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M a łg o rza ta K w ietniew ska

KONCEPCJA EPISTEME WE WCZESNYCH PISMACH
MICHELA FOUCAULT
N ikt nie może już dzisiaj podawać w wątpliwość doniosłej roli, jaką odegrał
Michel Foucault w rozwoju nowszej filozofii francuskiej, a za jej pośrednictwem
w ogromnym obszarze filozofii współczesnej. Również w Polsce wyraźnie
wzrasta zainteresowanie jego niezwykle oryginalną i trudną do jednoznacznego
określenia twórczością. Z całości jego dzieła wybrałam i uczyniłam przed
miotem rozważań tylko jedno pojęcie, które stanowi, w moim odczuciu,
podstawowy wyznacznik rozwoju pierwszego etapu myśli tego interesującego
filozofa. Zadaniem, jakie sobie stawiam, będzie znalezienie odpowiedzi na
pytanie: co to jest epistem el
Filozoficzny wysiłek Michela Foucault rozpoczął się próbą określenia
jedności kultury zachodnioeuropejskiej w sposób negatywny. Aby uchwycić,
czym jest pozytywność ufundow ana na R atio, proponuje on zobaczyć wpierw,
czym ona nie jest, to znaczy od czego się odcina i do czego nie chce się przyznać.
Aby nakreślić profil Tego Samego należy zbadać, czym jest In n e 1. To Inne
o obliczu Szaleństwa m a swoją własną historię, po raz pierwszy napisaną
dopiero przez M ichela Foucault. Chociaż prawdę mówiąc H istoria szaleństw a
w dobie k lasycyzm u (1961)2 okazała się zaprzeczeniem historii w tradycyjnym
1 Cf. Platon, Timajos, 35a, b; 36 c, d, e; 37 a, b, c; 39 a, b, c, d; 40 b i niżej; tłum. P. Siwek,
W arszawa 1986. Zagadnienie związku między stanowiskiem filozoficznym zajmowanym przez
Foucault a plalonizmem zarysowałam w dalszej części tego artykułu, patrz także przypis 22.
2 Opracowując przypisy do niniejszego artykułu korzystałam z polskiego przekładu dzieła
o szaleństwie zatytułowanego Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka,
W arszawa 1987, dla którego podstaw ą było wydanie G allim arda z 1972 roku, pt. Histoire de la folie
a l'age classique. Jak twierdzi sam autor, poza niewielką zmianą w tytule oraz brakiem przedmowy,
której sprawę poruszyłam w innym miejscu, publikacja ta nie różni się od pierwotnego tekstu
wydanego przez Plon w roku 1961 pt. Folie et deraison. Histoire de la folie a l'age classigue.
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ujęciu. Jej autor, zamiast systematycznego przeprowadzenia nas od m omentu
pojawienia się badanego przedm iotu poprzez ukazanie jego form niepełnych (a
właściwie niewprawnie konstruowanych) do tego, czym jest szaleństwo dzisiaj
w jego naukowej, rygorystycznie sformułowanej postaci stawia nas wobec
kombinacji różnych doświadczeń szaleństwa w trzech odrębnych epokach
omawianej kultury.
Epoki te wyznaczają dwie daty: 1657 (utworzenie Szpitala Ogólnego
w Paryżu) oraz 1794 (uwolnienie psychicznie chorych więzionych w Bicetre).
Zdaniem M ichaela Foucault, do roku 1657, a więc w okresie, który historia
Europy dzieli na średniowiecze i renesans, szaleństwo nie było terytorialnie
odgradzane od tego, co posiadało status normalności. Przybierając rozmaite
formy — plastyczne lub literackie — doświadczenie szaleństwa przejawiało
wewnętrzną spójność. Wyrażało się to w kosmicznej wizji tego, co niezależne od
ludzkich intencji; tak więc charakterystycznym rysem tego doświadczenia
stawał się tragizm 3.
Epoka klasycyzmu ustanawiała nowy obraz szaleństwa, a raczej spychała je
w obszar niebytu. Od tej pory szaleństwo było wiązane bardziej z odczuciem
nicości niż tragizmu. Znalazło się ono po „tamtej stronie Rozum u” w wyniku
gestu wskazującego, choć przecież nie wyjaśniającego4.
Ale i ten względnie jednolity obraz szaleństwa wyznaczający okres zwany
przez Michela Foucault klasycyzmem musiał ulec zmianom w wyniku starć
i przegrupowań w relacji To Samo a Inne, których efektem było otwarcie drzwi
Szpitala Ogólnego w roku 1794, widomego znaku zaistnienia epoki całkiem
nowej. Szaleństwo przeszło do porządku bytów naturalnych. Stało się chorobą
i podobnie jak inne choroby w X IX wieku podpadło pod metaforyczne
określenie zepsucia lub zgnilizny. Zwalczanie go wymagało poddania się
dyscyplinie społecznej, zwłaszcza w jej najmocniejszej postaci, która kryła się
pod samooceną sumienia. Tym samy iii szaleństwo ulegało antropolo^izacji,
bowism w przytułkach dla obłąkanych człowiek zyskał wgląd w samego siebie
jako istotę prawdziwą, choć ta istota ukazywała mu się wyłącznie w formie
alienacji. W obłędzie człowiek był sobą (podmiotem), a zarazem czymś innym
(przedm iotem )5.
Tak oto Foucault wyodrębnił trzy epoki i opisał trzy różne doświadczenia
szaleństwa: Szaleństwo jako kosmiczną wizję jednoczącą słowo i obraz w gęstej
sieci znaczeń duchowych, Szaleństwo wykluczone z klasycystycznego porządku
oraz Szaleństwo człowieka rozdzieranego między sobą, a swoją własną przedmiotowością. Czy zabieg ten jednak pozwolił mu odpowiedzieć na pytanie, co
łączyło gesty rytualnego zaklęcia, klasycystycznego zapomnienia i pozytywis
3 M. Foucault, op. cit., s. 28 i niżej s. 34.
4 Ibid., s. 8 4 - 85.
5 Ibid., s. 474 475.
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tycznej próby zobiektywizowania szaleństwa? Przecież zamiast wyróżnionego
sposobu odnoszenia się do tegoż szaleństwa, Foucault odkrył jedynie konfiguraq'ę zupełnie różnych doświadczeń. Może wina leżała po stronie szukanego
przedmiotu, którego wewnętrzna, trudna do uchwycenia niejednorodność
zmuszała do historycznego zróżnicowania sposobów jego ujęcia? A może raczej
zawinił sam badacz, szukając tej jedności jako opozygi do przedmiotu, którego
koniec końców nie udało m u się jednoznacznie określić? A jednak praca ta
okaże się nie bez znaczenia: dzięki niej czytelnicy Foucault m ogą stwierdzić, że
każda z epok kultury europejskiej m a u swych podstaw swoją własną strukturę
odrzucania tego, co jest jej obce. Proponuję zatrzymać w pamięci to stwier
dzenie, jako częściową zdobycz, wysuwając jednocześnie przypuszczenie, że
istnieje również struktura (struktury?) zapewniająca danej kulturze jej wewnęt
rzną jedność.
Swoiste zainteresowanie zagadnieniem braku ciągłości w dziejach Foucault
będzie rozwijał w następnej, ważnej z punktu widzenia tej pracy, pozycji
naukowej zatytułowanej N aissance de la clinique (1963). Podtytuł tej książki
brzmi: Une archeologie du regard m edical (archeologia spojrzenia lekarskiego),
co oznacza, że uwaga filozofa będzie się teraz kierowała nie w stronę przed
m iotu i możliwości jego doświadczenia, ale w stronę podm iotu. Otóż, podm iot
jawi się zawsze w podwójnym aspekcie: jako ten, kto widzi oraz ten, kto mówi.
Obie jego funkcje muszą być w jakiś sposób zharmonizowane. Uzgodnienia ich
Michel Foucault będzie poszukiwał po stronie rzeczy, do jakich podm iot się
odnosi. Po raz pierwszy skojarzone zostaną tu struktura działalności pod
miotowej i struktura tego, do czego ta działalność się odnosi. Twórczość
Foucault z tego okresu zyska wkrótce miano strukturalistycznej, a wielu
interpretatorów będzie wskazywało na te jej cechy, które pozwalają mówić
o jego zbliżeniu się do obozu strukturalistów. Przede wszystkim pojęcie
struktury stanęło w centrum zainteresowań autora N aissance de la cliniąue.
a zamiarem jego było wykazanie przystawania, a nawet identyczności struktur
tego, co widoczne oraz tego, co wypowiadalne dzięki istnieniu struktury
głębszej niż praktyki dyskursywne lub doświadczenia wzrokowe. Szukając
wspomnianego uzgodnienia wielości struktur Foucault skupił swoją uwagę
przede wszystkim na strukturach podmiotowych dokonując szczegółowego
przeglądu zmian funkcjonowania spojrzenia lekarskiego w ciągu dość krótkiego
okresu czasu, a mianowicie lat 1761— 1816, na podstawie lektury zachowanych
tekstów, czytanych świadomie tak, aby kategorie rozwoju, ewoluqi itp. nie
narzucały badaczowi przedwczesnej interpretacji. Skutkiem tego okazało się
odkrycie, że w kolejnych etapach badanego okresu spojrzenie lekarskie składało
się z tak nieprzystających do siebie praktyk poznawczych, że nie sposób mówić
o jednolitej stronie podmiotowej w toku następujących po sobie okresów
medycyny klasyfikującej („spojrzenie ogrodnika”), protokliniki (spojrzenie
oparte na wiedzy), kliniki właściwej („spojrzenie-dziecko”), kliniki anatom icz
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nej (spojrzenie domyślające się) czy wreszcie medycyny XIX-wiecznej, będącej
nauką odnoszącą się do indywiduum ć. Co więcej, ta ostatnia wymagała do
swego zaistnienia restytucji jakości wyrugowanych z dziedziny badań medycz
nych na początku X IX wieku, kiedy powstała nowatorska, jak na tamte czasy,
medycyna klasyfikująca. Foucault wykazuje w tym miejscu swoich rozważań,
że uczynienie kolejnego kroku „do przodu” w medycynie musiało być poprze
dzone odejściem od osiągnięć klinicznych w stronę przebrzmiałych koncepcji
(np. nauki o pokrewieństwach nawracających do figur wiedzy skoncentrowa
nych na jakościach). Takim koniecznym powrotem była medycyna sformuło
wana przez Broussais’go. Aby spojrzenie lekarskie mogło skierować się na nowy
przedmiot (chory organizm), należało usunąć z medycyny zasiedziały w niej od
dawna przedmiot organizujący jej dziedzinę: chorobę7. Pojęcie rozwoju m edy
cyny staje pod dużym znakiem zapytania wobec przywołanej działalności
Broussais’go, ale przede wszystkim wobec ujawnionej przez Foucault nieciągło
ści w historii jej podm iotu.
Gdy zapytamy, czy na zmiany spojrzenia medycznego decydujący wpływ
miał przedmiot, na który spojrzenie to się kierowało, pierwsza nasuwająca się
odpowiedź musi być twierdząca. A jednak omawiane dzieło m a nam uprzytom 
nić, że figury wiedzy rozpatrywane zarówno od strony podm iotu, jak i przed
m iotu, podporządkow ane są prawom, które konstytuują się w płaszczyźnie
głębszej, niż obszar przejawiania się ich obu. Prawa te wraz z określonym
zespołem wydarzeń historycznych wyznaczają wzajemne odniesienia podm iotu
i przedmiotu stanowiąc ich historyczne a priori. Podm iot daje się przedstawić
tylko w nierozerwalnym związku z przedmiotem (i odwrotnie). Ale tak
naprawdę to, co istotne, dzieje się w rejonach, gdzie niem a jeszcze poznającego
i poznawanego, a słowa i rzeczy nie są jeszcze od siebie oddzielone. Ta
płaszczyzna właśnie będzie stanowiła obiekt naszych szczegółowych badań.
Choć nie jest ona jeszcze nazwana terminem epistem e, nosi już pokrewne mu
miano fundam entu lub poziomu epistemologicznego i stanowi o tajemniczym
braku ciągłości w dziejach, który choć konieczny, nie może być wytłum aczony8.
Termin epistem e pojawia się po raz pierwszy w pracy z roku 1966
zatytułowanej L es m o ts et les choses. Zanim jednak wydobędziemy treść tego
pojęcia oraz wskażemy sposób jego funkcjonowania, proponuję zastanowić się
6 M . Foucault, Naissance de la cliniąue, Paris 1963; patrz analizy na temat: medycyny
klasyfikującej s. 1— 19, a zwłaszcza 7— 8, protokliniki s. 53— 62, kliniki właściwej s. 90— 92, kliniki
anatomicznej s. 125- 176 oraz medycyny XX wieku s. 197.
7 Ibid., s. 197.
8 Ibid., s. VII: „P our saisir la mutation du discours quand elle s’est produite, il faut (...) s’adresser
a cette region ou les choses et les mots ne sont pas encore separes, la ou s’appartiennent encore, au
ras du langage, maniere de voir et maniere de dire (...)” oraz s. 158: ,41 s’agissait seulement d ’un
decalage dans le fondement epistemologiąue sur quoi ils (ici: les anatom o-pathologistes)
s’appuyaient leur perception.”
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przez chwilę nad tytułem dzieła, które poddane zostanie dalej bardziej szczegóło
wej analizie: słowa i rzeczy. Umysłowość Michela Foucault, jego filozoficzna
wrażliwość, zawsze żywo reagowała na dwie sfery rzeczywistości, a mianowicie
na elementy widzialne (rzeczy) oraz elementy wypowiadalne (słowa). Otóż,
rzeczy i słowa, z którymi mamy do czynienia zawsze tworzą pewną konfigurację,
mówiąc inaczej: istnieją w jakimś szczególnym odniesieniu do siebie, które
możemy określić mianem porządku. Rzecz jasna porządek ten ujawnia się
dopiero w momencie, gdy słowa zostaną wypowiedziane. Problem, jaki stawia
Foucault, dotyczy związku między rzeczami a słowami w pierwotnej płaszczyź
nie ich kontaktu, tj. relacji, jakie ustanawiają się tam po raz pierwszy, aby później
przenieść się na obszar całej warstwy kulturowej, której jednolitość zasadza się
na jednolitości wszelkich właściwych jej form wiedzy, w tym także nauki.
Już w okresie pisania N aissance de la cliniąue Foucault stwierdził konieczność
istnienia takiej przestrzeni, gdzie słowa nie są oddzielone od rzeczy, a z czasem
precyzując jej pojęcie zauważy, że nieoddzielność słów i rzeczy nie jest porządkiem
jako takim — strukturą będącą m atrycą dalszych struktur — ale raczej zasadą
wszelkiego porządku. W sposób oczywisty płaszczyzna ta wyprzedza wszelkie
wypracowane interpretacje rzeczywistości oraz naukowe teorie na temat porządku.
Z drugiej strony nie należy mylić pojawiających się w niej relacji z fundamentalnymi
kodami danej kultury (odkrywanymi np. przez C. Levi-Straussa), dzięki którym
ludzie odnoszą się do rzeczywistości poprzez określone schematy językowe, zgodne
z nimi schematy percepcyjne itp. Te bowiem, jako forma poznania — nawet
nieuświadomionego poznania empirycznego — są już pierwszym stopniem
zdystansowania się wobec rzeczywistości i muszą mieć u swych podstaw porządek,
który je dopiero umożliwi. Zgodnie z projektem Michela Foucault, proponuję
wydobyć tę płaszczyznę w całej jej pierwotności, umożliwiającej zarówno pierwsze
z wymienionych praktyk, jak też i drugie, albowiem zawiązujące się tam relacje
stanowią warunek możliwości wszelkich form poznania. Gdyby okazało się. że
istnieje jedna — wspólna — płaszczyzna dla różnorodnych form poznania,
ukształtowanych w obszarze kultury zachodnioeuropejskiej, można by opierając się
na niej rozpocząć badania historyczne dotyczące wiedzy i usprawiedliwić różne jej
postaci za pom ocą kategorii rozwoju. Teraz pozostaje nam tylko dodać, że choć
istnienie tej płaszczyzny kryje się w m roku, przecież jest ona nieodzowna do
przeprowadzenia jakichkolwiek czynności porządkujących, to znaczy myślenia.
Gdyby nie ta przestrzeń, w której układa się rzeczy nadając im nazwy, ludziom
nauki pozostałoby tylko gorączkowe przegrupowywanie ich według wciąż
zmiennych kryteriów, nie przynoszące niczego innego, prócz narastającego lęku,
tak jak dzieje się to w przypadku niektórych osób dotkniętych afazją, a mających
za zadanie ułożyć kolorowe zwitki wełny na stole, który dla nich jest płaszczyzną
nie jednego, lecz wielu współistniejących porządków 9.
9 M. Foucault, Les mols et les choses. Une archeologie des sciences humaines, Paris 1966, s. 10.
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Poszukiwania epistem e proponuję przeprowadzić zgodnie ze wskazaniami
archeologii i kierując się pod prąd historii przystąpię do „wykopalisk”
w kolejno pojawiających się, ale wyraźnie odrębnych warstwach: renesansu
(XVI), klasycyzmu (XVII-XVIII) i wreszcie współczesności (XIX-XX). Po
stępowanie to jest ruchem wstecznym od uznanej jednorodności kultury,
zaświadczonej przez właściwą jej postać wiedzy, poprzez fundującą tę wiedzę
odpowiednio jednolitą strukturą dyskursu do leżącej na „absolutnym dnie”
epistem e, będącej ostatecznym źródłem postrzeganej jednorodności kultu
rowej.
Zdaniem M ichela Foucault, prawomocność stosowania jednej nazwy do
różnorodnych zjawisk, pojawiających się w kulturze XVI wieku zasadza się na
uznaniu, że istniała wówczas jedna dom inująca postać wiedzy, określająca
profil epoki renesansu, która przybrała kształt interpretacji świata poprzez
dobudowywanie komentarzy do słów i rzeczy istniejących w przestrzeni, która
ich nie różnicuje. Ale warunkiem zaistnienia takiej postaci wiedzy jest uprzednie
ustanowienie podobieństwa jako przestrzeni, w której owe rzeczy i słowa są
wcielane we właściwy im porządek. Owo Podobieństwo stanowi właśnie
poszukiwany przez nas „stół” . Istnieje on p. :y założeniu czynionym przez
wiarę, że słowa (elementy wypowiadalne rzeczywistości) oraz rzeczy (elementy
widzialne) są pochodną pierwotniejszych elementów łączących w sobie stronę
wypowiadalną i widzialną, tj. słów-ciał pochodzących od Boga, twórcy pier
wotnego te k stu l0. Każde słowo i każda rzecz zachowały w sobie coś, co było im
niegdyś wspólne. Właśnie ta „atawistyczna” wspólność pozwala zestawiać je
w płaszczyźnie podobieństwa. T ak więc renesansowa epistem e jest przestrzenią
Podobieństwa, które ujawniając i zestawiając to, co wspólne rzeczom i słowom,
pozwala na ich współistnienie w obszarze, nad którym dopiero może nad
budowywać się wiedza w postaci renesansowej hermeneutyki, czyli wciąż
ponawianego interpretującego kumulowania słów w nieskończonym kom en
tarzu do rzeczy. Bez Podobieństwa kom entarz ten byłby nieprawomocny.
Tymczasem wiedza klasycystyczna daje się porównać do obrazu, tj. re
prezentacji ukazującej nam rzeczywistość za pom ocą elementów przedstawiają
cych i zorganizowanych z matematyczną precyzją11. Oczywiście obraz ten
pojęty jest według kanonów sztuki siedemnastowiecznej, dlatego L es m o ts e t les
choses otwiera opis dzieła Velazqueza zatytułowanego L a s M eńinas. Na
płaszczyźnie tego płótna żaden element nie znajduje się w przypadkowym
zestawieniu z innymi. Aby rozszyfrować jego sens należy przebiec zestawienie
10 Ibid., s. 56.
11 Ibid., s. 89: „Le centre du savoir, au XVII* et au X V Iir siecle, c’est le tableau.", a także n a s. 76:
„(...) il existe une disposition necessaire et unique qui traverse toute Vłpisteme classique: c’est
1’appartenance d ’un calcul universel et d ’une recherche de Fćlementaire dans un systeme qui est
artificiel.” .
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tych elementów od najprostszych do najbardziej skomplikowanych (nieoczywi
stych). W centrum obrazu znajduje się grupa osób wyraźnie dostrzegalnych
dzięki wpadającemu przez okna światłu 12. Przesuwając wzrok w lewo, spo
strzegamy, że jedna z tych osób zajęta jest przy ogromnym płótnie. W zrok
m alarza kieruje się w naszą stronę, tak jakbyśmy stanowili obiekt jego pracy.
Ale jest to równocześnie m om ent przerwy w jego działalności. M alarz ten jest
widoczny, o ile nie pracuje i nie przygląda się swemu dziełu z dystansu. W ten
sposób Michel Foucault pojmuje działalność poznawczą człowieka. Nie może
być ona przedstawiona na obrazie, gdyż jest to właściwie działalność o r
ganizująca płaszczyznę przedstawienia. Wzrok m alarza skierowany w naszą
stronę sugeruje, jakoby to nas właśnie portretował. Jednak uważne spojrzenie
skierowane w centrum obrazu, tuż ponad głowami oświetlonych postaci,
odkrywa — na pierwszy rzut oka niewidoczne w m roku — wtopione w masę
innych obrazów lustro odbijające dwie postaci: króla Filipa IV i jego małżonkę
M ariannę. Okazuje się, że zajmowane przez nas miejsce jest równocześnie
miejscem portretow anej pary królewskiej. Foucault widzi w tym wybiegu
artystycznym głębszy sens. Gdyby król wszedł nagle w wewnętrzną przestrzeń
obrazu, wszystkie istniejące tam odniesienia uległyby załamaniu. Co więcej,
utożsamiwszy się z królem widz stałby się zarazem obiektem i podmiotem
rozgrywającej się sceny. T ak stanie się w wieku XIX, gdy człowiek wkroczy
w sferę poznania, właśnie jako przedmiot i podm iot wiedzy. Zauważmy jednak,
że po wejściu do wnętrza obrazu króla-widza, obraz ten przestałby być
reprezentacją. Póki co, nie m a w nim dla niego miejsca. Wiek XVII jest wiekiem
wiedzy bez człowieka (podobnie zresztą jak wiek XVI). Chcąc określić specyfikę
wiedzy klasycystycznej Foucault posłużył się m etaforą obrazu, w płaszczyźnie
którego elementy układają się w rygorystycznym porządku. Porządek „klasycystycznego obrazu” wiedzy proponuje on nazwać Ładem (O rdre ), wyróżniając
go w ten sposób w obszarze rozważań na temat porządku w ogóle. Siedemnas
towieczny Ład będąc nagromadzeniem bardzo wielu elementów w jednej
płaszczyźnie wymagał do swego rozszyfrowania analizy wychodzącej od ele
mentów najprostszych, a zmierzającej do elementów bardziej skomplikowa
nych. Otóż w ten sposób analiza zajęła miejsce renesansowej interpretacji, stając
się w krótkim czasie uniwersalną m etodą budowania wiedzy. M etoda ta
zastosowana do natur prostych (np. tworów matematycznych) przybrała nazwę
algebry, tworząc jedną z postaci mathesis: uniwersalnej nauki o mierze i porząd
12 R ola światła w opisywanym obrazie jest przez Foucault wyraźnie podkreślona (patrz: Les mots
et les choses, s. 21 22); wydaje się, że m a ono do spełnienia szczegplną funkcję w organizacji
refleksji filozoficznej tego myśliciela (będąc warunkiem zaistnienia rzeczy jako elementów widzial
nych?); patrz też Naissance de la clinique, s. IX: możliwe związki z filozofią o orientacji platońskiej
pozostałyby do szczegółowego przebadania.
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k u 13. T a sama analiza zastosowana do natur złożonych (tzn. reprezentacji
danych w doświadczeniu) musiała stać się analizą znaków, układajcych się
w serie identyczności i różnic. Tak oto powstał wzór XVII-wiecznych nauk
doświadczalnych: taksonom ia. Ponieważ jednak przedstawienia empiryczne
poddawały się analizie na sposób natur prostych, taksonom ia w całej rozciągło
ści upodabniała się do mathesis'. „Z drugiej strony jednak ten związek z m a t
hesis, jako ogólną nauką o porządku, nie oznaczał utożsamienia wiedzy
z m atem atyką, ani ufundowania w niej wszelkiego możliwego poznania;
przeciwnie, spostrzegamy, że w obszarze m etod badawczych wyznaczonych
przez m athesis pojawiła się pewna liczba dyscyplin nowych, które do tej pory nie
były ani ukształtowane, ani zdefiniowane. W żadnej z nich lub prawie żadnej,
nie m ożna odnaleźć śladu mechanicyzmu czy też matematyzacji, a jednak
wszystkie one ukonstytuowały się na podłożu nauki o porządku: m athesis. Choć
wywodziły się one od ogólnie pojętej A n a l i z y , ich specyficznym narzędziem
nie była m e t o d a a l g e b r a i c z n a , ale s y s t e m z n a k ó w . W ten sposób
pojawiły się: gram atyka ogólna, historia naturalna oraz analiza bogactw, tj.
nauki o porządku w dziedzinie słów, bytów i potrzeb” M.
Teraz m ożna już odpowiedzieć na pytanie, czym była w ujęciu Michela
Foucault siedemnastowieczna epistem e. Otóż pod pojęciem tym kryje się zasada
relacji wstępnie porządkujących elementy pierwotne, co w tym przypadku
oznacza zestawianie identyczności i różnic (Ład) w płaszczyźnie Reprezentacji.
Reprezentacja ustanawiając odstęp między słowami a rzeczami (tj. bytami
z obszaru algebraicznych natur prostych oraz znakami z obszaru empirii)
umożliwia nowy typ relacji między nimi. Słowa, mimo że od rzeczy oddzielone,
m ogą się do nich odnosić poprzez fakt reprezentowania tychże, tyle że w sposób
arbitralny. Nie rzeczy same, ale ich uporządkowanie według praw Ładu
odzwierciedla się w porządku słów. Ten zaś ujawnia Ład rządzący wiedzą.
Towarzyszy temu milczące założenie izomorfizmu obu wspomnianych porząd
ków. Dzięki istnieniu Ładu wiedza jest możliwa w różnych odmianach,
przybierając postać nauk matematycznych, ale też analizy bogactw, gramatyki
ogólnej oraz historii naturalnej, o ile te nie są podporządkow ane najogólniej
rozumianej teorii m athesis.
Czas tej postaci wiedzy, gdy pojmowano ją jako reprezentację reprezentacji,
dobiegł definitywnie końca w momencie, kiedy w obszarze poznania na
początku X IX wieku pojawił się nowy, nieznany do tej pory obiekt o nazwie
13 M. Foucault, Les mots et les choses, s. 70: „(...) to u t le savoir classiąue, en formę la plus
generale, entretient Pe rapport] avec la mathesis, entendue comme science universelle de la mesure et
de 1’ordre” , a dalej, s. 71: „De sorte que le rapport de toute connaissance a la mathesis se donnę
comme la possibilite d ’etablir entre les choses, meme non mesurables, une succesion ordonnee. En ce
sens Yanalyse va prendre tres vite valeur de methode universelle” .
14 Ibid., s. 71, tłumaczenie własne.
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C z ł o w i e k . Jego specyfikę wyraża pojęcie skoóczoności. Z jednej strony
odkrywa on siebie już pośród innych bytów — w tym swego własnego
organizmu, języka, którym mówi, oraz wytwarzanych przez siebie przedmiotów
— jawiących m u się jako zewnętrzność wcześniejsza od niego samego, a rów no
cześnie stanowiących jedyną.drogę do własnego Ja. Inaczej mówiąc: w ciągłym
ruchu przekraczania siebie w stronę rzeczy, człowiek doświadcza skończoności,
jako niemożności przekreślenia zewnętrzności, która go determinuje. Z drugiej
strony zaś ujmuje on rzeczy zewnętrzne, jako przemijające na tle swojej własnej
skończoności, która daje m u dostęp do tego, co nim nie je s t15. Analityka
skoóczoności ujawnia, że skończoność zewnętrzna (rzeczy, człowiek w jego
cielesno-fizycznym aspekcie) jest ufundowana na skoóczoności wewnętrznej,
a w konsekwencji wszelkie uproszczenia do poznania zasadzają się na jego
własnym ograniczeniu. Stając się bytem, wewnątrz którego powstaje poznanie
tego, co umożliwia wszelkie poznanie, człowiek przyjmuje postać dubletu
empiryczno-transcendentalnego16. T ak więc współczesność rozpoczyna się
w momencie, gdy człowiek na m ocy tego, że jest poddanym, zajmuje miejsce
suwerena. Jego dwuznaczna pozycja przedmiotu dla wiedzy oraz poznającego
podm iotu czyni zeń widza, który jest oglądany, króla z obrazu Velazqueza17. To
pierwotne rozdwojenie powoduje z kolei, że nie może on ująć sam siebie
w natychmiastowej i bezpośredniej przejrzystości cogito : świadomości zawsze
towarzyszy podświadomość, m rok nieodłączny jest od myśli, która tylko siebie
rozświetla. Wreszcie człowiek jawi się jako byt historyczny, ciągle poszukujący
swego źródła, ale zawsze późniejszy od niego, tak że powołaniem jego staje się
powrót do początku, który ciągle oddala się w przeszłość.
Zaprezentowana charakterystyka człowieka tłumaczy kształt zjawiającego
się wewnątrz obszaru współczesnej wiedzy zespołu praktyk poznawczych,
przybierających m iano „nauk o człowieku” 18. Nawet pobieżne spojrzenie
skierowane w ich stronę powoduje nieodparte wrażenie niedokładności, braku
precyzji oraz płynności przeprowadzanych tam rozumowań. Wrażenie to bierze
15 Ibid., s. 325.
16 Ibid., s. 329: „L ’homme, dans l’analytique de la finitude, est un etrange doublet empirico-transcendantal” .
17 Cf. supra, a także H. L. Dreyfus, P. Rabinów, Michel Foucault, un parcours philosophique.
Au-dela de l'objectivite et de la subjectivitć, tłum. z angielskiego, Paris 1984, s. 51.
18M. Foucault wychodzi tu od innego — niż obowiązujący w Polsce — podziału nauk ze względu
na ich przedmiot. 1 tak do nauk humanistycznych zalicza on między innymi antropologię,
psychologię, a także lingwistykę badającą język, o ile ten stanowi wytwór człowieka, itp.
W konsekwencji odróżnia on nauki o pracy, życiu i języku od ekonomii humanistycznej,
antropologii oraz lingwistyki „humanistycznej” scharakteryzowanej powyżej. W świetle tego
rozróżnienia istnieją więc dwa rodzaje lingwistyki, tj. lingwistyka humanistyczna oraz lingwistyka
rozważająca , język sam w sobie i dla siebie” według określenia F. de Saussure’a. D latego w pracy
tej zastąpiłam określenie „sciences humaines” polskim zwrotem „nauki o człowieku” , jako że
termin „nauki humanistyczne” m a w języku polskim nieco inne znaczenie.
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się stąd, że nauki te chcąc być analizą tego, czym człowiek jest w swojej
pozytywności (byt żywy, pracujący i mówiący) roszczą równocześnie pretensje
do wyjaśnienia, co pozwala m u poznawać życie, formułować wnioski na tem at
istoty pracy i rządzących nią praw oraz wypowiadać się wiążąco na tem at
mowy. W ten sposób konstytutywne dla człowieka rozdwojenie przenosi się
w obszar nauk o człowieku, które dwoistość tę chcą ująć jako jedność. Oto
powód ich niesprecyzowanego wewnętrznie kształtu. Jak widać, już sama
nazwa jest myląca, gdyż w sposób ewidentny nie spełniają one warunku
wewnętrznej spójności wymaganej od nauki, nie są posłuszne określonym
prawom konstrukcji zdań, nie mówiąc już o ich nieokreślonej konstrukcji
formalnej. Ich naukowość jest pozorem, który zawdzięczają miejscu sytu
ującemu je w przestrzeni wyznaczonej przez nauki we właściwym sensie. Nie są
one niczym innym więcej, jak wypełnieniem luki w konfiguracji przestrzennej,
która je ze wszystkich stron otacza. M ówiąc dokładniej, stanowią one pojem
ność przestrzeni, której wymiarami są nauki matematyczne, nauki o życiu,
pracy i języku oraz refleksja filozoficzna19.
Nowa warstwa archeologiczna nie pojawiła się w kulturze zachodnio
europejskiej w sposób nagły. Zanim epistem e, której czas dobiegał końca,
zastąpiona została przez epistem e współczesną, dały się już zauważyć pewne
elementy nowe w obszarze starego dyskursu, o czym zaświadcza zapośredniczająca faza nurtu Ideologii20. Mimo zmiany źródłowych relacji w epistem e,
Ład z „klasycystycznego obrazu” zachował swoją żywotność także w pewnym
obszarze nowej warstwy kulturowej, choć tylko w ograniczonym zakresie. Jego
królestwem pozostały nauki matematyczne. Tutaj, mimo oderwania od empirii,
dalej grupuje się elementy identyczne i definiuje różnice w seriach nawiązują
cych do modelu, którego siła przyciągająca wciąż jest na tyle duża, aby inne
postaci wiedzy starały się do niego dopasować: i to nie tylko nauki naturalne
lokujące się w przestrzeni między naukami dedukcyjnymi oraz naukami o życiu,
pracy i języku, ale także nauki o człowieku, w obrębie których usiłuje się wciąż
na nowo, choć na próżno, podejmować wysiłek formalizacji.
D rugą płaszczyznę styku z naukami o człowieku stanowią ekonomia
polityczna, biologia oraz lingwistyka, określane przez autora jako grupa nauk
o pracy, życiu i języku. Na pierwszy rzut oka m ożna by je uznać za wynik
19 M. Foucault, Les mots et les choses, s. 358: „D e ce triedre epistemologique [les sriences
mathematiques et physiques; les sciences de la vie, de la production et du langage; la reflexion
philosophique], les sciences humaines sont excluses, en ce sens du moins qu’on ne peut les trouver
sur aucune des dimensions ni a la surface d ’aucun des plans ainsi dessines. Mais on peut dire aussi
bien qu’ellles sont incluses par lui, car c’est dans l’interstice de ces savoires, plus exactement dans le
volume defini par leurs trois dimensions q u ’elles trouvent leur place” .
20 Chodzi tu oczywiście o ideologów z końca XVIII wieku (D estutt de Trący, Cabanis, Volney,
D aunou), którzy przedm iotem swoich studiów uczynili idee, rozważając ich wzajemne związki
i pochodzenie.
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linearnego rozwoju przednaukowych form wiedzy z poprzedniego stulecia,
znanych nam jako analiza bogactw, historia naturalna i gram atyka ogólna.
Foucault kładzie jednak w sposób wyraźny akcent na dzielącą je nieusuwalną
różnicę. Ujawnia się ona już w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że nauki
o pracy, języku i życiu nie mogą być unaukowioną form ą wcześniejszej wiedzy,
albowiem same muszą bronić swej naukowości przed grożącym im niebezpieczeńst
wem antropologizacji, narzucającej się ze strony sąsiadujących z nimi nauk
0 człowieku. Antropologizacja ta wyraża się w tendencji do subiektywizacji
1psychologizacji badanych przedmiotów (co oznacza, że zainteresowania badawcze
kierują się bardziej ku człowiekowi, o ile ten pracuje, mówi i żyje, niż ku pracy,
językowi i życiu — samych w sobie). W obronie ideału naukowości zaistniała
konieczność wyposażenia przedmiotów tych „nauk” w nowe funkqe, dzięki czemu
zmieniły się one w quasi-transcendentalia, tzn. przedmioty naczelne, określające
warunki poznania innych bytów 21. To właśnie ten wybieg — a nie nawiązanie do
wiedzy klasycystycznej — określił specyfikę ekonomii politycznej, językoznawstwa
współczesnego oraz biologii, i pozwolił im na prowadzenie badań w sferze
obiektywności dającej się unaukowić, czyli opisać za pomocą stałych związków,
np.: przyczynowo-skutkowych. W wyniku bardziej szczegółowej analizy prowadzo
nej przez autora L es m o ts et les choses podłożem przejawiania się przedmiotów
badanych przez wspomniane nauki okazała się H i s t o r i a, która z jednej strony
pozwoliła się im ukonstytuować w ich samoistności (praca, życie, język jako
quasi-transcendentalia), z drugiej zaś wprowadziła relację N astępstw a, ja k o relację
wiążącą — już nie klasycystyczne identyczności i różnice — ale odrębne elementy
stykające się poprzez A n a l o g i ę . Dopiero w tej przestrzeni możemy mówić
sensownie o związkach przyczynowości pojawiających się w pozostałej po
klasycyzmie spójności naukowej struktury. W ten sposób ekonomia, biologia oraz
lingwistyka współczesna ujawniają swą niezależność wobec rzekomych pierwowzo
rów z XVII stulecia, mimo pewnych związków z modelem nauk ścisłych
wywodzącym się od m athesis. Nade wszystko należy jednak podkreślić, że
swoistości omówionej grupy nauk nie m ożna pojąć bez wskazania na ich ścisły
związek z naukami o człowieku. Sedno problemu — a mianowicie nieusuwalność
dystansu dzielącego analizę bogactw, historię naturalną i gramatykę ogólną od
ekonomii politycznej, biologii i lingwistyki — będzie można w pełni oświetlić
dopiero po odkryciu epistem e współczesnej, póki co proponuję zatrzymać
w pamięci fakt, że między klasycystyczną a współczesną formą wiedzy ujawnia się
przeskok jakościowy; różnica, której nie m ożna zlekceważyć.
Trzecią współczesną postacią wiedzy analizowaną przez Michela Foucault
w L es m ots et les choses jest refleksja filozoficzna. Ona również wykazuje
21 Ibid., s. 257: „Le travail, la vie et le langage apparaissent comme autan t de transcendantaux qui
rendent possible la connaissance objective des etres vivants, des lois de la production, des formes du
langage. En leur etre, ils sont hors connaissance, mais ils sont, par cela meme, conditions de
connaissances” .
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zbieżność z naukami dedukcyjnymi, wyrażającą się poprzez dbałość o ścisłość
myśli: z drugiej strony zaś ujawnia związek z naukami o pracy, życiu i języku.
Po pierwsze, wpisując się w ten sam obszar problematyki (tzn. rozwijając
pojęcia i problemy wspomnianych dyscyplin) powstają różne filozofie życia,
człowieka wyalienowanego i form symbolicznych; z drugiej strony, wychodząc
z radykalnie filozoficznego punktu widzenia (tj. w poszukiwaniu tego, na czym
ufundowane są te przedmioty) powstają ontologię regionalne, które starają się
określić życie, pracę i język w ich sam oistności 12. Jednak tym, co wyróżnia
dotychczasową filozofię, nie jest ani jej dążenie do formalizacji, ani jej związek
z naukami o pracy, życiu i języku, ale fakt, że rozwijała się ona jako „myślenie
0 Tym Samym” 23. To lakoniczne określenie filozofii okaże się bardzo płodne
filozoficznie. Aby je właściwie zrozumieć, musimy w tym miejscu zastanowić się
nieco nad zagadnieniem różnicy, jednym z głównych wątków filozofii Michela
Foucault. Wzmianki na tem at tej problematyki anonsują pojęcia To Samo
1 Inne; które pojawiają się już co prawda we wczesnych pismach filozofa, ale nie
są wtedy jeszcze poddane filozoficznemu opracowaniu. A jednak ich wy
stępowania niem ożna zlekceważyć, ponieważ stanowią one dla nas drogowskaz
określający kierunek, w którym musimy podążać, aby zrozumieć rozwój
omawianej przez nas filozofii. Już podczas pracy nad L es m ots et les choses
bardziej inspirująco działało na Michela Foucault pojęcie różnicy niż pojęcie
podobieństwa. To właśnie jej — pod postacią nieciągłości i uskoków — po
szukiwał między kolejnymi epistem e, tropił ją także w obrębie każdej z nich.
Pominąwszy różnicę w epistem e renesansowej przeszedł do zarysowania jej
w obrębie klasycystycznego obrazu. Ogólnie rzecz ujmując, wiedza klasycystyczna była przedstawieniem przedstawień (tj. algebraicznych natur prostych
i znaków z obszaru empirii). Między wiedzą jako przedstawieniem (Reprezenta
cją), a zbiorem poszczególnych przedstawień „niższego stopnia” przejście było
możiiwe dzięki dostrzeganiu w obu obszarach praw jednego arbitralnego
„łącznika” , tj. Ładu, co jednak w niczym nie przeczyło faktowi istnienia między
tymi obszarami oddalenia, przerwy lub inaczej mówiąc: różnicy. Różnica nie
była pojęciem decydującym w nakreśleniu epistem e klasycystycznej, ale była
ważnym elementem współdecydującym, gdyż bez niej nie byłoby możliwe
określenie Reprezentacji jako odwzorowania porządku rzeczy, a w konsekwen
cji przeciwstawienie jej epistem e XVI-wiecznej. Możemy domniemywać, że
kolejnym krokiem w filozoficznym rozwoju Michela Foucault będzie jeszcze
mocniejsze zaakcentowanie roli różnicy, a być może nawet odwrócenie odwiecz
nej hierarchii tych pojęć, w której podobieństwo wyprzedzało zawsze różnicę,
ponieważ to ono odsyłało do fundam entu, bez którego nie może się obejść
22 Ibid., s. 358.
23 Ib id , s. 358.
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żadna m etafizyka24. Dotychczasowa refleksja filozoficzna koncentrowała się
właśnie na poszukiwaniu analogii, relacji podobieństwa, procesów zbliżających,
a nie oddalających od centrum (tj. fundamentu ontologicznego, pierwszej zasady,
idei idei, itp.). Tego rodzaju myślenie ujawnia związek z typem rozumowania,
które odkryliśmy jako charakterystyczne dla współczesnych nauk o pracy, życiu
i języku, tzn. do myślenia poprzez powiązania (Analogie) w perspektywie
historycznej (Następstwo). Ta forma myślenia lub prowadzenia rozumowania,
choć występuje we wspomnianych naukach oraz refleksji filozoficznej, nie im
zawdzięcza swe narodziny. Ten właśnie problem przyjdzie nam teraz rozjaśnić.
Jak widać, naczelnym zadaniem współczesności musi być uwolnienie myś
lenia od krępującego go pojęcia ciągłości oraz antropologizacji narzucającej się
naukom. Te zaś odsyłają do nauk o człowieku, gdzie po raz pierwszy dokonało
się zatarcie rozdwojenia właściwego człowiekowi, czyli obiektowi, do którego
się one odnoszą. Prawdziwą przyczyną powstania nauk o człowieku, człowieka
samego oraz całokształtu współczesnej wiedzy — w tym i nauki walczącej o swe
prawdziwe oblicze w obszarze tej wiedzy — jest episteme.
Przypomnijmy, że epistem e klasycystyczna była przestrzenią Reprezentacji,
w której niezróżnicowanie miało większe znaczenie niż różnica — ta bowiem,
o ile się pojawiała, to jedynie w celu podtrzym ania jednoczącej funkcji Ładu.
W konsekwencji To Samo lub Podobne definiowało różnicę jako swój negatyw
ny aspekt. Różnica mogła być pojęta tylko jako brak identyczności (lub
podobieństwa), była więc jego pochodną. W warstwie archeologicznej współ
czesności nastąpiło zupełne odwrócenie hierarchii tych pojęć. Epistem e współ
czesna nie jest przestrzenią Podobieństwa ani zasadzającą się na podobieństwie
Ładu Reprezentacją, ale fundamentalnym zróżnicowaniem, które niczym cho
roba zakaźna rozprzestrzenia się w całym obszarze wiedzy. Foucault nazywa
epistem e współczesną r o z b i c i e m 25 epistem e klasycy stycznej, a przestrzeń jej
24 Wyeksponowanie roli rożnicy staje się ^upchnc wyraźne w Archeologu wiedzy. JConccpCja ta
(obok oczywistego wpływu Heideggera) zadziałała inspirująco na wielu współczesnych filozofów
francuskich; i tak odnajdujemy różnicę u podłoża derridiańskiej differance, a także — w sposób
szczególnie mocny
przyczyniła się ona do powstania filozofii znanej jako „odwrócenie
platonizm u” , a stworzonej przez G. Deleuze’a; teksty wymienionych tu autorów są dostępne we
fragmentach w języku polskim, np. J. Derrida, Różnią, w: M. J. Siemek, Drogi współczesnej filozofii,
Warszawa 1978, s. 374 411; niektóre teksty Derridy i Deleuze’a zostały również przthimaczone
i wydane w: „Colloquia C om m unia” , nr 1 3 (36 38), styczeń czerwiec 1988.
25 M. Foucault, Les mots et les choses, s. 260: „A partir du XIXe siecle, 1’unite de la mathesii est
rompue. Deux fois rompue: d ’abord, selon la ligne qui partage les formes pures de Panalyse et les
lois de la synthese, d ’autre part, selon la ligne qui separe, lorsqu’il s’agit de fonder les syntheses, la
subjectivite transcendantale et le mode d ’etre des objets.” , ale również na s. 252 czytamy: „L ’espace
d ’ordre qui servait de lieu commun a la representation et aux choses, a la visibilite empirique et aux
regles essentielles, qui unissait les regularites de la naturę et les ressemblances de Pimagination dans
le quadrillage des identites et des difTerences, qui etalait suitę empirique des representations dans un
tableau simultane, et perm ettait de parcourir pas a pas selon une suitę logique 1’ensemble des
elements de la naturę rendus conlem porains d ’eux-memes
cet espace d ’ordre va etre desormais
rom pu(...)”.
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oddziaływania opisuje nie za pomocą jednej nadrzędnej postaci wiedzy, jak to
było w renesansie (hermeneutyka) lub w klasycyzmie (m athesis), ale każe nam
„wyobrazić sobie terytorium współczesnej epistem e jako wielowarstwową
i otw artą przestrzeń trzech wymiarów” 26. W epistem e współczesnej Różnica
funduje T o Samo, choć stara się ten fakt ukryć. Ona właśnie zajmuje miejsce
renesansowego Podobieństwa i klasycystycznego Przedstawienia, lecz ze wzglę
du na udawaną jednolitość nie może być ujęta w tak przejrzystych schematach
jak jej wcześniejsze odpowiedniki. Fundam entalna przestrzeń ukrywającej się
Różnicy może ustanowić między elementami, które się tam znajdują, jedynie
odniesienia odsuwające je od siebie (Następstwo), aby zaraz potem ogłosić ich
pozorne pokrewieństwo (Analogia). Stąd też metaforycznym jej określeniem
może być m iano H i s t o r i i . Musimy jednak pamiętać, że cały dotychczasowy
wysiłek filozoficzny Michela Foucault nakierowany był na wykazanie, że
tradycyjnie pojęta historia nie ma racji bytu (stąd też projekt zastąpienia jej
A r c h e o l o g i ą ) . Dopiero swoiście pojęta archeologia pozwoliła mu wejrzeć
w obszar epistem e współczesnej, gdzie słowa ustawia się „za” rzeczami na
przekór jakiemukolwiek związkowi między nimi i każe je oglądać w starej
figurze Tego Samego lub choćby Podobnego za sprawą niczym nie usprawied
liwionej Analogii. Relacje te opanowują cały obszar wiedzy i w konsekwencji
— w całej jej zafałszowanej jednolitości nie będącej przecież niczym innym, jak
nie dającą się zunifikować różnorodnością — pozwalającą zaistnieć H i s t o r i i
samej. Obok niej pojawia się filozofia uparcie myśląca To Samo na przekór
Różnicy i nie m ogąca tego usprawiedliwić, dopóki sama ulega przemożnemu
wpływowi epistem e, która ją ukształtowała. Dlatego też wytyczając kierunek
nowej filozofii, Foucault będzie postulował uwolnienie jej z pęt zakłamanej
tożsamości. Prototyp nowego typu myślenia dostrzeże w literaturze współczes
nej: języku uwolnionym od rzeczy, skupionym na swojej jedności w ciągłym
przepisywaniu siebie sam ego27. Filozofia zasadzająca się na ujawnionej Różnicy
uwolni się wreszcie z pęt antropologizmu, nie będącego niczym innym, jak
fałszywym sprowadzeniem do jedności. Zam iar ten Foucault spróbuje zrealizo
wać w następnym swym dziele zatytułowanym A rcheologia wiedzy.
Kończąc nasze dotychczasowe rozważania na temat koncepcji epistem e
dokonajmy sumującego zestawienia: epistem e będąca kluczowym pojęciem
archeologicznego przedsięwzięcia L es m ots et les choses nie została w dziele tym
24 Ibid., s. 358.
27 Ibid., s. 59: „C ar m aintenant il n ’y a plus cette parole premiere, absolument initiale p ar quoi se
trouvait fonde et limite le mouvement infini du discours; desormais le langage va croitre sans depart,
sans terme et sans promesse. C e st le parcours de cette espace vain et fondamenlal qui tracę de jour
enjour le textede la litterature” , a w innym miejscu: „Que la litterature de nos jours soit fascinee par
1’etre du langage
ce n ’est la ni le signe d ’une fin ni la preuve d ’une radicalisation: c’esl un
phenomene qui enracine sa necessite dans une tres vaste configuration ou se dessine toute la nervure
de notre pensee et de notre savoir” , s. 394.
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zdefiniow ana28. A utor przedstawił nam jednak trzy różne jej postaci mając
zamiar wykazać fundam entalną nieciągłość, zamiast ewolucji czy też rozwoju
wybranej figury wiedzy. Badania swoje przeprowadził na przykładzie nauk
0 człowieku. Nauki te mogły powstać dzięki określonemu układowi relacji
wiążących elementy pierwotne (Następstwo, Analogia) na podłożu nieujawniającego się zróżnicowania (Różnica kryjąca się pod postacią Tego Samego).
Płaszczyzna tego porządku wraz z istniejącymi w niej odniesieniami spowodo
wała bowiem pojawienie się nie jednej, a wielu form wiedzy i nauk, których
zetknięcie się dało w rezultacie możność powstania nauk o człowieku wraz z ich
specyficznym przedmiotem. Płaszczyzna różnicująca okazała się zatem zupełnie
innym „stołem ” niż jej odpowiedniki w poprzednich epokach, a mianowicie:
Reprezentacja, porządkująca według relacji Ładu oraz Podobieństwo, porząd
kujące według relacji współistnienia. W ten sposób Foucault wykazał, że
zarówno wiedza zawarta w renesansowych traktatach na temat istoty ludzkiej,
jak i to, co miały do powiedzenia na ten temat analiza bogactw, gram atyka
ogólna oraz historia naturalna nie stanowi prehistorii nauk o człowieku,
ponieważ sam człowiek (wraz z konstytuującym go rozdwojeniem na podmiot
1 przedmiot wiedzy) był tworem nieznanym, zanim współczesna epistem e nie
powołała go do życia. Rezultatem jej działania jest wyizolowanie przedmiotowości i podmiotowości z dyskursu i hipostazowanie ich w fałszywy byt
jednostkowy: c z ł o w i e k a . Ponieważ żadna z omówionych postaci epistem e nie
była wieczna, wolno nam przypuszczać, że wraz ze zniknięciem epistem e
współczesnej, z obszaru wiedzy zniknie także człowiek. Michel Foucault
przewiduje, iż istniejące zamaskowanie Różnicy w obrębie współczesnej epi
stem e ulegnie wkrótce demaskującej destrukcji. Biorąc pod uwagę fakt, że to
właśnie różnica była m otorem powstawania coraz to nowych postaci epiitem e,
a skutkiem tego coraz to nowych postaci wiedzy, nauk, a w końcu nawet
refleksji filozoficznej, Foucault uważa, że nowa filozofia porzuci tradycyjne
odnoszenie się do Tego Samego na rzecz ukazania źródłowej Różnicy. Tu rodzi
się problem: czy w tak zmodyfikowanej strukturze filozoficznego namysłu
znajduje się jeszcze miejsce dla epistem e, która przecież tylko w jednej swojej
postaci dopuszczała fundamentalne zróżnicowanie, w pozostałych zaś wykorzy
stywała stare pojęcie Tego Samego? Lub raczej odwrotnie: czy nowa filozofia
będzie jeszcze potrzebowała jednoczącej płaszczyzny „stołu” , który przecież,
w warstwie archeologicznej współczesności jako H i s t o r i a okazał się tylko
pozorem?
28 W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o podobieństwach łączących koncepcję episteme oraz
kuhnowski paradygm at; jednym z nich byłby właśnie brak definicji (Th. S. K uhn, The Structure o f
Scientific Revolutions). Wielu interpretatorów zwracało uwagę na fakt lego podobieństwa, choć
moim zdaniem jest ono tylko powierzchowne; sam Foucault nigdy nie wspomniał o możliwości
takiej inspiracji ani nie ustosunkował się do tego pomysłu w żadnej ze swoich prac; cf. H. L.
Dreyfus, P. Rabinów, op. cit., s. 92 118 oraz J. Piaget, Struktura/izm, Warszawa 1972, s. 161 162.
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Jedność a różnica — filozoficzna ważkość tego problemu ukazana została przez
Michela Foucault już w H istorii szaleństwa. Postrzegając szaleństwo jako przedmiot
praktyk doświadczalnych, dyskursywnych i poznawczych, Foucault uczynił zeń
ośrodek swych zainteresowań badawczych. Okazało się jednak, że nie można
mówić o jednym szaleństwie, które byłoby dopełnieniem zachodnioeuropejskiego
racjonalizmu. Skoro zaś europejska R atio odżegnywała się w swojej historii od
zupełnie różnych przedmiotów (budując różne struktury ich odrzucania), to może
również przekonanie ojej własnej jedności było przedwczesnym uproszczeniem?
I
tak w N aissance de la cliniąue Foucault przeniósł swoje zainteresowania
z obrzeży cywilizacji do jej wnętrza, jako że nauki medyczne niezaprzeczalnie
należą do obszaru kultury, pytając tym razem o jedność podmiotu wiedzotwórczego na przykładzie spojrzenia lekarskiego. Śledząc jego rozważania czytelnik
zmuszony jest przyznać, że istnieją wyraźne różnice w historycznie zaświad
czonych rodzajach spojrzenia medycznego, a w konsekwencji tam, gdzie
przyzwyczailiśmy się dostrzegać ewolucję jednej medycyny należy raczej przyjąć
następstwo zupełnie różnych praktyk naukowych.
Nic dziwnego, że kolejnym krokiem w filozoficznym postępowaniu naprzód
Michela Foucault było zburzenie m itu jedności wiedzy, takiej jaką wypracowała
od lat historia idei w różnych swych odmianach. L es m ots et les choses to śmiały
pomysł pokazania, że nauki o człowieku w ogóle nie mają historii poza swoim
własnym polem epistemologicznym. Pole to, czyli rozwazana przez nas epi
stem e, potrzebne jest do ujawnienia, że nie istnieje rozwój, ale jedynie wymiana
różnorodnych porządków. Zadaniem Ja k ie stawiał sobie Michel Foucault, było
ukazanie nieciągłości i uskoków nie do przebycia tam, gdzie do tej pory
dostrzegano ewolucję form. Jednakże zamiar ten udał się tylko częściowo,
częściowo zaś pozostał nieczytelny. Różnice bowiem miały się ujawniać na
poziomie epistem e, a raczej różnych jej odmian. Tymczasem udało się w sposób
przejrzysty zróżnicować tylko jej renesansową i klasycystyczną postać. Natomiast w polu cpistcmo!ogicznym współczesności zsinisst jcdnocz^ccj przestrzeni pierwotnego porządku odkryliśmy zróżnicowane fragmenty różnych
przestrzeni (innej dla nauk dedukcyjnych, innej dla nauk empirycznych,
a jeszcze innych dla nauk o człowieku oraz refleksji filozoficznej). Wydaje się, że
już wtedy Foucault zaczął dostrzegać trudności, w jakie uwikłał się za sprawą
epistem e. Otóż, tego rodzaju sięganie w przeszłość, z jakim mieliśmy do
czynienia w N aissance de la cliniąue oraz L es m ots et les choses samo jest
skażone totalizacją właściwą historii idei i naznaczone piętnem antropologizmu.
Archeologia pojęta w wyżej opisany sposób uwikłana jest w pewną ciągłość
(czytaj: historyczność) następujących po sobie elementów, choćby nawet róż
nych (różne epoki jednej k u ltury)29. Co więcej, ujawnienie różnic między trzema
29 M. Foucault, Archeologia wiedzy , Warszawa 1977, s. 40 (tłumaczenie na podstawie wydania
francuskiego: M. Foucault, Archeologie du savoir, Paris 1969). Z przyczyny niedoskonałości została
usunięta przedmowa do drugiego wydania Histoire de la folie; cf. T. Kom endant, System i różnica,
w: „Teksty” , zeszyt 6, 1978.
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postaciami epistem e możliwe jest wyłącznie przy założeniu jedności języka,
w którym się one uwidaczniają: język opisujący epistem e renesansową jest tym
samym językiem, w którym mówimy o rozbiciu epistem e współczesnej. Co
pozwala mu odnosić się z równą swobodą do rzeczy konstytuowanych w innej
przestrzeni, jak i do słów, które nie powinny być już jego własnymi słowami?
Trudność tę m a usunąć A rcheologia w iedzy, analiza, z której „ s ł o w a są
usunięte tak samo zdecydowanie jak r z e c z y same; nie ma opisu słownictwa,
jak nie ma odwołania się do żywej pełni doświadczenia. Nie cofamy się przed
dyskurs — tam gdzie nic jeszcze nie zostało powiedziane i gdzie rzeczy majaczą
w niepewnym świetle; nie stajemy też za nim, aby odnaleźć formy, które
ustanowił i za sobą pozostawił: utrzymujemy się — staramy się utrzymać — na
poziomie samego dyskursu (...)” 30. Archeologia w iedzy jest więc nie tylko
dopracowaniem m etody, której praktyczne zastosowanie miało miejsce
w dziełach, które rozważaliśmy wyżej. Sam autor wspomina o rozbieżnościach
między tym, co znalazło się w A rcheologii w iedzy, a tym, co przedstawił
w H isto rii szaleństw a oraz N aissance de la cliniąue31. Efektem jego m etodolo
gicznych uściśleń okazała się teoria nieprzystająca do jego pisarskiej praktyki
wczesnego okresu, w tym także do koncepcji archeologii przedstawionej w Les
m ots et les choses, o czym autor A rcheologii w iedzy nie mówi już expressis verbis.
Spróbujmy więc sami wydobyć różnicę archeologicznych przedsięwzięć w obu
dziełach.
Archeologia w późniejszej wersji omija problemy związane z językiem
skupiając się wyłącznie na analizie dyskursu, czyli zbiorze wszystkich rzeczywis
tych wypowiedzi. Problem słów i rzeczy podnoszony jeszcze w L es m o ts et les
choses znika wobec założenia, że na dyskurs składają się wyłącznie wypowiedzi,
które dyskurs sam tw orzy32. Odpowiadając na wątpliwość, czy wypowiedzi nie
30 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s. 76, a nieco niżej: „chciałbym wykazać, że dyskursy,
takie jakie słyszymy, takie jakie czytamy w formie tekstów, nie są, jak można by oczekiwać,
zwykłym i naturalnym skrzyżowaniem rzeczy i słów: niejasnym wątkiem rzeczy oraz wyraźnym,
widocznym i barwnym łańcuchem słów. Chciałbym wykazać, że dyskurs nie jest wątłą powierz
chnią kontaktu lub starcia między' rzeczywistością a językiem, przemieszaniem się leksyki i d o 
świadczenia” .
31 Prawdą jest, że Michel Foucault stawia sam sobie zarzuty (cf. supra, przypis 2), czasami jednak
stara się też usprawiedliwić: „W różnych dziedzinach dyskursywnych, które przedstawiłem
w poprzednich pracach
poruszając się zapewne po omacku i, zwłaszcza na początku, bez
wystarczającej kontroli metodologicznej
chodziło za każdym razem o opisanie formacji
dyskursywnej we wszystkich jej wymiarach i według właściwych jej cech: należało więc określić za
każdym razem reguły formacji przedmiotów, modalności wypowiedzi, pojęć, wyborów teoretycz
nych. Okazało się jednak, że trudności analizy i elementy wymagające największej uwagi nie były
w każdy'm wypadku takie same” . Archeologia wiedzy, s. 93. Moim zdaniem w usprawiedliwieniach
tych M. Foucault idzie czasami za daleko, tzn. nawet tam, gdzie koncepcje jego uległy już zmianie,
dopasowuje do nich na siłę dawne przemyślenia, np. na tej samej stronie czytamy, że w Les mots et
les choses analiza obejmowała przede wszystkim sieci pojęć, z czym trudno mi się zgodzić.
32 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s.138 i niżej.
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należy jednak umieścić bądź po stronie rzeczy (wypowiedź jako zapis m aterial
ny), bądź po stronie słów (niematerialnych elementów językowych), Foucault
wykazuje, że wypowiedź nie jest atomem dyskursu, nie jest właściwie jego
jednostką, ale podstawową funkcją, która wiąże jednostki takie, jak np. słowo,
zdanie gramatyczne lub logiczne, pozwalając, aby jednostki te zaistniały
w czasie i w przestrzeni. Inaczej mówiąc: wypowiedź wydobywa znak (lub
zespół znaków) na powierzchnię, ujawnia reguły oraz formy, jakim znak ten
podlega33. Dyskurs złożony z wypowiedzi przejawia się w różnych dziedzinach:
istnieje dyskurs ekonomii, gramatyki lub też nauki o istotach żywych. Dziedzi
ny te łączą nie tyle wspólne cechy, co wspólne różnice. Otóż, w danym
momencie czasowym może się zdarzyć, że dyskursy wówczas istniejące ulegają
temu samemu typowi transformacji, a serie wypowiedzi składających się na nie
wykazują te same luki lub rozstępy elementów. Foucault nazywa to zjawisko
systemem rozproszenia: „W wypadku, gdy uda się ustalić w jakiejś grupie
wypowiedzi podobny system rozproszenia, w wypadku, gdy zdołamy określić
jakąś regularność w obrębie przedmiotów, sposobów wypowiadania, pojęć
i wyborów tematycznych (porządek, korelacje, pozycje, funkcjonowanie, trans
formacje), powiemy — termin traktując umownie — że mamy do czynienia
z f o r m a c j ą d y s k u r sy w n ą” 34.
Czy jednak ta sama myśl leżała u podstaw koncepcji przedstawionej w Les
m ots et les choses, skoro różnica nie była tam elementem wiążącym dla danej
epistem e, choć mogła się w niej pojawić. Przypomnijmy, że epistem e renesan
sowa różnicę w ogóle wykluczała, epistem e klasycystyczna zarysowywała ją
niewyraźnie, a dopiero epistem e współczesna czyniła z niej ośrodek swojego
istnienia. To raczej zmiany epistem e były miejscem pojawiania się różnicy, a nie
jej wewnętrzna przestrzeń.
Z perspektywy A rcheologii w iedzy, epistem e charakteryzowana jest jako
„zespół relacji, które mogą łączyć w danej epoce praktyki uyskursywne
umożliwiające pojawienie się figur epistemologicznych, nauk i ewentualnie
systemów sformalizowanych” 35, będąc zespołem stosunków na poziomie regu
larności dyskursu. Ale czy o te same regularności tu chodzi, skoro Archeologia
w iedzy ujmuje je jako system rozproszenia, a w Les m ots et les choses czytamy:
„bez wątpienia wiek klasycyzmu — nie bardziej niż jakakolwiek inna kultura
— nie był w stanie opisać czy też nazwać ogólnego systemu swojej wiedzy. Ale
ten system na tyle opanowywał widzialne formy poznania, aby one same
zarysowały w nim własne p o k r e w i e ń s t w a , jak gdyby metody, pojęcia, typy
analizy, zdobyte doświadczenia, dyspozycje intelektualne i wreszcie ludzie sami
zmieniali miejsca zgodnie z leżącą u ich podstaw siatką (odniesień), która
33 Ibid., s. 116.
34 Ibid., s. 64.
35 Ibid., s. 231.
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określała wewnętrzną, ale nie dającą się odrzucić j e d n o ś ć wiedzy” 36. Moim
zdaniem — podkreślę to jeszcze raz — w okresie powstawania L es m ots et les
choses Michel Foucault postrzegał różnicę głównie poza obszarem epistem e,
ujmując ją jako granicę między jedną a drugą płaszczyzną porządku, pokrewień
stwa i wewnętrznej jedności (nawet jeśli ta jedność była tylko pozorem, tak jak
w przypadku epistem e współczesnej). Tymczasem w okresie A rcheologii w iedzy
przenosi ją do wewnątrz systemu, zastępując nią podobieństwo. Od tej pory
podobieństwo będzie podporządkow ane naczelnemu pojęciu różnicy, a nie
odwrotnie. W tym miejscu warto przypomnieć, że pierwotnie było ono
wyróżnikiem epistem e, mogło ujawniać lub niwelować różnice w systemach
wiedzy, wypełniając funkcję, którą później przejmie założycielska, fundująca
różnica z A rcheologii w iedzy.
W tym miejscu należy zauważyć, że w pracach poprzedzających Archeologię
w iedzy, epistem e opisywana była zawsze w kategoriach przestrzennych jako:
„stół” , objętość wypełniająca trójwymiarową przestrzeń, pole epistemologiczne,
w którym bierze swój początek porządek ujawniający się w dyskursie. Mimo
braku jednoznacznej definicji epistem e (musieliśmy scharakteryzować ją na
podstawie różnych określeń funkcjonujących w tekście) metaforyka przestrzenna
była tam decydująca37. Tymczasem zastosowanie „ulepszonej” koncepcji episte
m e stało się możliwe na zgoła innym filozoficznie gruncie: w A rcheologii w iedzy
brak już przestrzennych określeń z tej prostej racji, że zamiast różnych dyskursów
wypełniających kolejno pole epistemologiczne, mamy tam do czynienia z jednym
tylko dyskursem, poza którym nic więcej nie istnieje. Jeszcze w L es m ots et les
choses epistem e spełniała rolę arche, zasady tłumaczącej pojawianie się różnych
dyskursów wiedzy, ale gdy przybierająca na znaczeniu rola różnicy wykluczyła
zasadność poszukiwań jednolitego fundam entu (gdyż różnica rozmywa pojęcie
centrum), należało zrezygnować z przestrzennie pojętej arche na rzecz zespołu
relacji umożliwiających rozproszenia dyskursu. W nowy sposób pojęta epistem e
jest do tego stopnia zrośnięta z dyskursem, że obu nie da się już właściwie
oddzielić. Tak więc definicja epistem e z Archeologii w iedzy nie odnosi się już do
m iejsca, w którym dochodzi do pierwotnego uporządkow ania słów i rzeczy tak,
aby możliwe było wyznaczenie różnych historycznie profilów wiedzy.
Czy możliwe jest wobec powyższego dwojakie odczytanie L es m ots et les
ch o sesl 38 Lektura pierwsza byłaby wówczas analizą całości kulturowych two36 M. Foucault, Les mots et les choses, s. 90, tłumaczenie (i podkreślenia) własne.
37C /. M. Foucault, Naissance de la clinique, s. VII (region ou les „choses” et les „m ots” ne sont pas
encore separes), s. 158 (fondement epistemologique); Les mots et les choses, s. 10 (surface d ’une
table), s. 13 (socle positif, champ epistemologique), s. 45 (espace sombre), s. 81 (domaine
epistemologique), s. 87 (espace du tableau), s. 97 (mince espace), s. 252 (espace d ’ordre), s. 358
(espace volumineux et ouert selon trois dimensions) oraz wiele innych podobnych określeń.
38 Cf. T. K om endant, Różnica systemów, „Człowiek i światopogląd”, styczeń nr 1 (162) 1979,
s. 110 133.
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rżących quasi-całość, znaczy zakładającą „wątek historyczno-transcendentalny” ,
natom iast lektura druga przedstawiałaby po prostu system, który jest różnorod
ny. Zauważmy jednak, że obie lektury w jednakowym stopniu zniekształcają treść
dzieła. Lektura pierwsza pomija bowiem świadome wprowadzenie różnicy do
wewnątrz epistem e współczesnej, które to — jak uważam — miało być zabiegiem
pokazującym prym at różnicy wobec podobieństwa w badaniach nad wiedzą,
choć jeszcze nie jej suwerenne panowanie ustanowione dopiero w A rcheologii
w iedzy. Lektura druga nie ukazywałaby zaś faktycznej roli podobieństwa
występującego przecież tak wyraźnie w rozważaniach dotyczących renesansu czy
klasycyzmu, a także narzucałaby analizę formacji dyskursywnej, tam gdzie jej
jeszcze nie było. Dopuszczalność tych dwóch lektur zasadza się na przyjęciu ich
symultaniczności, tj. wglądu zarówno w myśl poprzedzającą, jak i następującą po
L es m ots et les choses. Lektura nieuprzedzona musiałaby iść torem tych samych
niedookreśleń i niekonsekwencji, co zamiar Michela Foucault, w ten sposób
pozostałaby jedynie znakiem zapytania. Moim zdaniem L es m ots et les choses
właściwie stawiają tylko problem, tzn. zagadnienie roli podobieństwa i różnicy
w procesie kształtowania się wiedzy i nauki. Jednak proponowane rozwiązanie
tego problemu nie może być przyjęte, gdyż nie jest konsekwentnie przemyślane do
końca. Tymczasem odpowiedź, jaką przynosi Archeologia w iedzy sytuuje się już
w innej optyce filozoficznej. Czy zmodyfikowana koncepcja epistem e z A rcheolo
g ii w iedzy zapewniłaby tejże prawidłowe funkcjonowanie i dała jej moc
odkrywczą, pozostaje kwestią otwartą. Są tacy, którzy nawet w uściślonej postaci
badań archeologicznych dopatrzą się błędu antropologizm u39. Sam autor zaś
uznał, że aby właściwie ująć problem atykę wiedzy, należy przenieść filozoficzne
dociekania w rejony układu sił, który stanowi jej nadbudowę, zamiast dokonywać
„archeologicznego rozwarstwienia” jej wnętrza. W raz z Surveiller et punir otwiera
się całkiem nowy rozdział myśli Michela Foucault, którego punktem centralnym
będzie nie zmiana pól epistemologicznych, ale zmiana „technologii” ujawniają
cych się w polityce społecznej. Tak więc nowa wersja pojęcia epistem e stała się
równocześnie jej epitafium.
Filozofia Michela Foucault, od momentu powstania aż do roku 1971, kiedy
ukazał się zamykający pierwszy okres jej rozwoju tekst będący opracowaniem
inauguracyjnego wykładu w College de France, pt. L ’ordre du discours,
koncentrowała się na problematyce wiedzy (le savoir). Podstawowe pytanie,
jakie stawiał sobie wtedy Foucault musiało brzmieć: jak możliwa jest jedność
wiedzy jako jednej z gałęzi kultury zachodnioeuropejskiej. Odpowiedź na to
fundamentalne pytanie miała przynieść koncepcja epistem e. Wiemy już jednak,
39
Przypomnijmy, że przez błąd antropologizmu rozumiemy narzucanie nauce typu analizy
właściwego naukom o człowieku, a więc także ujmowanie przedmiotu badań w perspektywie
historycznej; Historia szaleństwa, Naissance de la c!inique oraz pierwsza (i tylko pierwsza!) część Les
mots et les choses dają się w ten sposób odczytać: cf. H. L. Dreyfus, P. Rabinów, Michel Foucault, un
parcours philosophUjue, ..., s. 136 137.

Episteme w pismach M ichela Foncault

155

że koncepcja ta nie była jednolita. Kolejne próby określenia, czym jest epistem e są
zarazem kolejnymi próbami rozwiązania tego niełatwego problemu, dlatego też nie
można podać jednej definicji pojęcia epistem e, która byłaby wiążąca dla całego
okresu twórczości Michela Foucault, skupionej na problematyce wiedzy. Myśl tego
filozofa jest myślą w ciągłym ruchu, z czego autor L es m ots et les choses zdawał
sobie jasno sprawę i dlatego praw dopodobnie chciał się ustrzec przed podaniem
takiego określenia epistem e, któremu musiałby być od tej pory wierny. Zauważmy,
że Foucault powie, co rozumie przez termin episteme dopiero w Archeologii wiedzy,
to znaczy w momencie, gdy omawiana problem atyka wiedzy zacznie tracić swą
ostrość. Tymczasem epistem e przedstawiona w L es m ots et les choses wymyka się
próbom ścisłego zdefiniowania, głównie z powodu swego źródłowego charakteru.
Jest ona bowiem zasadą porządku, a nie porządkiem jako takim. W świetle tej
konstatacji łatwiej zrozumieć, dlaczego Foucault bronił się przed określeniem go
mianem strukturalisty. Otóż każda dająca się opisać struktura jest już od epistem e
późniejsza, pojawia się wraz z dyskursem i choć nośniki tego dyskursu nie
uświadamiają jej sobie, to przecież ex post można ją opisać. Do episteme zaś można
dotrzeć jedynie przez skutki jej działania, a więc w sposób niebezpośredni. Jako
o źródle wszelkiego porządku (tego, który ujawnia się po stronie przedmiotowej,
jak i po stronie podmiotowej wiedzy) o episteme nie da się powiedzieć nic nad to, że
— intuicyjnie uchwytna — dyskursywnie może być przedstawiona tylko w sposób
wysoce nieprecyzyjny jako fundam ent lub m iejsce nawiązywania się pierwotnych
relacji między słowami a rzeczami, które to relacje przejawiają się następnie
w porządku wypływającego z niej dyskursu. Tak pojęta i nakreślona w Les m ots et
les choses epistem e nie jest więc dającą się opisać strukturą, ale czystą dynamiką,
pierwszym impulsem do powstania jakiejkolwiek struktury40.
Rozważania powyższe wyjaśniają też tajemnicze milczenie Michela Foucault
na tem at zmian pojęcia epistem e. Ta bowiem, wyprzedzając swoim istnieniem
przedmiot nauki, nie poddaje się żadnym uogólniającym opisom. Epistem e
w ujęciu L es m o ts et les choses generuje przedmioty nauki i sposoby odnoszenia
się do nich, sama zaś może być w swoim istnieniu jedynie założona oraz
wskazana za pom ocą m etafory, gdyż definicja z Archeologii w iedzy odnosi się już
do zupełnie innego zjawiska. Niemniej jednak zmienność treści pojęcia epistem e
we wczesnych pracach Michela Foucault stanowi klucz do zrozumienia pierw
szego, skoncentrowanego na problematyce wiedzy, etapu jego myśli. Filozof ten
już na początku swej intelektualnej wędrówki ujawnił dynamikę myślenia, które
nie lękało się wyrażać sprzeciwu wobec tego, co narzuca się ze zbyt łatwą
oczywistością.
401 tak Jean Piaget nazwie twórczość M ichela Foucault „strukturalizmem pozbawionym struktur”
i zarzuci mu jedynie powierzchowne podobieństwo do strukturalizmu ortodoksyjnego, jako że:
„przejmuje on od strukturalizm u statycznego wszystkie jego aspekty negatywne: niedocenianie
dziejów i genezy, lekceważenie funkcji i — w niespotykanym dotąd stopniu — negację podmiotu,
ponieważ człowiek m a zniknąć wkrótce. Co się tyczy aspektów pozytywnych, jego struktury okazują
się jedynie schematami figuratywnymi, a nie sysytemami przekształceń, nieuchronnie zachowujący
mi trwałość dzięki własnej samosterowności” , patrz: J. Piaget, Strukturalizm, ..., s. 164— 165.
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LA CO N C EPTIO N DE L ’£ P IS T Ź M E DAN S LES PREM IERS
feCRITS DE M ICH EL FO UCAU LT

Resume
Cet article a pour objet la conception de Vepisteme dans les premiers ecrits de Michel Foucault.
S’attachant a la problem atiąue du savoir, il esquisse cette conception deja dans L H isto ire de la folie
et dans La Naissance de la clinique sans lui donner po u rtan t une formę accomplie. Ce n ’est q u ’avec
Les Mots et les Choses que 1'episteme apparait comme un principe fondamental de Pordre a partir
duquel s’organisent les discours et les connaissances. Echappant a une definition precise, 1’episteme
ne se traduit alors q u ’en termes metaphorkjues comme ceux de surface d ’une table, espace
vo!umineux et ouvert selon trois dimentions, champ epistemologique, etc. Cependant les difficultes
liees a une telle conception engendrent la necessite de modifier sa definition dans /'Archeologie du
savoir. En definitive ce changement ne reste pas sans effect sur le fonctionnement de 1'episteme:
dorenavant il s’avere impossible de pouvoir centrer sur elle la reflexion philosophique.

