ALEXISA DE TOCQUEVILLE'A I MICHELA FOUCAULT.
MALE PRZYCZYNY WIELKICH RoiNIC
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There are words used so often in our political discussion that their meaning seems
to be quite obvious. One of them is "freedom", commonly understood as a situ
ation in which an individual is the only source of his actions. Many authors, inclu
ding Tocqueville and Foucault, take for granted this connotation of an expression
"free individual" or a "free subject" and try to examine conditions under which
he can exist in the modern society. Both claim that, even though democratic so
cieties loudly talk about freedom, they make it vanish from everyday life by we
aken the will of citizens to take advantage of internal preferences and motivation.
So the very existence of freedom depends on the existence of citizens who will be
able to act freely. And so ~ocqueville, as Foucault, concentrate upon pointing out
characteristics of a person who deserves to be called (using Tocquevillian term)
"individuality". They search for it in almost the same manner  first describing
deterministic aspects of social processes and then discovering ways of overcoming
them. Yet, although both French philosophers have so much in common, their
conclusions about chances of freedom in our world seem to be radically diffe
rent. By comparing these theories step by step we have an interesting opportunity
to look closer at possible sources of such differences. In case ofTocqueville and
Foucault, all starts with an opinion that every individual is first of all a product of
socialization. This harmless truth doesn't bother Tocqueville, but on the ground
of the work of Foucault it becomes an accusation that devastate concept of "indi
viduality". It seems that Foucault, unlike Tocqueville, has gone to far in searching
for "really" independent part of an individual and caused theoretical damages in
his theory that could not be easily fixed.

leczenstwa demokratycznego, krytyk traktowanej zbyt doslownie zasady r6wnosci,
demaskator mechanizm6w charakterystycznych dla nowych, demokratycznych form
despotyzmu i tyranii wi~kszosci. Jak sam pisal do przyjaciela: Przypisuje mi sir roi
ne pasje, podczas gdy mam jedynie pogl4dY, a pasjr mam raezej tylko jedn4: umilowanie
wolnofci i godnoici ludzkie/. Michel Foucault - nieprzejednany tropiciel nowoczesnej
postaci wladzy, jej zwiClZk6w z wiedzCl i udzialu w tworzeniu "spoleczenstwa dyscypli
narnego", "rezimu panoptycznego" czy nawet "karceralnego archipelagu"2. Ten sam
Foucault glosil: Nie jestem wire w iadnym razie teoretykiem wladzy. Powiedzialbym na
wet, ie nie interesuje mnie wladza jako autonomiezne zagadnieni~. Jak niejednokrot
nie wyjasnial, poruszal zwiClzane z niCl zagadnienia tylko po to, by zrozumiec spos6b,
w jaki jednostka ustanawia siebie jako podmiot4 •
XIX-wiecznego socjologa amatora i XX-wiecznego historyka z zamilowania rze
czywiscie interesuje przede wszystkim zagadnienie ludzkiej wolnosci; nawet jdli
w przypadku Foucaulta jest ona pochodnCl bardziej wyrafinowanego "ustanawiania
siebie jako podmiot". To zresztCl nie jedyne podobienstwo mi~dzy intelektualnymi
projektami tych dw6ch filozof6w. InteresujClcych i waznych zbieznosci znaleic moz
na tak wiele, Ze warto poswi~cic im chwil~ uwagi. I to bynajmniej nie w celu proste
go zestawienia by udowodnic na przyklad, ze mysl Tocqueville'a stanowi do dzis
niewyczerpane ir6dlo inspiracji, czy tez wytropic utajonCl niesamodzielnosc myslenia
Foucaulta. Pokrewienstwa mi~dzy istotnymi elementami koncepcji jednego i dru
giego autora sCl znaczClce, poniewaz oceniany w calosci ich dorobek wydaje si~ tak
diametralnie odmienny. By posluzyc si~ slownictwem bliskim srodowisku, w kt6rym
obracal si~ Foucault: jak to mozliwe, by daleko posuni~ta tozsamosc poglCld6w pro
dukowala tak radykalnCl r6znic~?
Zar6wno Tocqueville, jak Foucault rozpoczynajCl swe studia od drobiazgowej ana
lizy mechanizm6w rZ<ldZClcych spoleczenstwem, by wyjasnic obserwowanCl postac zyA. de Tocqueville, Listy, dum. B. Janicka, Krak6w-Warszawa 1999, s. 129.
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calkowicie, poniewai przestalaby wowczas bye wladZ<\.
Takich podobienstw moina wyliczae wiele, rowniei biograficznych. CzyZ nie jest
prowokuj<\cy sam fakt, ie w obydwu przypadkach wielkiej fascynacji wolnosci<\ to
warzyszylo badanie systemow wietziennictwa?
Skonczmy jednak wyliczanki. Oprocz wszelkich bowiem charakterystycznych
analogii koncepcje Tocqueville' a i Foucaulta dzieli rownie charakterystyczna roini
ca. Nikt zreszt<\ nie wyrazil jej lepiej, nii sam Tocqueville, pisz<\c: tym, co nas roini,
nie jest bynajmniej opinia 0 wolnofci, ale mniejszy albo tei wirkszy szacunek dla ludzi5•
Oczywiscie nie mogi miee na mysli mlodszego 0 kilka pokolen Foucaulta, ale gdyby
mogI, powtorzylby te slowa z pewnosci<\ i jemu. Istotnie, trudno oprzee siet wrazeniu,
ze wlasnie stosunek do ludzi en bloc i do konkretnego czlowieka w szczegolnosci jest
odpowiedzialny za odmienn<\ wymowet (a w efekcie odmienne konsekwencje) twier
dzen prezentowanych przez obydwu filozofow.
"Szacunek" jest pojetciem malo naukowym. Za duio w nim czynnikow psycholo
gicznych i zbyt silne komponenty emocjonalne. W dodatku jest to postawa ksztaho
wana przede wszystkim pod wplywem konkretnych doswiadczen i kontaktow z in
nymi ludimi. Charakter tych ostatnich zalezy i od nas samych (trudno rozwijae
kontakty, betd<\c np. nidmialym), i od naszych rodzicow, nauczycieli, kolegow z woj
<ska, pani z kiosku z gazetami czy wlamywacza, ktory okradl akurat nasze mieszkanie.
Wolelibysmy wszyscy, by cos tak subiektywnego i w gruncie rzeczy przypadkowego
zostawiae za drzwiami kaidej teorii 0 wymowie politycznej. Szkopul w tym, :ie na
sze pogl<\dy, postawy i wartosci to nie buty, ktore moina zdj<\e na progu, wchodz<\c
do "swi<\tyni wiedzy". S<\ one czetsci<\ nas takie wowczas, gdy opisujemy rzeczywi
stose niezwi<\zan<\ z nimi bezposrednio. Niezauwaialnie kierllj<\ nasZ<\ uwaget w tet lub
tamt<\ stronet, wyolbrzymiaj<\ jedne, a marginalizuj<\ inne zagadnienia. I tak przez
stopniow<\ kumulacjet drobnych i, zdawaloby siet, drugorzetdnych spraw (ot, takich
jak szacunek) rozchodz<\ siet drogi wielu koncepcji, ktore w innej sytuacji moina
by uznac za bliiniacze.
Dlatego warto skorzystae z nadarzaj<\cej siet okazji i porownae dwa dziela, ktore
z osobna prezentuj<\ interesuj<\ce, ale zawsze jedne z wielu ujete problematyki wolnoA. de Tocqueville, Dawny ustr6j i rewolucja, dum. H. Szumanska-Grossowa, Krak6w-Warszawa
1994, s. 28.

Rzeczona "manipulacja" mole polegae na zaw~ieniu pierwotnego rozumienia
wolnosci Oak to wlasnie uczynil Hobbes, p~tajqc naturalne uprawnienie jednostek
normami prawa) lub tei zaw~ieniu grupy podmiotow, ktore scharakteryzujemy jako
wolne, do osob spdniajqcych okrdlone przez nas kryteria. Zarowno Tocqueville, jak
Foucault wybierajq drugq strategi~. Dzi~ki temu nle mUSZq zbytnlo roztrzqsac lstoty
wolnosci i mogq zaakceptowae jej najbardziej ogolne, prawie potoczne rozumienie.
Tocqueville b~dzie pisal 0 rozkoszy, jakq jest m6wienie, dziaianie, oddychanie bez przy
musu, pod rzqdami Boga i praw jedynil'. W innym miejscu doda, cytujqC amerykan
skiego gubernatora Winthropa, ie wolnose polega na czynieniu bez lfku tego, co dobre

i sprawiedliwe7 ,
Nie mamy powodow sqdzic, ie pod takim rozumieniem wolnosci nle podpisal
by sl~ Foucault. Prawda - czym pr~dzej odiegnalby sl~ od "Boga", "prawa", "dobra"
i "sprawiedliwosci", ale tylko dlatego, le poj~cia te znaCZq dla niego cos absolut
nie innego nii dla Tocqueville' a. Gdy jednak darujemy sobie przywiqzanie do poj~e,
a zwrocimy uwag~ na to, co w danym kontekscie oznaczajq, zbieinosc pojmowania
wolnosci przez Tocqueville' a i Foucaulta staje si~ oczywista. Takie Foucault wiqle
wolnosc z dzialaniem inicjowanym wyIqcznie przez jednostk~, zgodnie z pewnymi
standardami etycznymi (choe, jak si~ okaie dalej, z trudem przychodzi mu wskaza
uie, jak Sq one konstruowane), a ceni jq z uwagi na okrdlone korzysci psychologiczne
("rozkosz" i tu jest wlasciwym slowem),
Uwag~ obydwu myslicieli przykuwa jednak nie sarna wolnose, 0 ktorej istnieniu
i trdciowej oczywistosci Sq przekonani, ale jej ewentualni posiadacze. To ich istnienia
chcq w gruncie rzeczy dowide, dowodzqc tym samym, ie wolnosc jest nieusuwalnym
elementem spolecznego Swlata 1 potrafi znaleie dla siebie miejsce nawet w najbar
dziej niesprzyjajqcych warunkach.
Pytanie, jak znaleic i rzetelnie opisac czIowieka, ktory zasIugiwalby na miano
wolnego podmiotu, nie jest, wbrew pozorom, trywialne. Jdli bowiem rna to bye
czIowiek z krwi i kosci, to musimy znaleie miejsce dla jego wolnosci i podmiotowo
sci w ramach spoleczenstwa i panstwa, a takie zadanie mole si~ okazae wyjqtkowo
trudne. Trudne przede wszystkim dla kogos, kto dostrzega swoistq bezwladnosc i nieTamze, s. 181.
Tenze, 0 demokracji w Ameryce, t. I, dum. B. Janicka, M. Kr61, Krak6w-Warszawa 1996, s. 44.

cjom (choe nie mozna nie doceniae ich wysilku w tym zakresie), ile dzi~ki aktywno
sci tych wybrancow, ktorzy swym dzialaniem potwierdzCl, ze wolnose ciClgle istnieje.
B~dCl to jednostki, ktorym uda si~ dorosnCle do stawianych przez niCl wymagan i zre
zygnowae z latwej gratyflkacji, dostarczanej przez bezrefleksyjny konformizm.
Tocqueville i Foucault wiedzCl jednak, i.e pot~gi wplywu spolecznego nie wolno
lekcewazye. Skuteczna obrona wolnosci musi si~ wi~c rozpoczCle od dogl~bnej ana
lizy wrogich jej sit, czyli przeciwstawiajClcych si~ wolnosci zjawisk i procesow spo
lecznych. Musi to bye opis na tyle dynamiczny, by pozwolil zdiagnozowae czynniki
odpowiedzialne za taki stan rzeczy, a jednoczeSnie umozliwial sformulowanie przesla
nek wlasciwej modyflkacji zycia spolecznego, by wolnose mogla zatryumfowae. Taki
opis ujawnia mechanizmy, ktorych szkodliwa moc wynika gt6wnie z tego, iz pozo
stajCl w ukryciu. Poddane refleksji tracCl wiele ze swej wladzy, co moze pozwolie i jed
nostkom, i spoleczenstwu na zlagodzenie ich niekorzystnych dla wolnosci skutkow.
Symptomem czasow wspokzesnych jest dla Tocqueville'a nieuchronna demokra
tyzacja spoleczenstw i upowszechnianie rownosci, ktora wczeSniej czy poiniej zatry
umfuje rowniez w plaszczyinie politycznej, ustanawiajClc demokracj~ jako wlasciwy
sobie system rZCldow. Autora Dawnego ustroju i rewolucji interesuje przede wszystkim
spoleczny wymiar demokratycznych przemian. Jest bowiem przekonany, i.e (SkCld
inCld sprawiedliwe) zCldanie coraz wi~kszej rownosci moze rodzie nierozpoznane do
tCld zagrozenia dla wolnosci jednostki. Skoro wolnose polega przede wszystkim na by
ciu podmiotem, czyli gt6wnym irodlem wlasnych dzialan, to wiCli.e si~ ona raczej
z nie-rownosciCl. W tym sensie chociazby, i.e gdybysmy bardzo roznili si~ od siebie,
to roznityby si~ tez nasze dzialania - bylaby wi~c wi~ksza szansa na to, ze podejmu
jemy je z wlasnej inicjatywy. Nie-rownose bowiem w naturalny sposob zmusza mnie
do kierowania si~ w dzialaniu wlasnCl pomyslowosciCl i wlasnCl wiedzCl. Po pro stu nie
mam wowczas w zasi~gu wzroku nikogo, kto bylby taki sam jak ja i czyje dzialanie
sluzye by mi moglo za wzor. Prosty przyklad: jeSli ze swym skromnym wzrostem
i niewielkCl sprawnosciCl flzycznCl znalazlabym si~ w lesie razem z weteranami szko
ty przetrwania, z koniecznosci probowalabym sobie radzie inaczej niz oni. Bylabym
od nich tak bardzo inna (nie-rowna), ze musialabym wymyslie i opracowae wlasne
sposoby dzialania, by nie wiodlo mi si~ gorzej niz reszcie.
Tocqueville oczywiscie rna na mysli cos innego niz roznice flzyczne. Nie-rownose,
ktorej jest or~downikiem, rna wiele wspolnego z tym, co nazywamy "poczuciem wla

szosci (zwlaszcza na plus, bo ludzie "gorsi" z reguly nam nie przeszkadzajV. Wbrew
jawnym deklaracjom demokracja hamuje indywidualny rozw6j obywateli. To zreszq
zrozumiale. "Moiliwosci" S'l zawsze czyms nieokrdlonym, potencjalnym, co uciele
snia si~ dopiero dzi~ki staraniom konkretnego czlowieka. Trudno wic;c kontrolowac
ich "rowny" dla kaidego poziom. OuZo latwiej oceniac r6wnosc, mierz'lc stopien
podobienstwa mi~dzy obiwatelami, i faktycznie takie sklonnosci przejawia spole
czenstwo demokratyczne. Zamiast zapewnic wszystkim rowny start, koncentruje siC;
na pilnowaniu, by wszyscy w tym samym tern pie zmierzali do mety. Likwiduje w ten
sposob naturaln'l podstaw~ indywidualizacji jednostek, a wi~c powstawania demo
kratycznych (wyroslych z rownosci moiliwosci) nierownosci.
Dlaczego jednak "przeci~tnosc", a nie "wybitnosC"? Czy nie stac nas na to, by row
nac w gorc;? Niestety, nie. Statystyka uczy, ie "sredniakow" jest w warunkach nor
malnych najwic;cej. Ci'lienie w stronc; "przeci~tnej" jest wi~c zjawiskiem powszech
nym ... Ma to mic;dzy innymi ten skutek, ie jednostki (niekoniecznie Swiadomie)
pragn'l znaleic si~ wlasnie w tej, dominuj'lcej liczebnie grupie, nawet za cen~ rezy
gnacji ze swych nie-przeci~tnych d'lien, umiejc;tnosci i zdolnosci. Mogloby si~ nam
wydawac, ie w czasach zwyci~stwa indywidualizmu, nacisku na rywalizacj~ takie "po
mniejszanie siebie" nam nie grozi i w zwi'lzku z tym twierdzenia Tocqueville' a maj'l
znaczenie wyl'lcznie historyczne. Nic bardziej mylnego. Identyfikacja z innymi, na
wet za cenc; deprecjacji wlasnej osoby, zapewnia bardzo waine dla jednostki poczucie
bezpieczenstwa i zadomowienia w otaczaj'lcym j'l swiecie spolecznym. Umoiliwia
takie podejmowanie cel6w i dziatan, ktore zwielokrotnione udzialem pozostalych,
podobnych nam, jednostek wydaj'l si~ zarowno wainiejsze, jak i bliisze realizacji
nii, czc;sto chwiejne i niezbyt sprecyzowane, plany osobiste. Tam, gdzie kr61uje prze
cic;tnosc, wyobrainia ludzi si{ zaciefnia, gdy myflq 0 sobie samych, a niepomiernie si{
rozszerza, kiedy myff4 0 pmistwit!'. W tej sytuacji rodzi siC; cz~sto tendencja do prze
kazywania panstwu i spoleczenstwu odpowiedzialnosci za wlasne dzialania i ich
efekty. Jedynym irodlem poczucia wlasnej wartosci staje sic; wowczas przynaleinosc
do grupy. Jednakie czerpanie z tego irodla rna bardzo wysok'l cen~: wymaga pod
porz'ldkowania wlasnych celow i pogl'ldow opinii publicznej. Absolutne "intelektu
alne panowanie wi~kszosci" jest jednym z najwi~kszych wrogow wolnosci w warunTenze, 0 demokracp w Ameryce, t. II, dum. B. Janicka, M. Krol, Krakow-Warszawa 1996, s. 58.

tej tyranii w spoleczenstwie demokratycznym polega na braku jakichkolwiek nama
calnych jej oznak. Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porz<\dku. Kazdy rna tu za
gwarantowane rozliczne prawa, panstwo nle przytlacza obywateli, zreszt<\ jego admi
nistracja sklada si~ z nich samych. Nikt niczego nie zabrania, nle karze, nie zmusza
do posluszenstwa, tym samym wolnose i niezaleznose jednostki wydaj<\ si~ niczym
nle zagrozone. JednakZe to tylko pozory, gdyi: kazda proba skorzystania z tej wolnosci
i przeciwstawienia si~ dominuj<\cym trendom napawa l~kiem. Nowy wladca, ktorym
jest cafe spoleczenstwo, mowi: jestef wolny, moiesz myflec inaczej; twoje iycie i twoje
dobra naleiq do ciebie, ale odt4d brdziesz wfrod nas obey. Zachowasz swoje prawa poli
tyczne, lecz stan4 ci sif one bezuiyteczne. Jeieli bowiem bfdziesz sir ubiegalo glosy swoich
wspolobywateli, nie dadzq ci ich, a jeieli bfdziesz od nich wymagal jedynie szacunku,
bfdti udawac, ie i tego ci odmawiaj4. Pozostaniesz mirdzy ludimi, lecz utracisz prawo
do czlowieczeftstwa. Gdy zbliiysz sir do innych, bfdti od ciebie uciekacjak od nieczystego
ducha i nawet ci, ktorzy wierZt{ w twoj4 niewinnofc, takie cif opuszcZt{, poniewai nie
bfdti chcieli, by i przed nimi uciekano. Idi w pokoju, darowujf ci iycie, ale bfdzie ono
gorsze od fmiercP 1. Co wi~cej, za to gorsze od smierci zycie nie mog~ nikogo win ie,
wynika ono w calosci z mojego uzywania wolnosci, ktora tym samym wydaje si~
przyczyn<\ zla. Jedyn<\ rozumn<\ postaw<\ jest tu konformizm, ktory z wolnosci<\ nie
wiele rna wspolnego. Jednak i za t~ rezygnacj~ z wolnosci mog~ winie tylko siebie.
Nikt przeciez nie kai:e mi dzialae automatycznie, w zgodzie z powszechnymi norma
mi zachowan twierdz<\c, ze wymusza to na mnie "opinia publiczna", mog~ co naj
wyi:ej narazie si~ na podejrzenie 0 paranoj~. Jako taka bowiem "opinia publiczna"
nie istnieje, a to, ze zaw~za ona istotnie pole moich mozliwych wyborow, to problem
wyl<\cznie mojej swiadomosci, braku dojrzalosci, odwagi itp.
Foucault doskonale rozumie obawy Tocqueville'a, kiedy ten pisze 0 intelektual
nym panowaniu wi~kszosci, 0 atomizacji spoleczenstwa, 0 wykluczaniu tych, ktorzy
powa4 si~ myslee i dzialae "inaczej". Nie wi<\ze tego jednak z fatalistycznym wplywem
procesow grupowych, indukowanych w warunkach demokratycznych. Nie: "wladza
opinii publicznej", ale "wladza" po prostu jest odpowiedzialna za stworzenie srodo
Tam:ie, s. 17.
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wladza nie stanowi jui: narz~dzia wp}ywajqcego z zewnqtrz na dzialania obywateli.
Znalazla ona bowiern sposob, by przeniknqc do wn~trza kai:dej jednostki z osob
na. Upraszczajqc, Foucault pragnie wykazac, ze wladza nie rnusi juz w sposob dqgly
sterowac naszyrni zachowaniarni za pornocq kar czy nagrod. Bylo to konieczne tak
dlugo, jak dlugo czlowiek jako taki byl "bytern nie poznanyrn", a tyrn sarnyrn dzia
lania jednostki pozostawaly w dui:ej rnierze nieprzewidywalne. Wraz z rozwojern na
uki sytuacja w tyrn wzgl~dzie ulegla zrnianie. Wierny na tyle duzo 0 sobie i innych,
ze potraflrny opisac rnotywy, cele, rnechanizrny naszego dzialania, a to z kolei po
zwala na gl~bszq penetracj~ naszej jaini przez wladz~ wlasnie. Moze ona (wykorzy
stujqc dost~pnq wiedz~, stqd Foucault tyle pisze 0 zjawisku wladzy/wiedzy) dzialac
juz na poziornie osobowosd, ksztahujqc nasze "ja" tak, by dzialalo tylko w okre.slony
sposob (nie trzeba dodawac: zgodny z zarnierzeniarni wladzy). Dlatego Foucault na
pisze, ze wspokzesna wladza stala si~ nieodlqcznyrn elernentern kaidej relacji inter
personalnej: wladzy tej nie narzuca si~ zwyczajnie i po prostu, jak nakazu czy zakazu,
tym, ktorzy jej "nie majq" - ona w nich i ich blokuje, istnieje w nich i poprzez nich,
ma w nich oparcie, tak samo jak oni w swej walce z niq opierajq si~ na uj~ciach, Jakie
im narzucila 14 • Ni rnniej, ni wi~cej oznacza to po prostu, i:e nie zdajqc sobie z tego
sprawy, kazda jednostka staje si~ nosnikiern wladzy, a kai:de indywidualne dzialanie
stanowi tej wladzy aktualizacj~.
Zarzutern, jaki postawilby Tocqueville' owi Foucault, byloby tradycyjne rozurnie
nie wladzy, jako sprawowanej przez kogos (struktury panstwa, adrninistracj~, opini~
publicznq) nad kirns (jednostkarni). Tyrnczasern, zdaniern autora Nadzorowae i ka
rae, juz dawno znaleilisrny si~ po tej sarnej stronie barykady; nie rna podzialu na rZq
12
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Poj~cia pojawiaj<\ce si~ w cudzyslowie s<\ zaczerpni~te bezposrednio z prac Foucaulta (chyba ie z kon
tekstu wynika inaczej), kt6ry uwielbial poslugiwac si~ wyrafinowanym slownictwem, tworz<\c takie
wlasne neologizmy.
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si~ spod wladzy, b~d<lcej wynikiem "usredniania" gust6w, upodoban, pogl<ld6w. Jest
to moiliwe, bo choc stanowimy cZ<lstk~ spoleczenstwa, to jest to cZ<lstka na tyle sa
mowystarczalna, ze moze w razie potrzeby oddzielic si~ od reszty spolecznego orga
nizmu. W mysl zalo:ien Foucaulta takiej moiliwosci nie rna - wladza jest gwarantem
sp6jnosci mojej jazni, pr6ba oddzielenia si~ od niej to ryzykowna zgoda na £Ozpad
i dezintegracj~ osobowosci. Tylko dzi~ki wladzy mog~ bowiem rozumiec siebie i in
nych, tylko na jej tIe moje dzialanla wydaj<l si~ koherentne i prowadz<lce do celu.
Foucaultowska wladza/wiedza to w istocie "wladza opinii" Tocqueville' a, tyle ie opi
nia to jui nie "opinia publiczna", ale stopiona z wladz<l' bezosobowa wiedza, hipotetycz
ny zbi6r przekonan, kt6re potrzebuje naszych r<lk, by zmaterializowac si~ w swiecie.
W XIX w. jednostka starala si~ £Obic to, co naleialo do "dobrego tonu", wyzna
czanego przez opiniotw6rcze s£Odowiska, idoli, gazety itp. Od polowy XX w. rna byc
zupelnie inaczej. Powiedzmy, :ie "wylania si~" sqds wiedza, Ii 0 dob£Ostanie jednost
ki decyduj<l g16wnie czynniki materialne (rna w tym udzial nauka, wojny, marksizm
i wiele innych czynnik6w). Wladza Foucaulta wzmacnia t~ tez~ sil<l swej sprawczej
pot~gi i konsekwentnie £Ozprzestrzenia w tkance spolecznej. Stopniowo wszyscy za
czynaj<l dzialac w spos6b potwierdzaj<lCY wykreowan<l przez wladz~ prawd~ - kon
centrujemy si~ na pracy (zaniedbuj<lc np. potrzeby emocjonalne), prestii oceniamy
wedlug zarobk6w (co £Odzi np. "wyscig szczur6w"), rywalizujemy ze wspolobywate
lami (a to powoduje e£Ozj~ relacji towarzyskich), nie rozumiemy tych, kt6rzy lekce
wa4 maj<ltek (wykluczaj<lc ich z g£Ona "normalnych" ludzi) ltd. Ostatecznie mamy
swiat, jaki mamy.
W wieku XIX zmienialy si~ s£Odowiska, jednych idoli zast~powali inni, gazety
prezentowaly cz~sto konkurencyjne opcje ideowe. Oczywiscie "wiedza" Foucaulta
takie si~ zmienia i rozwija. Jednakie na zycie spoleczne wplywa tylko ta jej cz~sc,
kt6ra jest czynnie wykorzystywana przez wladz~. Jdli kwestie ekonomiczne oka4 si~
nieefektywne w zarz<ldzaniu dzialaniami jednostek (np. staniemy si~ wszyscy obrzy
dliwie bogaci albo zubo:iejemy na tyle, ze czynniki materialne nle b~d<l w iaden spo
sob okrdlaly naszych dzialan), to wladza zast<lpi dotychczasow<l "prawd~" now<l wie
dZ<l - moie to byc nawet wiedza ezoteryczna, byle tylko umoiliwiala kie£Owanie
ludzkimi zachowaniami.
W czasach Tocqueville'a wraz ze zmian<l podmiot6w sprawuj<lcych intelektualne
przyw6dztwo zmieniala si~ nie tylko opinia wi~kszosci, ale i sarna ta wi~kszosc. Takie

ry w ci~u stu lat dziel<lcych Tocqueville' a od Foucaulta wkroczyl po prostu w nowy
etap. Mozliwe, ze zasada rownosci zd<lzyla wyczerpae swoj tworczy potencjal w tym
wzgl~dzie, ust~puj<lC miejsca wladzy w czystej postaci, opisanej przez Foucaulta ...
I niepotrzebni stali si~ zewn~trzni cenzorzy naszych zachowan (tacy wlasnie jak "opi
nia publiczna"), poniewaz kazda jednostka juz dawno zinternalizowala bezosobowe
go nadzorc~, ktory pilnuje jej na kazdym kroku?
Jest pewna sprzecznose w zwrocie "bezosobowy nadzorca": skoro bezosobowy,
to przeciez zaden. I rzeczywiScie, Foucault zmierza do wykazania, ze w wyniku coraz
wi~kszego rozproszenia wladzy i udoskonalania jej technik instytucja nadzorcy straci
la racj~ bytu. Jednostka pilnuje si~ bowiem sarna i dziala tak, jak gdyby ci~le spogl<l
dalo na ni<l wielkie, choe niewidzialne "oko wladzy" (nawi<lzuje tu do panoptykonu,
czyli modelu idealnego wi~zienia opracowanego przez Jeremiego Benthama).
Ostatecznie w oczach Foucaulta spoleczenstwo zmienia si~ w nowe cialo: cialo
mnogie, wieloglowe, jefli nie nieskonczone, przynajmniej z koniecznofci niezliczone l 5,
czyli po prostu "populacj~", na ktorej wladza dokonuje szeregu operacji, maj<lcych
na celu zwi~kszenie ogolnej wydajnosci i podleglosci. Jednostka - kazda z glOw tego
ciala - dostaje si~ w efekcie w "tryby maszynerii wladzy" i zostaje poddana drobnym,
aczkolwiek wszechstronnym i konsekwentnym zabiegom dyscyplinuj<lcym i norma
lizacyjnym. Ich celem jest uczynienie z kazdej jednostki "podatnego" i "wycwiczone
go" ciala - podstawowego ogniwa w sieci relacji wladzy, potwierdzaj<lcego jej realn<l
sil~ i zakres.
W przeciwienstwie do rownosci, ktorej wynikiem jest zwyci~stwo przeci~tnosci
i "usrednianie" zdolnosci obywateli, foucaultowska wladza promuje rozwoj i in ten
syfikacj~ sil spolecznych. Chce w pelni wykorzystae "moc" i "energi~", ktorymi dys
ponuje konkretna jednostka, wi~c docenia w naturalny sposob jej niepowtarzalnose
i wyj<ltkowose. Jednakie, choe w spoleczenstwie dyscyplinarnym statusem kazdego
jest jego wlasna indywidualnosc16 , to stanowi ona wyl<lcznie agregat szczegolowych
zdolnosci, ktore wladza stara si~ selektywnie rozwin<le i wykorzystae na swoj spo
sob (to wlasnie istota blokowania). Dlatego, podobnie jak u Tocqueville'a, bezwlad
ne mechanizmy spoleczne niszcz<l w istocje wszelk<l podmiotowose, a kazdy zostaje
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malizacyjne", ksztahowane w duzej mierze pod wplywem mechanizmow pozosta
j,\cych poza kontrol,\ kogokolwiek, wplywa zwrotnie na dzialania, a nawet cechy
swych czIonkow, staj,\c na przeszkodzie ich spontanicznemu rozwojowi, poczuciu
sprawstwa, autonomii czyli temu wszystkiemu, co wi,\zae naleiy z indywidualn,\
wolnosci,\.
Najprosciej byloby w tej sytuacji zrezygnowae z mowienia 0 wolnosci. Po co kom
plikowae tak przejrzyste i spojne teorie spoleczne? Tego jednak nie chce uczynie
ani Tocqueville, ani Foucault. Powod? W obydwu przypadkach natury ideowej 
mysliciele przyjmuj,\ bowiem za naturalne zalozenie, iz wolnose indywidualna jest
mozliwym i poz,\danym atrybutem naszego czIowieczenstwa. Mechanizmy spo
Ieczne stawiaj,\ wprawdzie tej wolnosci wyZsze wymagania, ale zawsze znajdzie siCi
ktos, kto zdola spdnic, najbardziej nawet wysrubowane, jej standardy. Pytanie tylko,
co to za jednostka, i sk,\d czerpie ona silCi potrzebn,\ do przeciwstawienia siCi pre
sji spolecznej? Bo choe wolnose nie oznacza automatycznie dzialania na opak czy
wbrew spoleczenstwu, to zaklada ona, iz wszelkie dzialanie rna swe wyl'\czne zrodlo
w swobodnej decyzji podmiotu, a wiCiC potencjalnie zawsze more okazae siCi sprzecz
ne z trendami spolecznymi. By bylo to mozliwe, musz,\ bye spdnione dwa warunki.
Po pierwsze, mimo zdiagnozowanych uprzednio, wrogich wolnosci zjawisk i pro
cesow trzeba znaleze w samym spolec~enstwie swoiste "kontrmechanizmy", ktore
przeciwdzialalyby rozprzestrzenianiu rownosci i wIadzy. Bez takich, blokuj,\cych lub
przynajmniej hamuj,\cych, czynnikow tryumf demokratyzacji i normalizacji z cza
sem stalby siCi kompletny, a to oznaczaloby calkowite wyeliminowanie wolnosci z
cia spolecznego. Po drugie, nalezy wzmocnie kazd,\ jednostkCi na tyle, by czula siCi
pdnoprawnym partnerem relacji miCidzyludzkich takZe wowczas, gdy relacje te prze
biegaj,\ w przestrzeni publicznej, a wiCiC pod czujnym, kontrolnym okiem spoleczen
stwa. Najlepiej znaleze w tym celu konkurencyjne wobec oferty spolecznej zr6dlo
impulsow do dzialania. Jdli bCidzie ono wystarczaj,\co silne, stanie siCi istotnym so
jusznikiem jednostki w jej d,\zeniu do wolnosci. Pozwoli bowiem uzasadniae celo
wose, dobro czy skutecznose indywidualnego dzialania niezaleznie (co nie znaczy
sprzecznie) od kryteriow przyjCitych przez spoleczenstwo.
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nie nie pozostawia nawet najmniejszego sladu na obliczu spoleczenstwa; tak jak nie
rna sensu sytuacja, w ktorej ktos najzupelniej dobrowolnie, ale bez skutku - waH
glowq w mur. Z drugiej strony trudno tez mowie 0 wolnosci, gdy jednostka dziala
po prostu na przekor spoleczenstwu, starajqc sic; doprowadzie do jego rozkladu, lub
tez nie podejmuje zadnego dzialania, zadowalajqc sic; wymuszonym reagowaniem
na okreSlone sytuacje, a nie aktywnq partycypacjq w nich.
Pierwszy problem, zwiqzany z przezwycic;zeniem pesymistycznych sugestii podS'U
wanych przez obydwie teorie spoleczne, Tocqueville i Foucault rozwiqzujq podobnie
i dosye zdroworozsqdkowo. Otoz dynamizm zasady r6wnosci jest mozliwy do utrzy
mania tak dlugo, jak dlugo jest co wyrownywae, wic;c tak dlugo, jak dlugo istniejq
nierownosci. Analogicznie pot~ga wladzy trwa dopoty, dopoki jest cos, na co moze
ona oddzialywae, by wywierae "efekty dominacji". Ostatecznie wic;c obydwaj autorzy
przyznajq, ze choe opisywane przez nich procesy i zjawiska decydujq w makroskali
o obliczu spoleczenstwa, to w konkretnych obszarach i dziedzinach zycia spoleczne
go ich omnipotencja nie jest juz tak bezdyskusyjna. Dzieje siC; tak z dwoch powodow
- bezwladne i bezosobowe mechanizmy mogq w sposob niezamierzony wywolywae
efekty do pewnego stopnia sprzeczne z nimi samymi, a ponadto na szczeg610wym
poziomie dzialan indywidualnych rownose i wladza zderzajq swe roszczenia z kon
kretnymi jednostkami. Efekt tego zderzeaia jest nieprzewidywalny, jeSli przynajrnniej
niektorzy obywatele Sq przywiqzani do wolnosci, bo wowczas (zupelnie nie rozpatru
jqC swych dzialan w tych kategoriach) przeciwstawiq sic; zewn~trznym naciskom.
Nawet najsilniej "wyrownujqca" demokracja nie jest w stanie doprowadzic swego
dziela do konca i uczynie ze spoleczenstwa przecic;tnego, jednorodnego monolitu.
Ubocznym skutkiem apoteozy rownosci "usredniajqcej" jest bowiem poczucie, i.e je
stem tak sarno wartosciowy jak kazdy inny, a wic;c mam prawo starae sic; 0 wszyst
ko to, co tamci juz posiadajq. Takie przekonanie pobudza jednostki do wykraczania
poza swoj aktualny status, a nawet nieposluszenstwa. W konsekwencji sprzyja nie
rownosciom i stwarza lepsze warunki do kultywowania wolnosci niz na przyklad spo
leczenstwo arystokratyczne. Demokracja (rowniez w aspekcie ustrojowym) rna nad
ostatnim tc; przewagc;, ze umozliwia kazdemu nieskrc;powany rozwoj wlasnych zdol
n~sci, a wic;c istotnie zwic;ksza liczbc; obywateli, ktorzy mogq podjqe wyzwanie wol
nosci. Arystokrata Tocqueville zdaje sobie sprawc;, ze w demokracji Hose rna czasem
przewagc; nad jakosciq i dlatego wazniejsze, by troszczye si~ nawet 0 stosunkowo malq

"siedlisk oporu", a wi~c takiej czy innej wolnosci. Jest wi~c mozliwe zaj~cie takiej po
zycji, kt6ra choc nie jest w stanie zagwarantowac nam niezaleznosci od samej wladzy,
to jednak uniezaleinia od niej w pewien spos6b nasze konkretne dzialania.
Zrozumienie Foucaulta, z racji skomplikowanego slownictwa, jakie preferuje,
moZe nastr~czae niejakich trudnosci, ale jego pomysl wydaje si~ prosty. Ot6z jdli
wladza przenika wszystko, l,\cznie z nami, to kazde, nawet wolne dzialanie rna swoje
ir6dlo w tejze wladzy. Podobnie, wolne dzialanie wedlug Tocqueville' a wymyka si~
mechanizmom r6wnosci, ale nie unicestwia przeciei demokracji jako takiej, kt6ra
i tu pelni rol~ wszechogarniaj,\cego da wszelkich dzialan. "Wladza" Foucaulta i "de
mokracja" Tocqueville'a to po prostu rzeczywistose, poza kt6r,\ w zaden spos6b nie
da si~ wykroczye. Parafrazuj,\c Arystotelesa: ten, kto potrafllby zye poza demokracj,\
i wladz,\, bylby albo bogiem, albo zwierz~ciem, ale na pewno nie czlowiekiem. Kazdy
bowiem czlowiek, jako czlonek spoleczenstwa po pro stu, podlega mechanizmom
"wyr6wnywania", "dyscypliny" i "normalizacji".
Jeden klopot mamy wi~c z glowy: socjologiczny opis spoleczenstwa czas6w demo
kracj i i wladzy utrudnia m6wienie 0 wolnosci, ale go nie uniemozliwia. Utrudnia,
bo wi,\ze cal,\ koncepcj~ z bardzo szerokim spektrum zagadnien dodatkowych i wy
musza odwolywanie si~ nie tylko do obserwowanych "przeszk6d" czy"warunk6w"
wolnosci, lecz takze calej stoj,\cej za nimi teorii proces6w spolecznych. Tym samym,
opisujqc wolnosc jednostki, b~dziemy musieli poddac refleksji domniemane (bo oce
niane wyl,\cznie na podstawie obserwowalnych przejaw6w ukrytych mechanizm6w)
post~py, jakie w danym spoleczenstwie poczynila "r6wnose" i "wladza". Co wi~
cej, skoro "r6wnosC" i "wladza" staj,\ na przeszkodzie samemu rozwojowi wolnosci
(co jest czyms innym nii proste jej "ograniczanie"), to mamy do czynienia jui nie
z jednym interesuj,\cym nas fenomenem, ale dynamicznym i zmiennym zwi,\zkiem.
1m wi~cej r6wnosci, im bardziej rozproszona wladza, tym mniej wolnosci; a spraw
dzic to moina, jedynie zderzaj,\c indywidualne dzialanie z reakcj,\ spoleczenstwa,
czyli prowokuj,\c wolnose do zaistnienia na forum publicznym. Tylko tak mozna
"przylapac" spoleczenstwo na gor,\cym uczynku unicestwiania wolnosci, co jest swe
go rodzaju wskainikiem jego realnej wartosci. To jeszcze jeden argument przemawia
jqcy za tym, ze Tocqueville i Foucault nie wyobrazajq sobie wolnosci sprowadzonej
do niezaleznosci w sferze prywatnej - nie mielibysmy w6wczas zadnych namacalnych
dowod6w jej istnienia.

charakter i osobowose jednostek, to jak rozstrzygn~e) He w dojrzalym czlowieku "in
dywidualnosci", a ile bagaiu spolecznego? Moina to rozdzieliC? Niestety, nie przy ta
kich rozstrzygni~ciach teoretycznych. I tu natraflamy na charakterystycznq roinic~,
ktora zdaje si~ decydowae 0 tym, ie ostateczne konstatacje Tocqueville' a napawajq
optymizmem, a lektura dzid Foucaulta naraia kaidego na dotkliwy psychologiczny
dyskomfort. Ta roinica nawiqzuje bezposrednio do przywolanych na poczqtku slOw
Tocqueville'a dotycz~cych szacunku dla ludzi.
Otoi dla Tocqueville' a niemoiliwose wytyczenia granicy ja-inni nle stanowl wla
sciwie iadnego problemu. Nie zaleiy mu na precyzji chirurga, ktory uwainym i od
wainym ci~ciem demonstruje, gdzie wlasciwie zaczyna si~ i konczy krolestwo nasze
go, i tylko naszego, la. Prawda, mam w soble pogl~dy, obyczaje, zasady, cele, ktore
pochodzq z zewnqtrz. Ale to ja wplatam je w okreSlonych proporcjach w materi~ mo
jej osobowosci i od tej pory nosz~ one nieusuwalne pi~tno jednostkowej indywidual
nosci. Dwoch malarzy moie uiywae tych samych farb, metod czy technik oraz prze
strzegae tych samych zasad, ale znawca sztuki nie pomyli dzld Moneta 1 Degasa.
Do Foucaulta taka argumentacja nle przemawia. W jego teorH problem lstnieje
i jest powainy. By stwierdzle, czy czyjeS dzialanle jest istotnie realizacj~ indywidu
alnej wolnosci, musz~ dostae si~ do wn~trza jednostki i sprawdzie, czy jest ono za
korzel\ione w tej jej cz~sci, ktora jest niezaleina od wplywow spolecznych. Dopiero
wowczas czlowiek, ktorego obserwuj~, zyskae moie pdne uznanie w moich oczach.
W przeciwnym razie tlie si~ wci~i b~dzie niejasne podejrzenie, ie bye moie mam
do czynienia z dobrze zakamuflowanym spolecznym automatem, nie zas wolnq
"indywidualnosciq" .
Paradoksalnie, choe Foucault jest zaliczany do grona tzw. postmodernistow, kto
rzy nie trosZCZq si~ na ogol 0 reiim metodologiczny, to wlasnie naukowa sumien
nose nie pozwala mu przejse nad zagadnieniem "granic la" do porz~dku dziennego.
Tocqueville jest naukowcem tylko tam, gdzie przedstawia opis socjologiczny, w in
nych dziedzinach jest myslicielem polltycznym: wolnose to jego pasja, wartose, ktora
uzasadnia si~ sarna. Foucault rowniei pasjonuje si~ wolnosciq, ale chce bye naukow
cern do konca - badae obiektywnie (a przynajmniej "z zewnqtrz", bo obiektywizm
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konkretne, wspokzesne rozumienie wolnosci jako jedno z mozliwych) niz ta przez
dopuszczalna, to istotnie musi bye nad wyraz ostrozny. Ma to jednak dosyc
wygorowan~ cen~ ...
Wrocmy na chwil~ do Tocqueville' a, by lepiej uchwycic istot~ wyzwania, przed
ktorym stan~l Foucault.
Pragn~c wzmocnic jednostk~ i pokazac, jak mozliwy jest jej opor wobec naciskow
wspolnoty, autor 0 demokracji w Ameryce wprowadza dodatkowy, trzeci element
do dyskusji 0 wolnosci. Jest to szeroko rozumiana "sfera normatywna", skladaj~ca si~
z bardzo ogolnych przekonan dotycz~cych idei stosunkow, Jakie IqcZi/: go [czlowieka
przyp. LB.-T.] z rodzajem ludzkim, idei natury ludzkiej oraz obowit{zkow czlowie
ka wobec swych bliiniclr°. "OgolnosC" jest tu cech~ bardzo istotn~, pobudza bowiem
jednostk~ do samodzielnego przekladania uniwersalnych zasad na konkretne sytuacje
zyciowe, co ponownie wi~ze indywidualne dzialanie ze swiadom~ decyzj~ podmiotu,
a tym samym umozliwia wolnosc.
Ozi~ki partycypacji w sferze normatywnej jednostka jest w stanie przeciwstawic
si~ konformizmowi, do ktorego sklania kazdego wladza opinii publicznej. Zyskuje
bowiem indywidualny dost~p do, niezaleznego od pogl~dow wi~kszosci, irodla prze
konan dotycz~cych tego, co dobre i sprawiedliwe. Oaje to szans~ skorzystania z wol
nosci, chocby dlatego, ze zmusza do namyslu nad rzeczywistymi motywami dziala
nia, do odpowiedzi na pytanie, czy istotnie wynika ono z naszego rozumienia dobra,
czy tez wyl~cznie z obawy przed ostracyzmem spolecznym. OczywiScie szansa pozo
staje szans~ i nigdy nie rna pewnosci, czy dana jednostka z niej skorzysta. Moi:emy
tu jedynie mowic 0 prawdopodobienstwie, ktorego wielkosc jest uzalezniona zarow
no od cech spoleczenstwa (jego "zaawansowania" w niszczeniu indywidualnosci), jak
i wlasciwosci jednostki.
Co istotne, wedlug zaloi:en Tocqueville' a, sfera normatywna stanowi zbior prze
konan i wartosci, ktore s~ wspolnym wytworem spoleczenstwa i jednostki. To spo
leczenstwo, przez swoje obyczaje, tradycj~, wzorce kulturowe, uczy jednostk~, jak
odrozniac dobro od zla i jak wytrwac przy tym pierwszym. Ale to jednostka, juz bez
pomocy spofeczenstwa, musi podj~c si~ zadania wykorzystania otrzymanych wska
zowek i sformufowania zasad wlasnej, indywidualnej etyki. Ozi~ki takiemu posta
wladz~
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sci korzystam. To sarno dzialanie, ale podj~te wyl<\cznie z obawy przed dezaprobat<\
ze strony innych pasazer6w, byloby zanegowaniem wolnosci.
Konstrukcja Tocqueville' a jest do utrzymania, pod warunkiem i;e iadna ze stron
relacji jednostka-spoleczenstwo nie zechce zawlaszczyc calej sfery normatywnej.
Kr6tko m6wi<\c, wizja "dobra", do kt6rej si~ odwolujemy, nie moze byc w calosci ani
"moja", ani "nasza". W pierwszym przypadku oznaczaloby to jej krancow<\ subiekty
wizacj~ i utrudnialo porozumienie oraz wsp6ldzialanie z innymi. W drugim nazbyt
silna moglaby okazac si~ pokusa przeksztakenia og6lnych wartosci w katalog jedynie
slusznych postaw i pogl<\d6w, co ostatecznie ugruntowaloby wszechwladz~ opinii pu
blicznej. Skoro wszyscy kochamy demokracj~ ... Czy nie warto skonkretyzowac "idei
stosunk6w mi~dzyludzkich" tak, by nabrala ona scisle demokratycznego charakteru?
Nie jest to pomysl, kt6ry nalezaloby odrzucic bez zastanowienia. Dlaczego nie
przyj<\c, ze wszelkie normy i wartosci powinniSmy od pocz<\tku do konca poznawac
za posrednictwem spoleczenstwa? Uwolnilibysmy si~ w ten spos6b od konieczno
sci indywidualnego rozstrzygania kwestii 0 charakterze etycznym, zapewniaj<\c sobie
jednoczdnie komfortow<\ sytuacj~, w kt6rej wszyscy obywatele odwoluj<\ si~ do tej
samej wizji dobra. Koniec konc6w spoleczenstwo mialo w toku swego rozwoju mn6
stwo czasu, by poddac refleksji zagadnienia etyczne, ustalic, co jest godne pochwaly
lub pot~pienia. Moze trzeba wi~c zostac konserwatyst<\ i opowiedziec si~ po stronie
tradycji, obyczaj6w z dziada pradziada czy wartosci wypracowanych zmudnie przez
pokolenia. Nie mamy przeciez zadnych gwarancji, ze jednostce uda si~ lepiej zrozu
miec istot~ dobra. Przeciwnie, z du4 doz<\ prawdopodobienstwa mozemy stwierdzic,
ze wielu z pewnosci<\ si~ to nie uda.
A jednak Tocqueville ufa jednostce na tyle, by jej wlasnie powierzyc zadanie wy
pracowania wlasnej etyki, choc podstaw<\ tej etyki s<\ wartosci wsp6lne dla wszyst
kich. Wsp6lne, bo na tyle og6lne, ze stanowi<\ po prostu formalne punkty, na pod
stawie kt6rych jednostka ekstrapoluje konkretne wytyczne dzialania. Tzn. jdli uznaj~
dobro, uczciwosc, sprawiedliwosc, to w tej konkretnej sytuacji robi~ to ito, wierz<\c,
ze moje dzialanie jest wlasciw<\ konkretyzacj<\ og61nych wartosci. Ktos inny moze
zrobi cos innego, ale (zakladaj<\c, i;e podstaw<\ naszego dzialania jest dobro) mozemy
zrozumiec i uszanowac istniej<\ce r6znice w stylu zycia, pogl<\dach na okrdlone kwe
stie, zachowaniach wreszcie. Oczywiscie wymaga to dojrzalosci i zaufania do wla
snych kompetencji, aby osi<\Sni~cia wsp610bywateli nie zdolaly zachwiac poczucia

spoleczenstwo demokratyczne, jeSli tylko znajd~ si't obywatele, kt6rzy zechcCl swiado
mie zainicjowae potrzebne zmiany. I choe moze wiara jest, podobnie jak "szacunek",
podejrzanie nieScislym poj~ciem, to przeciez rna cZ'tsto bardzo realne znaczenie - tak
jak realne znaczenie rna, rownie bezpodstawny, kredyt spolecznego zaufania udziela
ny na przyklad kazdej nowej ekipie rz~d~cej.
Ogl~dana z bliska wolnose proponowana przez Tocqueville' a wymaga wiary na
prawd't pot'tznej. Tylko taka wiara pozwala jednoczeSnie chlodno analizowae malose
ludzi, ich wady, podatnose na manipulacj't oraz zachowae szacunek do kaZdego - ab
solutnie kazdego spotykanego obywatela. Wiary w czlowieka - ze chce on i potrafi
poszukiwac dobra, nawet jeSli jest tylko zwyklym pucybutem, ktory nie potra6 i nie
zamierza robie kariery milionera. Wiary w demokracj't - ze nie zostanie ona zdomi
nowana przez fatalistyczne mechanizmy, ale pozostanie pod swiadom~ kontrol~ oby
wateli. I wreszcie, chyba najtrudniejszej, wiary w wartose wlasnej wolnosci, czyni~cej
dobro dla siebie i dla innych. Dlaczego najtrudniejszej? Przede wszystkim z braku
pewnosci, czy jest si~ 0 co starae i jakie b~dzie tego znaczenie w brutalnie empirycz
nym swiecie.
Foucault nie podziela optymizmu Tocqueville' a. Pod jego chIodnym wzrokiem 6
lary wszelkiej wiary musz~ lec w gruzach. ZresztCl, dlaczego mielibysmy odwolywae si't
do czegos tak ulotnego jak wiara? JeSli wolnose jest, i jest mozliwa takZe dzisiaj, to trze
ba jCl tylko zlokalizowae i wydobye, a potem zadbae 0 to, by przesi~kni'tte wIadzCl spo
Ieczenstwo, niczym ruchome piaski czy bagna, nie odebralo nam jej ponownie.
Jako nominalista Foucault wie, ze nie istnieje cos takiego jak neutralny grunt sfe
ry normatywnej, na kt6rym spotykae si~ moze na rownych prawach jednostka i spo
leczenstwo. Owszem, bye moze w jakis sposob istniej~ "wartosci", "idee" czy "nor
my". Problem w tym, ze nie da si~ tego stwierdzie. Nie nalezy wi~c mnozye bytow
ponad potrzeb't i trzeba przyznae, ze jedyny dost~p do "ogolnej idei dobra' jest moz
liwy przez konkretnCl wiedz~ 0 tym, co dobre, a t't wiedz't konstruuje spoleczenstwo,
a wi'tc w gruncie rzeczy wladza. Tym samym moja jain jest atakowana z dwoch stron:
bezposrednio przez wladz~, ktora kontroluje moje dzialania, oraz w sposob zaposred
n iczo ny, przez przedstawiony mi do akceptacji katalog norm i wartosci. To w tym
sensie pisze Foucault (odwracaj~c siowa Platona i Augustyna), Ze "dusza jest wi~zie
niem ciala'. Dusza to opracowane przez wladz't sztuczne oprogramowanie, ktore jest
w toku socjalizacji "instalowane" w ciele jednostki i ktore determinuje sposob, w jaki

wlasnego uprzedmiotowienia i udzialu w podtrzymywaniu dyskursu wladzy/wiedzy.
A dopoki nie wymyslimy sposobu, by postawic si~ gdzieS poza wladz~ (podj~c dzia
Ianie nie wpisuj~ce si~ w jej logik~), 0 wolnosci nie moze bye mowy.
Jak i gdzie znalezc cos, co dawaloby jednostce chwil~ wytchnienia i umozliwialo,
chwilowe wprawdzie i niedoskonale, wymkni~cie si~ z relacji wladzy?
Mechanizmom demokratycznym analizowanym przez Tocqueville' a wymkn~c si~
stosunkowo latwo; wystarczy dojrzalosc emocjonalna, poznawcza i moraIna, a przy
tym dobre che;ci i odrobina sily woli, wszystko w zasi~gu karoego z nas. I jeSli nawet
okaz~ si~ za sIaba, by nieustannie potwierdzac moj~ wolnose publicznie, to wiem
przynajmniej, co i dlaczego robi~ nie tak; a to juz pierwszy krok, by podj~c probe;
zmiany. Wiem rowniez, ze (mimo grawitacji w stron~ przeci~tnosci) spoleczenstwo
potrzebuje "indywiduainosci", a tym samym moja wolnosc jest wazna nie tylko dla
mnie. Kazde tworcze, wolne dzialanie rna szans~, by bye w demokracji nie tylko tole
rowane, ale takze docenione - rownanie do sredniej to jedno, rownie istotna jest tro
ska 0 to, by rzeczona srednia nie byla za niska. Nie jesteSmy jedynym spoleczenstwem
na swiecie i s~ tacy, ktorzy ch~tnie wykorzystaliby nasz~ nadmiern~ slabose.
Wladza Foucaulta rowniez potrzebuje wolnych podmiotow; po to jednak, by pa
sozytowac na ich wolnosci i sprawdzae sw~ sil~ w procesie jej niszczenia. Sam Foucault
sprecyzuje: Wladzr sprawuje sir tylko nad wolnymi podmiotami, i tylko w tej mierze,
w Jakie} sq one wolne. Rozumiemy przez to podmioty indywidualne lub zbiorowe, stojqce
w obliczu pola moiliwofci, gdzie zrealizowane bye mogq roine zachowania, roine reakcje
i roinorodne sposoby radzenia sobie. Tam, gdzie czynniki determinujqce przenikajq ca
lose, nie ma relacji wladzy. [... ] Wolnofe musi istniec, by mogla bye wywierana wladza21 •
Relacja jednostka-spoleczenstwo w tak funkcjonuj~cej wspolnocie przypomina po
lowanie, ktore jest udane tylko wowczas, gdy oflara jakis czas ucieka przed mysliwy
mi. Gra wzajemnych atakow i unikow moze si~ wprawdzie obserwatorom wydawac
fascynltj~ca, ale satysfakcj~ daje wyl~cznie jednej stronie. Trudno natomiast podejrze
wac zwierzyn~ 0 to, ze ucieka, poniewaz nie chce zepsuc polowania lub tez traktuje
ucieczke; jako doskonal~ okazj~ do treningu. Podobnie trudno podejrzewae jednost
k~, ze doceni rodzaj wolnosci oferowany jej przez Foucaulta w pOwyZszym akapicie.
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ly i wartosci sa. zainfekowane przez wladz~, odcinamy wreszcie glowy (metafo
rycznie - fakrycznie wystarczyloby wyczyscie zwoje mozgowe ... ), poniewaz tkwi
w nich, oddelegowany do zadan specjalnych, nasz niewidoczny nadzorca. Co zo
staje? Calkiem sporo nogi, r~ce, zola.dek... , jednym slowem: tzw. cialo. Dlatego
o ciele tyle si~ mowi w nurcie refleksji nad czlowiekiem rozwijanym m.in. dzi~ki
pracom Foucaulta. Cialo bowiem jest tu wlasciwie jedynym irodlem niezafalszo
wanej, ludzkiej (w biologicznym aspekcie tego slowa) i jednostkowej rzeczywisto
sci. Nota bene, to dumaczy takze cz~sciowo, dlaczego tak istotna staje si~ dyskusja
o seksualnoScL 0 He trudno stwierdzie, jakie to naturalne i czyste impulsy moga.
pochodzie od moich ra.k czy sledziony, 0 tyle sygnaly zwia.zane ze sfera. seksualna.
sa. zazwyczaj dosye czytelne.
Co wi~c mog~ zrobie dla mojej wolnosci? Operacja "odcinania" i "wycinania"
moze miee przeciez charakter wyla.cznie mentalny.
Mog~ kierowae si~ w dzialaniu informacjami plyna.cymi z dah, doswiadczanymi
na przykhd jako uczucia - ekscytacji, radosci, ale tez smutku czy l~ku. By nie narze
kae na brak takich impulsow, musz~ da.gle poszukiwae nowych bodic6w, angazowae
si~ bez reszry w dzialanie, bye otwartym na Swiat i innych ludzi. To, wbrew pozorom,
pozytywne strony caIej koncepcji i nie brak ich w dziele Foucaulta. Dziwne, i:e sam
autor zwrocil na nie uwag~ dopiero pod koniec zycia, kiedy w Historii seksualnoici
uznal "trosk~ 0 siebie" za podstawowe wyzwanie wspokzesnej etyki.
Jest jednak i druga strona medalu, bardziej nawet znacza.ca, gdyi: to ona przykuwa
do dzis uwag~ zarowno zwolennikow, jak i kryrykow prac francuskiego mysliciela.
W ksia.zce Nadzorowat i karat znajdziemy taki charakterystyczny fragment, opi
suja.cy ni mniej, ni wi~cej, jak rozwoj jednostki: Cialo ludzkie dostaje sir w tryby
maszynerii wtadzy, ktora dokonuje rewizji, rozbiera na czrfci i na powrot je sktada.
[... ] Dyscyplina wytwarza tedy ciala podporzqdkowane i wyiwiczone, ciata "podatne':
Dyscyplina wzmaga sily ciala, w ekonomicznym sensie (uzytecznofci) i zarazem ostabia te
sily (w politycznym sensie posluszenstwa). Jednym slowem: rozdziela wladze ciata. Zjed
nej strony czyni zen jakqf"zdatnoit': "wydajnofC': ktorq stara sir zwirkszyt; z drugiej zai
strony przestawia kierunek jego energii, mocy, ktOra by mogta z niej wynikac, i wlqcza
jq w uktad fcislej podleglofcj22.
Tenie, Nadzorowai i karac... , s. 133-134.

nio w flzycznose, natrafl<\ na bierny opor materii. Takie dato, sarno z siebie niena
daj<\ce si~ do "obrobki", a w zWhp:ku z tym niezdyscyplinowane do konea, byloby
na tyle "oporne", by stae si~ zal<\:ikiem wolnosd w stylu Foucaulta. Jego dzialanie
z natury bowiem nie mie.sdloby si~ w schemataeh narzucanych przez wladz~. Cialo
to spdnialoby przynajmniej jedno z kryteriow "indywidualnosd" Tocqueville' a: bylo
by wyj<\tkowe i odmienne (nie-rowne) od pozostalyeh. W tym duehu b~dzie Foucault,
dose zaskakuj<\co dla przed~tnego ezytelnika, twierdzil, :ie w systemie dyscyplinarnym
dziecko jest bardziej zindywidualizowane niz doros/y, cztowiek chory bardziej niz drowy,
szaleniec i przestrpca bardziej niz normalny i praworzqdny. W kazdym razie wszystkie
mechanizmy indywidualizujqce naszej cywilizacji sq skierowane raczej na tych pierw
szych; kiedy ktos zamierza zindywidualizowac zdrowq, normalnq i pozostajqcq w zgodzie
z prawem osobr doros/tt, brdzie odtqd zastanawiat sir, co w sobie skrywa, jakq zamierzy./a
wielkq zbrodni(-3. Uproszczony, ale nie bezzasadny, wniosek: aby bye wolnym, trzeba
bye ehorym, szalencem i przest~pc<\ (a najlepiej wszystkim po trochu), a jednoczesnie
nie akeeptowae tej kwaliflkacji, bo jest ona sztuezn<\ konstrukcj<\, stworzon<\ na u:iytek
wladzy. Wprawdzie wladza nie zostawi nas wowczas w spokoju (a wr~ez skieruje prze
dwko nam zast~py tych, ktorych ju:i zdolala uksztahowae na swoje podobienstwo),
ale flasko prob wyleczenia, naprawienia czy nawrocenia jednostki b~dzie dobitnym
dowodem jej kl~ski i braku uprawomocnienia calego systemu.
Takie jak pOwyZsza, bardzo moene wypowiedzi Foucaulta sklaniaj<\ niektorych
komentatorow do naiwnie generalizuj<\cych twierdzen w rodzaju: "wolnose mo:iemy
zyskae, odmawiaj<\c byda szaleneem czy wi~iniem". Trudno jednak wyobrazie sobie,
na ezym polegalaby wolnose osoby derpi<\cej na depresj~ dwubiegunow<\, ktorej w fa
zie maniakalnej euforii pozwolono by (wbrew wszystkim reprezentantom wladzy: ro
dzinie, przyjadolom, lekarzom i terapeutom) roztrwonie ealy maj<\tek i pozbawie si~
srodkow utrzymania tylko dlatego, i.e wlasnie na dwa tygodnie "odmowila" uznania
wlasnej choroby i zrezygnowala z leezenia. Prawd~ mowi<\c, sam Foucault (psychopa
tolog z wyksztalcenia) nie moglby posun<\e si~ tak daleko w swym rozumowaniu; lecz
czym innym s<\ inteneje, a ezym innym odpowiedzialnose za wlasne slowa.
Co bardziej swiadomi zwolennicy Foueaulta nie wyd<lgaj<\ skrajnyeh konsekwen
eji z jego teorii. Korzystaj<\ raczej z tyeh jej elementow, ktore (ezasem nie bez ra
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wspoldzialanie wykluczonych z "normalnego" spoleczenstwa mniejszosci - kazda
z nich opiera si~ na innym "rz<\:dzie prawdy", a wi~c promuje konkurencyjn<\ postac
wladzy/wiedzy, ktorej na rowni nalezy si~ obawiac.
Koncepcja Foucaulta jest w pewnym sensie paranoiczna. Zawiera ona niejedno
krotnie wnikliwe i godne uwagi s<\:dy, tyle ze ich wewn~trzna spojnosc oparta jest
na zalozeniu, iz wsz~dzie czyhaj<\ na nas macki wIadzy. Niestety, tego zalo±enia nie
da si~ zweryflkowac ani pozytywnie, ani negatywnie. CzyZ wi~c tak w<\tpliwy argu
ment, jak slowo honoru samego Foucaulta, ze rzeczywistosc wygl<\da tak, jak j<\: opi
sal, wystarcza, by zmienic radykalnie swoj sposob postrzegania swiata i umidcic
wolnosc w dziedzinie swobodnego "eksperymentowania" z wlasnym Ja, "wymysla
nia siebie od nowa" i szczegolowej "troski 0 siebie"? Takie postrzeganie swiata mu
sialoby poprzedzac wielkie rozczarowanie wszystkimi ludimi. Nie mozna przeciez
szanowac kogos, kogo uwazamy tylko za nidwiadome narz~dzie pot~znej i mitycz
nej wladzy.
A czy mozna cenic chociaz te nieliczne jednostki, ktore, jak powiedzmy ja,
"wykraczaj<\: poza", "funkcjonuj<\ na marginesie" i "wymyslaj<\ siebie od nowa"?
Zaryzykowalabym odpowiedi przecz<\:c<\, a to dlatego, ze tu rowniez mam do czynie
nia nie z konkretn<\ osob<\, ale tylko z pewn<\ jej wersj<\:, ktor<\ jutro lub pojutrze sarna
uniewazni, drwi<\c sobie z mojego przywi<\zania do tych czy innych jej cech albo trak
tuj<\c to przywi<\:zanie jako prob~ dominacji czy zawlaszczenia wolnosci.
Foucault podejmuje si~ zadania, ktore rna tak<\ sam<\: szans~ pozbawienia nas szko
dliwych ziudzen, jak pozbawienia nas wiary w cokolwiek. Czy jednak da si~ tak iye?
Foucault powinien doskonale wiedziec, ±e ostatnie pytanie pozostaje w najlepszym
wypadku otwarte, a wi~c czynienie z odpowiedzi twierdz<\:cej podstawy wlasnej teorH
jest z naukowego punktu widzenia nierzetelne.
Po zdemaskowaniu naduzyc wladzy zostajemy bez niczego, w jeszcze gorszej sytu
acji niz wczdniej. Wiemy juz, ze spoleczenstwa nie zmienimy, trzeba wi~c zaakcepto
wac jako fakt, ze jest one wladz<\ przenikni~te, ze produkuje wiedz~, ze represjonuje
dyskursy alternatywne. Ze zywi si~ zludzeniami i caly dynamizm iycia spolecznego
od nich zalezy. Ze tak byIo, jest i b~dzie. Dlaczego wi~c mielibysmy si~ sami wykorze
niac z tego zyznego, spolecznego gruntu? Odzierac siebie z wszelkiej wiedzy 0 dobru
tylko dlatego, ze musi ona nieuchronnie odwolywac si~ do wiary, a wi~c zawdzi~cza
swe znaczenie czynnemu zaangazowaniu, a nie prawdzie? I to w sytuacji, kiedy nie

ny szacunek, a bez niego mozliwa jest wprawdzie tolerancja, koegzystencja czy akcep
tacja relatywizmu, ale juz nie zrozumienie czy wspoldzialanie.
Szereg uwag kryrycznych pod adresem spoleczeristwa demokratycznego nie prze
szkadza Tocqueville' owi, by w kazdym demokratycznym obywatelu z osobna do
strzec przynajmniej potencjaln,\ szansc: wolnosci. Oskariaj<\cy ton Foucaulta utoz
samia kaZdego z nas z wladZ<\ i kaze sic: wstydzie za wszystkie jej niecne praktyki
realizowane za pomoc<\ naszych dzialari. Tocqueville pozwala nam rozwijae wlasn,\
indywidualnose w dowolny sposob (niechby nawet inspirowany przez potrzeby spo
leczeristwa) i w dowolnym kierunku (niechby nawet tyrn wskazanym przez spole
czeristwo ), byle tylko byla to indywidualnose w pdnym tego slowa znaczeniu, a wic:c
silna i zintegrowana osobowose, Swiadomie przezywaj<\ca swoj zwi<\zek z wyZszymi
wartosciami. Nie przeszkadza mu wcale, ze tych wartosci nie da sic: do korica poznae,
wyjasnie, nauczye, a to, jak je rozumiemy, w dui:ej mierze zalezy od spoleczeristwa,
w ktoryrn przyszlo nam zye. Wazne, ze rnoi:emy i powinnismy czue z nimi intymny
i indywidualny zwi<\zek, zdolny uniezaleznie nasze dzialanie od jakiegokolwiek ze
wnc:trznego nacisku i nadae mu znarniona wolnosci.
Foucault przecina nie l,\cz,\c<\ czlowieka z ide,\ dobra i jak,\kolwiek inn,\ ide,\ 
zdeklarowany naturalista i nominalista nie moze przeciez akceptowae nie daj,\cego sic:
blizej okrdlie "poczucia" zwi<\zku z czyms, czego nikt nigdy nie widzial i nie zobaczy.
Kaze wic:c szukae, niezbc:dnego dla wolnosci, rezerwuaru motywow i celow dzialania
w sobie samym, twierdz<\c, ze takie namacalne, absolutnie niernetafizyczne, bo czysto
biologiczne dobro musi w nas istniee. Nie bierze jednak, albo nie chce brae, pod uwa
gc: faktu, ze poszukiwanie tego dobra w pojedynkc: moze bye ryzykowne. Po pierw
sze, automatycznie wyobcowuje nas ze srodowiska, w ktorym zyjemy i bc:dziemy zyli.
W ten spos6b tracimy wszelkie punkty odniesienia dla oceny naszych dzialari, ktore
to wskazowki (nawet jdli niedoskonale) pozwalaj<\ eliminowae znaczn,\ czc:se rnozli
wych do popdnienia blc:dow (wyniklych chociazby z niedojrzalosci uktadu nerwo
wego czy braku doswiadczenia). Co wic:cej, uczenie sic: od innych przebiega szybciej
i tym sarnym daje wic:ksze nadzieje na wyksztalcenie rozwinic:tej, wolnej osobowosci.
Nie mowi,\c juz 0 tym, ze sarna biologia przeznaczyla nas do zycia w grornadzie, wic:c
nCljpewniej nie da sic: na tyle zindywidualizowae dobra jednostki, by jego rozurnienie
zadowalalo sarnego Foucaulta. W ostatecznyrn rozrachunku pragn,\ca odczarowae
spoleczeristwo i jednostki koncepcja francuskiego poststrukturalisty sarna staje sic:

Dr Iwona BARWICKA-TYLEK, ur. 1975, asystent w Katedrze Historli Doktryn
Politycznych i Prawnych Wydzialu Prawa i Administracji UJ, doktor nauk huma
nistycznych w zakresie nauk 0 polityce i magister psychologii; zajmuje si~ histori,\
mysli politycznej oraz zagadnieniami z zakresu epistemologii i metodologii nauk
politycznych.

