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Collingwood and Foucault: Proposal for an Alternative Reading 

(Abstract) 

What I intend to explore is the indirect but interesting and stimulating link 
that there can be sketched in terms of conceptual schemes as well as method 
between Collingwood and Foucault. I am referring mostly to Foucault’s 
archaeological period and Collingwood’s theory of presuppositions and I am 
aware of the difficulty of my essay as the two belong to different traditions 
and there are no proofs whatsoever of a direct communication between 
them. However, they both talk of conditions of possibility although they 
look into the matter a bit differently: what mostly counts for Collingwood is 
thinking, whereas Foucault’s obsession is discourse. 

 
 

Motto:  
“Într-o societate ideile, teoriile, opiniile, instituţiile, 
practicile sunt subîntinse de un savoir implicit 
propriu acelei societăţi. Acest savoir implicit 
reprezintă condiţia de posibilitate pentru apariţia 
unei idei, teorii, opinii, practici.” 

(M. Foucault, Dits et Ecrits I) 
 

 
Punctul meu de plecare se găseşte în 

întrebarea: şi dacă Foucault l-ar fi citit pe 
Collingwood? Ce ar fi păstrat, ce ar fi dat la 
o parte atunci când a gândit, să zicem, 
arheologia cunoaşterii? De aici, îmi asum 
provocarea unei lecturi a ideilor lui Foucault 
din perioada arheologică prin teoria 
collingwoodiană a presupoziţiilor absolute 
nu doar ca pe un simplu “joc mental”, ci 
pentru că prin Foucault gândul lui 
Collingwood se nuanţează şi se deschide 
altor perspective, mai largi. Încercarea mea 
este cu atât mai dificilă cu cât realizez faptul 
că cei doi autori aparţin unor tradiţii de 

gândire diferite. Cu toate acestea, am 
identificat câteva teme şi concepte prin care 
ei pot fi puşi faţă în faţă, dintre care: 
conceptul de a priori istoric, tema pragurilor 
cunoaşterii, problema fundaţionalismului, 
cea a raportului dintre gândire-limbaj şi 
realitate, chestiunea metodei. 
 
Metafizică “reformată” şi arheologie  

 
La începutul secolului al XX-lea, R. G. 

Collingwood repune în discuţie posibilitatea 
metafizicii. El contestă sensul tradiţional, 
aristotelic al metafizicii ca ontologie (“ştiinţă 
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a fiinţei pure”) dat fiind că acesta ascunde o 
contradicţie în termeni: “ştiinţă” nu poate fi 
decât acel demers raţional care are un obiect 
determinat, dar “fiinţa” nu ar putea constitui 
un asemenea obiect, nefiind decât o abstrac-
ţie de limită, lipsită de orice conţinut1. 

În continuarea tradiţiei transcendentale 
(Kant, Hegel), Collingwood resemnifică 
cercetarea condiţiilor de posibilitate ale 
înţelegerii, propunând un sens nou pentru 
metafizică, cel de “ştiinţă” a presupoziţiilor 
absolute ale gândirii. Prin încercarea sa, el 
întâlneşte atât alte moduri de a conferi legi-
timitate metafizicii în mediul analitic (ca 
disciplină descriptivă la Strawson ori pro-
babilistă la Suppes), dar şi alternative la 
metafizică pe care le propune un Rorty (ca 
hermeneutică, opusă epistemologiei – rezi-
duu al filosofiei “ca oglindă a naturii”- sau ca 
filosofie terapeutică, edificatoare ori ca 
filosofie a ironistului opusă filosofiei metafi-
zicianului). Collingwood nu atinge nici pe 
departe radicalismul lui Rorty în ceea ce 
priveşte deconstrucţia paradigmei moderne 
a filosofiei (fundaţionalism, esenţialism, 
reprezentaţionalism), însă ceea ce-l apropie 
de această perspectivă este faptul că la el 
metafizica, tocmai prin faptul că este o 
cercetare istorică a presupoziţiilor, trece într-
o hermeneutică: metafizica are rolul de a 
explicita presupoziţiile implicite gândirii 
noastre, specifice unei anumite epoci şi de a 
le compara între ele2.  

Obiectul şi metoda metafizicii au un 
caracter istoric, dar şi hermeneutic: obiectul 
metafizicii îl reprezintă presupoziţiile ce 
determină configuraţia cunoaşterii unei anu-
mite epoci istorice, ştiinţa (gândirea ordo-
nată asupra chestiunilor teoretice), dar şi 

                                                           
1 R. G. Collingwood, An Essay on Metaphysics (1940), 
Clarendon Press, Oxford, 1998 pentru ediţia folosită, 
pp. 11-14. 
2 Ibidem, pp. 38-44, 412-413. 

civilizaţia (gândirea ordonată asupra chestiu-
nilor practice), gândirea ca “fapt istoric”, iar 
nu realitatea; metoda metafizicii este analiza 
metafizică, re-actualizarea faptului istoric. 

De cealaltă parte a Canalului Mânecii, 
aproximativ trei decenii distanţă de la apa-
riţia lucrării în care Collingwood dă o formă 
elaborată teoriei presupoziţiilor (An Essay on 
Metaphysics (1940), Michel Foucault, “dincolo 
de structuralism şi hermeneutică”, dar şi de 
metafizică, plecând de la cu totul alte pre-
mise (analiza tipurilor de discurs) şi fără să-l 
fi citit pe Collingwood, oferă în Cuvintele şi 
lucrurile (1966) un demers analog. Însă 
modul în care Foucault se raportează la 
tradiţia transcendentală, tradiţie din care a 
emers proiectul collingwoodian este unul 
critic, în special prin faptul că, în succesiunea 
lui Nietzsche, el contestă ideea subiectului 
fondator. De asemenea, el se va distanţa de 
Husserl (tematica originii ar fi o încercare 
încăpăţânată de a recupera momentul trans-
cendental), de Merleau-Ponty şi Sartre, 
aceştia din urmă reprezentând o “filosofie a 
subiectului, a experienţei şi sensului”3.  

Pe de altă parte, prin arheologia sa 
Foucault se revendică de la tradiţia episte-
mologică franceză (Bachelard, Cavailles, 
Canguilhem), pe care însă o depăşeşte prin 
faptul că propune un alt fel de istorie a 
ştiinţei, iar demersul său nu este unul pur şi 
simplu epistemologic. Deşi nu consideră 
necesar să-l citeze pe Kuhn, Foucault se 
referă la Canguilhem care l-a influenţat pe 
Kuhn. Totodată Kuhn (chestiunea paradig-
melor) a fost influenţat de Collingwood, 
putând astfel oferi o legătură indirectă între 
acesta şi Foucault.  

Arheologia lui Foucault este însă mai 
mult decât un demers pur şi simplu episte-
mologic. Aceasta se vrea o replică la istoria 
                                                           
3 Michel Foucault, Arheologia cunoaşterii (1969), Editura 
Univers, 1999, p. 248. 
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tradiţională a ideilor, definindu-se drept o 
descriere a discursurilor ca practici ce ascultă 
de reguli4. Arheologia este şi ea o istorie, dar 
într-un alt sens decât cel obişnuit: “(...) vom 
avea de a face cu o istorie a practicilor 
discursive din punctul de vedere al rapor-
turilor specifice care le articulează cu alte 
practici. Nici vorbă de compunerea unei 
istorii globale – care şi-ar regrupa toate 
elementele în jurul unui principiu sau al unei 
forme unice –, ci de desfăşurarea, mai 
curând, a câmpului unei istorii generale în 
interiorul căruia am putea să descriem 
singularitatea practicilor, jocul relaţiilor 
dintre ele, forma dependenţelor lor. Şi 
tocmai în spaţiul acestei istorii generale ar 
putea analiza istorică a practicilor discursive 
să se circumscrie ca disciplină”5. În acelaşi 
timp, arheologia lui Foucault reprezintă 
metoda sa, având un anumit obiect (savoir-
ul), “(...) o metodă riguroasă tratând despre 
normativitatea discursurilor unei epoci, 
despre formele normării şi regulile formării 
savoir-ului, o metodă amplă desfăşurându-se 
în extrateritorialitatea ştiinţificităţii, operând 
prin depăşirea metodelor ştiinţelor recunos-
cute şi oficializate cum ar fi istoria ori 
epistemologia, sociologia ori psihologia 
istorică”6. 

Deşi atât Collingwood cât şi Foucault 
vorbesc de un obiect şi de o metodă pe care 
fiecare dintre ei le delimitează foarte clar, 
deşi ambii aduc în faţă demersuri descrip-
tive, există o diferenţă pe care mă simt 
datoare să o semnalez: arheologia lui 
Foucault nu este o ştiinţă şi nu este o teorie. 
Cu toate că dă un înţeles minimal terme-

                                                           
4 Ibidem, pp. 170-173. 
5 “Gândire şi discurs: Răspuns la o întrebare”, în 
Theatrum Philosophicum, Editura Casa Cărţii de Ştinţă, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 110. 
6 A. K. Marietti, M. Foucault. Archéologie et Généalogie, 
Librairie Générale Francaise, 1985, p. 5. 

nului de ştiinţă, Collingwood a vorbit totuşi 
de o “ştiinţă a presupoziţiilor”. 

De aceea, în mod oarecum indirect şi 
cu uşoare rezerve îmi revendic încercarea de 
a-i pune faţă în faţă pe Collingwood şi 
Foucault în ceea ce priveşte conceptul de a 
priori istoric şi ceea ce s-ar numi “metafizică 
reformată”7 (un demers istorico-hermeneu-
tic), pentru cazul celui dintâi, respectiv 
arheologie – pentru cazul celui de al doilea. 

 
Gândire vs. Discurs 

 
R. Rorty observa într-un loc din 

Philosophy and the Mirror of Nature că filosofiile 
antică şi medievală au fost dominate de 
importanţa acordată lucrului, în timp ce între 
secolele al XVII-lea şi al XIX-lea filosofia a 
fost preocupată de idei (gândire), iar în 
filosofia contemporană, suveranitatea a fost 
preluată de cuvânt. Dacă ar fi să urmăm 
această schemă, raportul dintre Foucault şi 
Collingwood ar putea fi simplist exprimat 
prin opoziţia dintre o paradigmă modernă, 
centrată pe dimensiunea gândirii şi o alta 
“postmodernă”, actuală, centrată pe instanţa 
discursivă. Dar lucrurile sunt ceva mai 
complexe decât par la prima vedere. 

Schiţând premisele unei lecturi a celor 
doi prin grilă rortiană, se poate observa că ei 
nu pot fi puşi faţă în faţă în baza opoziţiilor 
fundaţionalism – antifundaţionalism, repre-
zentaţionalism – antireprezentaţionalism, 
esenţialism – antiesenţialism în mod strict şi 
convenţional. 

Astfel, “modernul” Collingwood este 
fundaţionalist, dar nu până la capăt şi nu în 
mod definitiv (el realizează o analiză a 
gândirii prin care identifică acele presupoziţii 
supuse devenirii care întemeiază gândirea 
unei anumite epoci istorice, dar nu preci-
                                                           
7 Florin Lobonţ, Noua metafizică engleză. O regretabilă 
necunoscută, Editura Trei, Bucureşti 2002, p. 12. 
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zează originea acestora, ele nu-şi au 
fundamentul în subiectul metafizic), nu este 
nici un reprezentaţionalist convins (în 
lucrarea The Idea of History (1946) respinge 
teoria reprezentării atunci când vorbeşte de 
cunoaşterea trecutului nu ca despre o copie 
mentală a acestuia, ci drept reconstituire a 
trecutului în prezent) deşi, în general, poziţia 
sa este una clasică în ceea ce priveşte teoria 
reprezentării (gândirea reprezintă realitatea, 
iar limbajul exprimă gândirea) şi nu este 
esenţialist (asumă istoricitatea gândirii), în 
timp ce mai actualul Foucault este fără 
discuţie antifundaţionalist şi antireprezenta-
ţionalist, chiar şi antiesenţialist cu precizarea 
că putem nuanţa, găsind cel puţin un sens în 
care el este un fel de esenţialist. Şi anume: 
deşi demersul său este o descriere a 
limbajului dispersat în discursuri, iar nu a 
limbajului unic drept mijlocitor între gândire 
şi lucruri, deşi el afirmă realitatea discursului 
ca eveniment şi lucru, deşi admite istorici-
tatea gândirii şi a limbajului (între care 
aproape că nu mai distinge), faptul că 
suntem iremediabil “diferenţă” (raţiunea 
noastră este diferenţa discursurilor), el este 
într-o asemenea măsură captat de obsesia 
discursului, încât ai sentimentul că înlo-
cuieşte un “Dumnezeu” printr-un altul, un 
termen considerat esenţial în cadrul unui 
“vocabular” filosofic specific modernităţii 
(gândirea) printr-un altul (discursul), care 
vine să circumscrie un nou “vocabular 
final”. 

Foucault diferenţiază analiza discursului 
de cea a gândirii. În timp ce analiza gândirii 
persistă în a regăsi, dincolo de enunţuri ca 
atare, intenţia subiectului care le-a scris 
(rostit), analiza discursului pe care o încearcă 
Foucault are o cu totul altă orientare: 
discursul ca eveniment este cercetat în ceea 
ce priveşte condiţiile sale de existenţă, 
relaţiile cu alte enunţuri: “Eu nu merg 

dincolo de discurs pentru a căuta gândirea 
oamenilor, ci încerc să surprind discursul în 
existenţa lui manifestă ca o practică ce 
ascultă de reguli. De reguli de formare, de 
existenţă, de coexistenţă, de sisteme de 
funcţionare etc. Şi această practică în consis-
tenţa şi chiar materialitatea ei, o descriu”8.  

Foucault enumeră noţiunile care vor 
servi analizei discursului: eveniment, serie, 
regularitate, condiţie de posibilitate, opu-
nându-le unor principii ce-au dominat istoria 
tradiţională a ideilor, şi anume creaţie (a unui 
autor), unitate (a operei, epocii, temei), origi-
nalitate (a individului), semnificaţie (ascunsă, 
de descifrat)9. Ceea ce el îşi propune este o 
descriere a practicilor discursive pure, în 
sensul că acestea nu trimit decât la ele însele, 
la regulile formării lor, la emergenţa lor, fără 
ca vreun sens să se ascundă în spatele lor. 
Pentru Foucault, enunţul nu mai este 
gândire exprimată în cuvinte, sens în care 
termenul apare încă la Collingwood, ci doar 
ceea ce se spune, lucrurile efectiv spuse. 
Enunţul este deopotrivă eveniment (apare în 
timp şi deţine propria istoricitate) şi lucru 
(comportă propria posibilitate şi propriul 
câmp de utilizare)10. 

Ulterior Eseului de metafizică, Collingwood 
va schiţa o filosofie a limbajului (despre care 
s-a spus că prezintă afinităţi cu cele ale unui 
Wittgenstein sau Austin), sugerând faptul că 
sensul limbajului rezidă în folosirea lui şi că 
limbajul reprezintă o activitate. Collingwood 
distinge însă între “limbaj” şi “discurs”, 
ultimul termen având un sens mai general, şi 
anume activitatea de a semnifica. Discursul 
este totodată activitatea de a semnifica, dar şi 
ceea ce semnifică, expresie a unei gândiri. 

                                                           
8 M. Foucault, Dits et Ecrits I, Gallimard, Paris, 1994, 
p. 772.. 
9 Idem, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, 
Eurosong and Book, 1996, p. 44. 
10 Idem, Arheologia cunoaşterii, p. 159. 
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Limbajul însă reprezintă “sistemul” adoptat, 
mijloacele puse în joc, “regulile” pe care 
discursul ca şi activitate le presupune. 
Limbajul, mai spune Collingwood, este o 
activitate anterioară oricărei cunoaşteri, 
condiţia de existenţă a cunoaşterii. Limbajul 
face cu putinţă gândirea şi nu invers11. 

Nu putem să trecem cu vederea o 
familiaritate izbitoare între ceea ce acest al 
doilea Collingwood şi Foucault spun cu 
privire la limbaj. Ei se întâlnesc în ceea ce 
priveşte chestiunea regulilor, în faptul că 
încearcă să desluşească acele condiţii de 
posibilitate ale discursurilor ca practici, dar 
Foucault merge mai departe, afirmând reali-
tatea discursului, pluralitatea sa. Discursul 
este real (apare în istorie provocat de anu-
mite situaţii, are anumite consecinţe, se 
transformă, se conservă, este redescoperit 
etc). 

În Arheologia cunoaşterii, el îşi va delimita 
din nou demersul, de această dată chiar şi de 
analiza limbii, care pune problema regulilor 
enunţurilor. Cu privire la enunţ trebuie să ne 
întrebăm doar de ce la un moment istoric 
dat a apărut cutare enunţ (eveniment) şi nu 
un altul12. Iată definiţia pe care Foucault o 
dă enunţului: “un enunţ reprezintă întot-
deauna un eveniment pe care nici limba nici 
sensul nu pot să-l epuizeze”13. Despre enunţ 
nu vorbim în acelaşi sens în care vorbim de 
propoziţie, frază, act de discurs14. Enunţul se 
degajă din propoziţii, fraze, fără a se 
confunda cu ele. Enunţul este o entitate 
misterioasă situată la graniţa dintre eveni-
ment şi structură lingvistică, o condiţie de 
posibilitate a propoziţiilor, frazelor, actelor 
de limbaj.  
                                                           
11 R. G. Collingwood, The New Leviathan (1942), 
Clarendon Press, Oxford, 1992 pentru ediţia folosită, 
pp. 40-46. 
12 M. Foucault, Arheologia cunoaşterii, p. 35. 
13 Ibidem, p. 36. 
14 Ibidem, pp. 98-103. 

A priori istoric şi schimbare  
 
Collingwood se referă la acele “conste-

laţii de presupoziţii absolute”, convingeri de 
bază care întemeiază modul de a gândi al 
oamenilor unei anumite epoci istorice, teo-
riile (ştiinţa), dar şi practicile (artă, civilizaţie, 
tehnică) acestora. Presupoziţiile absolute 
sunt date de limită, categorii în sensul 
kantian al termenului, însă nu formale, 
anistorice, ci dinamice asemenea conceptului 
hegelian. Aşa cum am mai remarcat mai sus 
Collingwood nu depăşeşte paradigma fun-
daţionalistă. Presupoziţiile absolute înteme-
iază şi justifică orice întrebare al cărei răs-
puns îl constituie unul sau altul dintre 
enunţurile ce formează cunoaşterea noastră. 
Aceste presupoziţii sunt implicite gândirii 
unei anumite epoci istorice, subiectului 
metafizic. Prin urmare, pentru Collingwood 
subiectul întemeiază cunoaşterea, limbajul şi 
sensul. Împotriva unei asemenea afirmaţii se 
ridică M. Foucault din moment ce vizează în 
mod critic critic ideea subiectului fondator, 
apărând realitatea discursului. 

Am identificat în lucrările lui Foucault, 
aparţinând perioadei arheologice, concepte 
ce pot fi puse în legătură cu cel de “conste-
laţii de presupoziţii absolute”, pe care l-am 
întâlnit în filosofia lui Collingwood: “epis-
temă”, “arhivă”, “sistem al pozitivităţilor”.  

Atât Collingwood cât şi Foucault au 
vorbit de un implicit ce subîntinde gândirea 
în cazul celui dintâi, respectiv limbajul în 
cazul celui de al doilea. Mă voi referi pe rând 
la aceşti doi autori încercând să aduc în 
discuţie, exemplificând totodată, analogiile 
conceptuale anunţate. 

Collingwood a vorbit pentru prima 
dată de “presupoziţii absolute” în lucrarea O 
autobiografie filosofică (1939) cu referire la acele 
credinţe fundamentale ce subîntind ştiinţa 
unei epoci şi care constituie obiectul de 
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studiu al metafizicii şi preocuparea de bază a 
metafizicianului15. Acest termen el l-a 
preluat de la Bradley, asimilând totodată 
principalele teze ale studiului în care acesta 
din urmă îl promovează, The Presuppositions of 
Critical History (1874), integrându-le însă în 
concepţia sa mai complexă asupra gândirii 
ca structură dinamică desfăşurând trei 
momente logice: presupoziţia, întrebarea şi 
răspunsul.  

Punctul de plecare al lui Collingwood 
este unul kantian. Collingwood însuşi consi-
deră în paralel transcendentalul kantian şi 
presupoziţiile absolute, luând totodată dis-
tanţă faţă de poziţia anistorică din care Kant 
pune problemele. În Estetica transcendentală, 
Kant n-ar face altceva decât să pună în 
evidenţă presupoziţiile ce subîntind matema-
tica, iar în Analitica transcendentală – pe cele ce 
stau la baza fizicii newtoniene. Astfel, sensul 
metafizicii ca ştiinţă a presupoziţiilor abso-
lute, crede Collingwood, apare şi la Kant. 
Collingwood emite pretenţia schleiermache-
riană de a-l fi înţeles pe Kant mai bine chiar 
decât s-a înţeles el însuşi, căci de faptul că 
Analitica transcendentală este o încercare 
istorică autorul ei n-a fost conştient. În loc 
să fie o descriere a condiţiilor a priori 
necesare şi universale ale oricărei gândiri 
riguroase, scopul capitolului este acela de a 
explicita presupoziţiile ce stau la baza fizicii 
timpului său16. 

Nu intenţionez să chestionez nici 
originalitatea lui Collingwood şi nici rigoarea 
cu care îl citeşte pe Kant, ceea ce mă 
interesează aici este preocuparea lui de a 
configura ideea unui transcendental istoric. 
O dată cu Hegel, sensul unui a priori istoric, 
al conceptelor anistorice, dinamice, iar nu 

                                                           
15 R.G. Collingwood, O autobiografie filosofică, (1939), 
Editura Trei, Bucureşti, pp. 87-88. 
16 R. G. Collingwood, An Essay on Metaphysics, 
pp. 243-246. 

formale se va impune. Tocmai acesta este 
sensul în care se referă şi Collingwood la 
presupoziţiile absolute17. Concepte a priori, 
convingeri fundamentale, credinţe, prealabi-
lii oricărei gândiri şi înţelegeri, presupoziţiile 
absolute întemeiază ştiinţa şi civilizaţia unei 
anumite epoci istorice. Faptul că ele sunt 
numite “absolute” nu are nimic de a face cu 
“ştiinţa absolutului” ori cu acea “cunoaştere 
absolută” de care vorbeşte Hegel. Ele sunt 
absolute în sensul că, în cadrul unui sistem 
conceptual alcătuit din întrebare, presupo-
ziţie şi răspuns, pot avea exclusiv funcţia de 
presupoziţie, niciodată pe cea de răspuns; 
mai există presupoziţiile relative, cele care 
pot avea şi funcţia de răspuns la o întrebare, 
fiind în acest caz o propoziţie. Presupoziţia, 
întrebarea şi răspunsul sunt acte ale gândirii, 
indicând totodată structura ei logică. Presu-
poziţiile absolute nu pot fi propoziţii, ele 
doar întemeiază fără a avea nevoie la rândul 
lor de o întemeiere, justifică fără a avea 
nevoie de vreo justificare, nu au valoare de 
adevăr şi nu pot fi verificate prin experienţă. 
Sarcina metafizicianului este de a le detecta 
pentru că de ele depinde înţelegerea gândirii 
pe care o anumită epocă istorică, text, operă, 
autor îl presupun. Orice domeniu de inves-
tigaţie, orice câmp al experienţei umane (reli-
gie, artă, filosofie, ştiinţă), teoriile noastre, 
dar şi practicile sunt subîntinse de presupo-
ziţiile absolute, care se schimbă de la o 
epocă istorică la alta.  

De presupoziţiile absolute care ne 
fundamentează gândirea ori de schimbările 
ce se produc în setul de presupoziţii valabil 
pentru o anumită epocă istorică nu suntem 
conştienţi: “În mod normal, oamenii nu 
sunt conştienţi de propriile presupoziţii şi 
nici de schimbările acestora. Asemenea 
schimbări nu sunt alegeri libere. Este vorba 
                                                           
17 Ibidem, pp. 21-33, pentru expunerea elaborată, siste-
matizată, completă a teoriei presupoziţiilor absolute. 
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de schimbarea cea mai radicală ce i se poate 
întâmpla unui om întrucât implică abando-
narea celor mai adânci obiceiuri şi criterii de 
gândire şi de acţiune. De ce se petrec 
asemenea schimbări? Pe scurt, pentru că 
există tensiuni. Dacă acestea sunt prea mari, 
structura (presupoziţiilor absolute ale unei 
anumite societăţi la un moment dat) se 
prăbuşeşte şi este înlocuită cu o alta care o 
modifică pe prima, depăşind momentul de 
tensiune. Această schimbare nu e conştienti-
zată, ci ea este opera gândirii inconştiente”18.  

Ideea unui inconştient al cunoaşterii 
apare şi la Foucault. Sarcina arheologiei ar fi 
aceea de a-l expune. Foucault numeşte 
“inconştient al lucrului spus” anumite relaţii 
de coexistenţă, succesiune, funcţionare şi 
determinare reciprocă, transformări corela-
tive care se stabilesc între evenimentele 
discursive şi care nu pot fi descrise 
conştient. El îşi defineşte demersul plecând 
de la această idee drept o “încercare de a 
regăsi în istoria ştiinţei, a cunoştinţelor şi a 
cunoaşterii (savoir) umane a ceva de genul 
unui inconştient (...) istoria ştiinţei nu ascultă 
de legea generală a progresului raţiunii, nu 
conştiinţa umană, nu raţiunea umană deţin 
legile progresului ei. Există dincolo de ceea 
ce ştiinţa cunoaşte despre ea însăşi ceva ce 
ea nu cunoaşte; şi istoria ei, devenirea ei, 
episoadele ei accidentele ei ascultă de un 
număr de legi şi determinări. Acestea încerc 
să le pun în lumină. Am încercat să degaj un 
domeniu autonom care ar fi cel al inconş-
tientului cunoaşterii care-şi are propriile 
reguli ca şi inconştientul uman care-şi are 
propriile reguli şi determinări”19. Cred că 
ambii autori vorbesc de inconştient nu în 
sens freudian, ci ca despre un implicit al 
gândirii, respectiv limbajului.  

                                                           
18 Ibidem, p. 48.  
19 M. Foucault, Dits et Ecrits I, pp. 665-666. 

Punctul său de plecare este de aseme-
nea kantian, însă respingerea subiectului 
fondator este atât de radicală, încât M. Frank 
a folosit o formulă ricoeuriană pentru a-i 
defini excursul drept un “kantianism fără un 
subiect transcendental”20. Deleuze observă 
şi el în cartea sa despre Foucault prezenţa la 
acesta a unui fel de neokantianism. Rapor-
tarea, cu toate acestea, critică a lui Foucault 
la Kant în ceea ce priveşte ideea de a priori 
este rezumată de Deleuze în trei puncte: 
condiţiile oricărei experienţe posibile sunt 
înlocuite prin condiţii ale experienţei reale, 
acestea nu mai ţin de subiectul transcen-
dental, ci de obiect, de formaţiunile istorice, 
fiind vorba de un a priori istoric, sunt forme 
de exterioritate21.  

Epistema, aşa cum reiese din Cuvintele şi 
lucrurile, apare drept o “preconcepţie”, o 
ordine a lucrurilor, în sensul că ar conferi 
legea lor internă, dar care nu are o existenţă 
independentă de limbaj, ci este inerentă 
acestuia. În prefaţa la lucrarea amintită, 
Foucault spune explicit: “Codurile funda-
mentale ale unei culturi – acelea care îi 
guvernează limbajul, schemele perceptive, 
schimburile, tehnicile, valorile, ierarhia 
practicilor sale – fixează din capul locului 
pentru fiecare om ordinile empirice cu care 
aceste va avea de a face, în care se va regăsi”. 
În acelaşi loc, Foucault delimitează scopul 
analizei sale drept determinarea “a priori-
ului istoric” pe fondul căruia s-a constituit 
cunoaşterea, “epistema” de unde cunoştin-
ţele îşi trag seva propriei pozitivităţi mani-
festând astfel o istorie a condiţiilor de 
posibilitate, “configuraţiile” care au dat 
                                                           
20 M. Frank, “On Foucault’s Concept of Discourse”, 
în Michel Foucault Philosopher, Harvester Wheatsheaf, 
1992, pp. 106-107. 
21 G. Deleuze, Foucault, Idea Design and Print, 2002, 
p. 56. Despre raportarea lui Foucault la ideea de 
transcendental, se poate vedea sectiunea intitulată 
“Sintezele obiective” din Cuvintele şi lucrurile.. 
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naştere formelor diverse ale cunoaşteri 
empirice22. El pune în discuţie trei episteme 
succesive: preclasică (secolul al XVI-lea), 
clasică (secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea) 
şi modernă (sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
secolul al XIX-lea). Pe fondul unei analize a 
semnelor verbale, Foucault reconstituie trei 
configuraţii ale cunoaşterii corespunzătoare 
acestor trei epoci. O anumită practică a 
discursului determină un anumit tip de 
cunoaştere, apariţia anumitor ştiinţe în 
anumite momente ale culturii occidentale. 
Pe scurt, epistema preclasică întreţine o 
imagine a limbajului ca şi semn al lucrurilor, 
după cum lucrurile însele erau considerate 
semne a altceva, trimiţând la creatorul divin. 
Cunoaşterea însemna divinatio (descifrarea 
semnelor lumii) şi eruditio (descifrarea sem-
nelor scrise). Limbajul originar, asemănător 
lucrurilor, constituie o temă predilectă a 
secolului al XVI-lea. Limbajul era considerat 
real, iar nu convenţional căci “el este depus 
în lume şi face parte din ea, atât pentru că 
lucrurile înseşi îşi ascund şi, totodată, îşi 
manifestă enigma ca un limbaj, cât şi 
datorită cuvintelor ce se propun oamenilor 
ca nişte lucruri de descifrat”23. Trei sunt 
nivelurile limbajului în Renaştere: primitiv, 
material, marcă răspândită în lume; comen-
tariu, discurs secund, rezultat din lectura 
semnelor văzute sau citite, reia semnele date 
într-un nou discurs; text primar, presupus 
dedesubtul limbajului citit şi descifrat. 
Modelul cunoaşterii în această perioadă îl dă 
asemănarea cu cele patru forme ale sale: 
convenientia, aemulatio, analogia şi simpatia. 
În succesiunea epistemei renascentiste, epis-
tema clasică se caracterizează prin “analiza 
reprezentării”. Limbajul, caz particular al 
reprezentării, mediază între gândire şi lucruri 

                                                           
22 M. Foucault, Cuvintele şi lucrurile. O arheologie a ştiinţelor 
umane, Editura Univers, Bucureşti, 1996, pp. 38-39. 
23 Ibidem, p. 76. 

(el reprezintă lucruri şi exprimă gânduri). 
Semnul se raportează la lucruri fără a mai 
presupune ceva ascuns în spatele acestora 
(vreun text primar). Comentariul este înlo-
cuit de critică, analiza funcţionării limbajului. 
În epoca clasică se constituie ştiinţele lim-
bajului: retorica şi gramatica. Idealul limbaju-
lui originar este înlocuit de cel al limbajului 
universal (o “limbă care e susceptibilă de a 
da fiecărei reprezentări şi fiecărui element al 
fiecărei reprezentări semnul prin care ele pot 
fi marcate în mod univoc...”24). Cunoaşterea 
şi limbajul se intersectează: limba oferă 
vocabularul care stă mărturie pentru cunoş-
tinţele unui popor. Ştinţele sunt considerate 
limbi împlinite, limbile – ştiinţe încă necul-
tivate. O nouă imagine asupra epocii clasice 
este propusă de Foucault: “Am realizat că în 
fapt epoca clasică, pe care obişnuiam să o 
considerăm epoca mecanizării radicale a 
naturii, a matematizării viului, era în realitate 
cu totul altceva, că exista un domeniu foarte 
important care înţelegea gramatica generală, 
istoria naturală şi analiza bogăţiilor; şi că 
acest domeniu empiric era fundat pe proiec-
tul unei puneri în ordine a lucrurilor, şi 
aceasta nu graţie matematicilor, geometriei, 
ci graţie unei sistematici a semnelor, un fel 
de taxinomie generală şi sistematică a 
lucrurilor”25. Limbajul înseamnă discurs, 
ansamblu de propoziţii, iar nu simplă 
expresie, semn sonor. Discursul pune ordine 
în lucruri, dă nume lucrurilor, prin acestea 
numindu-le fiinţa. Configuraţia cunoaşterii 
în cadrul epistemei clasice este evidenţiată de 
Foucault în opoziţie cu cea din cadrul 
epistemei moderne. Aceasta din urmă apare 
o dată cu secolul al XIX-lea. Acum limbajul 
nu mai înseamnă discurs, mediu între repre-
zentări şi lucruri, ci are loc o fragmentare a 
limbajului, putându-se astfel vorbi de lim-
                                                           
24 Ibidem, p. 128. 
25 M. Foucault, Dits et Ecrits I, p. 500. 
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baje: “La sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
discursul a încetat să mai joace rolul 
organizator pe care-l avea în cunoaşterea 
clasică. A dispărut transparenţa dintre 
ordinea lucrurilor şi cea a reprezentărilor pe 
care le puteam avea despre lucruri, lucrurile 
s-au repliat într-o măsură anume asupra 
propriei lor greutăţi şi asupra unei exigenţe 
exterioare de reprezentare, şi astfel au apărut 
limbajele cu istoria lor, viaţa cu organizarea 
şi autonomia sa, munca şi capacitatea sa de 
producţie”26. În secolul al XIX-lea, analiza 
reprezentării este înlocuită de încercarea de a 
întemeia reprezentarea în subiect. Subiectul 
devine fondatorul cunoaşterii şi al limbaju-
lui. Această temă a subiectului nu a existat 
înainte de secolul al XIX-lea când “omul s-a 
constituit, un om care trăieşte, vorbeşte şi 
lucrează, cel ce cunoaşte viaţa, limbajul, 
munca, cel ce poate fi cunoscut pe măsură 
ce trăieşte, vorbeşte şi lucrează”27. Omul 
apare ca subiect al unui savoir posibil 
(ştiinţele umane) şi ca subiect fondator al 
oricărui savoir. O dată însă ce limbajul şi-ar 
recupera unitatea pierdută, omul ar dispărea 
inevitabil: “Câtă consolare totuşi şi ce 
profundă împăcare să gândeşti că omul nu 
este decât o invenţie recentă, o figură ce n-a 
împlinit încă două secole, o simplă cută în 
cunoaşterea noastră şi că el va dispărea o 
dată ce aceasta îşi va fi regăsit o formă 
nouă”28. 

Astfel Foucault anunţă o a patra 
epistemă de care el însuşi nu mai reuşeşte să 
dea seama, plasând-o în domeniul ipote-
ticului şi al posibilului29. 

Foucault poate fi astfel apropiat de 
Collingwood prin modul în care foloseşte 
conceptul de epistemă în Cuvintele şi lucrurile, 

                                                           
26 Ibidem, p. 501. 
27 Ibidem, p. 501, precum şi 608. 
28 M. Foucault, Cuvintele şi lucrurile, p. 450, dar şi p. 41. 
29 Idem, Dits et Ecrits, pp. 661-662. 

ca şi a priori istoric sau condiţie de 
posibilitate a cunoaşterii specifice unui 
anumit interval temporal. Acest lucru, însă, 
nu mai este chiar atât de uşor posibil în 
Arheologia cunoaşterii, lucrare în care sensul 
conceptului de epistemă se relativizează, 
fiind astfel definit ca “ansamblul relaţiilor 
care pot să unească, într-o epocă dată, 
practicile discursive care dau naştere unor 
(...) ştiinţe”, iar nu drept o “viziune a lumii” 
sau o “structură de gândire” comună oame-
nilor unei epoci istorice30. Mai mult, poţi 
avea impresia că el atacă indirect chiar teoria 
collingwoodiană a presupoziţiilor. În plus, 
nu trebuie să scăpăm nici o clipă din vedere 
poziţia antitranscendentalistă din care vor-
beşte Foucault: “Epistema nu este o formă 
de cunoaştere sau un tip de raţionalitate 
care, traversând ştiinţele cele mai diverse, ar 
manifesta unitatea suverană a unui subiect, a 
unui spirit sau a unei epoci; ea reprezintă 
ansamblul relaţiilor ce pot fi descoperite, 
pentru o epocă dată, între ştiinţe atunci când 
acestea sunt analizate la nivelul regularităţilor 
discursive”31. Termenul “cunoaştere” (“con-
naissance”) este înlocuit prin cel de “savoir”, 
Foucault subliniind astfel interdependenţa 
dintre cunoaştere şi practică discursivă32.  

Iar “transcendentalul” lui Foucault este 
unul real, întrucât el înţelege prin a priori 
istoric nu o condiţie de validitate pentru 
judecăţi ci o condiţie de realitate pentru 
enunţuri, adică acele condiţii ale apariţiei 
enunţurilor, ale coexistenţei lor cu alte 
enunţuri, ale existenţei, transformării şi 
dispariţiei lor. 

Dacă la Kant aveam de a face cu un a 
priori formal, la Collingwood - cu unul 
istoric, la Foucault el este empiric, adică real, 

                                                           
30 Idem, Arheologia cunoaşterii, p. 235. 
31 Ibidem, p. 235. 
32 Ibidem, p. 224. 
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încetând să fie formal, dar neîncetând să fie 
unul istoric33. 

Un alt termen prin care Foucault poate 
fi apropiat de Collingwood este cel de 
“arhivă”. Conceptul de “arhivă” este definit 
drept “ansamblul condiţiilor ce guvernează, 
la un moment dat şi într-o societate deter-
minată, apariţia enunţurilor, conservarea lor, 
legăturile ce se stabilesc între ele, modul în 
care ele sunt grupate în ansambluri statutare, 
rolul pe care îl exercită, (…) felul în care 
sunt investite în practici sau în compor-
tamente, principiile în funcţie de care ele 
circulă, sunt refulate, sunt uitate, distruse sau 
reactivate”34. Cu alte cuvinte, arhiva se referă 
la “jocul regulilor care determină, într-o 
cultură, apariţia şi dispariţia enunţurilor, 
remanenţa şi ştergerea lor, existenţa lor 
paradoxală de evenimente şi lucruri”35. 
Arhiva apare astfel drept condiţie de posi-
bilitate a enunţurilor, drept lege a apariţiei şi 
existenţei lor, drept sistem al condiţiilor ce 
fac posibilă apariţia regulilor ce determină 
apariţia şi transformarea enunţurilor. Aceste 
reguli nu sunt accesibile celor ce produc 
enunţurile, deoarece ei se situează în inte-
riorul lor. Asemenea presupoziţiilor absolute 
descrise de Collingwood, arhiva este deter-
minată cultural, relativă la o societate anume, 
cultură, civilizaţie, epocă istorică. 

Foucault mai defineşte o serie de 
termeni, “formaţiune discursivă”, “pozitivi-
tatea unei formaţiuni discursive”, “sistem al 
pozitivităţilor”, prin aceasta urmărind să 
înlocuiască termeni tradiţionali, cum ar fi 
“ştiinţă”şi “raţiune”.  

“Ştiinţă” nu mai înseamnă ansamblu de 
cunoştinţe ordonate, sistematizate şi având 

                                                           
33 Ibidem, pp. 157-159. 
34 Idem, “Răspuns Cercului de Epistemologie”, în 
Theatrum Philosophicum, Editura Casa Cărţii de Ştinţă, 
Cluj-Napoca, 2001, p. 132.  
35 Ibidem. 

un obiect determinat (sens în care termenul 
apare la Collingwood), ci ansamblul enun-
ţurilor reunite conform unor relaţii de un 
anume tip. Unitatea discursurilor ce pot 
forma un ansamblu coerent nu e dată de 
ideile de operă ori autor, nici de faptul că 
aparţin unei anumite epoci istorice sau că ar 
face parte din acelaşi moment din evoluţia 
unei ştiinţe, nici de faptul că ar avea acelaşi 
obiect, nici de anumite concepte pe care le-
ar pune în comun, nici de faptul că ar avea o 
aceeaşi temă, ci printr-un “câmp de posibili-
tăţi strategice”36. Prin conceptul de “forma-
ţiune discursivă” ca ansamblu de enunţuri 
căruia îi putem circumscrie şi descrie un refe-
renţial, un tip de distanţă, interval discursiv, 
o reţea teoretică, un câmp de posibilităţi 
strategice, Foucault intenţionează să-l înlo-
cuiască pe cel de “ştiinţă”. Prin cel de 
“pozitivitate” a unei formaţiuni discursive, 
respectiv sistemul cu patru niveluri (al 
obiectului, sintactic, semantic, operaţional) 
ce subîntide unitatea discursului, el urmă-
reşte să-l înlocuiască pe cel de “raţionali-
tate”, “căci ele nu sunt legi de inteligibilitate, 
ci legi de formare ale unui întreg ansamblu 
de obiecte, de tipuri de formulare, de con-
cepte, de opţiuni teoretice, care sunt 
investite în instituţii, în tehnici, în compor-
tamente individuale sau colective, în opera-
ţiuni politice, în activităţi ştiinţifice, în 
ficţiuni literare, în speculaţii teoretice”.37 
Prin intermediul conceptelor de “formaţiune 
discursivă” şi “sistem al pozitivităţilor”, 
savoir-ul este definit drept “ansamblul 
elementelor (obiecte, tipuri de formulare, 
concepte şi operaţiuni teoretice) formate, 
plecând de la una şi aceeaşi pozitivitate, în 
câmpul unei formaţiuni discursive unitare”.38  

                                                           
36 Ibidem, p. 142. 
37 Ibidem, p. 146. 
38 Ibidem. 
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 Rezumând, schema pe care o propune 
Foucault pentru înţelegerea condiţiilor de 
posibilitate ale discursurilor implică enun-
ţuri, pozitivităţi, “savoir”-ul. Enunţurile 
organizate ca formaţiuni discursive pun în 
joc teme, concepte, obiecte etc., acestea din 
urmă fiind guvernate de ceea ce el numeşte 
“sistem al pozitivităţilor”. Acesta face 
propriu-zis cu putinţă discursul. Despre 
“savoir”, Foucault nu vorbeşte decât atunci 
când consideră obiectele, conceptele, temele 
etc., aşa cum sunt ele investite într-o ştiinţă 
sau într-o practică.  

Avem de a face la Foucault cu un a 
priori istoric al emergenţei enunţurilor, iar 
nu cu nişte condiţii transcendentale formale, 
care nu sunt impuse discursului din exterior, 
ci sunt inerente acestuia şi nu originează în 
gândirea umană. Cât despre schimbarea 
formaţiunilor discursive, aceasta nu este 
lineară, ci serială, presupunând rupturi, 
niveluri ale discontinuităţii. Urmându-l pe 
Hegel, Collingwood a crezut şi el că orice 
epocă presupune contradicţie şi tensiune 
interioară, ceea ce duce la o schimbare a 
constelaţiilor de presupoziţii care o caracte-

rizează cu menţiunea că, spre deosebire de 
Foucault, el are în vedere gândirea umană, 
iar nu limbajul. 

Analog metafizicii lui Collingwood 
(detectare a presupoziţiilor absolute ce stau 
la baza ştiinţei unei anumite epoci, compa-
rarea lor etc.), se defineşte arheologia lui 
Foucault drept încercare de a scoate la iveală 
condiţiile de posibilitate ale discursurilor. 

Însă arheologia nu doar reperează, ci 
inventariază, descrie şi compară enunţurile. 
În fapt, nici nu e vorba de enunţ cât de 
enunţare ca funcţie, iar nu categorie, având o 
serie de caracteristici aparte. Despre acest 
lucru a vorbit A. K. Marietti în cartea sa 
despre Foucault: “Se va vorbi mai exact de o 
funcţie enunţiativă indisociabilă de un 
domeniu apropriat, de un câmp de coexis-
tenţă: enunţarea va fi identificată prin posi-
bilitatea sa de reînscriere şi transcriere, prin 
locul său într-o constelaţie de alte enunţări; va 
fi caracterizată prin capacitatea sa de dife-
renţiere şi repetiţie”39. 
 
 
39 A.K. Marietti, M. Foucault. Archéologie et Généalogie, 
Librairie Générale Francaise, 1985, p. 193. 

 
 
 
 
 




