi wiekiem XVIII, jest raczej 

podjęciem szeregu problematyzacji zakorzenionych w samym Oświeceniu, próbą utrzymania jego 

postawy, ethosu, chociaŜ, jak się dalej okaŜe, jest przede wszystkim próbą transformacji i podwaŜenia 

niektórych załoŜeń Oświecenia.  

 Postawa modernizmu jest waŜna dla autora, albowiem kształtowała się nieustannie, 

reaktywowała i odróŜniała od postaw “przeciw-modernizmu”, to znaczy od idei i postaw, które były 

reakcjami na społeczno-historyczne transformacje Zachodnich społeczeństw. AŜeby w zwięzły sposób 

określić czym jest postawa modernizmu, 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 w przepływającej chwili wartości. Postawa nowoczesności, którą Baudelaire przedstawia na 

przykładzie współczesnego mu malarstwa, którego głównym bohaterem jest Constantin Guys (QL, s. 

570), nie polega na wtopieniu się w tłum, lub ucieczce do przeszłości w obliczu szarej brzydkiej 

rzeczywistości (“Vous n’avez pas le droit de mépriser le présent”). Obok 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 stwierdza Rajchman: “Dla 

Baudelaire, ten rodzaj wielkomiejskiej <<anomii>> przeciwko, której dziewiętnastowieczna 

socjologia uciekała ze wstrętem, szukając bezpieczeństwa dla holistycznej Społeczności, stał się 

źródłem wielce nienaturalnego, sztucznego piękna Ŝycia: nie piękna metafizycznej harmonii, 

zamieszkiwania, czy Heimat; tylko piękna <<wciąŜ nieprawdopodobnej>> toŜsamości”328.  

 Według Foucaulta, Baudelaire nie tylko ustanawia nowoczesność jako postawę 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 

Baudelairem: “nowoczesność dla Baudelaire’a- twierdzi autor- nie jest jedynie formą stosunków z 

aktualnością; jest ona równieŜ formą stosunków, jakie naleŜy ustanowić ze samym sobą (établir à soi-

même)” (QL, s. 570). 

 Wobec samego siebie naleŜy dokonać ascetycznej, despotycznej pracy. Ascetyzm dandysa 

czyni swe ciało i zachowania dziełem sztuki. W efekcie ma nie tyle uwolnić prawdę o sobie samym, 

co 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 politycznym. 

                                                                                                                                                    

According to Michel Foucault, “International Philosophical Quarterly”, Vol. XXXV, No 4, Issue 
No. 140 (December 1995), s. 457: “Foucault zaczyna przyznawać, (1) Ŝe etyka przyczynia się do 
spójności ludzkiego doświadczenia <<jaźni>> i wolności wobec <<jaźni>> i (2), Ŝe niektóre 
rodzaje ethosu, a w ten sposób niektóre rodzaje ēthē (na którym ethos opiera się), są wymagane 
dla zachowania, na tyle, na ile to moŜliwe, wolności określanej w terminach transgresji”. 
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Postać Baudelaire okazuje się historyczną figurą, która ma ukonkretnić ethos nowoczesności, będący 

dla Foucault programem, czy raczej postawą filozoficzną. 

 Baudelaire rozumie zerwanie z tradycją jako odkrywanie coraz to nowych form 

ascetycznego samokreowania329. Foucault, idąc za nim (a nie za Kantem, dla którego prywatna 

jednostka ma się jedynie podporządkować i czekać na efekty publicznej dyskusji), traktuje modernizm 

jako ducha nieustannej transformacji i estetycznego samokształtowania siebie (a nie dzieł sztuki, jak 

chciał Baudelaire) w obrębie jakiejś krytycznej społeczności. Jest to więc, alternatywne wobec 

Oświeceniowego humanizmu pojęcie nowoczesności, gdzie mowa o “zasadzie krytyki i 

permanentnej kreacji (création permanente) nas samych w naszej autonomii: to znaczy zasadzie, 

która znajduje się w sercu historycznej świadomości (la conscience historique) jakie Oświecenie ma o 

sobie samym” (QL, s. 573). 

 Wyłania się tutaj obraz człowiek nowoczesnego, który nie rozpoznaje swojej świadomości 

jako “efemerycznej, przemijającej, przypadkowej” (nijakość świata, w którym umarł Bóg), ale 

przyjmuje postawę respektującą moment, który “polega na uchwyceniu czegoś wiecznego, co nie 

wybiega przed bieŜącą chwilę, ani poza nią (derriere lui), lecz jest w niej (en lui)” (QL, s. 569). Ta 

intensywna uwaga, respekt dla współczesnego przemijania, ujawnia (1) heroiczny aspekt powyŜszego 

ethosu. Natomiast wola transgresji jest przejawem (2) ironii . Albowiem nasza teraźniejszość ma 

charakter przypadkowy i jednocześnie, poprzez brak ostatecznych determinacji, moŜe stać się czymś 

innym, daje moŜliwość transgresji naszych współczesnych ograniczeń. Powstaje tutaj problem jak 

siebie kreować, jak nadać swemu Ŝyciu piękno, nie tyle w nieobecności, co w obecności wielu 

konkretnych ale niekoniecznych i przypadkowych sensów.  

4.1.3. Oświecenie a ethos nowoczesności 

 Charakterystyka ethosu nowoczesności jest przedstawiona przez Foucaulta zarówno na 

sposób (I) negatywny, gdzie określa się przede wszystkim róŜnice między nim a Oświeceniem, jak i 

(II) pozytywnie, poprzez ukazanie jego historyczno-krytycznych wyznaczników – tego, co autor 

nazywa, “historyczną ontologią nas samych”.  

I. Na negatywne określenia ethosu nowoczesności, które ujawniają róŜnice i transformacje wobec 

myśli oświeceniowej analizowanej wcześniej przez Kanta, składają się: (1) Odrzucenie “szantaŜu”  

(chantage) Oświecenia, czyli: (a) sceptycyzm wobec konieczności współwystępowania “postępu 

prawdy” z “historią wolności”, (b) odrzucenie alternatywy racjonalne-irracjonalne oraz (c) 

zanegowanie poszukiwań “esencjalnego jądra racjonalności” (“ noyau essentiel de rationalié”) (QL, s. 

572). (2) Brak utoŜsamiania Oświecenia z humanizmem. 

                                                                                                                                                    
328 John Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan and Question of Ethics, Routledge 1991, s. 
109. 
329 Zob. TeŜ “Baudelaire wobec czasu i bytu” w J.P. Sartre Czym jest literatura?, PIW, 
Warszawa 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 poprawia się obraz lub wiersz, chcę być dla siebie własnym wierszem – i na 
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1. Na Oświecenie składa się szereg róŜnorodnych, politycznych, społecznych, instytucjonalnych i 

kulturalnych zjawisk i wydarzeń, od których wciąŜ jesteśmy uzaleŜnieni i które do dzisiaj wyznaczają 

nasze pytania i sposoby filozofowania. Uproszczone i “autorytarne” alternatywy, którym się Foucault 

sprzeciwia (jako filozof teraźniejszości), poprzez które musimy opowiedzieć się “za” lub “przeciw” 

Oświeceniu, autor nazywa “szantaŜem” Oświecenia. 

a) Przykładem jest łączenie w bezpośredni związek “postępu prawdy”  z “histori ą wolności” . 

Foucault mówi tu zapewne o błędnym z historycznej perspektywy dostrzeganiu koniecznego związku 

między wzrostem moŜliwości ludzkiej wiedzy, rozwojem nauk, a postępem praw, wolności i 

autonomii jednostek. Pamiętamy przecieŜ, Ŝe proces wzrostu wiedzy i intensyfikacji władzy był wręcz 

obsesyjnym tematem jego prac z lat 70-tych330. W naszych wcześniejszych analizach władzy pojawiła 

się kontrowersyjna zaleŜność między władzą i prawdą, oraz to, co filozof nazwał “podwójnym 

wiązaniem” humanizmu.  

b) NaleŜy równieŜ zanegować alternatywę “za” lub “przeciw” Oświeceniu, gdzie opowiedzenie się 

“za” staje się równoznaczne z pozostaniem w tradycji jego racjonalizmu; opowiedzenie się 

“przeciwko” byłoby jednoczesną ucieczką od zasad racjonalizmu. Dlatego Foucault nie chce 

wyodrębniać dobrych i złych elementów Oświecenia, nie szuka jakiegoś prawdziwego i dostępnego 

tylko nielicznym prawowitym uczniom Kanta. 

c) Foucault nie chce więc szukać w Oświeceniu “esencjalnego jądra racjonalności”, które moŜna by 

wyodrębnić i zachować. Okazuje się Ŝe prawdziwy spadkobierca Oświecenia, które - jak zostało 

wcześniej powiedziane - wciąŜ wyznacza nasze pytania i analizy, stara się poza te zagadnienia 

wykroczyć, szuka “współczesnych granic konieczności”. 

2. NaleŜy unikać łatwego utoŜsamiania Oświecenia z humanizmem: “Permanentna krytyka nas 

samych musi uniknąć zawsze zbyt łatwego pomieszania humanizmu z Oświeceniem” (QL, s. 572). 

Tym bardziej, Ŝe humanizm jest częścią konkretnych wydarzeń i procesów historycznych 

ulokowanych w pewnym punkcie rozwoju społeczeństw Zachodnich, nawet jeśli te społeczno-

polityczne transformacje wciąŜ nas dotyczą; natomiast hasło humanizmu331 nie moŜe stanowić trzonu 

                                                                                                                                                    

tym polega jego komedia. Nikt nie przeŜył głębiej działalności twórczej w jej nie dającej się 
przezwycięŜyć sprzeczności”. 
330 C. Taylor wykazując sprzeczność w Foucaulta pojmowaniu władzy pisze: “Foucaultowskie 
pojęcie władzy wymaga dla swojego sensu nie tylko korelatywnych pojęć prawdy i 
wyzwolenia, ale nawet standardowego połączenia pomiędzy nimi, które czyni prawdę 
warunkiem wyzwolenia. Mówić o władzy i chcieć odmówić miejsca <<wyzwoleniu>> i 
<<prawdzie>>, jak równieŜ połączeniu między nimi, to mówić niespójnie. I to jest w rzeczy 
samej powód, dla którego Foucault zdaje się przeczyć sobie …” (Taylor, Foucault o wolności i 
prawdzie, w: <<Nie pytajcie mnie, kim jestem…, s. 97. 
331 Por. Martin Heidegger, List o “humanizmie”, tłum. J. Tischner, w: Znaki drogi, Warszawa: 
Aletheia, 1995. Marks, Nietzsche i Heidegger wyznaczyli strategie krytyki i punkty sporne w 
dyskusji na temat humanizmu. Wydaje się, Ŝe duŜa część myślicieli zajmujących pozycje 
antyhumanistyczne jak Deleuze, Foucault, czy Derrida jedynie kontynuuje to, co 
zapoczątkowali tamci filozofowie. Tak jak sens antyhumanizmu Foucaulta, zrozumiały jest z 
perspektywy jego transgresywnej krytyki, tak sens heideggerowskiego antyhumanizmu 
zrozumiały jest dopiero z perspektywy pytań o bycie. Nie jest to gloryfikacja “barbarzyńskiej 
brutalności”, lecz myślenie, które próbuje myśleć “istotę” człowieka bardziej pierwotnie 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 
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refleksji, będąc pojęciem zbyt elastycznym i niespójnym; pojęcie to pojawia się przy najróŜniejszych 

okazjach, czy to będzie XVII-wieczna krytyka chrześcijaństwa i religii, czy humanizm chrześcijański, 

humanizm pro- i przeciw naukowy, humanizm marksistowski, egzystencjalny i personalistyczny, 

narodowo-socjalistyczny itp. Dla Foucault hasło “humanizmu” słuŜy najczęściej uprawomocnieniu i 

potwierdzeniu pewnych koncepcji antropologicznych zapoŜyczonych, czy to od religii, czy od nauki, 

czy w końcu od polityki332, umieszcza nas w tym co wcześniej autor nazwał “podwójnym szachem 

[podwójnym wiązaniem]” (PIW, s. 182). Ta zachowawcza i ideologiczna funkcja humanizmu 

niezgodna jest i musi być przeciwstawiona zasadom oświeceniowej krytyki, nieustannej kreacji nas 

samych. Dlatego na relacje Oświecenie-humanizm (kolejny przykład “szantaŜu” Oświecenia) naleŜy 

spoglądać jako na wzajemne “napięcie” (“tension”), a nie prostą toŜsamość.  

 To przeciwstawienie się humanizmowi jest szczególnie waŜne dla Foucaulta projektu 

genealogii władzy, i duŜa część impetu jego krytycznego projektu skierowana jest przeciwko 

humanistycznej woli prawdy, co mogliśmy zobaczyć na przykładzie charakterystycznego dla 

humanistycznego dyskursu pojmowania władzy, czy “podwójnego wiązania humanizmu” w postaci 

intensyfikacji mechanizmów w ramach procesów subiektywizacji (upodmiotowienia). 

4.1.4. Ontologia nas samych 

 Pozytywną treścią ethosu nowoczesności jest krytyczna i historyczna ontologia nas samych, 

na którą składają się: (1) postawa wobec granic, w swojej metodzie (a) archeologiczna, a w projekcie 

(b) genealogiczna; (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) zagroŜenia. 

1. Postawa wobec granic, jest próbą wykroczenia poza alternatywę wewnętrzne-zewnętrzne, to 

nieustanne przebywanie w obszarze granicy. Jest to postawa transgresyjna, którą Foucault przejął m 

in. od Bataille’a333, a która była obecna w jego pismach z początku lat 60-tych. Filozoficzny ethos 

                                                                                                                                                    

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” (s. 133). 
332 Archeologię i genealogię humanizmu przedstawia Foucault w Słowach rzeczach, 
Nadzorować i karać oraz Historii seksualności, gdzie pokazuje jak humanistyczna etyka i 
humanistyczna (“negatywna”) interpretacja władzy (obecna w marksizmie, liberalizmie i 
psychoanalizie) doprowadza do reprodukcji i intensyfikacji form władzy w postaci biopolityki. 
David Owen stwierdza: “zarówno panoptyczne jak i konfesyjne technologie działają poprzez 
identyfikację prawdy naszego bycia albo w terminach naszej esencjalnej natury jako 
określonych obiektów, albo w terminach autentycznej toŜsamości jako wolnych podmiotów; 
konsekwentnie <<niepowodzenie>> tych technologii w osiągnięciu pojednania naszej natury 
empirycznej, czy toŜsamości z naszą naturą esencjalną albo autentyczną toŜsamością nie 
oznacza, Ŝe winny być odrzucone; przeciwnie, w obrębie matrycy dyskursu humanistycznego, 
koniecznie stwierdza się, Ŝe potrzebują oczyszczenia na poziomie wiedzy a intensyfikacji na 
poziomie praktyki” (D. Owen, Maturity and Modernity: Nietzsche, Weber, Foucault and the 
Ambivalence of Reason, London Routledge 1994, Zob teŜ H. Dreyfus and P. Rabinow, Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics with Afterword by Michel Foucault, 
Brigton, Sussex the Harvester Press 1983, s. 196. 
333 Zob. M. Foucault, Przedmowa do transgresji, w: Osoby. Transgresje 3, oprac. M. Janion i 
S. Rosiek, Gdańsk 1984. Zob. tam teŜ Alain Arnaud, Gisele Excoffon-Lafarge. Transgresja i 
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nawiązuje do słów Kanta Sapere aude!334 - miej odwagę wiedzieć! Chodzi tu o wiedzę o własnych 

ograniczeniach, które nas nie tyle deformują, zniekształcają, alienują, co raczej kształtują, budują. 

 WiąŜe się to z rozwijaną w latach 70-tych koncepcją władzy, która ma charakter pozytywny i 

jest całokształtem praktyk i strategii, które wyznaczają nasze toŜsamości oraz wiedzę o nas. Wiedza ta 

nie będąc konieczną a tylko jedną z moŜliwych i "prawdziwych", moŜe być pojmowana jako 

otaczające nas granice, ograniczenia. Opozycje wobec tych granic często wymagają odwagi i 

śmiałości w stosunku do tego, co w ramach konkretnej relacji władzy-wiedzy wydaje się zakazane - 

zuchwałości spojrzenia, poŜądania 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 stabilne335, posiadające 

jednocześnie tendencje do intensyfikacji (PIW, s. 176).  

 W eseju o Kancie, Foucault nakreślając (dostrzeŜoną u Baudelaire’a) postawę ironicznej 

heroizacji (héroïsation ironique) jako postawę wobec granic, tym róŜni się od krytycznego podejścia 

Kanta, Ŝe ten pyta jakie ograniczenia 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 dyskursywne, praktyki 

niedyskursywne, lecz takŜe próba ich przekroczenia. 

“Dla postawy nowoczesności, wielką wartością teraźniejszości staje się nieodłączność rozpaczliwego 

pragnienia wyobraŜenia jej sobie czymś innym (l’imaginer autrement) niŜ jest i przekształcenia nie 

tyle poprzez destrukcję ale przez zrozumienie tego czym jest (...) nowoczesność jest doświadczeniem, 

w którym skrajna uwaga w stosunku do tego co rzeczywiste konfrontuje się z praktyką wolności, która 

jednocześnie respektuje tę rzeczywistość (la fois respecte ce réel) i narusza ją (le viole)” (QL, s. 570, 

podkreślenie moje – AK). 

 Aby pozytywnie określić ten przekształcony rodzaj krytyki, Foucault odwołuje się do 

wcześniejszych pojęć, które były centralnymi pojęciami jego metodologii. Krytycyzm jest więc (a) 

archeologiczny (Foucault powraca do pojęcia z którego zrezygnował na przełomie lat 70-tych) w 

swej metodzie, co teraz oznacza, Ŝe jest “nie transcendentalny” i nie “metafizyczny”, czyli nie 

poszukuje uniwersalnych struktur dla całej wiedzy, czy kaŜdego działania moralnego. Krytyka jest w 

swym projekcie (b) genealogiczna, bo “nie dedukuje z tego kim jesteśmy, tego czego nie moŜemy 

                                                                                                                                                    

doświadczenie 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 
– przekroczona – rozpada się, a – spełniona – znów się pojawia” (s. 326). 
334 “Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnioletniości, w którą popadł z własnej 
winy. Niepełnoletniość to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym 
rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawiniona jest ta niepełnoletniość 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”, Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie?, w: Przypuszczalny początek 
ludzkiej historii, tłum. A. Landman, Toruń: Comer, 1995, s. 53. 
335 Foucauldiańskim przykładem jest pojęcie choroby psychicznej, powstałe poprzez 
normalizacyjne właściwości współczesnych dyscyplin humanistycznych (psychologia, 
psychiatria) oraz całego szeregu praktyk dyscyplinarnych. Podobnie ma się rzecz z granicami 
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czynić i wiedzieć; ale uwalnia, z przypadkowości, która uczyniła nas tym czym jesteśmy, moŜliwość 

dłuŜszego nie bycia, nie czynienia, czy nie myślenia tego czym jesteśmy, co czynimy, co myślimy” 

(QL, s. 574, zob. teŜ HS, s. 151). 

2. Postawa eksperymentalna (attitude expérimentale) czyniona na granicach nas samych musi mieć 

charakter krytyczno-historyczny, czyli musi odwoływać się do konkretnej rzeczywistości historycznej, 

a jednocześnie testować (l’épreuve) rzeczywistość teraźniejszą. Musi zarazem sprawdzać 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 

marzenia o wolności”. Tym bardziej, Ŝe takie całościowe projekty nie są tylko niewinnymi utopiami, 

lecz zdolne są doprowadzić do przemocy i dominacji: “Faktycznie wiemy z doświadczenia, Ŝe Ŝądanie 

aby uciec (échapper) poza system współczesnej rzeczywistości poprzez stworzenie całościowych 

programów innego społeczeństwa, innego sposobu myślenia, innej kultury, wizji innego świata, 

doprowadził jedynie do powrotu najbardziej niebezpiecznych tradycji” (QL, s. 575); (b) dotyczyć 

konkretnych pól i dziedzin. Tutaj Foucault powołuje się na własne analizy seksualności, szaleństwa, 

czy choroby, które były testowane i poddawane doświadczeniu przez rzeczywistość, były 

transformacjami odwołującymi się do historycznych analiz i praktycznych postaw, a nie utopijnych 

wizji człowieka, które “najgorsze systemy polityczne powtarzały w XX-tym wieku” (QL, s. 575). JuŜ 

na wykładzie z 1976 roku (7 stycznia) stwierdził, Ŝe popiera “lokalny charakter krytyki”, która na 

przełomie lat 70-tych zyskała “zdumiewającą skuteczność”, demaskowała “sypkość gruntów”, mimo 

Ŝe nie zakładała Ŝadnej “całościowej systematyzacji”: ”Myślę tu o wielu rzeczach, na przykład o 

zdumiewającej skuteczności, z jaką funkcjonowanie instytucjonalnej psychiatrii było hamowane przez 

dyskurs, a raczej róŜne lokalne dyskursy antypsychiatryczne” (TBS, s. 17). 

3. Ograniczone i częściowe analizy nie są typowym projektem teoretycznym, który adekwatnie 

odzwierciedlałby rzeczywistość i nastawione są sceptycznie, a nawet z niepokojem na “wielkie 

opowieści” i całościowe projekty – “tyranię globalnych dyskursów” (TBS, s. 21). Sam autor, jako 

zadeklarowany spadkobierca Oświecenia, wykazuje jednak, pewną dozę poznawczego optymizmu i 

mimo wcześniejszych podkreśleń o wzajemnych uwikłaniach władzy i wiedzy, opowiada się za 

postępem wiedzy, mimo szeregu zastrzeŜeń co do jej kompletności i finalizacji. Foucault oscyluje 

między idealizmem czy racjonalizmem a pesymistycznym irracjonalizmem i sceptycyzmem. 

a) Homogeniczność (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 antypozytywistycznego przełomu w naukach 

humanistycznych, czyniącego z ludzkich poglądów i perspektyw, punkt wyjścia analiz336. Autora 

                                                                                                                                                    

nakładanymi na naszą seksualność, w wyniku czego pojawia się szereg granic wpływających na 
formowanie się naszego “ja”. 
336 Przypomnijmy, Ŝe Foucault na przełomie lat 60-tych sympatyzował z filozofią 
fenomenologiczno-egzystencjalną, co wykazaliśmy w ramach rekonstrukcji jego analiz 
dotyczących choroby psychicznej. Jednak dosyć wcześnie zrezygnował z pojęcia 
“doświadczenia”. JuŜ w Archeologii wiedzy w sposób stanowczy Foucault zwracał się 
przeciwko ideom “sensu, projektu i powrotu, podmiotu ustanawiającego” oraz analizie w 
kategoriach “spokojnej, cichej i intymnej świadomości” (AW, s. 249). 
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jednocześnie nie interesują analizy warunków, które determinują działania poza ich świadomością337, 

czyli zapewne przeciwstawia się podejściom pozytywistycznym, które we Francji wystąpiły 

szczególnie mocno pod postacią strukturalizmu. Wykraczając poza dwa skrajne podejścia w naukach 

humanistycznych, które w swoim czasie musiał “przezwycięŜyć” aby ustanowić swą własna metodę, 

Foucault chce badać to, co ludzie robią i jak działają w ramach “praktycznych systemów” (“ensembles 

pratiques”) w których wyodrębnia aspekt technologiczny (aspect technologique): formy racjonalności, 

które organizują sposób ludzkiego działania oraz strategiczną (stratégique) stronę praktyk: wolność w 

ramach tych systemów, reakcje na działania innych, modyfikowanie 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 strategicznej strony338. 

b) Systematyczność (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’étique).  

 Kilka słów komentarza: widzimy tutaj róŜnorodność podejść i perspektyw 

metodologicznych jakie “po omacku” podejmował autor w ciągu wcześniejszych dwudziestu lat, (co 

było przyczyną posądzania go o niekonsekwencje): metoda archeologiczna wraz z analizą dyskursów, 

genealogia z praktykami niedyskursywnymi (koncepcja władzy-wiedzy) i ostateczny zwrot ku 

subiektywności i etyce. Wcześniejsza niekonsekwencja i róŜnorodność pól zainteresowań w latach 80-

tych nabiera przedziwnej “systematyczności” obejmującej analizy wiedzy humanistycznej, relacji 

władzy, oraz relacji etycznych. Wszystkie te dziedziny nabierają pewnej spójności i wzajemnej 

zaleŜności339. 

c) Ogólność (géneralité). Pomimo Ŝe historyczno-krytyczne analizy Foucaulta dotyczą konkretnego 

historycznego materiału, Ŝe opierają się na specyficznych praktykach i dyskursach, czyli mówiąc 

inaczej, interesuje go to, co pojedyncze i przypadkowe a nie ogólne i uniwersalne; pomimo, tego Ŝe 

autor świadomy jest antyfilozoficzności” i antymetafizyczności swych badań, to przecieŜ analizy jego 

wykazują pewien poziom ogólności, w tym sensie, Ŝe utrzymują swą ciągłość i aktualność w czasie i 

dotyczą pewnych epokowych przemian, fundamentalnych dla naszej współczesnej toŜsamości: “te 

krytyczno-historyczne dociekania są dość specyficzne w tym, Ŝe zawsze opierają się na materiale, 

epoce, wyznaczonym ciele praktyk i dyskursów. JednakŜe, przynajmniej w odniesieniu do 

Zachodnich społeczeństw z których się wywodzą, posiadają ich ogólność, to znaczy, Ŝe nieustannie 

powracają do naszego czasu” (QL, s. 577). Dlatego historyczne, stare podziały między rozsądkiem i 

                                                           
337 “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). 
338 Por. TeŜ PIW, s. 192:”Między stosunkami władzy a strategiami walki istnieje zatem stała 
więź i obustronne przyciąganie – jedne nieustannie przechodzą w drugie”. 
339 Co więcej w tekście Podmiot i władza autor stwierdza (w polemice ze szkołą frankfurcką), 
Ŝe jego analizy władzy naleŜy odróŜnić od analiz władzy i kontroli nad rzeczami (do których w 
tekście o Oświeceniu nie wiadomo czego się przyznaje) i stosunków komunikacji. Jego relacje 
władzy dotyczą zaś relacji między ludźmi w postaci wpływów na działania innych. 
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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 własnych analiz, twierdząc, Ŝe są w pewnym sensie analizami 

teoretycznymi (poruszającymi się raczej w obszarze doxa, niŜ episteme), mimo Ŝe to, co wiemy, formy 

władzy, jakich doświadczamy oraz sposoby doświadczania samych siebie, są historycznie 

zdeterminowanymi figurami, czy problematyzacjami (przedmioty, reguły działania, relacje wobec 

siebie), które mimo swej historycznej przypadkowości mają pewien stopień ogólnej waŜności i 

spójność. 

d) ZagroŜenia (son enjeu). Foucault problematyzuje i kwestionuje Oświeceniową wiarę w 

jednoczesność wzrostu ludzkich moŜliwości oraz autonomii i wolności jednostek, co było 

spowodowane rzeczywistym wzrostem w XVIII i początku XIX wieku wzajemnego szacunku między 

ludźmi. Autor powraca do tego, co wcześniej nazwał “szantaŜem” Oświecenia, i do swoich analiz 

(takŜe szkoły frankfurckiej) władzy i wiedzy, które tę wzajemną zaleŜność ewidentnie kwestionowały, 

wykazywały 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 historycznych analiz Foucaulta 

- jako jednostronnych i prowadzących do poznawczego sceptycyzmu i nihilizmu - teraz okazuje się 

przede wszystkim niebezpieczeństwem i ostrzeŜeniem, wpisanym, co prawda w historię Zachodnich 

społeczeństw, ale nie przesądzonym, skoro autor ostatecznie zadaje pytanie: “Jak moŜe wzrost 

moŜliwości wiedzy być oddzielony (déconnecter) od intensyfikacji relacji władzy?” (QL, s. 576)340. 

 Co więcej, tym co ma pomóc w osłabieniu stosunków władzy jest powracająca ludzka 

subiektywność i praktyki wolności. Wychodzenie z niedojrzałości, to dla Kanta zarazem historyczny 

proces jak i zadanie, obowiązek. Foucault czując się spadkobiercą tego zadania, równieŜ nakłada na 

dzisiejszego człowieka heroiczny obowiązek wyjścia z “niedojrzałości” Wydaje się, Ŝe 

najwaŜniejszym elementem pozytywnego teoretycznego projektu Foucault jest to, Ŝe nie ma on statusu 

zwykłej teorii, która następnie byłaby testowana w praktyce. JuŜ Archeologia wiedzy341, posługująca 

się bardzo rozbudowanym “teoretycznym” słownikiem, chociaŜ była przez niektórych pojmowana 

jako teoretyczne załoŜenia dla wcześniej przeprowadzonych konkretnych historycznych analiz, 

stanowiła jedynie modyfikację i reinterpretację wcześniejszych analiz, a zaraz po jej napisaniu autor 

zainicjował nowy teoretyczny projekt – genealogię, która zaczyna uwzględniać praktyki 

niedyskursywne. Okazuje się, Ŝe “ograniczone i częściowe” analizy zachowują pewną teoretyczną 

                                                           
340 Foucault postępuje podobnie jak Heidegger, który krytykuje współczesną kulturę, szczególnie 
zaś ekspansje “globalnej technologii” i jednocześnie powtarza za Hölderlinem: “Tam, gdzie jest 
niebezpieczeństwo, rośnie teŜ to, co niesie ratunek” (M. Heidegger, Znaki drogi (Pytanie o 
technikę), s. 247. 
341 W ksiąŜce tej na pytanie wyimaginowanych przeciwników: “Na mocy czego w taki 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 
dotychczasowe 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 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 
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“ogólność”, gdyŜ wyznaczają pewne sekwencje i szlaki wiedzy; są juŜ praktyczne, jako Ŝe nie są 

nastawione na legitymizację i budowanie “globalnych” teorii, lecz na “testowanie granic” 

rzeczywistości, które moŜe się odbywać jedynie poprzez wyjście od konkretnych specyficznych 

dziedzin. Allan Megill w dosyć radykalnej “estetycznej” interpretacji stwierdza wręcz: 

Foucault nie trzyma się normalnych reguł intelektualnych, poniewaŜ nie chce pisać tekstów, 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 Foucault punktem centralnym 

nie jest tekst, ale aktywność; to pierwsze jest jedynie narzędziem. Ponadto, jest to narzędzie, którego 

efektywność moŜe być podwaŜona przez operację demistyfikującego krytycyzmu. Siła dyskursu 

Foucaulta leŜy w fakcie, Ŝe nie 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 

istniejącego porządku342. 

 Foucault podsumowując swój tekst stwierdza, Ŝe nie wie, czy kiedykolwiek staniemy się 

dojrzali, czy nadejdzie dzień kiedy opuścimy stan dzieciństwa i niedojrzałości, jako braku odwagi w 

wolnym i autonomicznym posługiwaniu się rozumem. Historycznie proces Oświecenia, jak pokazuje 

historia, nie uczynił nas dojrzałymi. JednakŜe analizy Kanta odnośnie Oświecenia są waŜnym 

punktem odniesienia dla dzisiejszych krytycznych poszukiwań, które nie mogą jednak Kanta 

przywoływać na sposób dogmatyczny, a od pytania czy wciąŜ walczymy w obronie dziedzictwa 

Oświecenia waŜniejsze jest czy pracujemy wciąŜ nad wolnością? 

 Własna praca Foucaulta, jego postawa filozoficzna realizowana w róŜnych podejściach i 

pytaniach, wydaje się posiadać pewną spójność i konsekwencję, która umoŜliwiają krytyczne analizy. 

Jest to spójność (1) metodologiczna – w postaci jednoczesnego uŜycia archeologii badającej 

technologiczny rodzaj racjonalności i genealogii poszukującej strategicznych gier wolności; spójność 

(2) teoretyczna, która poprzez historyczne analizy poszczególnych praktyk i wydarzeń, 

problematyzowała ogólne podejście do rzeczy, do innych i nas samych; spójność (3) praktyczna, w 

których krytyczno-historyczna refleksja określa i testuje poszczególne praktyki. 

4.1.5. 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 poszukiwania wartości (ideałów) przekraczający lokalny kontekst 

wypowiedzi. Według niego samowiedza moŜe się pojawić poprzez ćwiczenie wolności w przestrzeni 

indywidualnej autonomii (a więc nie tylko publicznej, jak chciałby Kant) tworzonej w obliczu 

(podstępnych) relacji władzy i wiedzy. 

                                                                                                                                                    

podłoŜu ogólnej teorii, której owe dyskursy byłyby konkretnymi modelami” (AW, s. 224, 
podkreślenie moje - AK). 
342 Allan Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, London 
1985, s. 184. 
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 MoŜe być rzeczą zaskakującą, Ŝe myśl Foucault nabiera głęboko etycznego, aczkolwiek 

swoiście pojmowanego, charakteru343.: 

 

1. Ethos przede wszystkim będzie zapobiegał odrzuceniu doświadczenia wolności i umoŜliwiał 

utrzymanie jak największej liczby transgresji. Foucault pojmuje wolność jako moŜliwość zmiany, 

moŜliwość przekroczenia dotychczasowych ograniczeń. W tym akcie transgresji ethos, który czyni 

ludzkie doświadczenie spójnym, odgrywa ogromną rolę, wyznaczając 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 “dojrzałe” praktyki wolno ści. 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 jednak, Ŝe w tym ściśle 

określonym przypadku, ten akt wyzwolenia (pratique de libération) nie jest wystarczający aby 

ustanowić praktyki wolno ści (pratiques de liberté), które będą później konieczne dla tych ludzi, tej 

społeczności i tych jednostek, zdecydować się na dopuszczalne i akceptowalne formy egzystencji, czy 

społeczność polityczną. Dlatego więc, domagam się praktyk wolno ści (pratiques de liberté) raczej, 

niŜ procesów, które mają rzeczywiście miejsce, ale które same przez się, nie wydają się być zdolne 

rozstrzygnąć o wszystkich praktycznych formach wolności (formes pratiques de liberté)” (DIT, s. 710, 

podkreślenie moje: AK). 

 Nie ma całkowitej wolności, wolność jest nieustanną praktyką. Jest ustaleniem nowych 

relacji tego co jest akceptowalne i tolerowane, jest otwarciem i poddaniem w wątpliwość 

dotychczasowych historycznych ograniczeń. Wolność jest ćwiczeniem w moŜliwości 

zakwestionowania dotychczasowych relacji władzy, form zwierzchności, dominacji. Ponadto okazuje 

się, Ŝe nie kaŜda transgresja jest poŜądana; są równieŜ prawdopodobnie granice, których przekroczyć 

się nie da. Jedną z granic, których nie naleŜałoby przekraczać jest sama wartość wolności.  

 

2. Ethos, po drugie, uniemoŜliwi lub zminimalizuje stany dominacji344, gdzie moŜliwości transgresji 

są ograniczone, gdzie dynamiczny system relacji władzy jest postrzegany jako niezmienny i przybiera 

postać prawie Ŝe fizycznego przymusu (np. tradycyjna rola kobiety w dziewiętnastym wieku). Stany 

dominacji stanowią ograniczenie dla praktyk wolności, jako Ŝe zmniejszają liczbę moŜliwych 

transgresji, moŜliwych ruchów. Jak wskaŜe na to późniejsze porównanie z Teorią Krytyczną 

Habermasa, Foucault nie wierzy w bezpośrednią moŜliwość rozwiązania problemu władzy i przemocy 

                                                           
343 “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” (Andrew Lamb, Freedom, the Self, and Ethical Practice According to Michel 
Foucault, s. 457). 
344 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, ss. 233, 239, 728. 
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poprzez myśl utopijną jako bezkonfliktową komunikację345; 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” (DIT, s. 724). 

 Dojrzała etyczna postawa 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”. Proponuje równieŜ (3) wolne i publiczne uŜycie 

rozumu.  

 Promowane przez Foucaulta publiczne uŜycie rozumu, które pragnie, obok własnych praktyk 

wolności, utrzymania wolności innych, wydaje się być próbą przezwycięŜenia kantowskiej 

sprzeczności między prywatną wolnością i autokreacją jednostek a sprawiedliwością i wolnością dla 

wszystkich, dylematu prywatne czy publiczne346.  

 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”347. Autor akcentując wątek indywidualistyczny wcale jednak nie chce tworzyć dystansu 

między indywidualizmem a kolektywizmem. Kwestionuje wręcz i zaciera ten podział. Jego nowo 

“odkryty” podmiot etyczny jest głęboko zanurzony w społeczności. Tak więc próby określania zwrotu 

Foucaulta ku “praktykom siebie” niesłusznie są rozumiane jako przejście od jednej skrajności w drugą: 

od “śmierci podmiotu” i społecznej produkcji indywiduum do estetycznego indywidualizmu czy 

“anarchistycznego podmiotu”348. Gdy podaje pozytywny przykład rozumienia wolności przez 

Greków, dla których wolność była waŜna nie tylko w relacji do samego siebie, ale takŜe wolność 

innych, stwierdza: “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” (DIT, s. 

716). 

 

 Autor eseju o Oświeceniu chce przewartościować kantowski porządek priorytetów. Dla 

niego etyka zmienia się zarówno w prywatną, jak i publiczną349. Pojęcie nowoczesności nabiera 

                                                           
345 W przeprowadzonym 1984 roku wywiadzie Foucault wypowiada się o Habermasie wprost: 
“My śl 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). 
346 Kiedy w latach 70-tych Foucault w Nadzorować i karać przedstawia jednostkę jako efekt 
ujarzmienia, jako artefakt stosunków władzy, praktycznie rezygnuje z podziału publiczne-
prywatne, albowiem najbardziej intymne sfery ludzkiej podmiotowości są zaprzęgnięte w gry 
władzy. Zgadzało by się to po części z kantowskim rozumieniu prywatności, która przedstawia 
człowieka jako “część w maszynie”, a więc jest tutaj wyłącznie ukrytą formą publiczną i 
polityczną. Dlatego Foucault moŜe sprzeciwiać się temu kantowskiemu podziałowi i wątpić w 
efektywność wyjścia z niedojrzałości. 
347 M. Foucault, The Minimalist Self, w: Politics, Philosophy, Culture. Interviews and other 
Writings 1977-1984, L.D. Kritzman (ed.) New York: Routledge, 1988, s. 14. 
348 Zob. Reiner Schürmann, On Constituting ..., s. 295-310. 
349 Zob. np. J. Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan and Question of Ethics, ss.119-121. 
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ambiwalentnego charakteru350, oscylując między kantowską krytyką poszukującą granic wiedzy, 

gdzie stwierdza się “myślcie, ile chcecie i o czym chcecie, ale bądźcie posłuszni!”, a projektem 

autonomicznej autokreacji. Dla Foucaulta pojęcie krytyki ma inne znaczenie niŜ te obecne w myśleniu 

potocznym. Związane jest raczej z nieustanną samoprzemianą w obliczu braku prawdziwych i 

wartościowych fundamentów. Ta estetyzacja myśli nie jest jednoznaczna z postawą Kierkegaarda, czy 

innych moralistów, dla których estetyczna postawa jest pozostawaniem na powierzchni zjawisk, aby 

uniknąć problemu prawdziwego wyboru etycznego. Estetykę egzystencji moŜna by posądzić o 

beztroskę i samowolę351, gdyby nie stały za nią argumenty moralne, co ujawnia w stwierdzeniu: “I 

jeśli zainteresowałem się staroŜytnością, to stało się tak dlatego, Ŝe idea moralności jako posłuszeństwa 

kodeksowi reguł właśnie teraz zanika, juŜ zniknęła. I tej nieobecności moralności odpowiada, musi 

odpowiadać, poszukiwanie, którym jest estetyka egzystencji” (DIT, s. 732)352. 

 W pismach z lat 80-tych, co widać w tekście o oświeceniu, powraca u Foucaulta wątek 

transgresji, przekraczania zewnętrznych granic wiedzy oraz pojęcia doświadczenia, które odziedziczył 

po Nietzschem, Blanchocie i Bataille’u, poprzez które “osiągają taki punkt w Ŝyciu, który leŜy tak 

blisko niemoŜliwości Ŝycia, jak tylko moŜliwe” (DIT, s. 43). Dochodzi tutaj do głosu to, co Rorty 

nazywa “autokreacją”, “polityk ą rewolucyjną”, czy “pragnieniem nowych słowników”. We 

Wprowadzeniu do UŜytku z przyjemności autor stwierdza: “CóŜ byłby wart upór wiedzy, gdyby 

zapewnić miał tylko przyrost poznania, a nie – w pewien sposób i najlepiej jak moŜna – zatracenie 

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” (HS, s. 

148). 

 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, którzy 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 

historyczność myśli o tym co ogólne) naleŜy podtrzymywać i zachować w duchu jako coś, co 

powinno być myślane (être pensé)"353. Jak powiada Habermas: “Dzisiaj nie moŜna przyjmować 

Oświecenia i rewolucji jako modelu teraźniejszości – 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”354. 

                                                           
350 Zob. Stanisław Morawski, Trudny związek flânerie z intelektualizmem, w: Pojednanie 
toŜsamości z róŜnicą, (red.) Ewa Rewers, Poznań 1995, s. 46. 
351 W ten sposób, jako wypaczoną formę dąŜenia do autentyczności, postrzega foucauldiańskie 
autokreacje Charles Taylor w Etyce autentyczności (Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, przeł. 
Andrzej Pawelec), twierdząc, Ŝe ignoruje się tutaj “horyzonty znaczeń” (historie, moralność 
społeczeństwo) czy dialogiczne moŜliwości jednostek: “uwaŜam, iŜ dzisiejsze warianty 
<<postmodernizmu>>, które próbują zdeligitymizować horyzonty znaczenia – co widzimy w 
przypadku Derridy, Foucaulta i ich następców – są faktycznie formami wynaturzonymi” (s. 
56). 
352 M. Foucault, Une esthétique de l’existence, , w Dits et écrits, vol. 4, s.731. 
353 M. Foucault, Aufklarung i rewolucja, tłum. Lech Wyczański, s. 71. 
354 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta, s. 76. 
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 Obecnie Foucault w mniejszym stopniu posługuje się poststrukturalistycznym stylem oraz 

postmodernistyczną ironią i beztroską. Stwierdza, Ŝe naleŜy w pewnym sensie utrzymać projekt 

oświeceniowej krytyki, odrzucając jednak szereg załoŜeń dotyczących poszukiwań uniwersalnych 

wartości, czy teŜ Prawdy. Kant stwierdził, Ŝe to my tworzymy swoją etyczną postawę, to my mamy 

stać się oświeceni, lecz twierdził to ostatecznie w imię uniwersalnego Rozumu. Foucault interesował 

się nie tyle kantowską postacią rozumu, co samym tworzeniem naszego my, autokreacją jako 

przejawem dojrzałej postawy wobec teraźniejszości. Nie chodzi więc o podporządkowanie się, lecz o 

nieustanne tworzenie siebie w obliczu pewnej wiedzy krytycznej. 

 Negując uniwersalistyczne przesłanki Oświecenia, chce raczej zachować pewien filozoficzny 

ethos, dokonać reaktywacji określonej postawy moralnej, co nie uprawnia do traktowania go jako 

relatywisty i nihilisty. Projekt Oświecenia w wydaniu Foucaulta ma przetrwać w ograniczonej formie, 

mając słuŜyć jako wezwanie do poszukującego myślenia. Reaktywuje pytania o własną genealogię i 

historyczne warunki pojawienia się (warunki moŜliwości wiedzy) współczesnych form wiedzy i 

władzy. Foucault rozpoznaje w swych późniejszych tekstach i wypowiedziach, Ŝe jego analizy 

(podobnie z resztą jak analizy Habermasa) mogą jedynie rozwijać się z krytycznej perspektywy 

wywodzącej się z oświeceniowych wartości i załoŜeń, którymi rządzą hasła wolności, autonomii i 

dojrzałości myślenia. Chodzi raczej o to, jak pojmuje on, jak interpretuje Oświecenie, albowiem 

przeciwstawia się:  

 

1. Przejętym od Kanta podziałom prywatne-publiczne, racjonalne-irracjonalne,  

2. Zawsze gotowy jest na zakwestionowanie własnych dotychczasowych załoŜeń. 

3. Analizy metafizyczne i transcendentalne zastępuje krytyczno-historycznymi. 

4. Nie opowiada się za całościowym (globalnym) idealnym projektem teoretycznym. 

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

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 oraz siłę krytyczną własnych analiz, chociaŜ jest to 

obwarowane licznymi ograniczeniami i wątpliwościami (epistemologia?); wiara w moŜliwość tego co 

moŜemy nazwać, racjonalną analizą racjonalności. 

4.1.6. Krótka retrospekcja 

 Odnosząc retrospektywną deklarację Foucaulta wobec własnego dzieła zastanawiamy się, na 

ile odnosi się ona do stoickiego oka archeologa355. Monumentalna historyczna archeologia nie daje 

moŜliwości zmiany. Kolejne doświadczenia szaleństwa po prostu się pojawiają, wypowiedziami, 

                                                           
355 Zob. Habermas, Uwagi do wykładu Foucaulta…, s. 75, oraz Owen 1994, s. 143-150. 
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poglądami i działaniami rządzą “struktury”, które w danej epoce nie dają się uświadomić, są dopiero 

warunkiem moŜliwości wiedzy. Element ironiczny nie polega na moŜliwości przekroczenia własnej 

teraźniejszości, lecz na bezsilności, gdyŜ reguły jakie nami rządzą jesteśmy w stanie dostrzec jedynie z 

dystansu. Ale jeśli nawet próbujemy dokonać zmian w naszej teraźniejszości, to będą to zapewne 

zmiany powierzchowne, a nie radykalne, archeologiczne. W Archeologii wiedzy autor pisze wręcz: 

“Jest oczywiste, iŜ nie sposób opisać wyczerpująco archiwum jakiegoś społeczeństwa, jakiejś 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 istnienia i współistnienia, systemu kumulacji, historyczności 

i zanikania. Archiwum nie daje się opisać w całości; nie daje się równieŜ objąć w aktualności” (AW, s. 

166). 

 Genealogia zastąpiła ironiczną monumentalną historię, ironiczną krytyczną historią. 

Moment heroizacji polega w przypadku genealogii na otwarciu się na to czym jesteśmy (jako róŜnica 

w historii), w czasie gdy moment ironii leŜy w pokazaniu, jak staliśmy się tym kim jesteśmy - w 

zwyczajnej przypadkowości tego czym jesteśmy. Podwójny moment ironicznej 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 bezsilna ironia archeologii została zastąpiona przez zaangaŜowaną ironię genealogii356? 

 Nie moŜna jednak po prostu stwierdzić, Ŝe to dopiero twórczość z lat 70-tych posiada 

wartość i intencje krytyczne. JuŜ w Archeologii wiedzy, autor na  wskazanie aby “pokładał większe 

zaufanie w realnej działalności ludzi i w ich moŜliwości”, stwierdza: “daleki byłem od tego, by 

negować moŜliwości zmiany dyskursu: odebrałem natomiast wyłączne i natychmiastowe prawo 

dokonywania takich zmian wszechwładnemu podmiotowi” (AW, s. 248). 

 Rajchman powiada, Ŝe Foucault poszukuje nowego erosa w myśleniu: 

“Jeśli eros platoński był sprawą philia tych, którzy zwracali oczy ich duszy w kierunku bez czasowej 

sophia, o której zapomnieli, ten byłby philia tych którzy doświadczają przypadkowości ich 

historycznego bycia”357.  

 Wyznaczając “historyczność” naszego myślenia, 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 prowadzącej do oczywistości, 

nie jest teŜ poszukiwaniem konstytuującego pragnienia (Freud), które byłoby elementem naszej 

psychoterapii, nie jest to sartrowskie pytanie o fundamentalny wybór, który przekroczy “złą wiarę” i 

otworzy nas na to co autentyczne. 

                                                           
356 Pod koniec Ŝycia Foucault był przekonany o wzajemnym dopełnianiu się archeologii i 
genealogii, zob.HS, s. 151. 
357 J. Rajchman, Truth and Eros: Foucault, Lacan and Question of Ethics, s. 13. 
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4.2. Transformacja krytyki: poza wyzwoleniem, 

czyli filozofia bez happy endu 

 Deklaracje Foucaulta co do spójności jego krytycznego projektu mają charakter 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 sądzę, iŜ naleŜy dokonać “zewnętrznego” odniesienia i wykazać 

sposoby percepcji i interpretacji tej myśli przez krytyków. NaleŜy równieŜ ujawnić szereg zarzutów 

stawianych historiom autora Archeologii wiedzy oraz porównać jego myśl z innymi projektami 

krytycznymi, szczególnie zaś Krytyczną Teorią Jürgena Habermasa. 

4.2.1. Zarzuty wobec Foucaulta 

 Zarówno w swej “dziecięcej lewicowości” (Walzer), jak i w działalności teoretycznej, 

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 

rodzaje wiedzy ujarzmionej, aby dostarczyć “skrzynek z narzędziami” dla tych, którzy uczestniczą w 

opozycyjnych walkach. Wydaje się wręcz, Ŝe Foucault nie mówi w imieniu tych, którzy są 

usatysfakcjonowani aktualnym porządkiem. W jednym z wywiadów stwierdza: “trzeba sporządzić 

topograficzny i geologiczny opis pola walki (...) i na tym polega rola intelektualisty”358. 

 Mimo iŜ Foucault w swych wypowiedziach jest często bardzo radykalny, wielu krytyków 

zarzucało mu, iŜ nie jest w stanie przeprowadzić efektywnej krytyki , poniewaŜ nie oferuje Ŝadnego 

programu pozytywnego, nie mówi, co powinno być zrobione aby przeciwstawić się krytykowanym 

zjawiskom. Walzer stwierdza: “miał zamiłowanie do form warunkowych i pytających, tak Ŝe 

argumenty mają często charakter dwuznaczności”359. Habermas twierdzi wręcz (powtarzając za 

Fraser), iŜ Foucault nie jest w stanie uzasadnić swoich twierdzeń, nie jest w stanie odpowiedzieć na 

pytanie “dlaczego naleŜy opierać się dominacji?”360. 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 

proponując wyŜszej formy racjonalności (utoŜsamiając go z Zachodnim Rozumem), Foucault 

posługuje się pojęciem władzy, które z góry zakłada brak moŜliwości głoszenia “prawdy” nie 

uwikłanej w historycznie zmienne relacje władzy: “jedyną rzeczą jaka trwa jest władza, która pojawia 

                                                           
358 M. Foucault, Intelektualiści i władza (rozmowa z Deleuzem), "Miesięcznik Literacki" 1985, 
10-11, s. 175, tłum. S. Magala. 
359 M. Walzer, Samotna polityka Michel;a Foucaulta, w: “Nie pytajce mnie, kim jestem…” 
Michel Foucault dzisiaj, s. 14. 
360 J. Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, trans. F. Lawrence, 
Cambridge: Polity, 1987, s. 284. 
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się w coraz to nowych maskach i wymianie anonimowych procesów opanowywania”361. Habermas 

zarzuca Foucault: (1) brak niezaleŜnego kryterium, (2) brak emancypacyjnego charakteru teorii 

krytycznej; (3) brak koncepcji antropologicznej i (4) normatywnych podstaw dla analiz procesów 

władzy-wiedzy. Efektem tych “aporii” w obrębie genealogii jest (5) kryptonormatywizm, (6) 

relatywizm oraz (7) prezentyzm - czyli pewnego rodzaju koniunkturalizm, manipulowanie historią, 

gdyŜ jedynym punktem odniesienia moŜe być dla Foucaulta, w obliczu braku niezaleŜnego kryterium, 

teraźniejszość. Inni krytycy zarzucają Foucault (8) brak miejsca w jego teorii na wolność, (9) nihilizm, 

(10) nominalizm, gdzie 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 opisu, marksistowskiego 

Ŝargonu, i Kantowskiej moralności. Pomimo wielu wartościowych empirycznych aspektów, mogę 

jedynie stwierdzić, iŜ dzieło Foucaulta jest normatywnie pogmatwane”362. 

 Z kolei Richard Rorty uwaŜa Foucaulta za “rycerza autonomii”, który zajmuje postawę 

estety, czyli koncentruje się na swym prywatnym samokreowaniu i z trudem opiera się pokusie, jakiej 

ulegli Nietzsche i Heidegger - ekstrapolacji swoich indywidualnych pomysłów na społeczeństwo363. 

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 ludzkiej 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 

odpowiednika pragnienia autonomii. Starania takie prowadzą do fantazji, takich jak np. prezentowane 

przez Hitlera i Mao Tse-tunga o <<stworzeniu nowego rodzaju istoty ludzkiej>>”364. 

 Do tych ocen krytycznych moŜemy dodać fakt, iŜ późne rozwaŜania na temat Kanta i 

Oświecenia wydają się być raczej “mocną” interpretacją myśli Kanta, i paradoksalnie podpierając się 

Baudelaire’m, a ostatecznie przypominając 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 dawno dostrzegał 

sprzeczności krytyki Kanta, gdzie projekt totalnej krytyki podwaŜa sam siebie, o ile przedsięwzięcie 

uprawomocnienia omija wartość podług której się ocenia. Podejmując zadanie wyznaczenia reguł 

rządzących wiedzą i moralnością nie podejmuje Kant pytań o wartość samych tych idei: “Wobec 

morału, jak wobec kaŜdej innej powagi, nie powinno się myśleć, tym mniej mówić: trzeba - być 

posłusznym!”365. Nietzsche nazywa Kanta “wyrobnikiem filozoficznym”, który chroni wartości przed 

                                                           
361 Ibidem, s. 253. 
362 Nancy Fraser, Foucault on modern power: Empirical Insights and Normative Confusions, 
"Praxis International" vol. 1 No 3. 1981. 
363 “Była to – jak sądzę – pokusa, która doprowadziła do jego quasi-anarchizmu, do odmowy 
bycia <<wspólnikiem władzy>>” (Richard Rorty, Moralna toŜsamość a prywatna autonomia: 
przypadek Foucaulta, w; “<<Nie pytajcie mnie, kim jestem …> Michel Foucault dzisiaj”, s. 
33. 
364 Ibidem, s. 33. 
365 Nietzsche, Jutrzenka, 1907, s. 3. 
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krytyką “zadawalając się inwentaryzowaniem rzeczy w imię ustanowionych wartości”366. Kantowski 

rodzaj krytyki zakładający to, co ma udowodnić nie jest w stanie problematyzować swoich załoŜeń, 

jest w pewnym sensie dogmatyczny. Bardzo trafnie nietzscheańską krytykę Kanta wyraŜa Deleuze: 

“Kant jest pierwszym filozofem, który zamyślił krytykę jako krytykę totalną i pozytywną: totalną gdyŜ 

<<nic nie powinno jej uniknąć>> (...). Wydaje się, Ŝe Kant pomylił pozytywność krytyki z pokornym 

uznaniem praw krytykowanego. Nigdy nie widziano bardziej ugodowej krytyki totalnej, ani krytyki 

bardziej wyraŜającej uznanie. OtóŜ to przeciwieństwo między projektem a rezultatami (co więcej, 

między ogólnym projektem i jednostkowymi intencjami) łatwo wyjaśnić. Kant jedynie doprowadził 

do kresu pewną bardzo starą koncepcję krytyki. Rozumiał krytykę jako siłę, która winna odnosić się 

do wszystkich wygórowanych opinii na temat poznania i do prawdy, ale nie do poznania samego, nie 

do samej prawdy”367. 

 Dlatego Nietzsche przedstawia alternatywną wizję świadomości, wobec kantowskiego 

uczynienia historycznego stanu świadomości, świadomością transcendentalną: tworzy genealogię 

podmiotu i moralności. Radykalna krytyka nie zakłada idealnych form podmiotu, moralności czy 

rozumu: 

“potrzeba nam krytyki  moralnych wartości, samą wartość tych wartości naleŜy raz poddać w 

wątpliwość - a do tego potrzeba warunków i okoliczności, z których wyrosły, wśród których się 

rozwijały i przesuwały (...) znajomości, która nigdy dotąd nie istniała, ani nawet choćby poŜądana 

była. Przyjmowano wartość tych >>wartości<< jako daną, jako faktyczną, jako leŜącą poza wielkim 

poddawaniem w wątpliwość”368. 

 Kant aby ugruntować wartości, dewaluuje rzeczywistość empiryczną. Projekt oświecenia 

jako analizy świata doświadczenia (np. politycznego) ma wartość wówczas gdy przemieni się w świat 

rzeczywisty, noumenalny, kiedy ulega transformacji w kierunku moralnym. Nietzsche problematyzuje 

samą moralność, sam dualny podział, sam idealny podmiot – “samą wartość tych wartości naleŜy raz 

poddać w wątpliwość”. 

 Krytycyzm Foucaulta idzie tropem Nietzschego369, jego zadaniem jest nieustanna 

problematyzacja “apriorycznych załoŜeń”, szukanie “warunków i okoliczności wśród których się 

rozwijały i przesuwały”, podobnie jak Nietzsche odrzuca postawę filozofa uczącego. Dlatego 

foucauldiańska próba redefinicji swego projektu filozoficznego poprzez wybrane pisma Kanta wydaje 

się tak zaskakująca i kontrowersyjna370. Jak słusznie zauwaŜa Habermas:  

                                                           
366 Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 6. 
367. Ibidem, s. 95 
368 Nietzsche, Z genealogii moralności, przekł. L. Staff, 1908, ss. 8-9. 
369 Zob. K. Ansell-Pearson, The Significance of Michel Foucault’s Reading of Nietzsche, 
“Nietzsche-Studien” 20:267-83. Postawę Nietszchego S. Symotiuk (1987) nazywa 
“krytycyzmem nihilistycznym”. 
370 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 rozpatrujemy te pisma w kontekście innych 
jego tekstów.  
2. Jako ponowną próbę podjęcia zainicjowanej przez Kanta krytyki, która w swej realizacji była 
dogmatyczna. Krytyczny rozum Kanta uwalnia nieobecność tradycyjnego religijnego i 



 

 

177 

177 

“Foucault zwraca się przeciw myślicielom porządku, którzy nawiązują do kantowskiego, teoretyczno-

poznawczego sposobu stawiania pytań; poszukując wciąŜ jeszcze uniwersalnych warunków w których 

wypowiedzi <<w ogóle>> prawdziwe lub fałszywe, są oni związani <<analityką prawdy>>. Mimo 

tych przedsięwzięć nadal jednak pozostaje niespodzianką to, Ŝe myśliciele dąŜący do przewrotu, 

usiłujący ująć aktualność swej współczesności, z drugiej strony występują jako prawowici 

spadkobiercy kantowskiej etyki”371. 

4.2.2. Dylemat Foucaulta 

 Mając na uwadze szereg krytyk jakie napotkała myśl Foucaulta, chcę zastanowić się na czym 

polegała i co moŜe oznaczać specyfika jego koncepcji, szczególnie w zestawieniu z załoŜeniami 

krytyki szkoły frankfurckiej. Będzie to zapewne dobrym dopełnieniem autodefinicji przedstawionej w 

tekście o Oświeceniu i lepiej uwidoczni trudności i specyfikę tej krytycznej postawy.  

 Oto krytycyzm, który nie proponuje nam kryteriów oceny, nie przedstawia moralnego 

ideału, który nie proponuje wizji idealnego społeczeństwa i świadomy jest zanurzenia w kulturze, 

którą próbuje krytykować. Co ciekawe, ta myśl szczególnie mocno stoi w obronie tych, którzy są 

przez społeczeństwo marginalizowani, którzy są postrzegani jako dewianci, szaleńcy, kryminaliści. 

Nie przypadkiem jego myśl spotkała się z sympatią mniejszości seksualnych, ruchów 

feministycznych, antypsychiatrów. 

 Przykładowo, przedstawicielka ruchu feministycznego Jana Sawicki pisze: 

“Stwierdziłam, Ŝe foucauldiański dyskurs moŜe słuŜyć jako efektywny instrument krytyczny dla 

feministek, które doświadczyły opresyjnego wymiaru wiedzy opartej na autorytecie nauk 

zdominowanych przez męŜczyzn: efektów radykalnych teorii społecznych, które dają przywilej 

jednym formom opresji nad innymi i w ten sposób dewaluują walki feministyczne”372. 

 Prace Foucaulta charakteryzują się ogromną dbałością o szczegóły. Jego archeologie 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, akcentując jego uwikłanie w całokształt relacji społecznych, ich zmian i przekształceń. 

Autor Historii szaleństwa ponawiając próby rekonstrukcji rzeczywistości ludzkiej w szerokiej 

perspektywie historycznej, szczególnie mocno wykazywał odmienność 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 

                                                                                                                                                    

racjonalnego ugruntowania naszej rzeczywistości i jednocześnie stara się to miejsce ukryć pod 
ideałem uniwersalnego rozumu. Tutaj myśl Foucaulta podąŜa tropem Nietzschego i jego 
genealogii.  
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 
Habermasa, oraz drugiej – przez Nietzschego, Webera oraz Foucaulta. 
371 J. Habermas, Uwagi do wykładu, s. 76. 
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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 “historykiem współczesności”, którego przeszłość nie interesuje dla niej 

samej, lecz daje moŜliwości zdemaskowania filarów naszej rzeczywistości, rekonstrukcji reguł 

rządzących współczesnością. Badanie przeszłości słuŜy ukazaniu współczesnych problematyzacji, 

czyli miejsc które stały się dla naszej rzeczywistości punktami centralnymi, stały się współcześnie 

problemami. Ma ono na celu ujawnienie praktyk, metod i sposobów rządzenia jednostkami373, 

podtrzymujących współczesne obszary wiedzy (szczególnie zaś wiedzy dotyczącej człowieka). Z 

drugiej strony ta wiedza ma ukazać słabe punkty naszej rzeczywistości, słuŜy ujawnieniu miejsc, w 

które trzeba “uderzyć”, miejsc uchwytu władzy, które moŜna “rozluźnić” aby uwolnić się od 

nadmiernej intensyfikacji władzy lub zmienić, konkretne sposoby tworzenia ludzkiego świata. 

 Mogłoby się więc wydawać, Ŝe Foucault jest po prostu krytykiem współczesności, który 

demaskując niebezpieczeństwa i naduŜycia, represje, szczególnie widoczne we współczesnych 

sposobach rządzenia jednostkami, stara się wykazać moŜliwości przekroczenia współczesnych 

ograniczeń, udoskonalenia mechanizmów władzy, polepszenia sposobu Ŝycia jednostek. 

 Tutaj właśnie napotykamy problem statusu foucauldiańskiej krytyki. Albowiem autor 

Nadzorować i karać nie oferuje nam Ŝadnego pozytywnego rozwiązania, jakiejkolwiek alternatywnej 

koncepcji, nie pokazuje w imię czego, w imię jakich rozwiązań, jakich wartości naleŜałoby dokonać 

zmiany aktualnej sytuacji. Michael Walzer powiada: “Jego ton jest tonem gniewu, wściekłego i 

upartego gniewu; jego ksiąŜki moŜna czytać, i są one w ten sposób czytane 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 odpowiedzi. Krytyka Foucaulta jest tajemnicą”374. Podkreślając nieodłączność 

mechanizmów władzy i konkretnych obszarów wiedzy (koncepcja władzy/wiedzy), stwierdza, Ŝe 

Ŝaden rodzaj wiedzy nie moŜe się obyć bez podtrzymujących ją mechanizmów władzy, kaŜda wiedza 

uwikłana jest w całokształt mechanizmów ją podtrzymujących. 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 mechanizmów społecznego jej wytwarzania, regime du savoir danej 

epoki375. Podobnie jest z pojęciem wolności, z moŜliwością wyzwolenia się od współczesnych 

mechanizmów dominacji i kontroli. Nie da się dotrzeć do nie uwikłanej w całokształt stosunków 

społecznych (stosunków władzy) prawdy, nie ma teŜ moŜliwości ucieczki od władzy ku wolności. 

MoŜna przejść wyłącznie od jednej władzy do drugiej. 

 Projekt Foucaulta nie jest więc teorią społeczeństwa, historii, czy władzy w sensie 

tradycyjnym. Zamiast tego przygląda się on dotychczasowym teoriom, szuka efektów władzy jakie 

produkują nasze teorie, i nie tylko teorie, lecz społeczne praktyki i związane z nimi sposoby myślenia. 

Analizy Foucault starają się nie wychodzić ponad poziom dyskursów, którymi się zajmują. Nie są 

                                                                                                                                                    
372 Jana Sawicki, Feminism and the Power of Foucauldian Discourse, s. 176, w: Jonathan Arac 
(red.), After Foucault: Humanistic knowledge, postmodern challenges, Rutgers University 
Press 1989. 
373 Zob. M. Foucault, La gouvernementalité, "Magazin Litteraire", 1989, 9, s. 103. 
374 Michale Walzer, Samotna polityka Michel;a Foucaulta, w: “Nie pytajce mnie, kim 
jestem…” Michel Foucault dzisiaj, s. 14. 
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teoriami z normatywnym systemem epistemologicznym czy aksjologicznym. Są juŜ praktyczne, jako 

Ŝe poprzez 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 Habermasowskich dociekań; jego zdaniem naleŜy badać warunki niezakłóconego 

przez władzę 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 prowadzących), którą moŜna by zrealizować 

wychodząc od jego własnych historycznych dociekań. Rezygnuje z wszelkich poszukiwań 

uniwersalnych reguł, kryteriów, które byłyby zewnętrznym punktem odniesienia dla oceny naszych 

postaw. Jego zadaniem nie jest projektowanie na badaną rzeczywistość historyczną, apriorycznych 

quasi-transcendentalnych kategorii, typu: podmiot, rozum, emancypacja, “utopia perfekcyjnie 

przezroczystej komunikacji” (DIT, s. 727). 

 Oto dylemat Foucaulta. Z jednej strony oferuje nam krytykę władzy, krytykę współczesnego 

“produkowania” jednostek (krytykę społeczeństwa karceralnego), z drugiej zaś podaje definicję 

prawdy, która pozbawiona jest normatywnej miary (jest efektem tejŜe władzy), pozbawia nas 

obiektywnych kryteriów dla oceny sposobu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. 

Przedstawia np. podmiot jako efekt władzy i jednocześnie wierzy, Ŝe samoświadomy podmiot jest 

katalizatorem dla oporu, dla zmiany aktualnych relacji władzy. Jak więc podmiot, który jest efektem 

władzy jednocześnie moŜe ją podwaŜyć? Radykalna postawa częstokroć naraŜała francuskiego 

filozofa na zarzut anarchizmu, który nadmiernie demontuje i demaskuje rzeczywistość, nie wiedząc do 

końca jak swoją postawę uzasadnić i zrealizować. Ta częstokroć nadmierna wraŜliwość francuskiego 

intelektualisty objawiała się w dostrzeganiu zagroŜeń i wyszukiwaniu niskich źródeł współcześnie 

uznanych praktyk. 

 Szczególnie silnie akcentował Foucault dominację współczesnych mechanizmów 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 poprzez techniki dyscyplinarne oraz 

konfesyjne. Ich efektem są coraz intensywniejsze procesy obiektywizacji i subiektywizacji jednostek. 

Później zrezygnuje Foucault z tej retoryki intensyfikacji władzy. Punkt zainteresowań przesunie się z 

relacji dominacji (z ontologii władzy) w kierunku relacji strategicznych376. Foucault zaczyna 

odróŜniać “stany dominacji... które zazwyczaj nazywamy władzą” od “relacji władzy jako 

strategicznych gier”. McCarthy stwierdza, Ŝe Foucault wręcz utoŜsamia relacje władzy z relacjami 

społecznymi, co czyni jego podejście mniej radykalnym. O ile wcześniej rodzaje dominacji - czy to w 

                                                                                                                                                    
375 Zob. Truth and Power, ss. 72-75. 
376 MoŜna by więc mówić co najmniej o dwóch odmianach foucauldiańskiej teorii władzy. 
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klinice, azylum, czy więzieniu - były wyznacznikiem panoptycznego, karceralnego społeczeństwa, to 

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” (DIT, s. 724). Jego redefinicja 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 

dyscyplinarnych, ku moŜliwościom samokreowania jednostki jako podmiotu swoich działań w 

obliczu kulturalnych i instytucjonalnych systemów377. 

 Widzimy więc, Ŝe późniejsze interpretacje Foucaulta leŜą w opozycji do jego społecznej 

ontologii władzy. O ile wcześniej wszystko było funkcją społecznych, bezosobowych sił od których 

nie ma ucieczki (co było przyczyną krytyki jego koncepcji przez wielu teoretyków), obecnie uŜywając 

dobrowolnych i intencjonalnych działań jednostki, koncentruje się on na jej moŜliwościach kierowania 

i transformowania siebie, uwalniania od społecznych i ekonomicznych determinacji378. 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 “adekwatnej struktury 

dla krytycznych społecznych pytań”379. Krytyka społeczeństwa panoptycznego ma charakter zbyt 

jednostronny, podczas gdy późniejsze podejście za bardzo koncentruje się na indywiduum, w 

niewielkim stopniu analizując społeczne i polityczne warunki wyjściowe do samokreowania się 

jednostek 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. Polegają raczej na uzupełnianiu braków i niedociągnięć ujęć 

wcześniejszych, stanowią efekt przemyśleń wcześniejszych sprzeczności, choć trudno traktować jego 

dzieło 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 archeologie). 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 dla praktyk autokreacji, zmiany, transgresji. Mówi o tym 

                                                           
377 W swych wykładach z lat 80-tych często będzie mówił o jednostronności swych poprzednich 
rozwaŜań dotyczących jednostki. 
378 W eseju Podmiot i władza, Foucault wyraźnie odróŜnia stosunki władzy od komunikacji 
językowej, 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 działalności zmierzającej do celu, komunikacji i władzy” PiW, 
s. 185. 
379 Thomas McCarthy, The Critique of Impure Reason, "Political Theory", vol 18, (August 1990), 
s. 436. 
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Foucault w swym tekście odwołującym się do Kanta i Oświecenia, gdzie francuski filozof próbuje 

wprost definiować krytyczną funkcję własnej filozofii i historii. 

4.2.3. Krytycyzm Foucaulta jako problematyzacja 

 Dean Michell380 wyróŜnia trzy moŜliwe rozumienia teorii w naukach społecznych: teorie 

progresywne, teorie krytyczne i problematyzacje. 

 Model pierwszy, teoria progresywna, proponuje wizje społecznego postępu poprzez 

teleologię rozumu, technologii, produkcji. Jego egzemplifikacje moŜemy odnaleźć w teoriach 

oświecenia, XIX-wiecznym pozytywizmie Comte'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 teoria krytyczna, gdzie obecne postacie rozumu 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 

rozwiązań alternatywnych (np. rozumu nieinstrumentalnego). Ten rodzaj narracji oferuje nam 

emancypację i rodzaj “świeckiego zbawienia”. Przedstawicielami tego rodzaju “krytycznego 

modernizmu” jest Habermasowska teoria komunikacyjnej racjonalności oraz Horkheimera i Adorna 

dialektyka oświecenia. Odrzuca się tutaj model nauk ścisłych na rzecz metod i perspektyw 

specyficznych dla kultury i społeczeństwa. 

 Trzeci typ praktyki intelektualnej opiera się na problematyzacji. Polega on na analizie 

historycznych rodzajów wiedzy i prawd, nie odwołując się do jakiegoś źródła prawdy, czy celu ku 

jakiemu miałyby dąŜyć. Chodzi tutaj o “zaburzenie narracji dotyczących postępu i pojednania, 

znajdowanie pytań tam gdzie inni lokują odpowiedzi”381. Próbuje się tutaj problematyzować te rodzaje 

teorii, które pozostawiają miejsce na “toŜsamość ahistorycznego podmiotu”, które mówią o ludzkiej 

naturze, czy pewnej apriorycznej postaci racjonalności382. Mimo Ŝe 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” (4). Oczywiście ten model teorii jest charakterystyczny obok Nietzschego dla Foucaulta.  

 Fakt, Ŝe Foucault rzadko uŜywał wobec swego podejścia pojęcia “krytyka”383, ma swoją 

przyczynę w specyficznym rodzaju krytyki jaką uprawiał. Sens tego pojęcia w jego uŜyciu ulega 

transformacji. Nie jest to juŜ praktyka uprawomocniania przedmiotu poddanego ocenie, wykazywania 

niedomogów współczesnej rzeczywistości, po to aby odnaleźć teoretyczną podstawę dla idealnych 

                                                           
380 Mitchell Dean, Critical and Effective Histories, Routledge 1994, s. 3-4. 
381 Ibidem, s. 4 
382 Zob. Débat avec Michel Foucault (szczególnie rozdział Le probléme des Rationalités, s 46-
51) w: L'impossible prison, Editions du Seuil 1980. 
383 Na temat pojęcia “krytyka” zob. S. Benhabib, Critique, Norm, Utopia: A Study of the 
Foundations of Critical Theory, New York: Columbia University Press 1986, ss. 19-21. Zob. 
teŜ Krytyka i krytycyzm w nauce, Warszawa, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 1998 
(materiały z konferencji). 
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rozwiązań, lecz analiza samych załoŜeń na których opierają się obecne praktyki. Foucault nieustannie 

kontestuje te załoŜenia, jego nominalistyczne podejście do historii kwestionuje “przedmioty”, 

problematyzuje, dekonstruuje pojęcia uznawane dotychczas za oczywiste, niezmienne; pojęcie 

podmiotu, rozumu, seksu, psychozy itp. Poprzez krytykę współczesnych oczywistości, poprzez 

wykazywanie niekoniecznego charakteru rzeczy, które mogłyby się wydawać koniecznymi, jego 

krytyka ma na celu zwiększenie dystansu ludzi do rzeczywistości w której uczestniczą. Odrealniając 

przedmioty społecznego świata, stwarza moŜliwość alternatywnego organizowania współczesnych 

praktyk władzy i wiedzy, nie dając jednocześnie alternatywnego, całościowego rozwiązania. 

 JeŜeli nawet Foucault przedstawia wizję dominacji i kontroli obecnej we współczesnych 

kapitalistycznych społeczeństwach nie uŜywa pojęć represji, alienacji, ideologicznej mistyfikacji. 

Odrzuca Reichowsko-Marcuse'owski model odkrywania prawdy ukrytej w wyniku represji 

instynktów, czy pojęcie wyzwolenia poprzez uwolnienie poŜądań spod represji. 

 Foucault w swych analizach jednostek nie wychodzi od modelu autonomicznego podmiotu 

(np. od modelu liberalnego) który w rzeczywistości podlegałby stłumieniu, alienacji. Jego analizy 

praktyk dyscyplinarnych, mechanizmów władzy, dominacji, mają charakter pozytywny: relacje 

władzy przyczyniają się raczej do “tworzenia” podmiotów, niŜ do ich alienacji, stłumienia, deformacji. 

Nie ma ukrytej prawdy pod relacjami władzy/wiedzy, którą moŜna by wypowiedzieć. Nie stara się on 

zdemistyfikować ideologicznych mechanizmów, które produkują irracjonalną wiedzę zaciemniającą 

racjonalny rdzeń rzeczywistości; przeciwnie ta władza w sposób bezpośredni formuje nasze ciała i 

nasze toŜsamości. Rajchman stwierdza: “Jeśli krytyką nazywamy ujawnienie nierozpoznanych działań 

władzy w ludzkim Ŝyciu, to oczywistym jest, iŜ Foucault był zaangaŜowany w krytykę, Ŝe był 

krytycznym teoretykiem”384. 

  Autor Archeologii wiedzy nie ustanawia kryteriów, które dzieliłyby wiedzę na mniej lub 

bardziej wartościową, nie posiada kryteriów, które oddzielałyby wiedzę prawdziwą od ideologicznej 

mistyfikacji. Interesuje go raczej jak same te normy powstawały, jak mają przypadkowy i historyczny 

charakter. Foucault nie poszukuje prawdziwych interesów czy norm, którym powinniśmy się 

podporządkować jeśli chcemy być racjonalnymi jednostkami np. w dziedzinie ludzkiej seksualności. 

W drugim i trzecim tomie Historii seksualności stara się wręcz wykazać Ŝe nasze normy seksualnej 

powściągliwości wpisane w chrześcijański regime ciała róŜnią się od greckiego regime du aphrodisia, 

wraz z jego koncepcją męskości i miłości do szlachetnie urodzonych chłopców. Co więcej jego 

analizy dotyczące “doświadczenia seksualności” nie tyle podąŜają w poszukiwaniu jego racjonalnej 

postaci, co 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 np. jak nasze doświadczenie seksualności stało się 

częścią prawdy o człowieku przenosi akcent z prób dociekania o moŜliwość emancypacji seksualnych 

pragnień na poszukiwania nowych form seksualności. 

                                                           
384 J. Rajchman, Michel Foucault: The Freedom of..., s. 58. 
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4.2.4. Dwa pojęcia krytyki 

 Foucault świadomy jest jak wiele podobieństw istnieje pomiędzy nim a szkołą frankfurck ą. 

Thomas McCarthy385, znawca szkoły frankfurckiej, wymienia niektóre z nich: 

1. Foucault i szkoła Frankfurcka twierdzą, Ŝe rozum osadzony jest w kulturze i społeczeństwie, 

uwikłany we władzę i interesy, historyczną zmienność kategorii i kryteriów. Nie odwołują się, ani do 

introspektywnych badań świadomości, ani do form językowych i “dyskursywnego idealizmu”, 

abstrahujących od praktyki społecznej. 

2. Negują kartezjański obraz autonomicznego racjonalnego podmiotu przeciwstawionego 

światu przedmiotów. Poznający i działający podmiot jest wcielony w “ciało społeczne”, które 

wytwarza jego myślenie i działanie. 

3. Postulują (podobnie jak Kant) prymat praktyki nad teori ą. Praktyki epistemiczne tak jak i 

pozostałe winny być rozumiane w ich społeczno-kulturowym kontekście. 

4. Racjonalność obecna w technikach obliczania, regulacji i administrowania, która zaczyna 

dominować w nowoczesnym społeczeństwie, dąŜy ku efektywniejszym formom dominacji. 

5. Oba podejścia mają cel krytyczny, chociaŜ rodzaj krytyki jaki stosują jest odmienny.  

 

 Te róŜne metody krytyczne między obydwoma podejściami interesują nas najbardziej, 

albowiem tutaj najlepiej moŜna zobaczyć specyfikę myśli Foucaulta, którego postawa zbieŜna jest z 

myślą Nietzschego, natomiast Habermas idzie tropem Hegla i Marksa poszukując adekwatniejszej 

formy racjonalności. 

 Pojęcie krytyki ma swoją tradycję od Kanta386 i Hegla, poprzez młodoheglistów i Marksa, 

we współczesnej myśli społecznej najczęściej wiązane jest z Teorią Krytyczną. W tym znaczeniu jest 

ono elementem triady “krytyka-prawda-emancypacja” . Tutaj krytyka, dla której początkowo 

wzorcem był marksizm i psychoanaliza, jest postrzegana jako proces ujawniania prawdy, która z kolei 

umoŜliwia emancypację. Nie tylko chodzi o wykazanie nieprawdziwości niektórych twierdzeń i 

wykrycie ukrytej wśród nich prawdy, lecz ujawnienie, iŜ to zanurzenie prawdziwych twierdzeń w 

elementach jej obcych jest przyczyną społecznej dominacji, zniewolenia. Krytyka zakłada tutaj 

perspektywę uniwersalnych wartości oraz interes emancypacyjny człowieka, tłumiony i deformowany 

przez obecne formy racjonalizacji. Teoria krytyczna zakłada własną normatywną pozycję, z punktu 

                                                           
385 Zob. The Critique of Impure Reason. Foucault and the Frankfurt School, “Political Theory, 
Vol. 18, No. 3, August 1990, ss. 437-441. 
386 D. Owen (1994, ss. 3 i 141) twierdzi, Ŝe współczesna debata na temat krytycznej refleksji, 
która najsilniej jest widoczna w opozycji między modernizmem a postmodernizmem, znajduje 
swe korzenie w po-kantowskiej filozofii z której wyłoniły się dwie tradycje. Pierwsza od 
Hegla, przez Marksa, do Habermasa, polega na realizacji nowoczesności poprzez zwiększenie 
samoświadomości własnego autentycznego bycia, oraz przez wypracowanie normatywnych 
kryteriów dla 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 wykazywać 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 
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widzenie której buduje się polityczną wizję i moŜe oceniać systemy władzy. W ten sposób społeczny 

krytyk mówi z perspektywy uprzywilejowanego dostępu do wyŜszego świata wartości. Nie znaczy to 

wcale, Ŝe mamy do czynienia jedynie z dogmatyzmem, albowiem kaŜda postawa filozoficzna 

zmuszona jest prowadzić nieustanna dyskusję z krytycznymi argumentami, jak stwierdza Z. 

Cackowski: “krytycyzm filozofii Ŝąda, aby pewność się usprawiedliwiała”387 

 Takie pojęcie krytyki napotyka szereg ograniczeń, poniewaŜ ona sama musi być odporna, 

niekrytykowalna (zobacz nietzscheańską krytykę Kanta). Prawda jaką demaskuje musi być bez 

wątpienia prawdziwa, koniecznym jest dogmatycznie zakładać aprioryczne pojęcie prawdy aby nie 

stracić własnego gruntu (krytyki)388. Zakłada się tutaj fundamentalną dystynkcję między prawdą a 

ideologią. W przeciwnym razie teoria ulega samodestrukcji, czego przykładem jest Horkheimera i 

Adorno Dialektyka oświecenia, gdzie “myślenie widzi tedy, Ŝe ograbiono je z moŜliwości 

aprobującego 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 panujące kierunki myślenia”. 

Frankfurczycy analizują proces instrumentalizacji rozumu, która związana jest z XVII-wieczną 

rewolucją w naukach matematycznych i fizycznych. 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”389. Dialektyka oświecenia polega na utoŜsamieniu racjonalizacji z reifikacją – świat 

staje się obiektem instrumentalnego i technicznego panowania. 

 Foucault jest świadomy odrębności swojego podejścia wobec szkoły frankfurckiej. Nie chce 

jak oni 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 obejmuje jakieś fundamentalne doświadczenie: a więc na szaleństwie, chorobie, 

śmierci, zbrodni, seksualności itd.” (PiW, s. 176). Podejście Foucault traktuje krytykę w na tyle 

odmienny sposób, Ŝe Dean proponuje uŜycie w stosunku do jego postawy pojęcia “krytycyzm” 390. 

Nie zakłada się tutaj uniwersalnego podłoŜa skąd 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 polityki, których genealogię stara się zanalizować; jeśli chce być 

konsekwentny nie moŜe szukać swego punktu odniesienia poza kulturą. Nie mówi więc o jednym 

                                                                                                                                                    

1978, szczególnie rozdział “Tradycja filozoficzna a zagadnienie <<Krytyki>>” ss.9-36 (tam 
równieŜ bibliografia dotycząca “krytycyzmu filozoficznego” (s. 9). 
387 Cackowski, Z., Wartość myślenia krytycznego, ”Człowiek i Światopogląd” 
1983, nr 12. 
388 Mitchell Dean zgłasza w stosunku do tej koncepcji krytyki trzy uwagi: 1) Dlaczego 
demaskowanie nieprawdy ma ujawniać prawdę? MoŜliwym jest np. Ŝeby to demaskowanie 
uwalniało wyłącznie nieprawdę, 2) Ta krytyka skierowana jest na patologiczny charakter 
społeczeństwa jako całości: "Krytyka przyjmuje totalną relację w stosunku do swego obiektu 
nawet za nim się na niego skieruje" (M. Dean, Critical and, s. 118), 3) Z poprzedniego totalnego 
ujęcia wynika moŜliwość końca krytyki w postaci ogólnej emancypacji. 
389 Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, 
Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN 1994, ss.12, 106. 
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Rozumie, lecz róŜnych postaciach racjonalności. Nie odwołuje się  do “wielkiej” krytyki, lecz do 

krytycyzmu róŜnych sfer społecznej praktyki np. więziennictwa, psychiatrii. Czyni to nie w imię 

jakiegoś ogólnego emancypacyjnego procesu, lecz poprzez analizę konsekwencji poszczególnych 

praktyk, pyta o to, ile kosztuje przyjęcie takiej a nie innej postaci rozumu. Szczególnie interesują go 

moŜliwości osiągnięcia maksymalnej wolności i autonomii jednostek i społeczności, walczy o 

ograniczenie form dominacji, szczególnie dotyczących grup mniejszościowych np. więźniowie, 

mniejszości seksualne, chorzy psychicznie itp. Foucauldiański krytycyzm, kontestujący załoŜenia 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”391. Czynność krytyki musi być nieustannie 

podejmowana na nowo, nie ma ostatecznych rozwiązań, a kaŜde dotychczasowe pozytywne 

rozwiązanie moŜe stać się elementem negatywnych 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 

pozytywności, a róŜnica staje się przedmiotem odpowiedniej afirmacji, wyzwalają one moc agresji i 

selekcji, która unicestwia pięknoducha, pozbawiając go toŜsamości i niszcząc jego dobrą wolę”392. 

Zapytany czy darzy sympatią greckie podejście do moralności, czy stanowi ono dla niego alternatywę, 

Foucault odpowiada: 

“Nie! Nie szukam alternatywy; nie moŜna znaleźć rozwiązania problemu w rozwiązaniu innego 

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 samo). Jeśli wszystko jest niebezpieczne to cały czas mamy coś do 

zrobienia. Tak więc moja postawa nie prowadzi do apatii, ale do hyper- i pesymistycznego 

aktywizmu”393. 

 “Teorie” Foucault nie są więc zwyczajnymi utopiami. Nie chodzi tutaj o projektowanie 

idealnego społeczeństwa (np. wyemancypowanego), lecz raczej próbę ironicznego dystansu wobec 

współczesnej rzeczywistości, poprzez np. 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 cierpliwość na pilne 

rozpatrywanie niepokojącej istoty seksu; uśmiech wywoła, być moŜe, przypomnienie niegdysiejszej 

wiary, Ŝe w tej dziedzinie spoczywa prawda nie mniej drogocenna niŜ prawdy wyrywane ziemi, 

                                                                                                                                                    
390 Mitchell Dean, Critical and ..., s. 119 
391 John Rajchman, Michel Foucault: The Freedom of ..., s. 93. 
392 G. Deleuze, RóŜnica i powtórzenie, Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 23. 
393 M. Foucault, Afterword: the Subject and Power, w: H. Dreyfus i P. Rabinow, Michel 
Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, wyd 2 , Chicago 1983 s. 231/232. 
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gwiazdom, czystym formom ludzkiej myśli; zadziwiać będzie Ŝarliwość pozorowania, Ŝe 

wydobywamy z mroku seksualność...”  (HS, s. 138). 

 W przypadku francuskiego filozofa moŜna by zaproponować analogicznie do modelu 

“krytyka-prawda-emancypacja” model “krytycyzm-problematyzacja-opór” , gdzie 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; są 

moŜliwości innego porządkowania świata. Czynimy to, aby wykazać moŜliwości oporu (résistance), 

zmiany dotychczasowych relacji władzy. Jest to więc taki rodzaj krytyki, który nie jest w stanie 

przyjąć ponadkontekstualnej perspektywy, który polega na uświadomieniu nam naszych uprzedzeń (w 

naszej samowiedzy) oraz “mechanizmów”, które przyczyniają 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 poprzez samo ukazanie praktyk władzy, rozluźnia jej uchwyt, 

kwestionuje naturalność i konieczność tych praktyk. Foucault wcale nie twierdził, 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 Foucault mają charakter fikcji, poniewaŜ nie 

zakładają jakiejś "prawdziwej" wiedzy o historii. Jak stwierdza Deleuze komentując stwierdzenie 

Foucault “zawsze pisałem tylko fikcje”: “Ale nigdy fikcja nie wytworzyła tyle prawdy i realności”394.  

 Dlatego moŜna powiedzieć, iŜ Foucault jest nie tylko filozofem władzy, która nami rządzi, 

jako przypadkowa, ślepa siła rozproszona, niczym mgła aerozolu, a jednocześnie wszechobecna, bo 

jak gdyby rozpuszczona w naszej krwi395. MoŜna powiedzieć wręcz co innego, Ŝe Foucault jest 

filozofem wolności: kształtują nas relacje władzy, które jednakŜe nie są konieczne i które moŜemy 

zmienić, którym moŜemy się oprzeć. To poszukiwanie za pomocą racjonalnych, choć nie 

dogmatycznych (brak apriorycznego pojęcia racjonalności) postaw, wolności i autonomii łączy jego 

dzieło z projektem oświeceniowym. 

4.2.5. Pomiędzy skrajnościami 

 Foucault w swym tekście o Oświeceniu stara się wygrywać sprzeczności samej myśli Kanta, 

sprzeczności między historycznością a transcendentalizmem, 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 Krasnodębskiego “wynikają 

z wewnętrznego napięcia jego myśli, nie są prostą niekonsekwencją wielkiego myśliciela, lecz 

poniekąd sprzecznością epoki”396. 

                                                           
394 Gilles Deleuze, Foucault, Paris: Minuit 1986, s. 128. 
395 Por. Bogdan Banasiak, Michel Foucault – Mikrofizyka władzy, “Literatura na Świecie” 
6(203) 1988. 
396 Zdzisław Krasnodębski, Upadek idei postępu, 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 
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 Być moŜe sam projekt Oświecenia jest takŜe uwikłany w takie sprzeczności, tak Ŝe jego 

spadkobiercami czuć się mogą zarówno “dogmatyczni” zwolennicy, jak i “pozorni” przeciwnicy397. 

Jak powiada Stefan Morawski: “współczesną myślą nie jest to jedynie, co się w ostatnich dwu 

dekadach wyłoniło. Współcześni są w jednakowym stopniu i ci, którzy bronią tzw. postmodernizmu, i 

ci, którzy 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”398. 

 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 samym oświeceniu”399. Ale właśnie ci sami spadkobiercy 

oświecenia, nawołują do krytycznego myślenia, które “wymaga dziś zajęcia stanowiska w obronie 

resztek wolności, w obronie dąŜeń do rzeczywistego humanizmu, nawet jeśli wydają się one bezsilne 

w obliczu wielkiego pochodu historii”400. 

 Dlatego Foucault nie chce negować Oświecenia, co samo stanowiłoby zgodę na “szantaŜ 

oświecenia”, lecz w nim samym dostrzega juŜ zawartą samonegację. Jak powiada Kant zaraz po 

paradoksalnym stwierdzeniu “myślcie ile chcecie i o czym chcecie, ale bądźcie posłuszni!”401: 

“Stajemy tu wobec dziwnego, niespodziewanego biegu spraw ludzkich, biegu, w którym – jeśli 

rozpatrywać go z grubsza – prawie wszystko jest zawsze paradoksalne”402. Foucault (jako “uczeń” 

Kanta) postrzega wszystko jako paradoksalne. Jego oscylacja pomiędzy determinizmem, w którym 

podmiot 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 wartości 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 prawdą i wolnością (co 

                                                                                                                                                    

pozytywny. Jak stwierdza Krasnodębski: "Pogodzenie ze sobą planu natury i rozumnego planu 
człowieka, nieuchronność biegu historii z wolnością człowieka jest nie tylko podstawowym 
problemem historiozofii Kanta, lecz powraca potem w innych filozofiach dziejów jako 
nierozwiązalny dylemat" (Krasnodębski 1991/39). 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. 
397 Por. Geoffrey G. Harpham, So...What Is Enligtenment? An Inquisition into Modernity, 
“Critical Inquiry” 20 (Spring 1994), ss.524-556. 
398 O Filozofowaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis, Toruń, Wydawnictwo 
Adam Marszałek 1995, s. 14. 
399 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka Oświecenia, s. 13. 
400 Ibidem, s. 9. 
401 I. Kant, Co to jest Oświecenie?, s. 60. 
402 Ibidem, s. 60 (podkreślenie moje, - AK) 
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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 

kwestionując dotychczasowe załoŜenia (równieŜ swoje własne), testując granice, moŜemy pracować 

nad wolnością. 

 Habermas stwierdza, Ŝe sprzeczności Foucault, są powtórzeniem “instruktywnej 

sprzeczności” Kanta, np. “kiedy wyjaśniał rewolucyjny entuzjazm jako znak dziejów pozwalający 

inteligibilnemu zadatkowi rodzaju ludzkiego przejawić się w świecie fenomenów”403. Habermas, w 

dwuznacznym hołdzie złoŜonym po śmierci Foucault, w sposób o wiele bardziej Ŝyczliwy niŜ w 

komentarzach wcześniejszych, wręcz z uznaniem spogląda na powrót Foucault do oświeceniowej 

tradycji krytycznej. W jego pismach dostrzega to, co widział w nim jako człowieku, który z jednej 

strony świat “obserwował ze stoickiego punktu widzenia”, powściągliwego, powaŜnego, 

obiektywnego uczonego, a “polityczną witalnością łatwego do zranienia, subiektywnie pobudliwego, 

wraŜliwego moralnie intelektualisty”404. To właśnie “oscylacje” i “napięcia” myśli Foucaulta, wydały 

mu się nadzwyczaj cenne. Jak stwierdza: “Być moŜe pod koniec Ŝycia do Foucaulta dotarła moc tej 

sprzeczności, wciągając go w krąg filozoficznych sporów na temat współczesności, które chciał 

rozsadzić od środka”405.  

 Te oscylacje i labilność myśli wynikają z niemoŜności zajęcia jakiegoś określonego miejsca, 

jakiejś teoretycznej pozycji oraz niechęcią przed jakąkolwiek etykietką. Wydaje się, Ŝe dla Foucaulta, 

jak powiada Z. Cackowski “Ŝycie rozumu, znajduje się MIĘDZY” 406. Między porządkiem i chaosem, 

chociaŜ wydaje się, Ŝe tendencje odśrodkowe, pochwała róŜnorodności wydają się dla Foucaulta 

waŜniejsze niŜ “ostateczny” porządek.  

 Okazuje się, Ŝe juŜ w latach 60-tych Foucault był świadom, iŜ jego archeologia posiada 

“niepewny”, chwiejny status. Dostrzega trudności braku “ugruntowania” własnego dyskursu, 

trudności dylematu empiryczne-transcendentalne. Z jednej strony zadaniem archeologii jest 

“atakowanie ostatniej reduty myśli transcendentalnej”. Z drugiej strony, podejmuje “li tylko 

empiryczne badania poświęcone zjawianiu się i przekształcaniu dyskursów”. JeŜeli więc, jego dyskurs 

ma jedynie wymiar empiryczny, to czy jest w stanie “uniknąć naiwności wszystkich pozytywizmów?” 

(AW, s. 244), czy jest w stanie stawiać pytania radykalne, kwestionować rzeczy na poziomie 

transcendentalnym (filozoficznym?): 

“I jakŜe by twoje przedsięwzięcie mogło funkcjonować jako podwaŜenie problematyki początku 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, jako kolejny element, w wymiar, od 

którego usiłuje się przecieŜ uwolnić. Albo więc nas nie dosięga, albo go odzyskujemy” (AW, s. 244). 

                                                           
403 J. Habermas, Uwagi dotyczące, s. 77. 
404 Ibidem, s. 74. 
405 J. Habermas, Celując w samo serce współczesności, Kalifornia 1984, “University 
Publishing 13, za Magala, Gra o Ŝycie, “Odra” 1995/4, s. 55. 
406 Zdzisław Cackowski, Rozum między chaosem a “Dniem Siódmym” porządku, Lublin, 
Wydawnictwo UMCS 1997, s. 43. 
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 Foucault stwierdza wprost, Ŝe “unika gruntu”, dokonuje “decentracji nie dającej przywileju 

Ŝadnemu centrum”. Sugeruje jednak, Ŝe być moŜe podejmie powyŜsze 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” (AW, s. 247).  

 Podobny problem napotykają jego późniejsze analizy władzy, które nie powinny wychodzić 

od teorii władzy, ale nie mogą obyć się bez “konceptualizacji”: “Tym, co naleŜy sprawdzać, jest w 

pierwszym rzędzie <<instrumentarium pojęciowe>>. Oznacza to, iŜ konceptualizacja nie powinna się 

opierać na zamkniętej 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 konceptualizacji” (PiW, s. 175). Foucault wielokrotnie 

podkreślał, ze nie ma “ogólnej teorii” władzy, w 1977 mówił: “nie mamy ogólnej teorii pozwalającej 

ją [t.j. władzę, AK] ująć, postępuję jak ślepy empirysta, to znaczy znajduje się w najgorszej sytuacji. 

Nie mam ogólnej teorii i nie mam teŜ pewnego narzędzia”407.  

 Foucault jest spadkobiercą problemów myśli Nietzschego, która odsłaniała “ukryty 

mechanizm aktywności filozoficznej”, oraz demaskowała wściekłość “kapłanów”, “pretendujących do 

uniwersalnej wiedzy”. Musi ustosunkować się do pytania, które w imieniu Nietzschego stawia Pierre 

Klossowski: “Kim jest filozof, który zrzucił kapłańską maskę prawdy?”408.  

 Mamy tutaj do czynienia z rodzajem szeroko pojętej hermeneutyki, która będąc 

antyfundamentalna, antyplatońska, antydualistyczna, nie jest w stanie przedstawić 

“fundamentalnego” argumentu przeciwko fundamentalizmowi. Jak powiadają Dreyfus i 

Rabinow: “moŜliwość działania nie moŜe być ugruntowana w uniwersalnych ahistorycznych teoriach 

indywidualnego podmiotu … czy w warunkach społeczności i rozmowy, ale najbardziej kłopotliwe w 

naszej obecnej sytuacji jest to, Ŝe w rzeczywistości takie usiłowania zachęcają do tego, odnośnie 

czego, wszystkie druŜyny winny się zgodzić”409. Efektem tego klasycznego problemu 

samoodniesienia jest cały szereg reinterpretacji i autotransformacji, których częścią była propozycja 

wyznaczenia nowego etosu intelektualisty, będąca próbą wykroczenia poza dotychczasowe 

pojmowanie jego roli i funkcji. 

 Krytyka koncepcji Foucault (np. Taylor, Habermas, Fraser) skoncentrowana 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 władzy (odróŜnia od stosunków dominacji), wprowadza pojęcie jaźni, oraz odwołuje się do 

oświeceniowego etosu i nawiązujących do staroŜytności praktyk 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 od 

                                                           
407 Dits et Écrits, tom III, s. 404. 
408 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, 
Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996, s. 32. 
409 Dreyfus i Rabinow, What is Maturity? Habermas and Foucault on <<What is 
Enligtenment?>> (D. Hoy,  Critical Reader, Oxford: Basil Blackwell), s. 118. 
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spójności i jednoznaczności. Stanowią one raczej pełną sprzeczności zagadkę z której moŜna jedynie 

odczytać niejasne intencje autora. 

4.3. Intelektualiści i krytyka 

 Analizy krytycyzmu myśli Foucaulta byłyby niepełne, gdybyśmy nie uwzględnili krytycznej 

funkcji i postawy intelektualisty, jaką próbuje zdefiniować francuski filozof. Pytania o status 

intelektualisty stają się nieuchronnie pytaniami o własną toŜsamość, o własną funkcję, rolę i 

moŜliwości filozofa, pisarza, czy naukowca (eksperta) w kulturze; albowiem funkcja intelektualisty 

jest nieuchronnie uwikłana w szczególnie interesujące Foucaulta relacje z władzą, z działaniem, 

polityką. W zasadzie mamy tutaj do czynienia z powtórzeniem nietzscheańskiej krytyki “wyobraŜenia 

o filozofie” jako “mędrcu, przyjacielu mądrości i ascezy”410 

4.3.1. Intelektualista “szczegółowy” 

 Zainteresowanie Foucault lokalnymi i regionalnymi systemami wiedzy wyznacza rodzaj 

intelektualnej praktyki, która jest im podporządkowana. Dlatego Foucault wprowadza opozycję 

między intellectuel universel i intellectuel spécifique. Przeciwstawia się funkcji intelektualisty 

“uniwersalnego”, który byłby w stanie ujrzeć to, co dobre, prawdziwe i sprawiedliwe, aspirować do 

bycia nosicielem uniwersalnych norm, lub procedur dla ich wyznaczenia. Taką rolę intelektualisty 

wyznaczała według autora Historii seksualności przez długi czas “lewica”; miał on niczym proletariat 

(który był nosicielem uniwersalności, lecz mało świadomym, niezreflektowanym) spełnić globalne 

cele; był mistrzem prawdy, świadomością i sumieniem nas wszystkich411. Według Foucault ta 

klasyczna profetyczna funkcja intelektualisty obecnie znika, choć jest wielką pokusą znajdującą wzór 

w modelu greckiego mędrca, Ŝydowskiego proroka, czy rzymskiego prawodawcy: “Intelektualista par 

excellance był niegdyś pisarzem – jako uniwersalna świadomość, wolny podmiot, przeciwstawiony 

był tym, którzy byli jedynie kompetencjami w słuŜbie Państwa czy Kapitału -– technikami, sędziami, 

nauczycielami. Od tamtej pory (…) próg pisania jako sakralizujące znamię intelektualisty zniknął” 412. 

Foucault opowiada się za intelektualistą, który nie wywodzi się jak poprzednik od prawnika i pisarza, 

lecz od uczonego i eksperta (prekursorami są tutaj Darwin i Oppenheimer). Ten nowy intelektualista 

“szczegółowy”, który skierowany jest przeciwko (w kontekście francuskim) “zaangaŜowanemu” 

Sartre’owi, który tak pisał do Merleau-Ponty’ego: “Ale ja Ci zarzucam rzecz o wiele gorszą, to, Ŝe 

wycofujesz się w okolicznościach, w których powinieneś podjąć decyzję jako człowiek, jako Francuz, 

                                                           
410 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 9. 
411 Por. Bernard Henry-Lévy, Pochwała intelektualistów, tłum. Maria śurowska, w: “Literatura 
na Świecie” nr 8-9 (205-206), 1988, ss.435-448 (Eloge des intellectuels, Grasset, 1987) 
412 M. Foucault, Entrentien avec Michel Foucault:, w: Dits et écrits tom III (1976-1979), s. 
155. 
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jako obywatel i jako intelektualista – biorąc swoją <<filozofię>> za alibi”413; skierowany jest 

przeciwko grupie Tel Quel, z którą wcześniej Foucault sympatyzował (w ten sposób składa jak gdyby 

donos na samego siebie), stwierdzając, iŜ ta cała “teoretyzacja pisma, którą widzieliśmy w latach 

sześćdziesiątych, byłą niewątpliwie jedynie łabędzim śpiewem”414. 

 Nowy typ intelektualisty powstał jako efekt społeczno-historycznej zmiany roli jednostki, jej 

politycyzacji (intensyfikacja mechanizmów obiektywizacji i subiektywizacji jednostek) i zmianie roli 

dotychczasowych fachowców: lekarzy, psychiatrów, socjologów, techników laboratoryjnych; ich 

wiedza stała się coraz waŜniejsza w ramach lokalnych sieci władzy.  

 Jakie więc zadania i funkcje ma nowy intellectuel spécifique?: 

1. Działa w swych specjalistycznych konkretnych sektorach: szpital, uniwersytet, laboratorium itp.  

2. Interesuje się specyficznymi problemami, bada rzeczywiste, codzienne, lokalne walki i konflikty. 

3. Interweniuje we współczesną walkę polityczną w imię swej lokalnej wiedzy naukowej (np. 

ewolucjonizm Darwina miał wpływ na socjalizm, na psychiatrię i kryminalistykę). 

 Zapewne na zmianę roli jaką przypisywano dotychczas pisarzowi i filozofowi, miały wpływ 

wydarzenia roku 1968, gdzie “intelektualista stwierdził, Ŝe masy go nie potrzebują dla zdobycia 

świadomości: wiedzą dobrze o co chodzi, nie mają złudzeń, wiedzą lepiej od niego i z pewnością są w 

stanie wyraŜać swe poglądy”415 To, co dotychczas rozpatrywano jako uniwersalne i konieczne, naleŜy 

postrzegać teraz jako pojedyncze i arbitralne; uprawiać lokalny krytycyzm, problematyzować, a nie 

legitymować to “co jest słuszne”. “Zadaniem intelektualisty – stwierdza Foucault - nie jest mówienie 

innym, co mają robić. Jakie miałby do tego prawo?”416. 

 Stosunek między oboma typami intelektualnej działalności nie jest dla Foucault 

jednoznaczny. Lokalny i specjalistyczny rodzaj działalności ma równieŜ swoje niebezpieczeństwa417, 

np. w postaci manipulacji ze stron partii politycznych i koncernów czy związków zawodowych418. 

Ograniczenie 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 penalnego we Francji, który ograniczył się do pracowników 

                                                           
413 “Sartre/Merleau-Ponty: Korespondencja”, tłum. J. Migasiński, “Sztuka i Filozofia”, 
10/1995, s. 26. 
414 M. Foucault, Entretien avec Michel Foucault, s. 155. 
415 M. Foucault, G Deleuze, Intelektualiści a władza, “Miesięcznik Literacki” 10-11/1986, s. 
175. 
416 M. Foucault, Troska o prawdę, s. 152. 
417 Z. Bauman, Nie odwzajemnina miłość: o państwie i intelektualistach, w: Nie pytajcie mnie 
kim jestem…, red. M. Kwiek, s. 172: “Foucault zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe potwierdzenie 
publicznej roli intelektualistów szczegółowych moŜe zostać powitane z niedowierzaniem. 
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 
zaściankowym, interesom danej profesji”. 
418 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 
stosunków społecznych. Sami intelektualiści stanowią ogniwa tego systemu władzy – idea, Ŝe 
są oni odpowiedzialni za świadomość i dyskurs wchodzi w skład systemu”. 
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społecznych i byłych więźniów). Okazuje się bowiem, Ŝe twórcy kultury wywodząc się z pośród 

ekspertów, nieustannie skazani są na coraz większą specjalizację, zamykającą ich w ramach funkcji i 

obowiązków wobec własnej profesji. 

 Francuski myśliciel odrzucając dotychczasową tradycyjną funkcję pisma, zarówno 

awangardową (tekstualną) oraz polityczną (wspólnotową), ma trudność w zaoferowaniu czegoś w 

zamian419. 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 przedstawicielem Ŝadnej szczegółowej dyscypliny; oscyluje więc między dwiema 

skrajnymi postawami. Jest nawet w stanie powiedzieć: “Nie pytajcie mnie, kim jestem, ani nie mówcie 

mi, abym pozostał taki sam” (AW, s. 43), chociaŜ jednocześnie podejmując historyczno-polityczny 

dyskurs nie moŜe być neutralny, musi stanąć po którejś stronie, nie moŜe zajmować pozycji “arbitra, 

sędziego, uniwersalnego świadka”420.  

 Zygmunt Bauman stwierdza, Ŝe Foucaulta pochwałę profesjonalistów moŜna rozumieć w 

dwojaki sposób. (1) W interpretacji “słabej”, moŜna przypuszczać, Ŝe kaŜdy specjalista w danej 

dziedzinie, poprzez to, Ŝe poszukuje, wyraŜa i rozpowszechnia pewien rodzaj wiedzy, bierze udział w 

politycznej działalności. Lecz jak stwierdza autor: “samo z siebie z trudem usprawiedliwia to 

uczynienie z <<psychiatrów i asystentów laboratoryjnych>> współczesnych następców i 

odpowiedników intelektualistów – nie tylko z racji ich <<nieświadomej polityki>>”421. (2) Według 

“mocnej” interpretacji, w wyniku nieustannych konfliktów z władzami politycznymi, klasy 

wykształcone dostrzegą powiązania między ich “lokalną” prawdą a ogólnym “reŜimem prawdy” 

(polityką) i zaczną się angaŜować w zagadnienia publiczne, zdobędą “świadomość polityczną” i 

zyskają zintegrowaną siłę polityczną. Wydaje się, Ŝe ta druga interpretacja była dla Foucaulta bardziej 

prawdopodobna; praca intelektualisty według niego:  

“Spełnia się w toku analiz, podejmowanych przezeń na gruncie znanych mu dyscyplin, których 

celem jest stawianie pytań pod adresem oczywistości i badanie postulatów, wstrząsanie 

przyzwyczajeniami, sposobami działania i myślenia, rozpraszanie potocznych mniemań, odnawianie 

kryteriów oceny zasad i instytucji, a w oparciu o tę re-problematyzację (w ramach której uprawia on 

swój specyficzny zawód intelektualisty) – uczestnictwo w tworzeniu woli politycznej (które pozwala 

mu ujawnić się w roli obywatela)”422. 

 Bauman wykazuje, Ŝe współczesne tendencje są zasadniczo odmienne (od tych, których 

spodziewał się Foucault). Okazuje się, Ŝe intelektualiści “szczegółowi” są dzisiaj przede wszystkim (1) 

                                                           
419 Zob. M. Kwiek, <<Powinni tylko iść za tym, który prowadzi…>>, czyli o filozofii i polityce 
(Sartre – Barthes-Foucault), s. 63. ”Co w takim razie pozostaje? Bardzo niewiele, jak się 
zdaje, chociaŜ zarazem rzecz niewykonalna: 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, intelektualnej specjalizacji? Jak przekonywać 
do tej roli, będąc funkcjonalnie – człowiekiem <<z poprzedniej epoki>>?” (s. 63). 
420 Dits et Écrits, tom III, s. 29. 
421 Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość …, s. 173. 
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ekspertami, “operatorami”, którzy “zawiadamiają ludzkim postępowaniem”, posiadają przy tym 

ezoteryczną wiedzę, która stanowi nieprzekraczalną granicę między ekspertem a odbiorcą usług. Nie 

mamy więc do czynienia z niwelacją tej granicy, procesem “oświecania mas”, upolityczniania 

fachowej wiedzy, na co wskazywałby postulowana przez Foucault funkcja intelektualisty 

poszczególnego. (2) Klasy wykształcone mają teŜ tendencje do podziału i specjalizacji; mają zadanie 

wykonywania swych zawodowych obowiązków: 

“KaŜda specjalność z pewnością pozostanie ezoteryczna (oraz, zaiste pozostanie ściśle strzeŜoną 

tajemnicą, której, której naleŜy uŜywać jako instrument do obniŜania wartości i trzymania na odległość 

<<niewtajemniczonych>> i chronienia <<swoich>> przed zewnętrznymi szarlatanami) nie tylko dla 

ludzi niewykształconych, ale równieŜ w stosunkach z innymi specjalnościami, które obecnie są w 

rzeczywistości albo potencjalnie, współzawodnikami w nieustannej walce toczącej się o bardziej 

korzystny podział niewystarczających środków”423. 

4.3.2. 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 (DIT, s. 667). Postawa krytyczna 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 programu metodologicznego i 

etycznego jest efektem utoŜsamienia się z Oświeceniową tradycją, która chce uczynić współczesne 

jednostki i społeczeństwa dojrzałymi i autonomicznymi. Jak więc uprawiać nieligitymizujący i lokalny 

rodzaj krytyki tak, Ŝeby był on efektywny? Jak uprawiać krytykę nie ustanawiając wpierw jakiejś 

teorii? Foucault w rozmowie z Deleuzem stwierdza: “nasza działalność jest równoległa do wysiłków 

tych, którzy walczą o władzę, nie rozjaśnia jej z bezpiecznej odległości. <<Teoria>> to regionalny 

system tych zmagań”424. Okazuje się więc, Ŝe teoria nie poprzedza praktyki, nie stanowi dla niej 

podbudowy425. Foucault stwierdza wprost: “ona jest praktyką”426. To w dyskursie humanistycznym 

wychodzi się od pewnej gotowej juŜ koncepcji bytu czy ludzkiej natury, które naleŜy jedynie 

potwierdzić i zrealizować.  

 U Foucault teoria i praktyka są jednym i tym samym, albowiem jego genealogie 

funkcjonują jedynie w ramach konkretnych historycznych 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 ludzkiej 

                                                                                                                                                    
422 M. Foucault, Troska o prawdę, s. 152 (podkreślenia moje AK). 
423 Z. Bauman, Nie odwzajemniona miłość s. 174. 
424 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści i władza, s. 175 (podkreślenie moje, AK). 
425 JuŜ w Słowach i rzeczach Foucault stwierdza: “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. 
Komendant, “Literatura na Świecie” , 6/1988 (203), s. 220. 
426 M. Foucault, G. Deleuze, Intelektualiści i władza, s. 175. 
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autonomii, wyraŜanej poprzez sprzeciw wobec szeregu (bardziej ogólnych) praktyk i dyskursów 

konstytuujących naszą subiektywność, musi być zrealizowana (dopełniona) w ramach konkretnych 

genealogicznych analiz (np. dotyczących medykalizacji chorych psychicznie), gdzie pewne dyskursy i 

praktyki dotyczą konkretnej grupy jednostek. Foucault aktywność krytyczna zawiera więc dwa 

momenty: (1) formalną ideę autonomii i wolności, jako moŜliwości autokreacji (autotransformacji), 

która wyraŜa się w ethosie nowoczesności, (2) konkretną treść odnoszącą się do walk 

poszczególnych grup jednostek (np. przeciwko traktowaniu homoseksualistów jako zboczeńców).  

 Esej o oświeceniu kończy się następującym stwierdzeniem: “Nie wiem czy dzisiejsze 

zadanie krytyki wymaga zaufania wobec Aufklärung; stale myślę, Ŝe to zadanie wymaga pracy nad 

naszymi granicami, to znaczy, uwaŜnej pracy nadającej formę naszym zniecierpliwieniom wobec 

wolności” (DIT, s. 578) 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 problemu 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”427. Według Foucault nawet 

“najlepsza” teoria nie posiada wystarczającego zabezpieczenia przeciwko błędnym wyborom 

politycznym, czego przykładem jest humanizm, który mógł być jednocześnie faszyzmem (przypadek 

Pohlenza). JuŜ Deleuze w swej ksiąŜce o Nietzschem stwierdził, Ŝe gdyby Nietzsche Ŝył dłuŜej 

“zobaczyłby, jak najbardziej krytyczne pojęcia zostają obrócone w najbardziej płaski, najpodlejszy 

konformizm ideologiczny”428. Nie znaczy to, Ŝe w imieniu teorii moŜna mówić wszystko, ale, Ŝe 

według autora Historii seksualności konieczna jest roztropna postawa “eksperymentalna” 

(“expérimentale”):  

“[W] kaŜdym momencie, krok po kroku, naleŜy konfrontować 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 eksperymentami, 

które w rzeczywistości stawiają je pod znakiem zapytania. Jeśli upieram się co do tej <<praktyki>>, to 

nie po to, aby <<stosować>> idee, lecz aby je przetestować (éprouver) i zmodyfikować (modifier)” 

(DIT, s. 585).  

 Dla Foucaulta nie jest waŜna całościowa teoria (de théorie d’ensemble), czy totalizacja, 

chce podejmować problemy, które są “konkretne i ogólne (généraux), na ile to moŜliwe” (DIT, s. 

587). Badanie relacji między rozumem i szaleństwem (raison/folie), jest przykładem analiz, które z 

jednej strony dotyczyły konkretnego problemu politycznego, a jednocześnie próbowały ukazać 

konstytutywny moment naszej historii. Problematyzacje, które analizował Foucault: obłęd, choroba, 

zbrodnia i seksualność, dotyczyły zarówno teorii, jak i praktyki. Dlatego stwierdza: “Koniecznym było 

podnosić je jako zarówno pytania dotyczące dnia dzisiejszego (questions d’actualite), i jako pytania 

historyczne, jako problemy moralne, epistemologiczne i polityczne” (DIT, s. 587). 

                                                           
427 M. Foucault, Troska o prawdę, s. 151. 
428 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 61. 
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 Intelektualiści szczegółowi, wspomagający krytykę, mogą się pojawić dopiero w ramach 

konkretnych analiz, które zogniskują grupę jednostek nurtowanych podobnymi pytaniami. Zadaniem 

intelektualisty jest stawianie pewnych pytań i problematyzowanie, które uczyni moŜliwym pojawienie 

się grupy ludzi, pewnego “MY”, to znaczy społeczności krytycznej, która będzie starała się 

przekroczyć, na tyle, na ile jest to moŜliwe, dotychczasowe ograniczenia, narzucane m in. przez 

humanistyczny dyskurs. Owen stwierdza, co następuje: 

“Genealogie Foucaulta są politycznie zaangaŜowane, co zapewnia ich etyczną odpowiedzialność 

wobec inności przez odmowę gestu legislacji i ich ograniczenie do ekonomii przykładowości 

(exemplarity), która usiłuje tworzyć uogólnioną społeczność formalną oceny i lokalną rzeczową 

(substantive) społeczność oceny. W tym samym czasie, Foucaulta zanegowanie idei światowo-

historycznej jednostki przenosi tą ekonomię przykładowości z jednostkowego geniuszu ku sposobowi 

myślenia, filozoficznemu ethosowi, w którym zawsze juŜ zaczynamy od początku”429. 

 Foucault nie nakazuje traktować swych analiz jako prawdziwych i fundamentalnych (“Jakie 

miałby do tego prawo?”), lecz przykładowych, gdzie pokazuje się, jak moŜna by realizować 

praktyczną krytykę w ramach konkretnych dziedzin. Jak stwierdza 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 chcecie” (TBS, s. 13). Przykładem tego 

spojrzenia jest jego Historia szaleństwa, która nie odwoływała się do jakiejś ściśle określonej 

społeczności, jakiegoś “MY”, lecz dopiero wtórnie zogniskowała wokół siebie szereg specjalistów i 

osób (między innymi antypsychiatrów), które uznały pytania stawiane w tej ksiąŜce za swoje własne. 

“R. Rorty podkreśla, Ŝe w tych analizach nie odwołuję się do jakiegoś <<my>> (<<nous>>)- do 

któregoś z tych <<my>>, których konsensus, których wartości, których tradycje tworzą strukturę dla 

myślenia i określają warunki w jakich to moŜe być potwierdzone. Ale problemem jest właśnie 

postanowienie, czy rzeczywiście odpowiednie jest umieszczenie siebie w obrębie <<my>> w celu 

utwierdzenia zasad, które ktoś rozpoznaje i wartości, które akceptuje; czy nie jest raczej koniecznym 

uczynić moŜliwym przyszłą formację <<my>>, poprzez wypracowanie (élaborant) pytania. PoniewaŜ 

wydaje mi się, Ŝe <<my>> nie moŜe być pierwotne wobec zapytywania: ono moŜe być jedynie 

rezultatem i w sposób konieczny prowizorycznym rezultatem -–pytania, które było postawione w 

nowych terminach, które ktoś formułuje” (DIT, s. 504). 

 Kiedy Foucault pisał ksiąŜkę o obłędzie nie było Ŝadnego <<my>>, do którego mógłby się 

odwołać, i którego ta ksiąŜka byłaby spontaniczną ekspresją (l’expression spontanée). Dopiero ci, 

którzy obok Foucaulta czytali Lainga, Coopera, czy Bassaglię, na podstawie tych dzieł mogli 

sformułować “społeczność działania” (communauté d’action). 

 Według Rajchmana, Foucault preferuje pewną krytyczną wizję społeczności. Ta 

“społeczność krytyczna” problematyzuje swoją toŜsamość, czyniąc charakterystyczną dla niej 

jednostkową “subiektywność” otwartą na nieustanne pytania, kwestionowanie i transformacje. 

Społeczność krytyczna dostrzega milcząco zakładane praktyki, jakie ludzie muszą nad sobą 

utrzymywać aby uzyskać określoną postać samoidentyfikacji. Foucault chce dostrzegać w kaŜdym 

systemie myślenia pojedynczość i przypadkowość. Nie oznacza to jednak konieczności uczestnictwa 
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w praktykach, których nie akceptujemy. Chodzi tu o podejmowanie nietotalitarnego sposobu 

myślenia, gdzie jedyną dopuszczalną władzą byłaby “przemoc” naszego teraźniejszego 

samokreowania. Dlatego Foucault w obliczu przypadkowej historyczności naszego istnienia nie 

popada w pesymizm i bezczynność. Jest raczej sceptykiem, nie totalnym, lecz szczegółowym, który 

jedyną drogę do świadomego, dojrzałego i krytycznego stosunku do siebie samych dostrzega w 

praktykach nieustannej pracy nad sobą, czy to jako społeczność krytyczna czy jako indywidualna 

jednostka. 

 Foucault w wywiadzie z F. Ewaldem (1984) stwierdza, Ŝe uwaŜa się za intelektualistę a nie 

po prostu za nauczyciela akademickiego, który wybierając pewną określoną dziedzinę rozwijałby swą 

aktywność “akceptując daną problematykę i próbując albo się nią posłuŜyć, albo zmodyfikować ją w 

niektórych punktach”430. Teraz uwaŜa, Ŝe zadaniem etyki intelektualisty jest nieustanna “zdolność 

brania rozbratu z samym sobą (co jest przeciwieństwem konwersji [nagłej iluminacji, czy 

nawrócenia])”. Nie chodzi więc tylko o zmianę sposobu myślenia innych (czego wymaga się od 

uniwersyteckiego profesora), lecz takŜe zmianę (transgresję) swego własnego sposobu myślenia: “Ta 

praca, polegająca na przekształceniu własnej i cudzej myśli, wydaje mi się stanowić racje bytu 

intelektualistów”431. MoŜna stwierdzić za Deleuzem, Ŝe filozof winien “myśleć aktywnie” i jak 

Nietzsche: “działać nie na czasie”432. 

 Ostatecznie okazuje się, Ŝe Foucault w poszukiwaniu swej intelektualnej funkcji, nie jest w 

stanie utrzymać trudnego zadania intelektualisty poszczególnego. Staje się, w interpretacji 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”433. Marek Kwiek (idąc za interpretacją Rorty’ego) stwierdza, Ŝe autor Historii seksualności nie 

był w stanie utrzymać zarysowanego podziału na intelektualistę uniwersalnego i poszczególnego, nie 

jest równieŜ w stanie poza te opozycje wykroczyć. Tak jak wcześniej francuski filozof oscylował 

pomiędzy antyfundamentalizmem a miejscami fundamentalistyczną, bo ontologizującą “analityką” 

władzy (władzy-wiedzy), następnie między antyoświeceniową nietzscheańską postawą, a poczuciem 

bycia intelektualnym spadkobiercą Oświecenia, czy między jednostką - artefaktem historycznych 

relacji władzy, a wolnym, autonomicznym i autokreatywnym podmiotem, tak teraz oscyluje między 

róŜnymi skrajnymi funkcjami intelektualisty. M. Kwiek stwierdza:  

“Intelektualista w klasycznym sensie wygoniony– powrócił, a więc Foucault piszący, a nie (<<lokalnie 

i regionalnie>>) działający. 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 (pomajowych) 

zmagań z władzą, gdy przyszła świadomość skromnych moŜliwości filozofa jako filozofa, pozostało 

                                                                                                                                                    
429 D. Oven, Maturity and Modernity, s. 217. 
430 Ibidem, s. 151. 
431 Ibidem, s. 151-152. 
432 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. S.113. 
433 M. Foucault, The Minimalist Self, w: L.D. Kritzman (ed.), Politics, Philosophy, Culture: 
Interwiews and Other writings 1977-1984, New York: Routledge 1988., s. 14. 
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uwodzenie pisaniem i dawanie siebie za przykład: klasyczny pomysł dostarczania exemplum dla 

potomnych”434. 

 Mimo wszystko warto podkreślić, Ŝe, samoświadomość Foucault co do społeczno-

politycznych funkcji i moŜliwości swego dyskursu, była nieco inna. Jego zainteresowanie 

“subiektywnością” i “podmiotem”, “troską o siebie”, wcale nie koliduje z rolą krytyka teraźniejszości, 

nie chce zajmować się on tylko sobą samym435. 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 dopełniające się archeologie i genealogie. 

Kiedy więc Paul Veyne przypisuje Foucault postawę filozofów antycznych “Dać Ŝyjącym 

exempla”436, 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 dać 

przykład potomnym 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 adekwatnością”, “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” 437.  

 Naszym celem nie jest akcentowanie radykalności estetycznego zwrotu późnego Foucaulta, 

lecz raczej podkreślanie, jak jego nowy styl uwzględniający podmiotowość i praktyki wolności, 

dopełnia postawę krytyka teraźniejszości.  

4.4. Jaźń, krytyka i transgresja 

 W latach 80-tych w myśleniu Foucaulta powraca podmiot. W przedmowie do UŜytku z 

przyjemności: autor mając świadomość jak ten powrót podmiotu moŜe wydawać się czymś dziwnym 

dla tych, którzy zapamiętali go jako piewcę “kresu człowieka”, stwierdza: “Człowiek sądził, Ŝe się 

oddala, a oto stoi na wprost siebie” (HS, s. 151). Nie jest to jednak powrót do filozoficznej 

antropologii, czy dyskursu humanistycznego, lecz do człowieka antyhumanizmu. 

 Etyczny zwrot w myśleniu Foucaulta nie prowadzi do głębszej i pełniejszej penetracji jaźni 

moralnej. Wręcz przeciwnie, chce raczej zmusić ludzi do wymyślania nowych form relacji wobec 

siebie, pokazując, Ŝe w społeczeństwie zawsze jest pewna liczba moŜliwych autokreacji. W 

wywiadzie z Trombadorim (1978), w opozycji do humanistycznej sentencji Marksa, Ŝe “człowiek 

tworzy człowieka”, stwierdza: “Dla mnie to, co musi być tworzone, nie jest człowiekiem, takim jakim 

                                                           
434 Marek Kwiek <<Powinni tylko iść za tym, który prowadzi…>>, czyli o filozofii i polityce, 
s. 68. 
435 Zob. Neil Levy, Ethics and Rules. Political Reading of Foucault Aesthetics of Existence, 
“Philosophy Today”, Vol. 42:1, Spring 1998, ss. 79-84. 
436 P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, s. 328. 
437 Ibidem, s. 325 i 326. 
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go zaprojektowała natura, albo zgodnym ze swoją istotą; przeciwnie, musimy tworzyć coś, co jeszcze 

nie istnieje, i o czym nie wiemy w jaki sposób i czym będzie” (DIT, s. 74).  

 MoŜna stwierdzić (choć Foucault zapewne nie uŜył by tego pojęcia), Ŝe mamy obecnie 

sytuację kryzysową438 (co z resztą zgodne było z pochodzeniem 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 

podporządkowaniu się kodeksom czy regułom439. Innymi słowy, nie ma juŜ etyki, nie ma 

uniwersalnych wartości, są tylko róŜne style Ŝycia. To, co inni odczytują jako upadek wartości, kryzys 

podmiotu, Foucault odczytuje jako czas autokreacji, jako czas róŜnych jaźni, róŜnych grup ludzi, 

wspólnie poszukujących moŜliwości doskonalenia siebie. Tropy w kierunku takiego myślenia moŜna 

odnaleźć juŜ w staroŜytności, w renesansie, czy w XIX-wiecznym dandyzmie. Troska o siebie 

odnajduje jednak swe apogeum współcześnie. I nie jest to jedynie postać egocentryzmu, neurotyczna 

koncentracja na sobie. Rezygnuje się tutaj z poszukiwań prawdziwego ja, sartrowskiej autentyczności, 

lecz jaźni, która ma być wymyślona, poddawana eksperymentom przez róŜne praktyki 

samomodelowania, kierowania sobą. Nie jest jednak tak, iŜ wszystko jest moŜliwe, Ŝe moŜna robić 

wszystko. To, co nas ogranicza i co jednocześnie jest punktem wyjścia dla autokreacji, jest z jednej 

strony maszynerią epoki, szeregiem ograniczeń jakie narzuca nam kultura, z drugiej zaś pozostały w 

spadku po oświeceniu etos wolności. MoŜemy kreować siebie pod warunkiem, Ŝe te kreacje nie są 

przyczyną naszego zniewolenia, zablokowania dalszych praktyk wolności. 

 Foucauldiańskie pojęcie transgresji nie powinno się nam kojarzyć ze ślepą, szaleńczą negacją 

ograniczeń, jakie narzuca nam kultura, nie jest przekroczeniem 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. W eseju o Kancie sugeruje, Ŝe nie ustanawia jedynie afirmacji, czy “pustego snu 

o wolności”, lecz “eksperymentalną” postawę, jego “krytyczna ontologia nas samych” jest 

“testowaniem granic” poza które moŜliwe jest wyjść i w ten sposób pracując nad sobą stawać się 

wolnymi istotami. Transgresja jest to taka autotransformacja, która uwzględnia ograniczenia władzy, 

nie sugerując, Ŝe nastąpi kiedyś ostateczny moment ich zniesienia.  

 Foucault badając rzeczywistość w jej wielowymiarowych aspektach twierdzi, Ŝe jego 

genealogie obejmują trzy dziedziny. Obok “formacji wiedzy” i “systemów władzy” Foucault 

uwzględnia “formy, w których jednostki mogą i muszą uznać siebie za podmioty” (HS, s. 144). Jego 

                                                           
438 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). 
439 Allan Megill stwierdza, Ŝe Foucault podziela wraz z Nietzschem i Heideggerem, 
fundamentalne załoŜenie kulturowego kryzysu, pisząc: “Aktywnie kultywuje idee i 
rzeczywistość kryzysu. 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 zrozumienia, ale w poststrukturalnym ... sensie <<doprowadzenia do 
kryzysu>>” (Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, s. 183.).  
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analizy obracają się wokół wzajemnie ze sobą związanych: wiedzy, władzy i etyki. Mówiąc bardziej 

tradycyjnym językiem (który nie uwzględnia “antyhumanistycznej” postawy Foucault - np. brak 

odrębnego, autonomicznego pojęcia podmiotu), moŜna stwierdzić, Ŝe te wzajemne wymiary 

genealogii rekonstytuują świadomość (relacje wiedzy) oraz wolę440 (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 odwołania władzy i wiedzy, jak 

przekraczać to błędne koło. Lecz czy sama “problematyzacja” naszej teraźniejszości jest w stanie nam 

otworzyć nowe moŜliwości myślenia? Czy sam fakt, Ŝe dostrzegamy przypadkowość praktyk, które 

nas określają, Ŝe zauwaŜamy, Ŝe moŜna myśleć inaczej, Ŝe granice naszej wiedzy kiedyś przebiegały w 

innym kierunku, jest w stanie otworzyć nową przestrzeń myślenia? Problemem jest czy 

foucauldiańska wola transgresji, nie jest tylko czymś na kształt anarchicznego hasła, które nie znajduje 

pokrycia w teorii? NaleŜałoby 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 przypuszczać, Ŝe 

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, będące – 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” (PiW, s. 187). Pamiętajmy jednak, Ŝe wolność u Foucaulta nie odnosi 

się do podmiotu, który posiadałby stałą niezmienną naturę, czy fundament. Nie absolutyzuje się tutaj 

niezmiennej natury ludzkiej, gdzie wolność polegałaby na zrzuceniu ograniczeń lub realizację 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 jednocześnie tworząc 

nasze konkretne, specyficzne "ja"441, nie muszą koniecznie występować w takiej właśnie postaci; nie 

są absolutne i niezmienne. Te granice są stabilizowane przez relacje władzy. Wolność polega właśnie 

na moŜliwości przekształcenia relacji władzy, na modyfikacji albo przekształceniu naszych ograniczeń 

(np. przez odmowę kwalifikowania nas jako chorych psychicznie, zboczeńców, itp.)442. Realizacja 

wolności nie powoduje uwolnienia się od władzy, wolność produkuje władzę ale juŜ inną. Tak więc 

wolność i władza są współzaleŜne tak jak władza i etyka: “Władzy oraz swobodnej odmowy 

podporządkowania nie da się zatem oddzielić od siebie …Nieprzejednana wolność tkwi w samym 

                                                           
440Wg Komendanta, Foucault ponawia pytania postawione przez rozum praktyczny "jak 
zdeterminować wolę". Zdeterminować wolę to wyprodukować "fałd", który w "Słowach i 
rzeczach" był innym imieniem podmiotu. 
441 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 
seksualnej. Nie ma wątpliwości, Ŝe są pewne relacje i pewne wpływy pomiędzy tymi róŜnymi 
rodzajami podmiotu, ale nie stoimy w obecności tego samego podmiotu” (DIT, ss. 718-719). 
442 “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 
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sercu stosunku władzy – i zarazem stawia władzę przed nieustannym wyzwaniem” (PiW, s. 188). 

Wolność i determinizm nie wykluczają się: “Nie jesteśmy, i nie musimy umieszczać siebie pod 

znakiem wyjątkowej konieczności”443. 

 PoniewaŜ krytyczny element ontologii teraźniejszości polega na "otworzeniu" moŜliwości 

zmian, wydaje się, Ŝe dopiero element etyczny, gdzie "ja" zdobywa pewną autonomię, gdzie jednostka 

poprzez praktyki <<jaźni>> moŜe zmieniać siebie w interakcji z otoczeniem (społecznością), daje 

teoretyczne postawy transgresji. Pod koniec lat 70-tych Foucault z języka praktyk dominacji i form, 

które “ujarzmiają podmiot”, przechodzi do “technik jaźni” i “etycznych technik jaźni”. Na czoło 

wysuwa się pytanie o podmiot i “kierowanie 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 [chodzio o Słowa i rzeczy], 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>>” (HS, 

s. 147). 

 Foucault zastanawia się jak poradzić sobie z problemem podmiotu, jak jego analizy 

historyczne mogłyby myśleć o subiektywności. Poszukując nowego stylu zwraca się do staroŜytnej 

greckiej etyki, znajdując w niej nieobecność “hermeneutyki podmiotu” i “człowieka 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, rozszyfrowywać siebie, 

widzieć siebie i uznawać się za przedmioty pragnienia”444. StaroŜytność była "nakierowana na etykę" 

tzn. na proces samotworzenia, który chroni jednostkę przed niewolą wobec swych 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 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 jednostkami jaki prowadzi współczesna humanistyka, dając w 

efekcie coraz intensywniejszy proces subiektywizacji. Foucault preferuje taki typ jednostki, który 

                                                                                                                                                    

doświadczać stosunków władzy, po obu stronach musi być przynajmniej pewna postać 
wolności” (DIT, s. 720) 
443 M. Foucault, L’impossible Prison, Seuil, 1980, s. 46. 
444 Ibidem, s. 145. 
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moŜe w sposób krytyczny i refleksyjny oddzielić się od praktyk społecznych, który 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 potrzeby czekać na rewolucję, 

aby zacząć być współczesnym, <<ja>> - to nowa strategia moŜliwości”445. 

 Ten nowy rodzaj <<ja>> moŜe modyfikować własne ograniczenia. Rajchman stwierdza, 

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”446. 

 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 podejmowania 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 

powinien (wręcz musi) się podporządkować prawu moralnemu (niczym np. podmiot kantowski). Z 

kolei neguje się tu strukturalistyczne uśmiercenie podmiotu, który nie posiada autonomii (w Słowach i 

rzeczach autor rezygnował z podmiotowości dając prymat episteme epoki). 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: 

“Chodziło o pokazanie jak mogły pracować mechanizmy społeczne (mécanismes sociaux) do dnia 

dzisiejszego, jak formy represji i ograniczeń działały, i następnie wychodząc od tego, trzeba zostawić 

ludzi samych, wiedzących to wszystko, z moŜliwością autodeterminacji (la possibilité de se 

déterminer) i wyboru własnej egzystencji (le choix de leur existence)”(DIT, s. 732)447. 

 Podmiot jest tworzony przez “pratiques d’assujettissement”, lecz jednocześnie poprzez 

bardziej autonomiczne –“pratiques de libération”, oczywiście wychodzące od “pewnej liczby reguł 

(régles), stylów i konwencji, które moŜna w kulturze (le milieu culturel) odnaleźć” (DIT, s. 733). 

 Genealogia podmiotu jest częścią “historii prawdy”, wytwarzanej przez wzajemne 

oddziaływania strategii dyskursu i władzy. Podejście archeologiczno-genealogiczne analizuje 

ograniczenia nałoŜone na teraźniejszość przez mechanizmy rządzenia i “prawdę” (relacje władzy i 

wiedzy). Sposoby analizy subiektywności są podobne do jego analiz prawdy i władzy, z którymi 

podmiot jest związany. Tak jak nie przedstawia własnej teorii prawdy, lecz analizę form racjonalności, 

                                                           
445 Paul Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, w: “Literatura na Świecie” 1988/6, s. 327. 
446 John Rajchman, Truth and Eros, Foucault, Lacan and Question of Ethics, Routledge 1991, s. 
7. 
447 Une esthétique de l’existence (spotkanie z A. Fontana, pierwotnie opublikowane w ”Le 
Monde” w 1984 roku). 
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reguł, procedur i metod, w których prawda jest produkowana i tworzy “gry prawdy”, nie przedstawia 

teorii władzy i państwa, lecz szuka systemów praktyk, technik i technologii rządzenia, tak nie mówi o 

etyce czy systemie moralnych kodeksów i zastępuje je historią rodzajów praktyk etycznych. 

Przedstawia etykę jako dziedzinę praktyk wolności skoncentrowanych na ćwiczeniu siebie w 

wolności, na kreowaniu siebie. Prawda, władza i podmiot, 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 konkretnej perspektywy, 

w jaką jest wpisany. Pozbawiony jest jakiegokolwiek transcendentalizmu. “Ja” staje się czymś innym 

niŜ “człowiek”, “ego”, czy jednostka jako efekt ujarzmienia, o których mówił wcześniej. Nie ma 

głębokiej źródłowej jaźni, wyraŜającej się poprzez obecne praktyki i krytykę. Jedyny sposób na 

badanie tego podmiotu to analiza jego form wpisania w porządek epoki.  

 W Historii seksualności Foucault przedstawia róŜne sposoby, poprzez które konstytuowano 

siebie jako podmioty etyczne. Nie interesują go podobieństwa i cechy wspólne róŜnych praktyk 

etycznych, ani próby odnalezienia jedynie prawdziwych i esencjalnych cech podmiotów etycznych, 

kładzie nacisk na 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” (HS, s. 165). 

 To, Ŝe jednostka zyskuje pewną autonomię względem ograniczeń narzucanym nam w 

ramach relacji władzy, nie oznacza, Ŝe mamy do czynienia z powrotem do jakiegoś apriorycznego, 

niezmiennego w swej naturze <<ja>>, zawsze 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? 

 JuŜ w swych 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” (HS, s. 86). Jego teoria oporu stwarzała napięcie pomiędzy 

samoświadomym podmiotem, który byłby katalizatorem oporu, a jednoczesnym stwierdzeniem, Ŝe 

podmiot jest efektem władzy; czyniąc tę samoświadomość problematyczną448. Pojęcie transgresji ma 

wiele podobieństw z oporem przeciwko władzy, samoprzemiana odbywa się zawsze w ramach 

pewnego kontekstu, zmiana odbywa się w ramach moŜliwości danych przez własną teraźniejszość, 

moŜliwą w niej sferą wolności. Tak więc wcześniejszy model krytyki, który mógłby opierać się na 

schemacie krytycyzm-problematyzacja-opór, naleŜałoby zastąpić jego bardziej dojrzałą postacią - 

krytycyzm-problematyzacja-transgresja. 

                                                           
448Zob. Honi Fern Haber "Beyond postmodern politics: Lyotard, Rorty, Foucault", Routledge 
1994, s. 93-109: "Rzeczywiście, w nieformalnych dyskusjach i wywiadach Foucault mówi jak 
rewolucjonista, jako teoretyk Foucault nie daje powodów dla optymizmu co do moŜliwości oporu 
i transformacji." (s.99) 
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 Postawa krytyczna, to nieustanne niezadowolenie z aktualnego stanu rzeczywistości, która 

nosi znamiona zaostrzającego się kryzysu kultury. Problematyzacja objawia się w historycznym 

nominalizmie Foucaulta. Metodologicznym 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. Pojęcie problematyzacji ma tutaj podwójny 

wymiar - nie polega wyłącznie na kwestionowaniu oczywistości i niepodejmowaniu w analizach 

Ŝadnych apriorycznych załoŜeń. We “Wprowadzeniu” do UŜytku z Przyjemności, autor stwierdza, Ŝe 

nie podejmuje analizy idei, społeczeństw, czy ideologii, lecz dokonuje “problematyzacji” “poprzez 

które byt dany jest jako coś, co moŜe i musi być myślane” (HS s. 151). Okazuje się równieŜ, Ŝe to 

“Archeologiczny wymiar analizy pozwala analizować same formy problematyzacji” (HS, s. 151). 

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 epokowe struktury rozpoznania. Problematyzacje, to ogólne formy tkwiące u 

podłoŜa róŜnych rozwiązań, nawet sprzecznych449. 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 “koniecznym jest pewną liczbę czynników uczynić 

niepewnymi (incertain), doprowadzić do tego aby utraciły swojskość, czy sprowokować dookoła nich 

pewną liczbę trudności” (DIT, s. 507). 

 Okazuje się równieŜ, Ŝe Foucault nie tylko chce badać problemy, które “muszą być 

myślane”, lecz równieŜ “praktyki, dzięki którym problematyzacje owe się tworzą” (HS s. 151), czyli 

historie róŜnych “obiektywizacji”. Tutaj dopomóc ma genealogiczny wymiar krytyki, który ma 

rejestrować pojawienie się (dynamikę) i pochodzenie tych centralnych momentów na mapie 

problematyzacji. Foucault ilustruje to w ten sposób: 

“I tak problematyzacja szaleństwa i choroby wywodząca się z praktyk społecznych i medycznych 

określa pewien zarys <<normalizacji>>; problematyzacja Ŝycia, języka i pracy w praktykach 

dyskursywnych podlega pewnym regułom <<epistemicznym>>; problematyzacja zbrodni i 

zachowania kryminalnego wychodząca od pewnych praktyk karnych podlega modelowi 

<<dyscyplinarnemu>>” (HS, s. 151). 

 Problematyzacja oczywistości pojęcia “choroby psychicznej” 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 “medycznych”, które objawiały się w postaci wykluczenia oraz 

“taktyki moralnej” pokazuje jak było moŜliwe pojawienie się “normalizacji”, czyli ustalenia się 

kryterium normalne-patologiczne, zdrowie-choroba, które w efekcie stanowiły istotny punkt całego 

zachodniego społeczeństwa. 

 Trzeci element naszej triady – transgresja jest zapewniona dzięki genealogicznemu 

wymiarowi krytyki, która koncentruje się nie tylko na sposobie formowania struktur i problematyzacji, 

                                                           
449 DIT, s. 508:“Wobec trudności napotykanych przez praktykę dotyczącą choroby umysłu w 
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ale teŜ wyznacza sposoby zmiany i zaangaŜowania. Genealogia jako ontologia nas samych ukazuje w 

jaki sposób nasza subiektywność jest ulokowana na przecięciu relacji między wiedzą, władzą i etyką, 

oraz w jaki sposób potencjalny opór moŜe się realizować poprzez kierowanie własnym zachowaniem 

(ustanawianie siebie jako podmiotu), w obliczu przypadkowości i pojedynczości praktyk, które nas 

określają. Sama transgresja nie tylko jest poszukiwaniem 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 

tak: “W krytyce nie chodzi o uzasadnienie, lecz o odczuwanie inaczej: o inną wraŜliwość”450. Nie 

chodzi jednak o postawę jakiejś silnej jednostki: nietzscheańskiego nadczłowieka, czy weberowskiego 

naukowego geniusza lub charyzmatycznego polityka. Podmiotowość w sensie autokreacji jest tutaj 

waŜnym elementem, ale nie znaczy to wcale, Ŝe jest w stanie świadomie kontrolować ten proces; tym 

bardziej, Ŝe liczba moŜliwości jest zawsze ograniczona, zaś efekt nieprzewidywalny451.  

 W powyŜszym modelu krytyki splatają się wątki, które poruszyliśmy do tej pory: pojęcie 

“granicznego doświadczenia”, nominalistyczne pojmowanie władzy, problematyzacja i próba 

przekroczenia “podwójnego wiązania” humanizmu, “krytyczna ontologia nas samych”.  

 Warto zauwaŜyć podobieństwo powyŜszych rozwaŜań, z refleksją nad zaleŜnością 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 

przekraczała by tylko granicę iluzji czy cienia”452. 

 

 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 poglądów, lecz jedynie pewien styl myślenia, który mimo wszystko wpływa i 

kreuje rzeczywistość. Krytyka jaką reprezentuje jest czymś na kształt “aktywnego milczenia”, 

wołaniem o “nową jutrzenkę”. Tak więc Foucault nie odwołuje się do jakiegoś gotowego “my” w 

imieniu którego podejmowałby walkę; świadomie nie moŜe i nie chce mówić w imieniu innych. 

Wiązałoby się to z formą apriorycznej legitymizacji pewnych wartości: 

“W dyskursie filozoficznym zawsze jest coś śmiesznego, kiedy chce z zewnątrz narzucać prawa 

innym, gdzie tkwi ich prawda i jak jej szukać” (HS, s. 148). 

 Jedyne “my” z jakim się moŜe utoŜsamić, to “społeczność krytyczna” pracująca nad swymi 

ograniczeniami, społeczność aktywna, która jest świadoma zaleŜności między formami kształtowania 

                                                                                                                                                    

osiemnastym wieku, proponowano róŜne rozwiązania: przykładami są Tuke i Pinel”. 
450 G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, s. 100. 
451 DIT, s. 507: “Wobec pojedynczego zestawu trudności, moŜliwych jest kilka róŜnych 
odpowiedzi”. 
452M. Foucault, Przedmowa do transgresji, tłum. T. Komendant, w: Transgresje, (red.) M. 
Janion, Gdańsk 1984, s. 306. 
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samego siebie, rodzajami refleksyjności, a rozwojem i transformacją sposobów rządzenia, 

politycznymi technologiami jednostki związanymi z naukami społecznymi: z medycyną, edukacją, 

ekonomią, itp. 

 PoniewaŜ transgresja jest związana z wolnością, Foucault sugeruje pewną postawę453, która 

czyni wolność waŜnym elementem naszych praktyk. Jak powiada Klossowski: “demistyfikuje się po 

to tylko, by lepiej mistyfikować”. Foucault nie po to więc 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 płodnym. “Nihilizm (w sensie pasywnym) – stwierdza 

Klossowski – ujawnia się w chwili, gdy wyczerpuje się siła wynajdywania nowych fikcji i siła ich 

interpretowania”454. “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. ChociaŜ 

Foucault nie spostrzega zachodnich społeczeństw jako siedlisk dominacji i tyranii (gdzie sfera 

wolności jest bardzo ograniczona), to stwierdza, 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 racjonalności politycznej” (PiW, s. 176). 

 

4.5. Myśl krytyczna wobec psychiatrii 

 Foucaulta redefinicja celów i zadań własnej filozofii w eseju Co to jest Oświecenie? wielu 

teoretyków wprowadziła w zakłopotanie. Filozof, który ogłosił “śmierć człowieka”, który mówił, Ŝe 

rządzą nami dyskursy, albo, Ŝe Ŝyjemy w społeczeństwie karceralnym, w pewnym momencie kreuje 

się na spadkobiercę oświeceniowego projektu racjonalnego poszukiwania wolności i autonomii. 

Habermas pyta: “Jak więc to samookreślenie się Foucaulta jako myśliciela w tradycji oświeceniowej, 

zgadza się z Foucault jako niewątpliwym krytykiem tej właśnie istotnej formy nowoŜytności?”, czy 

dalej: ”Foucault zwraca się przeciw myślicielom porządku, którzy nawiązują do kantowskiego, 

teoretyczno-poznawczego sposobu stawiania pytań; poszukując ciągle jeszcze uniwersalnych 

warunków, w których wypowiedzi <<w ogóle>> mogą być prawdziwe lub fałszywe, są oni związani 

<<analityką prawdy>>. Mimo tych przedsięwzięć nadal jednak pozostaje niespodzianką to, Ŝe 

myśliciele dąŜący do przewrotu, usiłujący ująć aktualność swej współczesności, z drugiej strony 

występują jako prawowici spadkobiercy kantowskiej etyki”455. Habermas podkreślając napięcie 

między teoretycznymi deklaracjami późnego Foucaulta a rzeczywistą pracą jaką dokonał przez 

wcześniejsze ponad dwadzieścia lat, odnosi się wobec niego z pewną dozą sympatii, twierdząc, Ŝe 

sprzeczność jego pism (tak jak w przypadku Kanta), jest “produktywną”, “pouczającą” sprzecznością. 

                                                           
453Foucault nazywa ja postawą nowoczesności lub ethosem, Rajchman zaś nazwałby ją "erosem 
myślenia". 
454 P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, s. 175-176. 
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 Na ile więc Foucault analizy szaleństwa, choroby psychicznej i psychiatrii są realizacją 

oświeceniowego projektu krytycznego uŜycia rozumu w celu zwiększenia ludzkiej wolności i 

autonomii? Czy Historia szaleństwa zbieŜna jest z modelem krytyki o jakim mówi w eseju o Kancie, 

czy raczej jest wyrazem niespójności jego dzieła? 

 W Historii szaleństwa autor wielokrotnie zdradza fascynację szaleństwem jako miejscem 

najgłębszej prawdy o człowieku. W utworach Hölderlina, Nervala, Roussela, Nietzschego widzi 

przejawy, czy próby wyzwolenia się z wielkiego moralnego zniewolenia, dzięki nim stają się moŜliwe 

“wszelkie kontestacje, z totalną włącznie” (HSZ, s. 478). Ich dzieła przesiąknięte obłędem, “przez 

obłęd na pozór zaprzepaszczone, objawiające się w świecie jako nonsens i przemienione w twór 

wyłącznie patologiczny”, posiadają siłę, która “w gruncie rzeczy wciąga w grę tempo świata, narzuca 

mu swój dyktat” (HSZ, s. 482). Co prawda autor postuluje projekt ludzkiej wolności, lecz wbrew 

projektowi oświeceniowemu, czyni to w imię rewolty zwróconej przeciw rozumowi, chce 

przekroczyć rozum i odnaleźć pod jego powierzchnią doświadczenie tragiczne. Prawda ukryta jest 

poniŜej rzeczywistości rozumu. Jak napisał w pierwotnej przedmowie do Histoire de la folie: 

“racjonalne poznanie, ujmujące szaleństwo, redukuje i rozbraja, ofiarowując mu kruchy status 

patologicznego przypadku”456. 

 Autor stwierdzał, Ŝe chodzi mu o jakieś “czyste” doświadczenie szaleństwa, chociaŜ 

jednocześnie sądził, iŜ pierwotny stan szaleństwa nie będzie mógł być nigdy odtworzony, Ŝe jego 

(archeologiczna) analiza szaleństwa, jest jedynie odtworzeniem sieci historycznych tekstów 

dotyczących szaleństwa - “obiegowych mniemań, instytucji, środków sądowych i policyjnych, pojęć 

naukowych”, które szaleństwo “ujarzmiają”. Jego analiza moŜe dotrzeć jedynie do “decyzji” 

oddzielającej rozum i szaleństwo. 

 Nie realizuje tu Foucault późniejszego projektu samokrytycznego rozumu, lecz raczej 

pragnie wypowiedzieć prawdę, którą rozum ujarzmił. ChociaŜ autor twierdził, Ŝe jego kształtująca się 

metoda archeologiczna nie jest historią samego doświadczenia szaleństwa, sądzi, Ŝe takowe istnieje. 

Nawet gdy w Archeologii wiedzy podwaŜa swe pierwotne dąŜenie ujawnienia doświadczenia 

szaleństwa, gdzie twierdzi, Ŝe “nie usiłuje odtworzyć tego, czym mogło być szaleństwo samo – takie 

jakie się zrazu narzuciło jakiemuś pierwotnemu, fundamentalnemu, milczącemu, ledwo 

artykułowanemu doświadczeniu” (AW, s. 74). Nawet gdy w przypisie, stwierdza, Ŝe podwaŜa przez to 

“myśl obecną w Histoire de la folie”, to wcale nie zaprzecza, Ŝe projekt dotarcia do “owych 

doświadczeń <<predyskursywnych>> jest moŜliwy”. Stwierdza, jedynie, Ŝe nie jest moŜliwy w 

ramach jego (“archeologicznego”) projektu. Ciekawe i słuszne jest to, Ŝe podwaŜa jedynie myśl 

obecną w “Przedmowie” do Historii szaleństwa, a nie ostatniego rozdziału ksiąŜki. Przedmowa 

sugeruje moŜliwość uwolnienia prawdy o szaleństwie poprzez własne analizy, natomiast 

konkludujący rozdział z Historii szaleństwa powołuje się jedynie na dzieła tragicznych (obłąkanych) 

artystów, jak Goya, de Sade, van Gogh czy Artaud.  

                                                                                                                                                    
455 J. Habermas, Uwagi do wykładu Foucault na temat tekstu Kanta “Co to jest Oświecenie, 
“Colloquia Communia” 4-5/27-28/1986, s.75-76. 
456 M. Foucault, Szaleństwo i nierozum, s. 140. 
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 Foucaulta fascynacja ukrytą Prawdą, którą w Histoire de la folie jest liryczne i tragiczne 

doświadczenie szaleństwa, a w Les mots et les choses - “bycie języka”, czynią okres jego twórczości z 

lat 60-tych pełnym niedomówień i niejasności i często nie tyle odwołuje się do argumentacji, co raczej 

do retoryki, która ma ujawnić rzeczywistość pozaracjonalną457. 

 JeŜeli więc genealogia ma być negacją tradycyjnego dąŜenia do źródeł, negacją wszelkiego 

rodzaju Ursprungsphilosophie, ma kłaść nacisk na pochodzenie (Hernunft) i pojawienie się 

(Entstehung) “rzeczy” w ich “marnych” i przypadkowych początkach, to w Historii szaleństwa 

Foucault poszukuje źródłowej obecności wyalienowanego szaleństwa – “la folie aliénée par rapport à 

elle-même”458. Podkreślmy, jednak, Ŝe juŜ w przedmowie do następnej ksiąŜki Naissance de la 

clinique, Foucault zaneguje ten romantyczny (hermeneutyczny) projekt.  

 Projekt genealogii jest jednak nieustannie zagroŜony przez elementy jej obce (zewnętrzne). 

Nawet w Nadzorować i karać, Foucault będzie sugerował istnienie jakiejś czystej cielesności, która 

opiera się dyscyplinom i technikom ciała.  

 NiezaleŜnie od tego, Ŝe w Historii szaleństwa mamy często do czynienia z duŜą ilością 

zaciemniającej retoryki , to w podstawowej strukturze dzieło ma charakter krytyczno-historycznej 

analizy. Podobnie, jak to autor postulował w eseju Co to jest Oświecenie?, analizy te nie mają 

charakteru krytyki totalnej, albowiem z jednej strony ograniczają się do konkretnego obszaru 

historyczno-geograficznego (np. Francji), z drugiej zaś do konkretnej dyscypliny, w powiązaniu z 

kontekstem historyczno-politycznym. Mimo, Ŝe autor Historii seksualności ma skłonność do 

uogólnień, i często postrzega się jego metodę archeologiczną jako próbę “prawdziwszego” opisu 

rzeczywistości (trafniejszego niŜ np. analizy hermeneutyczne), to zastąpienie archeologii, genealogią 

oraz nieustanne unikanie sformułowania teoretycznych podstaw jego koncepcji władzy, świadczą w 

jak duŜym stopniu dzieło jego jest częścią kontekstu historycznego i jak jego własne koncepcje są 

poddawane nieustannym redefinicjom. 

 Zgodnie z projektem krytyki jako “ontologii nas samych” Foucault juŜ w Historii szaleństwa: 

 

1. Sprzeciwia się podziałom prywatne publiczne, racjonalne-irracjonalne (historia szaleństwa jest 

równieŜ historią rozumu, jako innego rodzaju szaleństwa). 

2. Zastępuje analizy metafizyczne i transcendentalne, historyczno-kulturowymi. 

3. Nie opowiada się za całościowym, lecz lokalnym projektem teoretycznym. 

4. Kwestionuje ideę postępu wiedzy i wolności. 

5. Jest sceptyczny co do moŜliwości poznawczych człowieka, chociaŜ nie popada w nihilizm 

(wykazując przy tym pewną dozę irracjonalizmu). 

 

                                                           
457 Oczywiście odczytywanie tego wątku dzieła Foucaulta jako “irracjonalnej pokusy” jest 
pewnym uproszczeniem albowiem widać tu nawiązanie do myśli Nietzschego, Heideggera, 
Bataille’a, a mówiąc ogólnie, próbę przeciwstawienie heglowskiej dialektyki transgresją oraz 
krytykę dialektycznej linearnej teleologicznej historii. 
458 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (Paris: Gallimard (Tel), 1972), s. 463. 
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 W tych analizach brak jest refleksji dotyczącej indywidualnej autokreacji, tak waŜnej w 

utrzymaniu “dojrzałej” autonomii; ponadto wbrew projektowi genealogii występują charakterystyczne 

dla tradycyjnej historiografii elementy wyjaśnień przyczynowych. 

 Zgodnie z modelem krytyka-problematyzacja-transgresja, Foucault problematyzuje obecne 

w psychiatrii pojęcie “choroby psychicznej”, stając się historycznym nominalistą. Jak stwierdza w 

Archeologii wiedzy: “niepodobna uznać <<dyskursu dotyczącego szaleństwa>> za jedność 

konstytuującą jakiś zbiór wypowiedzi. (...) Jedność dyskursów dotyczących szaleństwa nie opierałaby 

się na istnieniu przedmiotu zwanego <<szaleństwem>> ani teŜ na tworzeniu jednolitego horyzontu 

obiektywności; byłby to układ reguł umoŜliwiających w jakimś określonym czasie zjawianie się 

przedmiotów” (AW, s. 57-58). Usuwając “moment rzeczy samych” Foucault nie pisze historii 

szaleństwa (czy raczej psychozy), lecz stara się wykazać jak było moŜliwe, w całym szeregu 

kontekstów, iŜ obłęd stał się chorobą umysłową. Jedność przedmiotu szaleństwa otrzymujemy 

poprzez szereg transformacji róŜnych przedmiotów i reguł: “przedmiotów, które są inne w praktyce 

codziennej, inne w prawodawstwie, inne w kazuistyce religijnej, inne w diagnozach lekarzy; 

przedmiotów, które objawiają się w opisach patologii; przedmiotów dających się uchwycić w 

prawidłach czy receptach leczenia, kuracji, opieki zdrowotnej” (AW, s. 58). Nie jest to poszukiwanie 

ostatecznej Prawdy o szaleństwie, lecz historia problematyzacji, historia form racjonalności, historia 

“gier prawdy”. Foucault zastanawia się jak było moŜliwie w róŜnych epokach uznawanie takiej a nie 

innej prawdy o szaleństwie, gdzie przebiegała granica między prawdą i fałszem, i jak te granice 

zmieniały się w zaleŜności od epoki. Mówiąc ogólnie, stara się pokazać jak podział między prawdą a 

fałszem jest fundamentalny dla naszego pojmowania historii, w jaki sposób “Zachód” przypisuje 

uniwersalny status temu, co ulega nieustannym zmianom. Foucault pokazuje róŜne doświadczenia 

szaleństwa, zorganizowane wokół dziedzin wiedzy, władzy, a takŜe relacji etycznych. Efektem tego 

jest próba podejmowania analiz, które zakwestionują załoŜenia wielkich teorii czy trans-historycznych 

schematów. Poprzez rezygnacje z apriorycznych załoŜeń te historie stają się bardziej efektywne, 

bardziej krytyczne.  

 Krytyka psychoanalizy obecna w Historii seksualności wydaje się z kolei przezwycięŜać 

romantyczne zapędy Histoire de la folie, aczkolwiek zarzucano mu, Ŝe pozytywna, produkująca 

władza, obecna w “hipotezie represji”, po to produkuje aby natychmiast cenzurować, co wydaje się 

pewną sprzecznością. Jak powiada Deleuze: “Władza <<produkuje rzeczywistość>> zanim ją stłumi 

(réprimer)”459. Ponadto analizom seksualności brak takiego udokumentowania historycznego jakie 

posiadały analizy azylum, szpitala, czy więzienia (w istocie stanowiły jedynie wstęp do takich analiz). 

 

 DuŜą część rozwaŜań na temat krytycyzmu myśli Foucault poświęciliśmy analizom 

samokreatywnego podmiotu, indywidualnej autokreacji. Jak relacje wobec samego siebie, troska o 

siebie, mają się do praktyki relacji wobec innych, zamykaniu wykluczaniu innego? Albowiem wydaje 

się to główną treścią jego analiz obłędu. Okazuje się jednak, Ŝe autor dostrzega równieŜ w HSZ 

etyczne elementy, które podjął w analizach późniejszych. 

                                                           
459 Gilles Deleuze, Foucault, s. 36. 
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“Prawdą jest, na przykład, Ŝe konstytucja szalonego podmiotu (sujet fou) moŜe być rozwaŜana jako 

rezultat systemu przymusu (système de coercition) – to znaczy jako biernego podmiotu (sujet passif) – 

dobrze jednak wiemy, Ŝe szalony podmiot nie jest podmiotem bez wolności (sujet non libre), i Ŝe 

chory umysłowo konstytuuje siebie jako szalony podmiot w relacji i w obecności kogoś, kto określa 

go jako obłąkanego. Histeria, tak waŜna w historii psychiatrii i świata azylarnego XIX wieku, wydaje 

się być prawdziwą ilustracją sposobu w jaki podmiot konstytuuje siebie jako szalony” (DIT, s. 719).  

 Nawet jeśli uznany, Ŝe przeprowadzane przez Foucaulta analizy obłędu, nie zawierały i nie 

mogły zawierać tematyki autokreatywnego podmiotu, to okazuje się, Ŝe ogromna część współczesnej 

psychiatrii wykracza poza zamknięte miejsca odosobnienia. Psychiatria, częściowo pod wpływem 

ruchu antypsychiatrycznego, przybiera róŜne formy pozainstytucjonalne. 

 Nawet dwadzieścia lat po apogeum ruchu antypsychiatrycznego, Foucault przyznaje, Ŝe jego 

przedstawiciele mieli rację kiedy krytykowali szpitale psychiatryczne; mówi: “dobrze, Ŝe tak robiono, 

poniewaŜ były one niebezpieczne”. Jednocześnie przyznaje, Ŝe: “teraz jest całkowicie jasne, Ŝe 

niebezpieczeństwo uległo zmianie. Na przykład, we Włoszech zamknięto wszystkie szpitale 

umysłowe, i jest więcej wolnych klinik, itd. – i mają nowe problemy”460.  

 Dwadzieścia lat po powstaniu Histoire de la folie, Ingleby podkreślał, Ŝe sytuacja w 

psychiatrii zmieniła się. Po pierwsze, mamy do czynienia z “<<psychiatryzacją>> całej populacji – 

za pomocą czego choroba psychiczna nie dotyczy jedynie wybranego obszaru ludzkości, lecz 

potencjalnie zajmuje obszar kaŜdego umysłu. Podczas gdy poprzednio ktoś był szalony albo zdrowy, 

zaburzenie umysłowe jest teraz widziane jako choroba, która, podobnie jak influenca czy lumbago, 

mogą być częściowe i czasowe”. Po drugie, segregacja chorych psychicznie nie jest osiągana przez 

brutalną siłę, lecz przez “idee”, ideologia medyczna moŜe “określać kondycję pacjenta jako leŜącą 

poza rzeczywistością sensownego ludzkiego doświadczenia”461. 

 Drugie stwierdzenie nie jest dla nas zaskakujące, jako Ŝe dosyć szczegółowo analizowaliśmy 

przejście u Foucaulta od analiz mechanizmów represji, ujarzmiania, władzy karceralnej, ku subtelnym 

technikom subiektywizacji (władza pasterska) i indywidualizacji w dyskursie humanistycznym. Etyka 

wraz z troską o siebie oraz wolne prywatne uŜycie rozumu, są próbą odpowiedzi skierowanej 

przeciwko dominacji i władzy profesjonalistów. Jest to próba promowania indywidualizmu w obliczu 

ujednolicania norm i zachowań społecznych, w dyskursie humanistycznym. 

 

 Pierwotne (XIX-wieczne) zaangaŜowanie władzy medycyny w obrębie zachowań 

dewiacyjnych462, pokazuje 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. Medykalizacja Ŝycia jest 

szczególnie widoczna w obliczu ogromnych moŜliwości ingerencji i leczenia chorób do tej pory 

uwaŜanych za nieuleczalne (np. moŜliwości genetyki). Coraz silniej uwzględnia się 

                                                           
460 M. Foucault, On the Genealogy of Ethics, s. 232. 
461 Ingleby, Understanding mental Illness, ss. 44, 45 (podkreślenie moje, AK). 
462 Peter Conrad, On the Medicalization of Deviance and Social Control, w: Critical Psychiatry, 
ss. 102-119. 



 

 

210 

210 

psycho-społeczno-kulturowe aspekty etiologii niektórych chorób (np. układu krwionośnego), powstaje 

cały szereg programów promocji zdrowia463, które starają się uwzględnić psychologiczne i 

społeczno-polityczne uwarunkowania ludzkiego zdrowia; kładą nacisk nie tyle na pojedyńcze ludzkie 

zachowania, lecz proponują pewien “zdrowszy” styl Ŝycia w ramach szerszego środowiska.  

 MoŜna zaryzykować hipotezę, iŜ pierwotna ekspansja medycyny (w szerokim tego słowa 

znaczeniu) w obręb zachowań dewiacyjnych obecnie przeniknęła równieŜ w obręb zachowań ludzi 

“normalnych”, starając się oddać ludzkie zdrowie i Ŝycie w bardziej kompetentne ręce specjalistów, 

nie tylko lekarzy, ale i społecznych technologów, administratorów i polityków. JuŜ nie chodzi tylko o 

zapobieganie, wychwytywanie jednostek o podwyŜszonym poziomie ryzyka choroby, chodzi juŜ o 

samo zdrowie, jego pielęgnację, intensyfikację. Zdrowie nie jest juŜ czymś co się ma lub nie posiada. 

W społeczeństwie ponowoczesnym staje się waŜnym elementem toŜsamości, na którą wpływ ma 

sama jednostka. Okazuje się, iŜ nowa rzeczywistość (medyczna) wymaga nowych strategii i narzędzi. 

 Michel Foucault w swoich badaniach dotyczących genealogii władzy współczesnych 

społeczeństw Zachodu, analizował mechanizmy, które wyznaczają kształt współczesnych podmiotów, 

jak i relacji między nimi, zwracał uwagę na zaleŜność systemów wiedzy i władzy, kategorii 

(przedmiotów) obecnych w społeczeństwie z praktykami i procedurami, które je podtrzymują. Jego 

podejście pozbawione humanistycznego Ŝargonu i wpisujące się w poststrukturalną teorię nauk 

społecznych, moŜe nam pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmów rządzących współczesną 

medycyną i zagroŜeń jakie niosą jej przemiany. Tak więc, kategorie zdrowie-choroba nie tyle dotyczą 

obiektywnej wiedzy o ludzkim organizmie i jego patologii (jak głosi pozytywistyczna koncepcja 

choroby), lecz są związane ze współczesnymi mechanizmami władzy. Foucault stara się wykazać, iŜ 

mechanizmy władzy przenikają całe społeczeństwo objawiając się na róŜnych poziomach i 

przybierając na ogół trudno dostrzegalne formy. MoŜnaby powiedzieć, Ŝe przenikając “ciało 

społeczne”, jednocześnie wnikają w ciało człowieka. PoniewaŜ mechanizm władzy ma charakter 

pozytywny, raczej produkuje niŜ sankcjonuje (zakazuje); poprzez system praktyk dyscyplinarnych 

tworzy jednostki podległe i posłuszne, łatwe do rządzenia.  

 Relacje władzy pełnią funkcje normalizacyjne. Władza nie da się sprowadzić do pustej 

represji. Poprzez porównywanie, róŜnicowanie, hierarchizacje, homogenizacje, poprzez system 

praktyk dyscyplinarnych, które produkują “uległe ciała”, tworzy nowy typ mechanizmów 

kontrolnych. Nauki o człowieku - psychologia, psychiatria, medycyna są nieodłączne od tych 

mechanizmów kontrolowania. W ten sposób powstaje “niezaleŜny podmiot” z jednej strony jako efekt 

ekspansji władzy w ciało jednostki (ujarzmienie), nieustannego przymusu (ideałem tego mechanizmu 

jest Benthamowski Panopticon), z drugiej zaś jako “władza pasterska” - indywidualizująca, 

wywodząca się z chrześcijańskich instytucji, przejęta współcześnie i powielona przez szereg róŜnych 

struktur świeckich, jak rodzina, policja (szczególnie w pierwotnym znaczeniu tego słowa). Do grupy 

tej naleŜy równieŜ słuŜba zdrowia, czyli publiczne szpitale oraz medyczne praktyki prywatne. 

Wszystkie one w znacznym stopniu podlegającą zasadom market economy. O ile jednak celem 

władzy Kościoła było indywidualne “zbawienie” jednostki, to ta nowa władza pastoralna dotyczy 

                                                           
463 Stokols D., Allen J., Bellingham R.L., The Social Ecology of Health Promotion: Implications 
for Research and practice, “Am J Health Promot” 1996;10(4):247-251. 
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rzeczy z tego świata (PIW, s. 180-181). Zbawienie przybiera zaś róŜnorodne formy np. zdrowie (ale 

teŜ bogactwo, bezpieczeństwo, itp.). Władza pasterska preferuje pewien typ działań (np. promocje 

zdrowia jako odpowiedniego trybu Ŝycia), negując inne Łagodnymi metodami kieruje Ŝyciem 

jednostek, doradza. W ten sposób, mimo wszystko pełni funkcję normalizującą, poniewaŜ wymaga od 

jednostki tylko tych działań, które przyczyniają się do jej “zbawienia”. Jednostki, które chcą być 

normalne, szukają pomocy pośredników, którzy w przypadku medycyny zapewnią zdrowie i dobre 

samopoczucie, chociaŜ w zamian za akceptację norm państwa i jego mechanizmów władzy (np. 

mechanizmów marketing economy). Te mechanizmy wiąŜą się ściśle z powstawaniem i rozwojem 

wiedzy o człowieku. Po pierwsze, wiedzy globalnej (ilościowej) dotyczącej populacji, po drugie, 

wiedzy analitycznej, odnoszącej się do jednostek. Cały obszar społecznego konstruowania jednostek 

przenika zarówno ciało jak i duszę. Nawet najgłębsza prawda o człowieku, jego namiętności, 

seksualność, są wmontowane w mechanizmy władzy i tylko uwaŜne oko genealoga, konkretne 

badania historyczne (socjologia historyczna) są w stanie je ujawnić. Nie ma takich miejsc, gdzie 

władza nie mogłaby znaleźć dla siebie punktów zaczepienia. 

 Foucault analizując współczesne formy władzy “produkujące” podmiot, mówi zarówno o 

podporządkowaniu się komuś poprzez kontrolę i zaleŜność, jak i o ujarzmieniu, kształtowaniu 

indywidualnych podmiotów, ich przywiązaniu do własnej toŜsamości (np. ukrytej prawdy o sobie, 

seksualności). Dla autora Nadzorować i karać sprzeciw wobec tej ujarzmiającej formy władzy 

współcześnie odgrywa coraz większą rolę. JeŜeli moŜna tutaj mówić o nadmiernej medykalizacji, to w 

znaczeniu nadmiernej kontroli zachowań człowieka (obiektywizacji), jego nawyków oraz 

zintensyfikowaniu jego troski o swoje zdrowie, a szczególnie poddaniu się “łagodnej perswazji” 

wszelakich ekspertów (subjektywizacja). W odróŜnieniu od niektórych członków szkoły frankfurckiej, 

którzy ostrzegali przed procesem globalnej racjonalizacji oraz nadmiernym rozwojem politycznej 

technologii społeczeństwa, Foucault mówi raczej o racjonalizacjach w ramach konkretnych dziedzin, 

czy doświadczeń (np. szaleństwo, choroba, przestępstwo). Stara się zlokalizować relacje władzy oraz 

sposoby ich przejawiania się. Zamiast wychodzić od ogólnej teorii Rozumu, szuka miejsc oporu 

przeciwko konkretnym postaciom władzy. To właśnie efekty władzy są najbardziej widoczne. 

Przykładowo, nie tyle krytykuje się system opieki medycznej z powodu zysków jakie przynosi, lecz za 

to, Ŝe “sprawuje on nieograniczoną kontrolę nad ludzkim ciałem, zdrowiem, Ŝyciem i śmiercią!” 

(PIW, s. 177). Dla Foucaulta sama obecność relacji pomiędzy władzą a wiedzą nie jest najwaŜniejsza. 

WaŜna jest nie tyle jej wszechobecność, lecz sposób w jaki kształtuje ludzkie podmioty. W 

Nadzorować i karać autor analizuje całokształt praktyk dyscyplinarnych, które przyczyniły się do 

zwiększenia wiedzy o jednostce oraz do silniejszej indywidualizacji. Jednostka staje się skutkiem i 

przedmiotem władzy, czego ewidentnym przykładem był wzrost roli i rozpowszechnienie egzaminu 

(w drugiej połowie XVIII wieku i trwa praktycznie do dzisiaj): 

“[E]gzamin zajmuje centralną pozycję wśród procedur, które konstytuują jednostkę jako skutek i 

przedmiot wiedzy. On to łącząc hierarchiczny nadzór z normalizacyjną sankcją, utrwala podstawowe 

funkcje dyscyplinarne” (NiK, s. 321). 

 Egzamin pozwala klasyfikować, oceniać i normalizować, wykluczać. Z jednej strony 

wszystkie instancje kontroli indywidualnej normalizując dokonują binarnego podziału na normalnych, 
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nienormalnych, zdrowych-chorych, z drugiej zaś strony, wokół anormalności szczególnie 

intensyfikują się mechanizmy dyscyplinarne. W systemie dyscyplinarnym większą uwagę kieruje się 

na dziecko niŜ osobę dorosłą, bardziej na chorego niŜ osobę zdrową. Pomimo, Ŝe same mechanizmy 

kontroli przybierają bardzo łagodne, niewidoczne formy, poddanie kompetencji specjalistów coraz to 

nowych obszarów ludzkiego ciała, czy zachowań, związany jest nie tylko z większą wiedzą o 

człowieku, ale coraz większą indywidualizacją, coraz większym “ujarzmianiem” ludzi. Jak stwierdza 

Foucault.: 

“śyjemy w społeczeństwie profesorów-sędziów, lekarzy-sędziów, wychowawców-sędziów, działaczy 

społecznych-sędziów; wszyscy oni narzucają powszechną władzę normatywu i kaŜdy z nich na swoim 

poletku podporządkowuje mu ciało, gesty, zachowania, sprawowanie, postawy i osiągnięcia”. (NiK, s. 

368) 

 Paradoksalnie, sprzeciw i postawę krytyczną moŜe budzić nie tylko niski poziom usług 

medycznych, zaniedbania w tej dziedzinie, ale i nadgorliwość medycyny objawiająca się poprzez 

stopniową medykalizację społeczeństwa464, coraz intensywniejszą ekpansję medycyny w “ciało 

społeczne”. Z jednej strony, istnieje zapotrzebowanie na inŜynierów społecznych, ludzi 

kompetentnych, którzy są w stanie opanować skomplikowaną machinę leczniczą, oraz metody jej 

dystrybucji, z drugiej zaś pewne rodzaje oporu i usiłowania osłabienia niektórych form relacji władzy 

skierowane są przeciwko tej wiedzy, tym kompetencjom, tym przywilejom władzy. Kwestionuje się 

nie tyle samą wiedzę i prawdy, które głosi, co raczej sposób w jaki wiedza funkcjonuje, krąŜy, jej 

relacje z władzą, mówiąc krótko régime du savoir.  

  

 Zdaniem Zygmunta Baumana, który nawiązuje do foucauldiańskich mechanizmów 

dyscyplinarnych, powstający współcześnie kapitalizm (postnowoczesność) i rządzące w nim 

mechanizmy rynkowe wymagają innego opisu niŜ pozwalała nam na to wizja Panoptikonu. 

Kapitalizm w wersji konsumpcyjnej, który cechuje epokę ponowoczesną, otwiera ogromną przestrzeń 

wolności, gdzie więzień panoptikonu (dostarczyciel dóbr) przemienia się w kolekcjonera przeŜyć, 

zbieracza dóbr. W epoce nowoczesnej idealnym mechanizmem, który odzwierciedlał nowoŜytny ideał 

rządzenia był benthamowski Panopticon, budowla która poprzez swą architektonikę umoŜliwiała 

minimalnym nakładem sił “produkowanie” uległych, łatwych do rządzenia jednostek. Bauman 

stwierdza, iŜ ten mechanizm wytwarzał nie tylko pewien typ świadomości urabianych jednostek, ale 

                                                           
464 Przykładem zastosowania podejścia Foucault do badań medycznych, gdzie wykazuje się 
intensyfikację mechanizmów władzy (w postaci większego ujarzmienia jednostek) są 
rozwaŜania dotyczące “New Nursing”, czyli nowego nurtu w pielęgniarstwie akceptującego 
pacjentów jako pełne ludzkie istoty wraz z ich potrzebami, zachciankami, strachem, które 
muszą być uwzględniane jeŜeli opieka zdrowotna ma być efektywna. Powoduje to odrzucenie 
podejścia biomedycznego, które nie jest w stanie uwzględnić doświadczenia psycho-
społecznego. Komentatorzy Foucaulta twierdzą,Ŝe całościowe podejście ruchu “New Nursing” 
(wraz z ich całościową opieką), jest ekspansją systemu zwierzchnictwa i intensyfikacji “władzy 
pasterskiej”, która w wersji Bloora i McIntosha przybieraja postać “terapeutycznego 
spojrzenia” profesjonalnej opieki (Zob. Bloor, M and McIntosh, J. Surveillance and 
Concealment: A Comparison of Techniques and Client resistance in Therapeutic Communities 
and Health Visiting w: S Cunningham-Burley and N. McKeany (eds.) Reading in Medical 
Sociology. London: Routledge 1990). 
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teŜ określony typ cielesności. Było to ciało robotnika. Dla efektywności państwa musiało ono być 

zdrowe, krzepkie, wyćwiczone; w przeciwnym razie stawało się bezuŜyteczne. Ten charakterystyczny 

dla nowoczesności sposób normalizowania ciała, nie jest jednak adekwatny dla dzisiejszego 

ponowoczesnego “wytwarzania” ciała. Teraz liczy się nie tyle siła i sprawność, co otwartość na 

doznania zmysłowe. Współczesne ciało nie słuŜy juŜ tylko efektywnej pracy, ono musi uchwycić jak 

najwyŜszą liczbę róŜnorodnych doznań. “Były więzień panoptikonu, wtłaczany w rolę dostarczyciela 

dóbr, znalazł się dziś w pozycji kolekcjonera przeŜyć, lub, nieco ściślej, zbieracza wraŜeń”465. 

Współcześnie, ciało jest elementem gry “społeczeństwa konsumpcyjnego”, jego zadaniem jest 

dostarczanie przyjemności, co wyznacza jego sprawność (fitness). Stan choroby to nie jest juŜ 

zwątlenie mięśni, brak efektywności w pracy wytwórczej, jest to teraz niesprawność cielesna: 

“oklapnięcie”, apatia, obojętność na uciechy Ŝycia, zniechęcenie, brak pragnień i poŜądań, ospałe 

reagowanie na bodźce i niereagowanie na pokusy”466. 

 Kosztowne metody na wzór panoptikonu, owocujące niezgodą społeczną, są wypierane 

przez tańsze, a zarazem bardziej skuteczne metody “uwodzenia”467. To rynek konsumpcyjny i 

oferowane przez niego atrakcje mogą upowszechniać zachowania niezbędne dla funkcjonowania 

kapitalistycznego systemu ekonomicznego. Jednak wraz z rozwojem wolności konsumenckiej mamy 

do czynienia z intensyfikacją mechanizmów społecznej kontroli, szczególnie dzięki rozwojowi 

technologii informacyjnej i tzw. “zawodów opiekuńczych”468. Rynek korzysta z usług całego szeregu 

zawodów opiekuńczych, które zapewniają “racjonalność” wyborów. Cała ta socjotechnika, daje 

ogromne moŜliwości manipulacji ludzkim wyborem (bardzo wyrafinowane kampanie reklamowe), 

jednocześnie w obliczu natłoku ofert staje się źródłem wiecznego niedosytu konsumentów dóbr. Tak 

więc, nawet promocja zdrowia moŜe nieść ze sobą zagroŜenie większej subiektywizacji, intensyfikację 

mechanizmów dyscyplinujących jednostki. Przykładem jest promowanie zachowań zdrowotnych za 

pomocą coraz doskonalszych metod socjotechnicznych, np. stosowanie marketing models, gdzie 

wychodzi się z załoŜenia, iŜ instytucje zdrowia publicznego mogą “sprzedawać” lepsze zachowania 

zdrowotne, przystosowując metody komercyjnej reklamy i public relations. Zostaje w ten sposób 

uruchomiona machina słuŜąca do konstrukcji określonych postaw, wykorzystująca wszelakie czynniki 

które mogą wpływać na pozytywną percepcję proponowanych postaw. Jednak takie metody mogą z 

jednej strony “konstruować” bezkrytycznie nastawionych klientów (stosowane są tutaj 

behawiorystyczne metody), z drugiej zaś być odczytywane jako próba nadmiernej manipulacji, i 

odrzucane niezaleŜnie od słuszności proponowanych modeli469. 

 Mogłoby się wydawać, ze psychiatria lat 90-tych jest zaprzeczeniem poglądów, które 

widziały w chorobie psychicznej artefakt uwikłany w procesy towaŜyszące powstawaniu kapitalizmu, 

społeczny konstrukt, przejaw nietolerancji społeczeństwa wobec zachowań dewiacyjnych. Psychiatria 

lat 90-tych, stanowi przecieŜ triumf postawy biologicznej, która dzięki poznaniu genetyki oraz “chemii 

                                                           
465 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 87 
466 Ibidem, s. 90. 
467 Z. Bauman, Wolność, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995s. 75. 
468 Ibidem, s. 67. 
469 Zob. Alfred McAlister Behavioral Journalism: Beyond the Marketing Model for Health 
communication, “Am J Health Promot” 1995; 9(6):417-420. 
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mózgu”, jest w stanie radzić sobie z większością zaburzeń psychicznych. Myślenie biologiczne dało 

psychiatrii pod koniec wieku XX-tego status podobny do innych dziedzin medycyny. I chociaŜ “duŜa” 

psychiatria, zajmująca się powaŜnymi zaburzeniami umysłu, skutecznie przybrała (w latach 70-tych) 

postać neuroscience, to równocześnie okazało się, Ŝe takie podejście jest nieadekwatne wobec 

obszarów łagodniejszych, aczkolwiek coraz bardziej powszechnych zaburzeń psychicznych. 

 O ile wiek XIX zajmował się opieką nad pacjentami zakładów zamkniętych, zaś początek 

wieku XX-ego pozaszpitalnymi pacjentami nerwicowymi, o tyle koniec wieku XX-ego zainteresował 

się klientami, którymi wcześniej zajmowali się jedynie lekarze rodzinni lub zaburzeniami, które nie są 

chorobowe: lękami, małymi depresjami, itp.; ogólnie zaś rzecz biorąc - “symptomami 

podprogowymi”. Pod koniec naszego wieku następuje psychologizacja i socjologizacja zaburzeń 

umysłu. To, co kiedyś rozpatrywano w kategoriach chorób nerwowych, obecnie interpretuje się w 

terminach psychologicznych zaburzeń albo społecznych klas, czy płci. 

 Jednocześnie pojawiły się dwa zjawiska: (1) obniŜenie progu zjawisk chorobowych, a co za 

tym idzie, eksplozja psychologicznych trosk; (2) poszukiwanie terapii niechorobowej, potrzeba 

konsultacji w sprawach i problemach Ŝyciowych. Z jednej strony to zjawisko zwiększyło obszar 

potencjalnych oddziaływań psychiatrów, a jednocześnie stanowiło zagroŜenie i konkurencję ze strony 

całego szeregu terapii niemedycznych, doprowadziło do poszukiania przez pacjentów pomocy poza 

psychiatrią. Psychiatrzy mogli uniknąć konkurencji ze strony psychoterapii niemedycznej, obniŜając 

granicę patologii, patologizując szereg ludzkich zachowań. W ten sposób powstało np. pojęcia 

“hiperkinetycznych reakcji dzieci”, oraz “zaburzenia uwagi z hiprreaktywnością”, spowodowane 

“minimalną mózgową dysfunkcją”. Podobnie ma się rzecz z ekspansją i rozpowszechnieniem pojęcia 

“depresja”, czy “zaburzenie osobowości”. 

 Nie tylko tworzone przez psychiatrów (medykalizująze) klasyfikacje przyczyniają się do 

zwiększenia obszaru działań psychiatrii. Ogromną rolę w kształtowaniu diagnoz psychiatrycznych 

pełnią psychofarmakologiczne kampanie reklamowe i rządzące nimi reguły marketingu. Próbując 

stworzyć rynkowe nisze, fabryki leków próbowały rozciągać kategorię choroby, podporządkowywać 

klasyfikację psychiatryczną skuteczności leków, które produkują. D. Healy stwierdza: “jak się często 

w medycynie wydarza, moŜliwość leczenia prowadzi do wzrostu rozpoznania zaburzenia, które 

mogłyby przynieść korzyści z tego leczenia”470. Przykładami są Xanax, i pojęcie “panic disorder”, 

Valium i definiowanie problemów psychicznych w kategoriach lęku, oraz Prozac471, który rozszerzył i 

rozpowszechnił znaczenie depresji w psychopatologii. Ten nowy antydepresyjny lek, stworzył typ 

zaburzenia, które sam jest w stanie leczyć. Prozac postrzegany jest jako panaceum na ludzkie Ŝyciowe 

problemy i to nawet w przypadku nieobecności objawów ścisle chorobowych. Przyczynił się on do 

redefinicji pojęcia normy i patologii, a nawet “destygmatyzacji” choroby psychicznej. Dzięki temu 

tragiczna postać obłąkanego została zastąpiona klientem cierpiącym z powodu stresu i zaburzeń, 

których stosunkowo łatwo się pozbyć. 

                                                           
470 David Healy, “The History of British Psychopharmacology”, w: H. Freeman i G. E. Berrios 
(ed.), 150 Years of British Psychiatry, Volume II, London: Athlone, 1996, s. 74. 
471 Zob. P. Kramer, Listening to Prozac (New York: Penquin, 1993). 
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 Rozpowszechnienie mechanizmów rynkowych w obrębie health sciences, próba 

wprowadzania coraz doskonalszych health promotion, niosących za sobą ekonomiczną efektywność, 

nie oznacza zniknięcia mechanizmów panoptycznych. Istnieje wszak grupa “konsumentów 

ułomnych”, których nie stać na udział w konsumpcji uzdrawiających dobrodziejstw. Ci poddani są 

kontroli biurokracji państwowej i róŜnorodnym ekspertom, inwigilowani, poddani próbom 

normalizacji, oscylując pomiędzy szpitalem a więzieniem.  

 Jak stwierdziliśmy, rozwój medycyny niesie za sobą obok mechanizmów pozytywnych 

szereg zagroŜeń. Foucault powiada, Ŝe  “wszystko jest niebezpieczne”, nawet struktury, które 

pierwotnie miały wartość pozytywną mogą stać się elementem przeciwstawnych strategii. Pewnie 

dlatego zadanie jakie Bauman przypisuje współczesnym filozofom (i socjologom) polega na onaŜaniu 

fałszu “obietnic kojącej pewności i przytulnego ładu, które zapraszają do totalitarnych lochów mamiąc 

miraŜem wyzwolenia; ... budzić niepokój miast go usypiać; ukrócać zapędy, miast je 

podbechtywać”472. Z kolei Foucault, twierdzi: “Moja rola - choć to za wielkie słowo - polega na 

pokazywaniu ludziom, Ŝe są wolni w znacznie większym stopniu, niŜ sądzą” (DIT, s. 778)473. 

 

Podsumowanie 
 W powyŜszym rozdziale skoncentrowałem się na Michela  Foucaulta pojmowaniu krytyki. 

Najpierw wyszedłem od późnego tekstu Co to jest Oświecenie?, w którym autor bezpośrednio 

definiuje swój projekt krytyki jako “krytycznej ontologii nas samych”. Poprzez obszerną analizę 

powyŜszego tekstu, nakreśliłem na czym polega foucauldiańska interpretacja i transformacja projektu 

Kanta. Następnie uwzględniając szereg zarzutów jakie stawiano projektom Foucaulta, starałem się 

zestawić model krytyki uprawianej przez Foucaulta z Teorią Krytyczną Habermasa. Następnie 

przedstawiłem model “intelektualisty poszczególnego” zaproponowany przez Foucaulta, próbując 

nakreślić na czym miałaby polegać jego krytyczna funkcja. Skoncentrowałem się na roli jaką pełni w 

pismach późnego Foucaulta autokreatywna jednostka, podkreślając znaczenie “praktyk wobec siebie” 

w projekcie krytycznym, który ostatecznie zamknąłem w triadzie Krytycyzm-problematyzacja-

transgresja.  

 Na koniec starałem się odnieść krytyczny projekt Foucaulta do psychiatrii, podkreślając na 

ile jego wczesne rozwaŜania na temat szaleństwa i krytyka psychoanalizy stanowią realizacje projektu 

“ontologii nas samych”. Starałem równieŜ nakreślić niektóre trendy i niebezpieczeństwa w medycynie 

i psychiatrii jakie niosą współczesne transformacje władzy. 

                                                           
472 Z. Bauman, Ciało i przemoc, ss. 29-30. 
473 L. H. Martin, H. Gutman i P. H. Hutton, Technologies of the Self: a Seminar with Michel 
Foucault, London, Tavistock, 1988, s. 10. 
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Zakończenie 

 Trudno jest przecenić jak wielką rolę odegrały Foucaulta analizy szaleństwa wobec 

współczesnego pojmowania psychiatrii i jej historycznych źródeł. Historia szaleństwa miała 

niewątpliwy wpływ na antyinstytucjonalny, i szeroko pojęty “antypsychiatryczny” ruch przełomu lat 

60-tych i-70-tych. Obecnie wszelkie historyczne i socjologiczne analizy obłędu muszą uwzględniać 

jego dokonania, nawet jeŜeli punktem wyjścia jest krytyka i brak satysfakcji z tych pionierskich 

badań474. NaleŜy podkreślić, na co wskazywał juŜ sam autor, Ŝe Historia szaleństwa nie jest 

bezpośrednim atakiem na psychiatrię, ani manifestacją ruchu antypsychiatrycznego, mimo pewnego 

powinowactwa i podobieństwa teoretycznej perspektywy. Foucault mimo Ŝe ukazywał, iŜ psychiatria i 

jej pojęcia uwikłane są w stosunki władzy, to nie kwestionował jej naukowej wartości i 

terapeutycznej skuteczności. Wiele dyskusji i krytyk dzieła Foucaulta, szczególnie ze strony samych 

psychiatrów, jest związanych raczej z całym szeregiem zmian w relacjach wobec obłędu i wobec 

“prawdy” psychiatrycznego dyskursu (w tamtym okresie), których francuski intelektualista był jedynie 

świadkiem i inicjatorem. 

 Analizy Foucaulta dostarczają nam bezpośrednio narzędzi do krytyki pozytywistycznych 

oraz niektórych antypozytywistycznych nurtów w psychiatrii. Proponując równieŜ pewien krytyczny 

ethos myślenia, ostrzegają przed niebezpieczeństwami, których skutki trudno jeszcze dzisiaj 

przewidzieć. PoniewaŜ waŜną częścią tej myśli jest aspekt etyczny oraz nakaz krytycznej autonomii i 

odpowiedzialności, jego ostrzeŜenia nakazują wykraczanie poza wewnętrzne problemy psychiatrii, 

szczególnie relację lekarz-pacjent (nie tylko więc wiedza o doświadczeniu pacjenta, efektach leczenia i 

jego skutków ubocznych), oraz zwrócenie uwagi na problem praktycznych (społecznych, 

instytucjonalnych, politycznych) skutków działań psychiatrów i psychologów oraz wiedzy, którą 

rozpowszechniają. 

 

 Mimo wielu krytycznych i często wrogich odniesień wobec myśli Foucaulta, moŜna 

wyodrębnić szereg pozytywnych implikacji  tej krytycznej postawy na polu psychiatrii. 

1. Implikacje teoretyczne polegają na uwidocznianiu względności i relatywności współczesnych 

“racjonalnych” i “empirycznych” teorii psychiatrycznych i psychologicznych oraz ich głębokie 

osadzenie w kontekście kulturowym i politycznym. Uwikłania i manipulacje jakie pojawiały się w 

historii instytucji psychiatrycznych nakazują uwagę, co do udziału pewnych koncepcji i teorii w 

intensyfikacji mechanizmów społecznej izolacji i kontroli. 

2. Implikacje praktyczne polegają na wpływie myśli Foucault na pojawienie się szeregu postaw 

antyinstytucjonalnych oraz działań alternatywnych w psychiatrii475, czy etnopsychiatrii476, a takŜe 

szeregu krytyk terapii477.  

                                                           
474 Zob. np. David Rothman, Conscience and Convenience. The Asylum and its Alternatives in 
Progressive America, Boston-Toronto: Little Brown and Company, 1980, s. 11. 
475 Zob. np. P. Baker, Hearing voices, “Open mind”, 40/16-17, 1989. 
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3. Implikacje etyczne polegają na uwraŜliwieniu wobec etycznych i politycznych konsekwencji wiedzy i 

praktyki odnośnie zdrowia psychicznego. WaŜną rolę odgrywa tutaj koncepcja “intelektualisty 

poszczególnego”, który będąc częścią lokalnego pola władzy, ma obowiązek ujawniania wszelakich 

niebezpieczeństw i ograniczeń odnośnie programów ochrony zdrowia i róŜnorodnych metod terapii i 

oddziaływań polityczno-prawnych. 

 

 Myśl Foucault, posiada wiele meandrów, sprzeczności i werbalnej ekwilibrystyki, co jest 

przyczyną szeregu nieporozumień, dlatego praca eksplanacyjna jest tak waŜna. Szczególnie warto 

podkreślić, Ŝe jedno z centralnych haseł jego myśli, pojęcie “władzy” nie powinno być kojarzone 

wyłącznie z przemocą i dominacją. Ostatecznie jest pojęciem neutralnym, które w “sprzyjających 

warunkach” moŜe osiągnąć skrajną postać dominacji. W tym kontekście okazuje się, Ŝe sztuka 

psychiatrycznego uzdrawiania jest nieuchronnie sposobem rządzenia innymi, jako, Ŝe wiedza 

psychiatryczna, zawsze jest częścią społecznych mechanizmów władzy, nawet jeŜeli leczenie ma 

charakter całkowicie dobrowolny, jak w przypadku psychoanalizy. 

 Z kolei ta sama myśl będąc radykalną, “wizjonerską” i teoretycznie labilną (co doprowadziło 

do tego, Ŝe duŜa część sympatii i niechęci wobec jego tekstów wynikła z niezrozumienia jego ujęcia), 

niesie za sobą niebezpieczeństwo zamieszania i nieporozumień odnośnie roli i znaczenia psychiatrii, 

jako dziedziny naleŜącej do sztuki lekarskiej, oraz wobec pojęć “szaleństwa”, “obłędu” czy “choroby 

umysłu”. ZbieŜna z antypsychiatrią krytyka pojęcia “choroby psychicznej” niekoniecznie musi 

odnosić się do “choroby” jako szeregu zachowań nie akceptowanych przez 

(kapitalistyczne/burŜuazyjne) społeczeństwo i być wyrazem opresyjności społecznego porządku. Jest 

przecieŜ cały szereg zachowań, będących przedmiotem zainteresowań psychopatologii, które nie są 

społecznie i moralnie szkodliwe (np. lęki, fobie), chociaŜ są dla pacjenta niepoŜądane i uciąŜliwe, oraz 

stanowią przeszkodę w zrealizowaniu jego własnych celów. Foucault miejscami zdaje się nie pamiętać 

swych wczesnych fenomenologiczno-egzystencjalnych analiz, gdzie stwierdzał: “Choroba umysłowa 

jest zarówno cofnięciem się do najgorszej subiektywności i upadkiem w najgorszą obiektywność” 

(MMP, s. 69). 

 Medykalizacja (czy psychiatryzacja) zaburzeń psychicznych o której mówił autor Historii 

szaleństwa, to nie tylko społeczna segregacja, etykietyzacja, ale teŜ ucieczka od języka codziennej 

moralistyki i stereotypów społecznych. W tym znaczeniu pojęcie zdrowia i choroby psychicznej 

oznaczają raczej pomoc i terapię, niŜ negatywną, czy nawet romantycznie pozytywną (lecz w efekcie 

szkodliwą i nierealistyczną), ocenę moralną. Poszukiwanie koncepcji zdrowia i choroby, koncepcji 

które będą w stanie dosięgnąć istotnych zmiennych, mechanizmów i funkcji psychologicznych, jest 

zawsze lepsze niŜ utoŜsamienie psychiki z fenomenami obyczajowo-historycznymi wraz z ich 

                                                                                                                                                    
476 Zob. np. Gaines, A.D., Ethnopsychiatry, the cultural construction of proffesional and folk 
psychiatres. Albany: Suny Press 1992., Shweder, R.A. and, Bourne, E.I. Does the Concept of 
the Person vary Cross-culturally?, w: Cultural Conceptions of mental health and therapy, ed. 
AJ. Marsella, i G.M. White, Dodrecht, Netherlands: 1982. 
477 Zob. Rose, N. 1989. Governing the soul, London Routledge 1989, White, M. The Politics 
od Therapy, “Context” 18 (28-34) 1994. 



 

 

218 

218 

dogmatycznością i siłą perswazji, nawet jeśli okaŜe się, Ŝe funkcje psychologiczne zrelatywizowane są 

do kręgów kulturowych i Ŝe nie ma ponadkulturowej struktury psychologicznej. 

 

 Ogólnie rzecz biorąc, krytycyzm postawy Foucaulta nie jest czymś jednorodnym, 

albowiem ma szereg wymiarów, które pozostają ze sobą we wzajemnym napięciu i trudne są do 

zamknięcia za pomocą jednej formuły. Są to następujące aspekty: 

 

1. Aspekt epistemologiczny, jako Ŝe badając korzenie wiedzy naukowej rozpatruje ją w kontekście całej 

sieci dyskursu oraz relacji z władzą; 

2. Aspekt praktyczny/etyczny, albowiem ujawnia etyczne konsekwencje wiedzy, oraz proponuje 

pewną postawę etyczną, która poprzez etyczne praktyki pragnie dojrzałości i autonomii jednostek. W 

ten sposób skierowana jest przeciwko dyskursom humanistycznym, które prowadzą do obiektywizacji 

istot ludzkich a w efekcie do ograniczenia ich wolności; 

3. Aspekt polityczno-intelektualny, jako Ŝe Foucault był aktywnym intelektualistą, którego działania 

nie były prostą realizacją programu teoretycznego. 

 

 Model krytyki jaką oferuje Foucault, jest krytyką która nie potrzebuje uprawomocnienia, 

która nie wychodząc od teoretycznych apriorycznych załoŜeń, chce wciąŜ posiadać moc zmieniania i 

wpływu na rzeczywistość. Wydaje się, Ŝe krytycyzm Foucaulta jest efektem podwaŜenia realizmu 

epistemologicznego i ukazania braku niezaleŜnej od relacji władzy rzeczywistości. Wyciągając 

konsekwencje ze swych (anty)epistemologicznych twierdzeń, Foucault zaczyna akcentować 

polityczne i etyczne aspekty wiedzy. Wykazuje teŜ, Ŝe rodzaj dyskursu, zwany przez niego dyskursem 

humanistycznym, niesie za sobą niebezpieczeństwa i załoŜenia (otrzymane w spadku po Oświeceniu), 

które radykalna krytyka musi podwaŜyć. 

 Radykalność tej krytyki, polega na tym, Ŝe bada ona genealogię własnego sposobu 

myślenia i własnego uwikłania w historyczno-społeczny kontekst, efektem czego jest nieustanne 

podwaŜanie własnych załoŜeń, nieustanna modyfikacja i autotransformacja i nieusuwalny, 

powracający nieustannie problem samoodniesienia, statusu własnych twierdzeń. 

 Pojęciami, centralnymi, które uwidaczniają ten projekt są problematyzacja i transgresja. Z 

pojęciem pierwszym, związane jest pojmowanie racjonalności i prawdy. Społeczne i historyczne 

zakorzenienie racjonalności, która nie moŜe przybrać jednorodnej postaci i jedynie objawia się 

poprzez róŜne formy racjonalności (ponadto to, co zwie się rozumem, czy poznaniem niekoniecznie 

prowadzi do wolności, lecz raczej do intensyfikacji mechanizmów władzy w obliczu pewnego rodzaju 

dyskursów), róŜne problematyzacje. Prawda natomiast ma historię, co nie oznacza, historii poglądów 

coraz bliŜszych prawdy, lecz historyczności samej prawdy (prawdy/fałszu). Transgresja, to 

charakterystyczna dla kaŜdej postawy krytycznej postawa niezadowolenia ze stanu teraźniejszego i 

siebie samego oraz otwartość na to, co Inne, jednak bez argumentacji za pewnymi wartościami i 

społeczno-politycznym kształtem. W eseju Qu’est-ce que les Lumiéres?, powiada: 

“Krytyczne pytanie musi dzisiaj zawrócić w kierunku pozytywnym: W tym, co dane jest nam jako 

uniwersalne, obowiązkowe, jakie miejsce zajmuje to, co jest pojedyncze (singulier), przypadkowe 
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(contingent) i jest produktem arbitralnych ograniczeń (contrains arbitraires)? Krótko mówiąc, chodzi 

o to, aby przekształcić krytykę prowadzoną jako postać ograniczenia, w praktyczną krytykę (une 

critique pratique), która przybiera postać moŜliwego przekroczenia (franchissement) (DIT, s. 574). 

 Dosłowna interpretacja myśli Foucaulta niesie jednak za sobą pewne niebezpieczeństwa. 

Albowiem nie jest on krytykiem w konwencjonalnym sensie krytyki, która pozwalałaby 

uporządkować rzeczywistość, lepiej ją zrozumieć; lecz ma na celu jej problematyzację; ma wywołać w 

nas opór i uczynić trudnymi  gesty, które do tej pory wydawały się nam oczywiste. Nie wynika więc 

wprost z kryzysu, który chciałaby przezwycięŜyć, lecz paradoksalnie ten kryzys nasila, aby zmusić nas 

do intensywniejszego myślenia. Jego ksiąŜki to pierwsze ruchy w grze, którą dalej musimy 

kontynuować sami na własną odpowiedzialność. Jak radykalna i ekstremalna jest to myśl niech 

świadczy fakt, Ŝe Foucault nie tylko atakuje całą współczesną rzeczywistość, ale teŜ nieustannie 

podwaŜa własne reguły gry, które nieustannie redefiniuje, i łamie ponownie. Podobnie interpretuje i 

dysinterpretuje myśl pokrewną, teksty innych myślicieli.  

 Postawa Foucault nie obywa się więc bez kosztów, jakimi są utrata oświeceniowego 

pragnienia uprawomocnienia norm uniwersalnych, brak pewności siebie. Zamiast tego pojawia się 

zadanie nieustannie podejmowanej krytyki oraz polityki, gdzie pytanie “kim jesteśmy?” nie będzie 

nigdy domknięte. Po Foucault filozofię i etykę coraz trudniej łączyć z poszukiwaniem podstaw, 

wartości, nakazów za którymi winniśmy podąŜać. Po Foucault tylko na nas samych spoczywa zadanie 

i odpowiedzialność budowania własnej toŜsamości, jako jednostek oraz jako społeczności. Jest to 

nieustanna praktyka wolności na kształt szeroko pojętej ascezy. GdyŜ dla Foucaulta filozofia to “esej” 

– “modyfikujące doświadczenie siebie w grze prawdy”, jest “o ile nadal jest ona tym, czym niegdyś 

była, to znaczy <<ascezą>>, ćwiczeniem siebie w myśleniu”478. 

 Poprzez wykazanie “pozytywnego” wpływu władzy na wiedzę i pokazaniu, Ŝe nie ma 

dyskursów, które nie byłyby wmontowane w relacje władzy, Foucault odrzuca humanistyczne 

koncepcje władzy (psychoanalityczne, marksistowskie, liberalne), które ją pojmują na sposób 

negatywny, to znaczy, postrzegają jako przemoc i represje, zniekształcające czystą wiedzę oraz 

toŜsamość przedmiotów. Negatywne koncepcje władzy kryją się bowiem zarówno w podejściu 

liberalnym, jak i w psychoanalizie, marksizmie czy klasycznej socjologii wiedzy. Foucault ostrzega 

nas przed takim dyskursem humanistycznym, który posiada zawsze pewne aprioryczne załoŜenia 

antropologiczne, pewną esencjalną koncepcję Człowieka czy Racjonalności, pewną retorykę 

wyzwolenia, dezalienacji, czasami rewolucji. Pomimo, Ŝe tym szeroko pojętym dyskursem 

humanistycznym rządzą szlachetne cele, pojęcia Prawdy, Racjonalności, Wolności, to w ostatecznym 

efekcie kończą się one dominacją jednego dyskursu i dyskryminacją wiedzy lokalnej, (“małych 

narracji”), oraz intensyfikacją mechanizmów władzy i kontroli nad jednostkami. Dopiero koncepcja 

władzy, która podkreśla ścisły związek kaŜdej wiedzy z władzą, dąŜność jakiejkolwiek władzy do 

ustanowienia pewnych stałych i niezmiennych struktur, istot i toŜsamości, jest w stanie 

zdestabilizować i zdecentralizować te toŜsamości. MoŜe przestawić myślenie w platońskich 

                                                           
478M. Foucault, HS, s. 149. 
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kategoriach ToŜsamości, Formy, Rzeczywistości, Bezczasowości (myślenie o Tym Samym) na 

myślenie o pojedynczości, wydarzeniu (“événementialisation”)479, wyjątkowości (myślenie o Innym). 

 Dopiero pozytywna koncepcja władzy (władza, która produkuje, a nie zakazuje) jest w 

stanie uruchomić myśl krytyczną, otwierającą moŜliwości innego pojmowania nas samych. 

Myślenie w kategoriach podobieństwa, toŜsamości jest jednym z moŜliwych sposobów 

myślenia, który równocześnie przedstawia siebie jako nie uwikłane w “gry władzy”. Foucault 

tworząc inny projekt filozofii nie ignoruje problemu statusu własnych wypowiedzi: problem 

samoodniesienia jest nieuniknioną trudnością tej myśli. Stara się nas ostrzegać przed 

konsekwencjami przyjęcia pewnych form wiedzy, co szczególnie dotyczy humanistycznego 

dyskursu i władzy ekspertów. Być moŜe wszystko jest niebezpieczne, kaŜda myśl niesie za 

sobą swoje totalitaryzmy. Jednak sądzi on, Ŝe niebezpieczeństwo jest wtedy największe kiedy 

tylko jeden rodzaj myśli, jedna Idea zawładnie dyskursem wykluczając wszystkie inne. Taki 

sposób myślenia zbliŜa go do poststrukturalizmu, gdzie teoria nigdy nie stanowi próby 

odzwierciedlenia rzeczywistości, lecz będąc nasycona władzą, stanowi formę jej kształtowania.  

 Myśl Foucaulta, która stara się wyrwać z “podwójnego wiązania humanizmu” 

przenika oświeceniowy etos odwagi myślenia, a projekt krytyczny kładzie nacisk na nieustanną 

próbę “myślenia inaczej” - poprzez demontowanie narracji obecnych, przekraczania granic 

(ograniczeń), które dla dyskursu humanistycznego mogą się wydawać jedynymi 

(prawdziwymi) granicami myślenia, których nie wolno przekraczać.  

                                                           

479 (...) [K]rytycyzm ten nie zamierza być dłuŜej praktykowany jako poszukiwanie struktur 

formalnych (les structures formelles) z uniwersalną wartością, lecz raczej historycznym 

poszukiwaniem wydarzeń (les evénements), które doprowadziły do tego, Ŝe konstytuujemy i 

rozpoznajemy samych siebie jako podmioty tego, co robimy, myślimy i mówimy” (DIT, s. 

574). 
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