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nęła wobec konieczności dokonania refleksji nad swoim własnym momentem
teraźniejszym i podjęcia pytania: Jaką różnicę wprowadza „dzisiaj” w stosunku do „wczoraj”? Foucault pisze: „Nowatorstwo tego tekstu wydaje się
polegać na tym, że stanowi on refleksję nad «dzisiaj» jako różnicą w historii
i jako motywem szczególnego filozoficznego zadania. Spoglądając nań z takiej
perspektywy, można dopatrzyć się, moim zdaniem, punktu wyjścia: zarysu
czegoś, co możemy nazwać postawą nowoczesności”14.
Foucault porównuje Kanta z Baudelaire’em, który w De l’héroisme de la
vie moderne oświadczył: „Nie macie prawa gardzić teraźniejszością”15. Jeśli
istnieje coś takiego, jak teraźniejszość w przypadku filozofii, a zatem również
w przypadku nauk humanistycznych i krytyki, to ów moment teraźniejszy
nie może być dedukcją, lecz jest kreacją: „Człowiek nowoczesny nie dąży
do odkrycia samego siebie, swych sekretów i ukrytej prawdy; to człowiek,
który próbuje siebie wykreować. Owa nowoczesność nie wyzwala człowieka
od właściwego mu istnienia, lecz zmusza, by podjął wyzwanie kształtowania
samego siebie”16.
To, co ludzkie, jest plastyczne. Oznacza to, że samo nadaje sobie formę, że
potrafi się przekształcać, kreować i kształtować i że jest tym właśnie procesem
kreowania siebie i nie może być niczym innym poza nim. Jeśli zaś – jak powiedzieliśmy na początku – dyscypliny humanistyczne muszą znajdować się na
pograniczu, to sytuują się tam w takim stopniu, w jakim muszą nieustannie na
nowo kreować swoje własne istnienie i swój sens w odpowiedzi na plastyczność tego, co ludzkie. Przekształcanie nie oznacza tu transformacji czegoś, co
istniało wcześniej, lecz samą emergencję tego, co ma zostać przekształcone.
Plastyczność krytyki wskazuje na istnienie pierwszeństwa kształtowania przed
istnieniem, pierwszeństwa transformacji przed tym, co ma zostać przekształcone. Oświecenie zbiega się z tą właśnie świadomością naszej plastyczności,
czyli naszej wolności. Jak widzieliśmy, zdaniem Kanta plastyczność ta nie
może jednak przekroczyć pewnych granic, swoich własnych granic. Plastyczność nie może stać się dogmatyczną metafizyką ani nauką. Aby pozostać plastyczna, musi respektować transcendentalny zakaz: żaden element krytyki czy
też postawy krytycznej nie może stać się naukowy. Krytyka musi zachować
krytyczność. To, co transcendentalne, jest zatem nieprzekraczalne, nieusuwalne. Nie może być jakiejkolwiek nauki ani jakiegokolwiek dogmatu na temat
plastyczności. Nauki humanistyczne można by w takim razie zdefiniować jako
dyscypliny, które wyznaczają warunki możliwości tego, co niemetafizyczne
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i nienaukowe, to znaczy transcendentalnej, plastycznej kreacji tego, co ludzkie.
Wiedzy, władzy politycznej, etyki.
Foucault zgadza się z Kantem we wszystkich punktach z wyjątkiem jednego, a mianowicie kwestionuje ideę transcendentalnych nieprzekraczalnych
granic. Pyta: Jaka byłaby dziś adekwatna odpowiedź na pytanie „Czym jest
Oświecenie?”, gdyby pytanie to zostało ponownie do nas skierowane? Co byśmy odpowiedzieli? I udziela owej zagadkowej i trudnej odpowiedzi: w przeciwieństwie do tego, co mówił w swoich czasach Kant, musimy przekraczać to,
co transcendentalne, przesuwać granice i konsekwentnie radykalizować ludzką
plastyczność. Czy oznacza to jednak, że nauki humanistyczne muszą otworzyć
się na swoje zewnętrze, czyli na nauki ścisłe? Absolutnie nie: „Krytyka nie
będzie dalej miała na celu znalezienia formalnych struktur o wartości uniwersalnej, ale raczej historyczne poszukiwanie zdarzeń, które doprowadziły
nas do ustanowienia siebie i do rozpoznania siebie jako podmiotów tego, co
robimy, mówimy, myślimy”17. Możliwość przekroczenia tego, co transcendentalne, zbiega się z samym jego pojęciem jako struktury formalnej. Dla Kanta
wolność jest strukturą uniwersalną; stanowi ona transcendentalną możliwość
plastyczności. Dla Foucaulta definicja ta jest ciągle jeszcze zbyt dogmatyczna,
nazbyt normalizująca, pozostaje zakorzeniona w tej samej regule co nauka,
czyli w uniwersalizmie. W przeciwieństwie do tego, co mówi Kant, wolność
jest historyczna i przygodna. Kreowanie siebie to proces przygodny. W tym
sensie – i to stanowiłoby zdaniem Foucaulta przyszłość humanistyki – trzeba
by opierać się na krytyce, która nie byłaby transcendentalna. „Krytyka nie
jest transcendentalna”18 – formuła ta może wydawać się nad wyraz szokująca,
niemniej jednak otwiera pole nowej ontologii, „historycznej ontologii nas samych”19, która musi odwrócić się od wszelkich projektów roszczących sobie
prawo do globalności i radykalizmu”20. Raz jeszcze powróćmy do tego bardzo
ważnego fragmentu: „W tym znaczeniu krytyka nie jest transcendentalna, jej
celem zaś nie jest czynienie możliwą metafizyki: jej cel jest genealogiczny,
a metoda archeologiczna. Archeologiczna – a nie transcendentalna – w tym
sensie, że nie będzie starała się poszukiwać uniwersalnych struktur wszelkiego poznania bądź wszystkich możliwych działań moralnych, lecz spróbuje traktować dyskursy artykułujące to, co myślimy, mówimy i robimy, jako
zdarzenia historyczne. Krytyka ta będzie zaś analogiczna w tym sensie, że
[...] spróbuje doszukiwać się w przygodności, która uczyniła nas tym, czym
jesteśmy, możliwości tego, że kiedyś nie będziemy żyć, działać czy myśleć
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