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do własnej9. Potrzeba więc wciąż ponownych narodzin, za które można już 
brać całkowitą odpowiedzialność, które czynią to życie całkowicie własnym, 
a dzięki temu pozwalają mu stać się częścią dzieła. Dlatego też gorzko, a za-
razem ironicznie brzmi wyznanie Foucaulta: „Ludzie, których nie znaliśmy 
i którzy nas nie znali, sprawili, że pewnego dnia zaczynamy istnieć. Udawali, 
że wierzyli i byli szczerze przeświadczeni, że na nas czekali. A w każdym razie 
z wielkim staraniem, a nierzadko z pewną ceremonialnością przygotowali 
nasze przyjście na «świat». Niesłychane, że nie wolno nam się przygotować 
osobiście, z troską, intensywnością i żarliwością, jakich nam trzeba, i współ-
udziałem, na jaki mamy ochotę, do tego, o czym myślimy od dawna, czego 
projekt powzięliśmy już może pewnego letniego wieczora w dzieciństwie”10.

TRANSGRESJA I AUTOPOIESIS

W Ulissesie Jamesa Joyce’a pan Bloom toczy swą bezgłośną polemikę 
z Kartezjuszem gdzieś na granicy dnia i nocy, morza i lądu, za pomocą – jak to 
określa narrator – swego „powolnego buta”, gdy rozważa wypadki mijającego 
dnia, znanego dziś jako Bloomsday: „Pan Bloom ostrożnie poruszył patykiem 
głęboki piach u swych stóp. Napisać do niej. Może pozostanie. Co? JA. Jakiś 
włóczęga rozdepcze to rano swoimi platfusami. Bezużyteczne. Zostanie zmy te. 
Przypływ dociera tutaj, przy jej stopach była sadzawka. Pochylić się, zobaczyć 
tam moją twarz, ciemne zwierciadło, tchnąć na nie, wzburzy się. Wszy stkie te 
skały z krechami, szramami, literami. Och, te przezroczyste! Poza tym one nie 
wiedzą. Jakie jest znaczenie słowa nie z tego świata. Nazwałam cię nie grze-
cznym chłopczykiem ponieważ nie lubię. JESTEM. Nie ma miejsca. Dajmy 
temu spokój. Pan Bloom starł litery powolnym butem. Beznadziejna rzecz 
piasek. Nic z tego nie wyrasta. Wszystko ginie”11.

„Ja jestem” to „słowa nie z tego świata”. Nic nie może w prostszej formie 
wyrazić kartezjańskiego w swym pochodzeniu niepokoju, wręcz lęku, jaki 
wywołują te słowa odniesione do tego, kto je wypowiada. Nie to bowiem jest 
wtedy ważne, że jestem, ale to, że słowa te są nie z tego świata, że nie ogar-
niają niczego z „tego świata”, lecz drążą egotyczną, domniemaną tylko głębię 
osobliwości egzystencji. Nie to wprawia w drżenie podmiot, co sprawia, że 

 

11  J.  J o y c e, Ulisses, tłum. M. Słomczyński, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1992, s. 298.

Michel Foucault. Autowizerunek filozofa 



120

egzystencja i myśl w „Ja” są tożsame, ale to, że tak określony byt podmiotu 
traci wszelkie koordynacje świata realnego.

Foucault, intelektualista drugiej połowy dwudziestego wieku, czytelnik 
Joyce’a, kończy swą głośną książkę takimi oto słowami: „Człowiek jest wy-
nalazkiem, którego historia – jak bez trudu wykazała archeologia naszej myśli 
– jest krótka. A koniec, być może, bliski. Gdyby ów układ znikł tak samo, jak 
się pojawił, gdyby wskutek jakiegoś wydarzenia, którego możemy co najwyżej 
przeczuwać możliwość, lecz które go formy i oznak jeszcze nie znamy, układ 
ten uległ zachwianiu, tak jak stało się u schyłku XVIII wieku z podłożem myśli 
klasycznej – wówczas możemy założyć, że człowiek zniknie, niczym oblicze 
z piasku na brzegu morza”12.

Co innego jednak odkryć, że człowiek jest wynalazkiem, a co innego być 
nim dla siebie. Foucault jest odkrywcą czegoś więcej niż tylko kontyngencji 
podmiotowości, jej zapośredniczenia w kulturze, języku czy historii. Foucault 
odkrywa coś jeszcze: możliwość stwarzania siebie. „Myślę, że z teoretycznego 
punktu widzenia Sartre’owi udało się uniknąć idei jaźni jako czegoś, co jest 
nam dane, lecz poprzez moralne pojęcie autentyczności powraca on do idei, 
że musimy być sobą – być naprawdę własnym, prawdziwym ja. Myślę, że 
jedyną dającą się akceptować praktyczną konsekwencją tego, co powiedział 
Sartre, jest połączenie jego teoretycznego wglądu z praktyką twórczości – 
a nie autentyczności. Sądzę, że z idei, iż «ja» nie jest nam dane, wynika tylko 
jedna praktyczna konsekwencja: możemy stwarzać siebie jako dzieło sztuki. 
Interesujące okazuje się prześledzenie u Sartre’a jego analiz Baudelaire’a, 
Flauberta etc., w których odnosi on pracę kreacji do pewnej relacji wobec 
siebie – autora do siebie – która ma postać autentyczności lub nieautentyczno-
ści. Chciałbym powiedzieć coś wręcz przeciwnego: nie powinniśmy odnosić 
twórczej aktywności kogoś do pewnego rodzaju relacji, w jaką wchodzi on ze 
sobą, powinniśmy zaś odnosić pewną relację, w jakiej pozostaje ze sobą, do 
jego aktywności twórczej”13.

Wejście w spór z Sartre’em to wejście w spór z kulturą intelektualną, z któ-
rej myśl Foucaulta wyrasta i której zarazem się przeciwstawia. To kultura mo-
dernizmu, kultura autopojetycznej narracji nowoczesności. Mam tu na myśli 
refl eks kulturowy, który nadaje kształt dyskursywny postawom afi rmującym 
nowoczesność w tym zakresie, w jakim formują one stosunek człowieka do 
siebie samego. W epoce nowoczesnej postawy te znalazły wyraz w różno-

12  M.  F o u c a u l t, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant 
i in., słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 347.

13  On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress (wypowiedź Michela Fou-
caulta w rozmowie z Hubertem L. Dreyfusem i Paulem Rabinowem), w: H.L. Dreyfus, P. Rabinow, 
Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago Press, Chica-
go 1983, s. 237.
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rodnych postaciach kultury intelektualnej – w fi lozofi i, literaturze czy myśli 
politycznej.

MODERNIZM: AUTENTYCZNOŚĆ I SAMOSPEŁNIENIE

Czym zatem jest modernizm jako postawa?
Postawę modernistyczną, jak się wydaje, wyrażają szczególnie trafnie słyn-

ne słowa Joyce’owskiego bohatera Stefana Dedalusa: „Nie będę służył rzeczy, 
w którą przestanę wierzyć, bez względu na to, czy będzie się zwała domem, 
ojczyzną czy Kościołem, i będę się starał wypowiedzieć w jakiś sposób, w ży-
ciu lub w sztuce, tak nieskrępowanie, jak tylko potrafi ę, i tak całkowicie, jak 
tylko zdołam, a używać będę dla własnej obrony jedynego oręża, na którego 
użycie sam sobie pozwolę – milczenia, wygnania i przebiegłości”14.

Stefan Dedalus – alter ego Joyce’a – przewiduje, że taki wybór oznacza 
samotność i być może naznaczy błędem całe jego życie, lecz sądzi także, iż 
podjęcie ryzyka jest warte stawki. A jest nią to właśnie: Nikomu nie służyć, 
to jest być wiernym tylko sobie w wolności samostanowienia po to, by móc 
zabiegać o całkowite, nieskrępowane wyrażenie siebie. Oto postawa moder-
nistyczna wymagająca  a u t e n t y c z n o ś c i  i   s a m o s p e ł n i e n i a  
jako swego ideału. Michel Foucault będzie się do niego odwoływał w swych 
wypowiedziach równie wytrwale, jak Joyce’owscy bohaterowie – Stefan De-
dalus i Leopold Bloom – w życiu. W końcu Foucault, tak jak Leopold Bloom, 
odkryje płyciznę i miałkość tego, co w unormowanej podmiotowości dostrzega 
i widzi ogół, przekonany, że zasadę bycia podmiotem stanowi unormowanie, 
w tym także unormowanie imperatywem autentyczności i samospełnienia.

Autentyczność i samospełnienie tkwią głęboko w refl eksyjnym modelu 
podmiotowości w zaczątkowej wersji występującym już w formule Kartezjań-
skiej. Być podmiotem znaczy bowiem być bardziej pewnym swej egzystencji 
niż egzystencji tego, co dane w przedstawieniu, ale być podmiotem znaczy 
coś jeszcze: na mocy władzy refl eksyjności móc to właśnie wiedzieć i tego 
doświadczać jako jaźni, podmiotu-subiectum. Foucault jednak – wbrew kar-
tezjańskiej tradycji, a zgodnie z roussoistyczną modyfi kacją tego pojęcia15 
– pozbawia podmiot uniwersalnie substancjalnego bytu na rzecz  t r a n s s u b-
s t a n c j a l n e j   h a e c c e i t a s. Podmiot tak rozumiany jest nie tylko 
bytem osobliwym w swej jednostkowości, ale też osobliwie zdolnym do sa-

14  J.  J o y c e, Portret artysty z czasów młodości, tłum. Z. Allan, PIW, Warszawa 1977, s. 270.
15  Por. Ch.  T a y l o r, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Znak, Kraków 2002; zob. też: 

M.  W a r c h a l a, Rousseau, Diderot i narodziny autentyczności, „Teksty Drugie” 2006, nr 1-2 
(97-98), s. 205-224.
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