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Bab 3

Hepresentasi

Don Gluixote

Dengan segala Putaran dan gilirannya, Petualangan Don Quixote

membentuk sebuah ambang batas: ia menandai akhir kesalingterpengaruhan

lama antara kemiripan dan tanda-tanda dan memuat Permulaan hubungan

baru. Don Quixote bukanlah manusia yang sangat Pemboros, tetapi seorang

peziarah rajin yang menghentikan Pe4alanannya di hadapan semua tanda

kemiripan. Dia adalah hero of the same- Dia tidak pemah berencana untuk

melarikan diri dari daratan yang terbentang pada semua sisi Analog, lebih

dari sekadar apa yang dia lakukan dari wilayalrrya sendiri yang kecil. Dia

bepergian melintasi daratan itu, dengan tiada henti-hentinya, tanpa melintasi

batasan-batasan dan perbedaan yang telah dibatasi secara jelas, atau meraih

inti identitas- Lebih dari itu, dia sendiri adalah sePerti tanda, graphisme

yang panjang dan tipis, satu huruf yang dia ambil dari halaman terbuka

sebuah buku. Selurlle wuiudnya tidak ada aPa Pun kecuali bahasa, teks,

halaman-halaman yang tercetak, cerita yang telah dih:riis. Dia menyusun

kata-kata yang jalin menialin; dia menulis dirinya sendiri, mengembara ke

seantero dunia di antara kemiripan benda-benda. Memang tidak seh:I1.lmya

demikian: karena dalam realitasnya, sebagai hidalgo yang jatuh miskin dia

hanya bisa meniadi seorang ksatria dengan mendengarkan dari kejauhan

epik lama yang memberikan bentuknva kepada hukum. Buku bukanlah

eksisiensinya sebagaimana tugasnya. Secara konstan waiib mengonsultasi-

kannya untuk mengetahui apa yang dikeriakan atau dikatakan, dan tanda

apa yang akan diberikan kepada dirinya dan orang lain untuk menunjukkan

bahwa sebenamya bagian dari alam yang sarna, sebagaimana teks dari mana

dia muncul. Roman yang gagah berani telah menyediakan satu dan bagi

semua anjuran terfuIis bagi petualangarinya- Dan setiap episode, setiap

keputusan, setiap perbuatan yang luar biasa berani akan menjadi tanda lain

di mana Don Quixote adalah keserupaan yang benar dari tanda-tanda di

mana dia telah meninggatkan jeiak di dalam bukunya- Tetapi fakta yang dia

t.

50
51

toshiba
Sticky Note
Sumber: Foucault, Michel, 2007, Order of Thing Arkeologi Ilmu-ilmu kemanusiaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 51-87



harapkan untuk menjadi seperti mereka berrnakna bahwa dia harus menguii

mereka, bahwa tanda-tanda (yang dapat dibaca) tidak lagi menyerupai

(tampak jelas) manusia. Semua teks yang tertulis itu, semua roman yang

pemboros, secara literal, tidak diparalelkan: tidak satu orang Pun di dunia

ini yang menyerupai mereka; bahasa mereka yang tidak mengenal waktu

tetapi ditangguhkan, tidak dapat dipenuhi oleh beberapa kemiripan; mereka

semuanya bisa terkubu.r dalam keseluruhannya dan bentuk dunia tidak akan

diubah. ]ika dia menyerupai teks di mana dia adalah saksi, representasi,

analog yang nvata, Don Quixote harus juga melengkapi dengan bukti dan

menyediakan tanda yang pasti bahwa mereka mengatakan kebenaran,

bahwa mereka benar-benar bahasa dunia. Adalah kewajiban baginya untuk

memenuhi ianji buku-buku. Adalah tugasnya untuk menciptakan kembali

epik, meskipun melalui sebuah Proses yang terbalik epik ini diceritakan

kembali (atau mengklaim menceritakan kembali) perbuatan berani yang

benar-benar nyata, menawarkan mereka kepada pemikiran; Don Quixote, di

sisi lain, harus memberkahi dengan realitas tanda-tanpa-isi sebuah narasi-

Petualangannya akan menjadi sebuah penguraian tentang dunia: pe-

nelusuran yang tekun pada seluruh bidang permukaan bumi bagi bentuk-

bentuk yang akan membuktikan bahwa aPa yang dikatakan oleh buku itu

adalah benar, Tiap-tiap perbuatan vang berani harus meniadi sebuah bukti:

i .a  teguh,  bukan dalam kemenangan yang nyata- in i lah mengapa

kemenangan tidak begitu penting-tetapi dalam satu usaha unhlk mengubah

bentuk realitas menjadi sebuah tanda. Ke dalam sebuah tanda di mana tanda

bahasa benar-benar berkesesuaian dengan benda-benda itu sendiri. Don

Quixote, membaca dunia untuk membuktikan bukunya- Dan satu-satunya

bukti yang dia berikan adalah refleksi kemiripan yang gemerlap.

Seluruh perjalanannya adalah pencarian bagi keserupaan: analogi

yang paling ringan difungsikan sebagai tanda-tanda terbengkalai yang harus

dibangkitkan kembali dan menjadikannya berbicara sekali lagi. Kawan,

gadis-gadis pelayan, dan rumah penginapan, sekali lagi menjadi bahasa

buku sampai pada tingkai yang tidak bisa dipahami di mana mereka

menyerupaibenteng, wanita dan tentara-kemiripan abadi yang tidak dapat

dipertahankan vang mentransformasikan pencarian bukti menjadi ejekan

dan membiarkan kata-kata dari buku-buku kosong untuk selama-lamanya-

Tetapi non-keserupazrn itu sendiri juga memiliki modelnya, dan model inilah

yang ditirunya dalam satu jalan vang paling merendahkan diri: ini
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ditemukan dalam transformasi y*g dijalankan oleh tukang srhir. Maka
semua indeks non-kemiripan, semua tanda membuktikan bahwa teks-teks
tertulis tidak mengatakan kebenaran, menyerupai tindakan srhir, mernper-
kenalkanperbedaan ke dalam eksistensi kemiripan yang sudah pasti meialui
sarana kebohongan. Dan ketika sihir telah diramalkan dan digambarkan
dalam buku-buku, perbedaan ilusif yang ia perkenalkan tidak pernah bisa
menjadi sesuatu pun kecuali kemiripan yang memesona, dan karena itu,

iuga tanda lain di mana tanda-tanda dalam buku benar-benar menyerupai
kebenaran.

Don Quixote adalah sesuatu yang negatif dari dunia Renaisans; tuiisan
telah berhenti menjadi prosa dunia; kemiripan dan tanda-tanda telah
membubarkan aliansi awal mereka; keserupaan telah menjadi teperdaya
dan berbatasan dengan lamunan dan kegilaan; benda-benda masih tetap
berada dalam identitas mereka yang ironis: mereka tidak lagi apa-apa kecuali
apa adanya mereka; kata-kata mengembara, tanpa isi, tanpa kemiripan untuk
mengisi kekosongan mereka; mereka tidak lagi menjadi tanda-tanda bagi
benda-benda; mereka tertidur di antarahalaman-halaman buku dan di]um,ri
debu- Sihia yang membolehkan penguraian dunia dengan penampakkan
kemiripan rahasia di bawah tanda-tandanya, tidak lagi penggunaan kecuali
sebagai sebuah penjelasan, dalam masa kegilaan, tentang mengapa analogr
analogi sela-lu terbukti salah. Pengetahuan yang pemah mernbaca alam dan
buku-buku sebagai bagian dari teks tunggal telah diturunkan ke dalam
kategori yang sama sebagai gagasan yang tak masuk akal: ditempatkan di
dalam halaman-halaman buku yang dikunin gkan, tand a- tanda bahasa tid ak
lagi memiliki nilai yang terpisah dari fiksi kecil yang mereka hadirkan. Kata-
kata danbenda-benda yang telah tertulis tidak lagi saling menyerupai satu
sama lain. Dan di antara mereka, Don Quixote mengembara ke mana-mana,
seorang diri.

Tetapi bahasa belum sepenuhnya menjadi impoten.Ia sekarang memlikl
kekuatan baru, dan kekuatan yang ganjil bagi dirinya sendiri. Dalam bagian
novel kedua, Don Quixote menemui karakter orang-orang yang telah membaca
bagian pertama dari cerita ini dan mengakuinya sebagai manusia yant se-
sungguhnya, sebagai pahlawan buku. Teks Cervantes kembali kepada diri-
nya, mendorong dirinya kembali kepada kepadatannya, dan menjadi objek
narasinya sendiri- Bagian pertama dari petualangan sang pahlawan me-
mainkan peran pada bagian kedua yang semula diasumsikan oleh roman
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chiaalric. Don Quixote harus tetap setia kepada buku di mana sekarang dia

menjadi realitas; dia harus melindr.rngi dirinya dari kesalahan, pemalsuan,

dan persambungan yarrg meragukan; dia harus mengisi secara detaii apa

yang telah dikosongkannya; dia harus memelihara kebenarannya- Tetapi

Don Quixote sendiri belum membaca buku itu, tidak harus membacanya,

karena darah dan dagingnya adalah buku. Pertama kali membaca buku

yang demikian banyak di mana dia meniadi tanda, satu tanda yang

mengembara ke seantero dr:nia yang tidak mengenalnya, dia sekarang, di

samping dirinya sendiri dan tanpa pengetahuannya, menjadi sebuah buku

yang memuat kebenarannya, yang secara tePat merekam semua yang pemah

dia katakan, lakukan, saksikan, dan pikirkan, dan bahwa pada akhimya

meniadikannya dikenal, demikian dekatnya dia menyerupai semua tanda-

tanda itu yang jejak ineffaceable-nya telah ia tinggalkan di belakangnya. Di

antara bagian pertama dan kedua novel ini, dalam jarak yang sempit di

antara dua volume, dan melalui kekuatan mereka sendiri, Don Quixote telah

mencapai realitasnya-satu realitas yang dia miliki padabahasa, dan yang

seluruhnya terletak di dalam kata-kata. Kebenaran Don Quixote bukanlah

dalam hubungan kata-kata dengan dunia, tetapi dalam hubungan ringan

dan konstan yang terjalin di antara mereka melalui tanda-tanda verbal. Fiksi

palsu tentang tindakan berani epik telah menjadi kekuatan representasi

bahasa. Kata-kata telah mengesampingkan hakikatnya sendiri sebagai tanda.

Don Quixote adalah karya sastra modern pertama, karena di dalamnya

kita melihat alasan-alasan yang kejam tentang identitas dan perbedaan yang

memperolokkan tanda-tanda dan kemiripan yang tidak pemah berakhir;

karena di dalamnya, bahasa memutuskan kekeluargannya dengan benda-

benda dan masuk ke dalam kedaulatan yang sunyi dari mana dia nanti

akan lahir kembali, dalam keadaannya yang terpisah, hanya sebagai sastra;

karena ia menandai titik di mana kemiripan memasuki suatu masa yang,

dari titik pandang kemiripan, merupakan salah satu dari kegilaan dan

imajinasi. Ketika kemiripan dan tanda-tanda dipisahkan satu dari yang lain,

dua pengalaman bisa dibangr:n dan dua karakter bisa berhadap-hadapan-

Orang gila, tidak dipahami sebagai orang yang sakit tetapi sebagai dedant

(orang yang menyimpang) yang mapan dan dipertahankan, sebagai fungsi

kulttrral yang tidakbisa dihindarkan, dalam pengalaman Barat, telah menjadi

manusia dari kemiripan primitif . Karakter ini, sebagaimana yang dia lukis-

kan dalam novel atau permainan pada masa Baroque, dan seperti dia yang
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secara gradual dilembagakan hingga datangnya psikiatri abad ke-19, adalah
manusia yan g terasing dalarn analogi. Dia adalah pemain yang menyirnpang
dari yang Sama dan yang Lain. Dia mengambil benda-benda untuk ke-
pentingan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, dan orang satu sama
lain; dia memutuskan semua tali pertemanan dan mengakui hal-hal yang
asing sama sekali; dia berpikir bahwa dia tengah membuka kedok ketika,
kenyataannya, menempatkan sebuah topeng. Dia membalikkan semua nilai
dan semua proposisi, karena secara konstan dia berada di bawah kesan
bahwa dia adalah tanda-tanda yang diuraikan: baginya, mahkota mencipta-
kan raja. Dalam persepsi kutturai tentang orang gila yang terus berlaku
hingga akhir abad ke-18, dia Berbeda hanya sepanjang dia tidak menyadari
akan Perbedaan; dia tidak melihat apa pun kecuali kemiripan dan tanda-
tanda kemiripan di mana-mana; bagi dia semua tanda saling menyerupai
satu sama lain, dan semua kemiripan memiliki nilai tanda-tanda. pada ujung
wilayah kebudayaan lain, tetapi membawanya dekat dengan simetri, penyair
adalah orang yang, di bawah nama itu, secara konstan mengharapkan
perbedaan-perbedaan, menemukan kembali kekeluargaan yang terkubur di
antara benda-benda, kemiripan mereka yang disebarkan. Di balvah tanda-
tanda yang mapan, dan di samping mereka, dia mendengar orang lain, lebih
dalam lagi, wacana, yang menghadirkan waktu ketika kata-kata berkemilau
dalam kemiripan benda-benda universal; dalam bahasa penyair, Kedaulatan
yang Sama, demikiarr sulit untuk diungkapkan, memuclar, distingsi yang
ada di antara tanda-tanda.

Pemikiran ini, adalah pertentangan puisi dan kegilaan dalam ke-
budayaan Barat. Tetapi bukan lagi tema Platonis lama tentang kegi-laan yang
diilhamkan. tni adalah tanda bagi pengalaman bahasa baru dan benda-
benda. Pada tepian pengetahuan yang memisahkan wujud, tanda-tanda
dan kemiripan, dan meskipr.rn membatasi kekuatannya, orang gila memenuhi
ftrngsi homosemantisisnrc: dia mengelompokkan s€mua tanda bersama dan
mengarahkannya dengan satu kemiripan yang tidak berhenti berkembang.
Penyair memenuhi fungsi yang bertentangan: perannya bersifat alegoris; di
b.awah bahasa tanda dan di bawah kesalingpengaruhan distingsi mereka
yang secara tepat digambarkan, dia menekan telinganya untuk mendengar
'bahasa lain', bahasa, tanpa kata atau wacana, kemiripan. Penyairmembawa
kemiripan kepada tanda-tanda yang membicarakannya, sementara orang
gila memuat semua tanda dengan satu kemiripan yang pada akhrinya
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menghapuskan mereka. Maka, mereka membagi pada tepian luar ke-

budayaan kita dan pada titik yang paiing dekat dengan pembagian esensial-

nya, situasi 'perbatasan' itu-posisi marginal dan bayangan hitam kr-rno-

di mana kata-kata mereka recara terus menerus memperbarui kekuatan

keasingan dan kontestasimereka. Di antaramereka, telah terbuka satubidang

pengetahuan di mana, karena perpecahan esensial dalam dunia Barat, apa

yang hal-hal penting bukan lagi kemiripan tetapi identitas dan perbedaan.

ll, Tatanan

Membangun diskontinuitas bukanlah sebuah tugas mudah, bahkan

bagi sejarah pada umumnya. Dan kurang lebih demikian juga keadaannya

dengan seiarah pemikiran. Kita boleh berharap r:ntuk membentuk garis

pemisah; tetapi sejumlah batasan yang kita susun mungkin menjadi tidak

lebih dari sekadar pembagian yang berubah-ubah yang diciptakan dalam

kesatuan mobil yang konstan. Kita boleh saja berharap untuk menandai

satu periode; tetapi apakah kita memiliki hak untuk membangr.rn celah

simetris pada dua titik pada masa itu untuk memunculkan kontinuitas dan

kesatuan pada sistem yang kita tempatkan di antara mereka? Di mana, dalam

kasus itu. sebab-sebab eksistensinya terletak? Atau penghilangan dan

kejatuhan berikutnya? Aturan apakah yang bisa dipahrJri oleh eksistensi

dan penghilangannya? Jika ia memuat prinsip-prinsip koherensi dalam diri-

nya sendiri, dari mana akan datang elemen-elemen asing yang akan mampu

membantahnya? Bagaimana sebuah pemikiran larut di hadapan sesuatu

yang lain dari dirinya sendiri? Untuk menjadikan pembicaraan ini umum,

apakah yang dimaksudkannya, tidak lagi mampu untuk memikirkan

pemikiran tertentu? Atau memperkenalkan sebuah pemikiran baru?

Diskontinuitas-fakta bahwa di dalam ruang waktu yang tidakbegitu

panian& sebuah kebudayaan berhenti untuk berpikir sebagaimana ketika ia

berpikir dulu dan mulai berpikir lagi tentang benda-benda dalam satu jalan

yang baru- mungkin dimulai dengan satu pengikisan dari luar, dari ruang

yang, bagi pemikiran, merupakan sisi lain, tetapi di mana ia tidak pernah

berhenti berpikir dari permulaannya. Puncaknya, problem yang meng-

hadirkan dirinya sendiri adalah hubungan antara pemikiran dan budaya:

bagairnanakah pemikiran itu memiliki tempat dalam ruang dunia, memiliki

asal-usul di sana, dan tidak pernah berhenti, di tempat ini atau itu, untuk

memulai yang baru lagi? Tetapi mungkin ini belumlah waktu yang tepat
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untuk menampilkan persoalan ini; barangkali kita harus menunggu hingga
arkeologi pemikiran dibangunlebih kokoh lagi,hingga ia secara lebih baik
mampu menaksir apakah ini mampu menggambarkan secara la.gs,ng dan
secara positif, hingga ia telah membatasi sistem parrikular dan hubulgan
intemal yang ia miliki, sebelum berupaya untuk mencakup pemikiran dan
menyelidiki bagaimana ia berusaha untuk membebaskan dirinya sendiri.
unfuk sementara waktu, biarkan dia mencukupkan bahwa kita menerirna
diskontinuitas ini dalam tatanan empiris yang secara simultan mani,fes dan
jelas kapan pun mereka menempatkan dirinya.

Pada awal abad ke-17, selama periode yang telah diistilahkan Baroque,
benar atau salah, pemikiran berhenti bergerak dalam elemen kemiripan.
Kemiripan tidak lagi menjadi bentuk pengetahuan tetapi justru men-
datangkan kesalahan, bahaya sampai mana seseorang menampilkan dirinya
ketika dia tidak menguji wilayah kebingungan yang jelas. 'Ini adalah
kebiasaan yang jarang dilakukan' kata Descartes, dalam baris pertama
bukunya yang berjudul Regulae 'ketika kita menemukan sejumlah kemiripan
di antara dua benda, memberikan atribut secara sama kepada keduanya,
bahkan pada poin di mana mereka senyatanya berbeda, yang telah kita akui
menjadi benar hanya satu di antara mereka'.r Masa kemiripan dibentuk
menjadi semakin dekat- Ia tidak meninggalkan apa p'n di beiaka.gnya
kecuali permainan. Permainan yang daya pikatnya tumbuh di luar ke-
keluargaan baru di antara kemiripan dan ilusi; gagasan yang tidak masuk
tentang kemiripan yang terbayang pada semua sisi, tetapi mereka diakui
sebagai gagasan yang tidak masuk akal; inilah masa istimewa bagi iukisan
trompe-I'oeil, ilusi kornik, giliran yang menyalin dirinya sendiri dengan
merepresentasikan grlit* latn, quid pro quo, impian dan visi; inilah masa
penipuan indra; inilah masa di mana dirnensi puitis bahasa dibatasi oleh
metafora, kiasan, dan alegori. Dan inilah juga dalam hakikai benda-benda
di mana pengetahuan abad ke- 16 akan meninggalkan di belakangnya memori
yang terdistorsi tentang inti pembelajaran yang berantakan dan tidak terahrr
di mana semua benda di dunia bisa dihub'ngka. dengan pengalaman .
manusia atau tradisi- sejak saat itu, figur kemiripan yang mulia, teliti dan
terbatas dilupakan. Dan tanda-tanda yang menandai rnereka menjadi pemikiran
tentang fantasi dan daya tarik pengetahuan yang belum meraih masa
pertimbangan.
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Kita telah menemukan satu kritik kemiripan menumt Bacon---satu kritik

empiris yang memperhatikan, bukan hubungan tatanan dan kesamaan

antara benda-benda, tetapi tipe-tipe pikiran dan bentuk-bentuk ilusi di mana

mereka mungkin menjadi subiek. Kita berhubungan dengan satu doktrin

quid pro rprc. Bacon tidak menghilangkan kemiripan melalui sarana bukti

danhukum-hukum yang menyertainya. Dia menunjukkannya, berkilau di

depan mata kita, menghilang seperti halnya orang mendekat, kemudian

membentuk kembali satu masa berikutnya, yang sedikit lebihiauh. Mereka

adalah berlmla-berhala. Berhala sarang 6dols of the dert) danberhala teater yang

menjadikan kita percaya bahwa benda-benda menyemPai apa yang telah

kita pelajari dan teori-teori yang telah kita bentuk bagi kita sendiri; berhala-

berhala lairurya menjadikan kita percaya bahwa benda-benda dihubr.mgkan

oleh kemiripan di antara mereka.

Daya htelek manusia, dari hakikatnya yang ganiil, dengan mudah

menegaskan satu tatanan dan persamaan yang lebih besar dalam benda-

benda daripada yang sebenarnya ia temukan; dan, sementara ada banyak

benda di keunikan alam, dan benar-benar tidak teratul dibuat seolah-olah

paralel, koresponden dan hubungan yang tidak memiliki eksistensi. Jadi

fiksi itu, berada 'di antara inti semua gerakan yang ditempatkan oleh

lingkaran yang sempuma'.

Pernberhalaansukubattgsn, fiksi vang muncul secara spontan dari pikiran;

ke mana ia ditambahkan-sebagai efek dan sering kali sebagai sebab-

pembauran bahasa: satu nama yang sama diterapkan secara berbeda pada

benda-benda vang tidak memiliki hakikat yang sama. Inllah penfuerlnlaart

p as ar -2 HarLy a kebij aksanaan pada b agian pemikiran yan g menghamburkan

mereka, iika ia menolak ketergesa-gesaan dal kesembronoan naturalnya

untuk melakukan 'penetrasi' dan pada akhirnya memahami perbedaan-

perbedaan yang inheren pada alam-

Kritik Cartesian tentang kemiripan adalah tipe yang lain lagi. Bukan

lagi pemikiran abad ke-16 yang terganggu sebagaimana ia meremrngkan

dirinya sendiri dan permulaan bagi pembuangan bentuk-bentuklya yang

paling akrab; pemikiran Klasik mengeluarkan kemiripan sebagai pengalaman

fundamental dan bentuk utama pengetahuan, mencelanya sebagai carnPuran

membingungkan yang harus dianalisis dalam terma identitas, perbedaan,

ukuran dan tatanan. Meskipun Descartes menolak kemiripan, tetapi dia tidak

melakukannva dengan rnengeluarkan tindakan perbandingan dari pe-
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mikiran rasional, atau dengan berusaha untuk membatasinya, ietapi se-

baliknya dengan melakukan universalisasi atasnya dan dengan cara

demikian memberikan kepadanya bentuknya yang paling murni. Tentu saja,

ini dilakukan melalui sarana perbandingan di mana kita menemukan
'bentuk, iingkat, gerakan dan benda-benda lain semacam ini'-yakni

mengatakan, hakikat yang sederhana- dalam semua subjek di mana mereka

mtmgkin ada. Dan lebih dari itu, dalam satu persembahan tipe'semua A

adalah B, semua B adalah C, karena itu A adalah C', jelas bahwa pikiran
'menciptakan satu perbandingan antara istilah yang dicari dan istilah yang

diberikan, mengetahui A dan C, dengan hubungan pada pengetahuan bahwa

keduanya adalah B'. Konsekuensinya, jika seseorang menciptakan pe-

ngecualian intuisi yang mungkin memiliki benda tunggal, orang bisa

mengatakan bahwa semua pengetahuan 'diraih melalui satu perbandingan

dua benda atau lebih dengan satu sama lain'.3 Tetapi, kenyataannya, tidak

ada pengetahuan yang benar kecuali oleh intuisi, yaitu melalui satu tindakan

intelegensi tunggal yang murni danmenarik perhatian, dan melalui deduksi,

yang menghubungkan bukti-bukti yang diarnati bersama-sama. Lalu bagai-

mana perbandingan dapat, yang diminta bagi perolehan hampir semua pe-

ngetahuan dan yang, melalui definisi, bukan pengamatan vang diasingkan

atau deduksi, berdiri sebagai otoritas bagi satu pemikiran yang benar?

Hampir semua buruh disempurnakan oleh pertimbangan kemamrsiaan yang

konsisten dalam menjadikan operasi ini mungkin'.'

Ada dua bentuk perbandingan yang eksis, dan hanya dua: perbanding-

an ukuran dan tatanan. Orang bisa mengukur uktuan atau keserbaragaman,

dengan kata lain, ukuran yang berkelanjutan dan ukuran vang tidak ber-

kelanjutan; tetapi dalam kedua kasus itu penggunaan ukuran menegaskan

bahwa, tidak seperti kalkulasi, yang mendahu-lui dari elemen-elemen menuju

satu totalitas, mula-mula orang mempertimbangkan keselunrhan kemudian

membaginya ke dalam berbagai bagi.an. Pembagian ini menghasilkan se-

jumlah unit, yang beberapa di antaranya semata-mata konvensional atau
'pinjaman' (dalam kasus ukuran yang berkelanjutan) dan yang lain (dalam

k3sus keserbaragarnan atau ukuran yang tidak berkelanjutan) adalah unit-

unit aritmatik. Dalam banyak kasus, perbandingan dua ukuran atau dua

keserbaragaman ini mempersyaratkan, bahwa keduanya akan dianalisis

berdasarkan satu unit umurn; sehingga perbandingan yang diakibatkan

menurut ukuran tidak bisa direduksi, dalam setiap kasus, kepada hubungan
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aritrnetik persamaan dan ketidaksamaan. Ukuran memungkinkan kita unhrk

menganalisis benda-benda menurut bentuk identitas dan perbedaan yang

bisa dikalkulasi.t

Di sisi lain, tatanan dibangun tanpa perujukan kepada satu unit

eksterior: 'Saya bisa mengakui tatanan apakah yang ada di antara A dan B

tanpa mempertimbangkan apa pun terpisah dari dua istilah luar'; orang tidak

bisa mengetahui tatanan benda-benda 'dalam hakikatnya yang terasing',

tetapi melalui penemuan yang lebih sederhana, kemudian pada giliran

berikutnya juga yang paling sederhana, orang bisa mengalami kemajuan

menuiu benda-benda yang paling kompleks dari semua benda. Sementara

perbandingan melalui ukuran menuntut dimulainya satu pembagian,

kemudian penerapan unit umum, di sini, perbandingan dan tatanan adalah

satu benda yang ffima: perbandinganmelalui sarana tatanan adalah tindakan

sederhana yang memungkinkan kita unhrkmelintas darisatu terma ke terma

lainnya, kemudian kepada terma yang ketiga, danbegitu setemsnya,melalui

sarana satu gerakan 'yang secara absolut tidak dapat dihentikan'6' Dengan

jalan ini kita membangun rangkaian di mana istilah pertama adalah alam di

mana kita secara independen boleh mengilhami seiumlah alam yang lain;

dan di mana istilah-istilah yang lain dibangun berdasarkan kepada per-

bedaan-perbedaan yang semakin memngkat-

Maka, hal semacam ini adalah dua tipe perbandingan: seseorang meng-

analisis unit-unit untuk membangun hubungan persamaan dan ketidak-

samaan; yang lain membangr:n elemen-elemen, yang paling sederhana dari

yang bisa ditemukan, dan meny'usun perbedaan-perbedaan menurut tingkat

kemr-rngkinan yang paling kecil. Sekarang, menjadi mungkin untuk meng-

gunakan pengukuran ukuran dan keserbaragaman dalam membangun satu

tatanan; nilai-nilai aritrnetik bisa selalu disusun menurut satu rangkaian;

satu keserbaragaman unit bisa 'disusun menumt tatanan di mana kesulitan,

yang sebelurnnya terletak dalam pengetahuan tentang pengukuran' pada

akhirnya bergantung sePenuhnva pada perrimbangan suatu tatanan''7 Dan

tepatnya dalam hal ini bahwa metode dan'kemaiuannyai tetap konsisten:

mereduksi semua ukuran (semua determinasi melalui persamaan dan

ketidaksamaan) menuju satu rangkaian susunan yang, dimulai dari yang

paling sederhana, akan menunjukkan semua perbedaan sebagai tingkatan-

trngkatan kompleksitas. Setelah dianalisis berdasarkan satu unit yang telah

mapan dan hubungan Persamaan atau ketidaksamaan, hal yang seruPa
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juga di.analisis menurut identitas dan perbedaannya yang ielas perbedaatr'

perbednan yang dapat dipikirkan dalam tatanan inferetsi' Bagairnana pun

juga, tatanan ini atau bentuk perbandingan yang telah digeneralisir bisa

dibangun hanya berdasarkan kepada posisinya dalam inti pengetahuan

yang teial,r kita raih; karakter absolut yang telah kita akui dalam hal-hal

sederhana yang berhubungan bukan dengan wujud benda-benda tetapi cara

di mana mereka dikenal. Satu benda bisa menjadi absolut berdasarkan

kepada satu hubungan yang relatif menumt yang lain;6 pada saat yang ber-

samaan, tatanan bisa meniadi penting dan natural sekal igus (dalam

hubungannya dengan pemikiran) dan berubah-ubah (dalam hubungannya

dengan benda-benda), karena, menurut ialan di mana kita mempertimbang-

kannya, hal yang sarna mungkin ditempatkan pada poin yang berbeda dalam

tatanan kita.

semua ini mempakan konsekuensi yang paling besar bagi pemikiran

Barat. Kemiripan, yang untuk waktu yang paniang telah meniadi kategori

fundamental pengetahuan -bentuk dan isi dari apa Vang kita ketahui-

menjadi dipisahkan dalam satu analisis yang berdasarkan kepada terma

iclentitas dan perbedaan; lebih dan itu, apakah secara tidak langsung melalui

perantara pengukuran, atau secara ialgsung dan, pada pijakan vang sama'

perbandingan menjacli fungsi tatanan; dan, terakhir, perbandrngan berhenti

untuk memenuhi fungsi penampakan bagaimana dunia ditata. karena

sekarang ia  d isempurnakan menuru t  ta tanan yang d i tempatkan o leh

pemikiran, secara natural mengalami kemajuan dari yang sederhana hingga

yang kompleks. Akibatnya, seluruh episferrre kebudayaal Barat menemltkan

suslrnan frrndamentainya yang teiah dimodifikasi. Dan, khususnya, domain

empiris yang oieh manusia abad ke-16 dilihat sebagai kekeluargaan, ke-

miripan, dan aflnitas yang kompleks serta di mana bahasa dan benda-benda

selalu jalrn menjalin-seluruh bidang yang luas u-li melanjutkan satu kon-

figurasi baru. Saya tegaskan, konfigurasi baru ini, mungkin disebut dengan

,rasionalisme'; orang mungkrn mengatakan, jika otak manusia telah dipenuhi

dengan konsep yang siap dibuat, di mana abad ke-16 menandai peng-

hi langan takhayul lama atau kepercayaan magis dan tempat masuknya alam'

ke dalam tatanan i lmiah. Tetapi apa yang harus kita pahami dan kita

upayakan untuk dibentuk kembali adalah modifikasi yang memengaruhi

pengetahuan itu sendiri, pada level kuno yang memungkirLkan pengetahuan

itu sendiri dan mode wuiud dari apa yang diketahui'
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Modifikasi ini mungkin bisa diringkas sebagai berikut. Pertama,

penggantian analisis dengan hierarki analogi: pada abad ke-16, anggapan

mendasar adalah tentang satu sistem korespondensi total (bumi dan langit,

planet dan lapisan luar, mikrokosmos dan makrokosmos), dan masing-

masin g kemirip an partikular kemudian ditempatkan dalam hubun garr yang
menyeluruh ini. Hingga saat ini, setiap kemiripan harus disubjekkan kepada

bukti melalui perbandingan, ia tidak akan pemah bisa diterirna hingga

identitas dan rangkaian perbedaannya telah ditemukan melalui sarana

pengukuran dengan urrit umum, atau, lebih radikal lagi, melalui posisinya

dalam satu tatanan. Lebih jauh, kesalingpengaruhan kemiripan itu sampai

dengan hari ini tetap tidak terbatas: ia selalu mungkin r:ntuk menemukan

yang baru, dan satu-satunya batasan yang muncul dari penataan funda-

mental atas benda-benda, dari keterbatasan dunia yang dipegang teguh di

antara makrokosmos dan mikrokosmos. Penyebutan satu demi satu yang

sempurna akan menjadi mungkin: apakah dalam bentuk sensus yang

meletihkan atas semua elemen yang membentuk keseluruhan yang telah

diper t imbangkan,  atau dalam bentuk susunan kategor is  yang akan

mengartikulasikan bidang studi dalam totalitasnya, atau daiam bentuk satu

analisis tetang sejumiah poin tertentu, dalam jumluh y*g memadai, yang

diambil sepanjang seiuruh rangkaian yang panjang. Maka, perbandingan

bisa sampai kepada kepastian tertentu: sistem kemiripan yang lama, tidak

pemah disempurnakan d an selalu terbuka ba gi kemungkinan-kemungkrnan

baru, adalah benar, bahwa ia dapat, melalui konfirmasi yang terus menerus,

mencapai peningkatan kemungkinan secara stabil; tetapi tidak pernah pasti,

Penyebutan sahr persatu yang s€mpurna, dan kemungkinan penetapanpada

masing-masing poin hubungan yang penting dengan yang berrkutnya, mem-

bolehkan satu pengetahuan tentang identitas dan perbedaan tertentu:
'Penyebutan semata-mata, apa pr-rn pertanyaan yarlg kita ajukan kepada

diri kita sendiri, akan membolehkan kita untuk selalu menyampaikan pe-

nilaian yang benar dan pasti padanya'.e Aktivitas otak --dan inilah poin

keempat- tidak lagi konsisten dalarn rnenantpatkanbendabersann-sama, dalarn

merancang satu penyelidikan bagi segala sesuatu yang mungkin menampak-

kan beberapa bentuk kekeluargaan, daya tarik, atau hakikat yang secara

rahasia dimiliki bersama dalam mereka, tetapi, sebaliknya, dalam lreir-

diskrininsi, membangun identitas mereka, maka sifat inilah yang tidak brsa

dihindarkan dari hubungan dengan semua lingkat yang berfumt-turut dari

62

satu rangkaian. Dalam pengertian rni, diskriminasi dibebankan kepada

perbanclingan penyelidikan perbedaan primer dan fundamental: menyedia-

kan kepada seseorang melalui intuisi dengan representasi benda-benda yang

khas, dan memahami secara jelas hubungal yang tidak dapat dihindarkan

antara satu elemen dalam satu rangkaian dan yang secara langsung

menyertainva. Terakhir, konsekuensi terakhir, karena mengetahui berarti

mendiskriminasi, sejarah dan ilmu akan terpisahkan satu sama 1ain. Di sisi

lain, akan menjadi pengetahuan, pembacaan karya-karya tertulis, kesaling-

terpengamhan pendapat-pendapai para pengarangnya; kesalingterpenganrJran

ini mungkin, dalam beberapa kasus, memiliki satu nilai penunjuk, bukan

karena persetuiuan yang dihasilkarurya seperti karena ketidaksetujuan:

'Ketika pertanvaan tentang satu persoalan adalah sesuatu Vang sulit, meniadi

lebih memungkinkan bahwa tidak banyak kemungkrnan untuk menemukan

kebenaran tentangnya.'Sepanjang sejarah ini, dan kekurangan unit umum

pengukuran dengannya, penilaian yang pastilah yang bisa kita buat melalui

sarana intuisi dan hubungan serialnya. semua hal rnilah yang membenfllk

ilmu, dan bahkan jika kita telah'membaca semua argrurlsr Pleto danAristoteles,. . .

apa yang telah kiia pelaiari bukanlah ilmu, tetapi sejarah'.r'' Dengan dernikian,

kata-kata vang tertul is berhentl  dimasr-rkkan di antara tanda-tanda dan

bentuk-bentuk kebenaran; bahasa t idak lagi sahr f igurasi du]1ia, atau tanda

tangan yang d ibubuhkan pada benda-benda se jak  permulaan ' " r 'ak tu

Manifestasi dan tancla kebenaran diternr-rkan dalam PersePSi yang jelas d:rn

berbeda. Adalah tugas kata r.rntuk mene4emahkan kebenaran jika mereka

marnpu; tetapi mereka tidak lagi memililc hak untrrk dipertirnbangkan sebagai

tanda atasnya. Bahasa ieiah menarik dir i  dari  tengah-tengah rvujud mereka

sencl ir i  dan telah memasuki satu periode transparansi dan netral i tas.

Fenomena ini umum pada kebudayaan abad ke-l7 - lebih umunr

ketimba ng keben-rnt t  r  n gan pa rt  i  k ula r C a rtest.rn isn te

Kenyataannya, kita harus membedakein antara tiga hal. Di satu sisi,

ada satu mekanisme yang, selama waktu yang tidak iama (tidak kurang dari

Lima puluh lima tahun terakhir dari abad ke-17), menan'arkan model teoretis .

pada bidang pengetahuan tertentu sePerti kedokteran atau psikologi' Ada

juga usaia, bentuk yang diambil agak berbeda, rurbuk mematematisasikan

pengetahuan empiris, meskipun konstan dan berkelanjrttan dalam kasus

astronomi dan bagian-bagian {isika, ia hanya sporadis pada bidang-bidang

lain -sering kali secara aktual diusahakan (seperti dengan Condorcet),
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lll. Reptesentasi Tanda

Apakah yang disebut dengan tanda pada masa Klasik? Untuk apa
berubah pada paruh pertama abad ke-12 dan untuk waktu yang panjang
datang -mungkin hingga hari kita sekarang- adalah seluruh himpunan
tanda-tanda, kondisi-kondisi di bawah mana mereka menjalankan fungsinya
yang asing; inilah, di antara sekian banyak benda-benda lain vang kita
ketahui atau kita lihat, yang menyebabkan mereka muncul secara tiba-tiba
sebagai tanda; inilah wujud mereka. Pada ambang batas masa Klasik, tanda-
tanda berhenti menjadi satu bentuk dunia; dan ia berhenti untukmembatasi

pada apa yang ia tandai melalui ikatan kemiripan atau afinitas yang solid
dan rahasia.

Pemikiran klasik membatasinya menurut tiga variabel.rl Pertama,
kepastian hubungan: satu tanda yang mungkin merupakan satu ketetapan

yang bisa diyakini oleh seseorang tentang akurasinya (dalam pengertian
bahwa bernafas menunjukkan kehidupan), tetapi ia juga bisa menjadi
kemungkinan yang sederhana (dalam pengertian bahwa kepucatan mungkin
menunjukkan kehamilan), Kedua, tipe hubungan: satu tanda yang boleh
dimiliki oleh keseluruhan yang ia tunjukkan (dalam pengertian bahwa
penampakan yang sehat adalah bagian dari kesehatan yang ia hrnlukkan)
atau terpisah darinya (da1am pengertian bahwa figur Perjanjian Lama adalah
tanda yang jauh dari Inkarnasi atau Penyelamatan)- Ketiga, seumber
hubungan: satu tanda rnr:ngkin alamiah (dalam pengerlian bahwa satu
refleksi di cermin memrnjukkan hai-hal yang ia refleksikan) atau konvesional
(dalam pengertian bahwa satu kata mungkin menandai satu gagasan kepada
satu kelompok manusia tertentu). Thk satu pun dari bentuk hubungan ini

yang menyatal<an kemiripan; bahkan tanda-tanda natural tidak membutuh-
kan itu: tangisan adalah tanda spontan dari ketakutan, tetapi tidak analog

dengannya; atau, sebagaimana yang dikatakan oleh Berkeley, sensasi visual
adalah tanda sentuhan yang ditetapkan pada kita oleh Tuhan, sementara
mereka tidak menyerupainya dengan jalan apa pun-12 Tiga variabel ini meng-
gantikan kemiripan dalam membatasi keampuhan tanda-tanda dalam do-
main pengetahuan empiris.

1. Tanda, karena ia selalu pasti atau mungkin, akan menemukan wilayah
wujudnya dalam pengetahuan. Pada abad ke--16, tanda-tanda diperkira-
kan unhrk digantikan pada benda-bqrda sehingga manusia akan mampu

untuk mengungkap rahasianya, hakikat atau kebajikannya; tetapi

6
6/

penemuan ini semata-matamerupakan tujuan akhir tanda, pembenara-n

akan kehadiran mereka; inilah jalanyang memungkinkan untuk meng-

gr,rrakan mereka, dal yang paling baik; tetapi mereka tidak perlu dikenal

untukbisa eksis: bahkan jika mereka tetap diam, bahkan jika takseorang

pun yang memahaminya, mereka tetap selalu ada. lm bukanlah

pengetahuan yang memberikan kepada mereka fungsi penandaarmya,

tetapi bahasa benda-benda. Sejak abad ke-17 dan seterusnya, seluruh

domain tanda dibagi di antara yang pasti dan yang mringkin: ini untuk

mengatakan, tidak bisa lagi menjadi tanda yang tidak dikenal, tanda

yang diam.Ini bukan karena manusia memiliki semua tanda yang me-

mungkinkar, tetapi karena tidak pemah ada tanda hingga ada ke-

mungkinan yang diketahrri tentang penggantian di antara dua elemen

yartg telah diketahui. Tanda tidak menunggu dalam diam kehadiran

manusia yang mampu mengenalinya: ia bisa dibentuk hanya oleh satu

tindakan mengetahui.

Di sinilah pengetahuan memutuskan hubungan iamanya dengan

dioitntio. Yang belakangan selalu menegaskan tanda-tanda yang rnte-

rior kepadanva: sehingga pengetahuan selalu terletak selurr.lurva pada

terbrrkanya tanda yang telah ditemukan, ditegaskan, atau secara diam-

diam ditr;rnsrnisikan. 
-[ugasnya 

adalah untuk mengr,rngkap satu bahasa

yang telah dibagikan oleh Tuhan sebelumnva di seantero muka bumi

rni; dalam pengertian inilah bahrva ia adalah prediksi tentang implikasr

esensial,  dan bahwa objek prediksinya adalah ketuhunn. Bagairnana

pun juga, mulai sekarang dan seterusnya, adalah dalam pengetahuan

bahwa tanda men ja lankan fungs i  penandaannva;  ada lah  dar i  pe-

ngetahuan bahwa ia akan memiljam kepastian dan kemringkinarurya.

Dan meskipun T'uhan masih menggunakan tanda-tanda untuk ber-

bicara kepada kita melalui aiam, dia menjadikan pengetahuan kita

berguna, dan hubungan yang dirancang di antara kesan kita, untuk

membangun dalam otak kita satu hubr-rngan penandaan. Hal semacam

ili adalah peran perasaan menurut Malebranche atau sensasi menumt

Berkeiey; dalam penilaial alamiah, dalam perasaan, dalam kesan vi,

sual, dan dalam persepsi dirnensi ketiga, apa yang berhubungan dengan

kita adalah terburu-buru dan membingungkan, tetapi menekan, dan

jenis-jenis wajib pengetahuan yang berfr-rngsi sebagai tanda-tanda bagi

jenis pengetahuan diskursif di mana kita manusia. karena kita bukan
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mumi kecerdasan, tidak lagi memiliki waktu atau izin rintuk mencapai

pada diri kita dal melalui kekuatal tanpa bantuan dari otak kita.
Memrrut Malebranche dan Berkeley, tanda-tancla yang disusun oleh
Tuhan adalah pelapisan yang cerdik dan bijaksana dari dua jenis

pengetahuan. Tidak ada lagi dioinatio yang terlibat -tidak ada pe-
nyisipan pengetahuan pada wilayah tanda yang membingungkan, ter-
buka dan sakral- tetapi jenis pengetahuan yang singkat dan ter-
konsentrasi: singkatandari rangkaianpenilaian yang panjang ke dalam
bentuk tanda yang terasimilasikan dengan cepat. Dan ini juga akan
dilihat bagaimana, melalui satu pemba-tikan arah, pengetahuan, me-

nyertakan tanda-tanda dalam ruangnya sendiri, sekarang mampu
mengakomodasikan probabilitas: di antara satu dan lain pesan hu-

bungan akan meniadi tanda-tanda yang ditandai, dengan kata lain,
satu hubr:ngan, seperti penggantian itu, yang mengalami kemajuan
dari probabilitas yang menuju kepastian yang paling besar.

Hubungan gagasan tidak menyatakan hubungan hubungan
antara sebab d,an akibat, tetapi hanya satu angka atau tntda dengan
benda-benda yang ditandai. Api yang saya iihat bukanlah sebab
kesakitan yang saya derita karena saya mendekatinya, tetapi tanda

yang mempenngatkan saya tentangnya -13

Pengetahuan yang meramakan, secara scak, tanda-tanda vang
absolut dan lebih tua daripada ia sendiri telah digantikan oleh satu
jaringan tanda-tanda yang dibangun selangkah demi selangkah sesuai
dengan satu pengetahuan dari apa yang mungkin. Hume telah menjadi
mungkin.

Variabel tanda kedua: benhrk hubungarrnya dengan apa yang ditandai-
nya. Melaiui sarana kesalingpengaruhan kebaikan, usaha persaingan,
dan simpati, kemiripan mampu pada abad ke-16 untuk memenangkan

ruang dan waktu; karena dalam kekuatan tanda ia membentuk benda-
benda bersama-sama dan menyatukannya. Dengan kehadiran pe-
mikiran Klasik, di sisi lain, tanda menjadi dikarakterisasikan oleh
dispersi esensial. Dunia penyatuan tanda-tanda yang sirkuiar di-
gantikan gleh kemajuan yang tidak terbatas- Dalam nialg ini, tanda
bisa memiliki salah satu dari dua posisi: baik, bisa diklaim demikian,
sebagai elemen, menjadi bagian dari apa yang ia fulgsikan untuk

menandai; atau yang lain yang benar-benar dan senyatanya terpisah

daii  apa vang ia fungsikan untuk menandai. Bagaimana pun l t tga'

kebenaran a,lalah, bahwa altematif ini bukanlah ajtematif vang radikal,

karena tanda, agar ia berfungsi, harus secara sirnultan merupakan satu

penyisipan di mana iamenandai daniugaberbeda dariaya' Agar tanda

menjadi apa yang sebenamya, ia harus ditampiikan sebagai objek pe-

ngetahuan pada saat bersamaan dengan yang ia tandai- Sebagaimana

yang ditegaskan oleh Condillac, suara tidak pemah bisa meniadi tanda

verbal sesuatu bagi anak-anak hanya jika anak-anak mendengamya

paling tidak satu kali pada saat merasakan objek'i{ Tetapi jika satu

elemen persepsi meniadi tanda baginya, tidak cukup bagi tanda itu

untuk menjadi bagian persepsi; ia harus dibedakan qua elemen dan

dibedakan dari kesan total dengan mana ia secara membingungkan

dihubungkan, berikutnya, kesan total itu sendiri harus telah dibagi'

dan perhatian harus diarahkan kepada satu dari u'ilayah campur baur

yang menyusunnya, untuk mengasingkan salah satu di antara mereka '

Dengan demikian, pembentukan tanda tidak dapat dipisahkan dari

ana l i s is .  Tentu  sa ja ,  ia  merupakan has i ldarLnya '  karena tanpa an ' r l i s i s '

tandatidakakanpemahmenjadi ielas'Tetapi iajugairstnrmenanalisis,

karena kei ika dibatasi dan diasingkan ia bisa diterapkan prda kesan

yang lebih jauh; dan daiam hubungarinya dengan mereka ia memarnkan

peran penjalinan- Karena otak menganalisa, tanda muncul' Karena otak

memil iki tanda-tandapenyelesaiarmya,analisist idakpernahberhenti '

Bisa dipahami mengapa, dari Condillac hingga Destutt de Tracy dan

Gerando,  teor i  umum ten tang tanda dan de f rn is i  kekuatar  ana l i s is

pemikiran dengan tepat melapiskan dir i  dengan bentuk teori  pe-

ngetahuan tunggal dan tidak dapat dihentikan'

Ket ikaLog iq t te r lePor t -RoyL l /mengatakanba] . ' r t ' asa tu tandab isa

menjadi inheren daiam apa yang ditandainva atau terpisah darinya' ia

menunjukkan bahwa talda, pada masa Klasik'  t idak lagi ditunLut

dengan tugas menjaga dunia tetap dekat dengan dirinya serrdiri dan

inheren dalambentuknya sendiri, tetapi, sebaliknva' dengan aPa yang

menvebarkannya, menyejaiarkarmya pada ruang terbuka yang tidak

terbatas, dan mengambil dari  poin i tu penyebaran penggantian yang

tiada akhir di mana kita merasakannya Dan melalui sarana ini ia

menawarkansecarasimultankepadaanalisisdankombinasi 'danbisa

ditata dari permulaan hingga akhir' Tanda pada pemikiran Klasik tidak
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menghapuskan jarak atau menghilangkan waktu: sebaliknya, ia me-

mungkinkan seseorang untuk membentangkan mereka dan melintasi

mereka langkah demi langkah. Tlanda inilah yang memr.rngkinkan benda-

benda untuk menjadi khas, memeliha-ra diri mereka dalam identitasnya

sendiri, memisahkan mereka atau mengikat mereka bersama-sama.

Pertimbangan Barat tengah memasuki masa penilaian.

Masih ada tiga variabel: satu variabel y*g bisa mengasumsikan dua

nilai alam dan konvensi. Telah lama diketahui -dan sebelum Cratylus-

nya Plato- bahtr'a tanda-tanda bisa diberikan alam atau dibangun

oleh manusia. Abad ke-16 tidak mengabaikan fakta ini, karena ia

mengakui bahasa manusia menjadi tanda yang terlembagakan. Tetapi

tanda artifisial memiliki kekuatannya hanya pada kesetiaan mereka

pada tanda-tanda alam- Yang belakangan ini, bahkan pada satu per-

geseran, adalah fondasi bagi semua yang lain. Sejak abad ke-17, nilai-

nilai yang diberikan kepada alam dan konvensi dalam bidang ini

terbalik: jika natural, satu tanda tidak lebih dari sekadar satu elemen

yang dipilih dari dunia benda-benda dan dibentuk sebagai tanda

melalui pengetahuan kita. Karena itu, ia dibatasi dengan ketat, kaku,

terganggu, dan mustahil bagi otak untuk menguasarnya. Ketika, di sisi

Iain, orang membangun sebuah tanda konvensional, selalu mungkin

(dan tentu sa;'a penting) untuk memilihnya dalam satu jalan yang akan

sederhana dan mudah diingat, bisa diterapkan pada jumlah elemen

yang tidak terbatas, rentan pada pembagian lagi dalam dirinya sendiri

dan kombinasi dengan tanda-tanda lain; tanda yang dibuat oleh

manusia adalah tanda yang membentuk garis pemisah antara manusia

dan binatang; yang mengubah bentuk imajinasi ke dalam ingatan

volunter, perhatian spontan menjadi refleksi, dan instink menjadi

pengetahuan rasional.t5 Ini jugalah yang ditemukan oleh Itard dalam
'manusia liar Aveyron'.r6 Tanda alam adalah semata-mata sketsa awal

bagi tanda-tanda konvensional ini, desain yang samar-samar dan jauh

yang bisa diwujudkan hanya oleh pembangr:nan kesewenang-wenangan.

Tetapi kesewenang-wenangan ini diukur oleh fungsinya; dan merniliki

aturarmya dengan sangat tepat dibatasi oleh fungsi itu, Sistem tanda yang

sewenang-werumg harLrs membolehkan analisis benda$enda ke dalam elemerr-

elemennya yang paling sederhana; iaharus m;unpu merombalmya ke da-lam
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asal-aslllnya; tetapi ia fuga harus mempertunjukkan bagaimana kombinasi

elemen-elemen itu rnemungkinkan, dan membolehkan genesis ideal dari

kompieksitas benda-benda.'Kesewenang-wenangan' bertentangan dengan
'alamiah' hanya jika orang sedang berusaha untuk menunjukkan cara di

mana tanda-tanda telah dibangr.rn. Tetapi kesewenang-wenangan ini juga

merupakan jalinan analisis dan ruang kombinatif melalui mana alam

menempatkan dirinya sendiri sebagaimana adanya dia-pada level kesan

utama dan dalam semua bentuk kombinasi mereka yang memungkinkan.

Dalam keadaan yang sempurna ini,  sistem tanda adalah bahasa yang

sederhana, transparan secara absolut yang mamPu memberikan nama

apakah yang elementer; ia juga mempakan operasi kompleks yang membatasi

semua konjungsi yang memungkinkan. Bagi mata kita, penyelidikan asal-

usul dan hitungan kombinasi ini tampak tidak sejalan, darr kita hanya terlalu

siap menafsirkarurya sebagaimara yang terjadi dengan ambiguitas pemikiran

abad ke-16-dan 18. Hal yang sama juga benar tentang interaksi antara

sistern dan alam, Kenyataannya, tidak ada kontradiksi seluruhnya bagi

pemikiran pada'waktu i tu. Tepatnya, terdapat susunan hrnggal yang perlu

v'ang t erlangsrLng sepanjang selunrJr episterrrcKlasik: asosiasi penghihrngan

universal dan satu penelusuran bagi yang elementer daiam satu sistem vang

artf isial dan, karen alasan i tu, mampu menjadikan alam ini ieias dari  elemen-

e l r .men pr imernya menu ju  s imu l tan i tas  kombinas i  mereka yang me-

nrungkinkarr. Pada masa Klasik, rrntr-rk rnenggtinakan tanda bukanlah,

sebagaimana yarng telah ter;adi pada abacl-abad terdahulu, berusaha untuk

menemr.rkan di bawahnva teks prrmit i . f  tentang satl l  h'acana yang tetap

d i l . i n g s u n g k . r n ,  d . r n  d i r a i h  k e m b a l i ,  s e l a m a n y a ;  i n i l a h  r t s a h a  t t n l u k  m e -

- ^ * , . t - ^ -  L ^ L - ^ ^ , , - -r i (  r  I  u  Nr r r  r  u r r r  ro ro  ;  a r l$  ScwendnS'  ! \ ' endng 1 ' . rng  ak . rn  mengeSahkaf r  pe-

nyebaran alani dalam ruangnya. tahapan terakhir dari  anal isanya dan

h r r k r r m  p u n y u s u n a n n y ' 4 .  l a  i i d a k  l a g i  t u g a s  p e n g e t a t r u a n  u n t u k  m e n g g a l i

Kata kuno dari tempat yang ticlak dikenal di mana ia mtingkin tersembunyi;

tLigasnya sekarang adalah menyusun satu bahasa, dan menwrsunnya dengan

sangat baik sehrngga, sebagai sebuah instrumen analisis dan kombinasi,

ia akan benar-benar menjadi bahasa penghitungan.

Sekarang ini menjadi mungkin untuk membatasi instrumen yang

terdapat bagi penggr"rnaan pemikiran Klasik, melalui sistem tanda. Sistem

rni lah yang memperkenaikan ke dalam pengetahuan probabil i tas, anal isis,

dan kombinasi, dan kesewenang-wenangan vang dibenarkan dari suatu

,
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sistem. Sistem tanda inilah yang secara simultan muncul pada penelusuran
asal-usul dan kemampuan untuk menghitung; pembentukan tabei yang akan
menetapkan komposisi yang memungkinkan, dan restitusi satu genesis pada
basis elemen-elemen yang paling sederhana; sistem tandalah yang meng-
hubungkan semua pengetahuan kepada bahasa, dan berusaha untuk
menggantikansemua bahasa dengansatu sistem sirnbol arlifisial dan operasi
alam iogika. Pada level sejarah gagasan, semua ini akan muncul, sebagai
satu jaringan pengaruh yang kacau di mana bagian-bagian individu yang
dimainkan oleh Hobbes, Berkeley, Leibniz, Condillac, dan'Kaum ldeolog'
akan bisa ditampakkan. Tetapi jika kita mempertanyakan pemikiran Klasik

pada level tentang apakah, secara arkeologis, yang memungkinkannya, kita

memahami bahwa pemisahan tanda dan kemiripan di awai. abad ke-17

menyebabkan bentuk baru ini -kemungkinan, analisis, kombinasi, dan

sistem bahasa universal- muncul, bukan sebagai tema-tema berurutan di

m;."na yang gatu menyebabkan kelahiran yang lain atau satu sama lain saling
ncrrggiring, tetapi sebagai jaringan keniscayaan tunggal. Dan jaringan inilah
yang memungkinkan rrdividu yang lota kenal dengan Hobbes, Berkeiev
Ilume atau Condil lac.

lV. f iepresentasiTinran

Bagaimana pun juga, sifat tanda-tanda yang paiing fundamental bagi
epistemeKlasik belum disebutkan, Tentu saja, faktanya adaiah bahwa tanda

bisa mungkin, terlepas kemungkinan itu besar atau kecil, jauh atau tidak

dari apa yang ia tandai, yang bisa menjadi alami atau se\^/enang-wenang,

tanpa hakikatnya atau nilainya sebagai tanda yang dipengaruhi-semua

ini d,engan cukup jelas menunjukkan bahwa hubungan tanda dengan

kandungannya tidak dijamin oleh tatanan benda-benda daiam diri mereka

sendiri. Hubungan tanda denganyang ditandai sekarang ini terletak dalam

satu ruang di mana tidak ada lagi sejumlah figur perantara untuk meng-

hubungkan mereka: apa yang menghubungkan mereka adalah ikatan yang

telah terbangun, di dalam pengetahuan,di antaragagasan tentang satubanda

dan gagasatt tetfiarrg yartg Iain. Logique de Port-Royal rnenyatakan hal ini sebagai
berikut: 'Tanda menvertakan dua gagasan, salah satu dari benda yang tengah

dibayangkan, yu\g lain benda yang telah dibayangkan; dan hakikatnya

konsisten dal,am menggairahkan yang pertama melalui sararra yang kedua'-r7

Teori ganda tentang tanda ini jelas-jeias bertentangan dengan organisasi

7')

Renaisans yang tebih kompleks; pada waktu itu' teori tentang tanda me-

nl.atakan tiga elemen yang benar-benar berbeda: yang teiah ditandai, yang

tengah ditandai, dan yang memungkinkannya untuk melihat yang kedua

dalam tanda yang pertama; clan elemen terakhi.r ini adalah kemiripan: tanda

(sigrr) yang menyediakan satu tanda (rrrark) dalam 
'benda yang hampir sama'

sebagaimana yang ia tandai- Sistem kesatuan dan lipat tiga inilah yang

menghilang pada saat yang sama sePerti 
'pemikiran oleh kemiripan" dan

digantikan oleh organisasi biner yang ketat'

Tetapi ada satu kondisi yang harus dipenuhi jika tanda menjadi dualitas

yang mumi ini. Dalam keadaannya yang sederhana seba8ai sebuah tanda,

atau sebuah cltra, atau persepsi, dihubungkan dengan atau digantikan oleh

yang lain, elemen-elemen yang menandai bukanlah tanda. Ia bisa menjadi

tanda hanya pada kondisi di mana ia tampak, hubungan yang menghubung-

kannya dengan apa yang ditandainya. Ia harus merePresentasikan; tetapi

representasi itu hams juga dibayangkan di dalamnya' lnilah kondisi yang

tidak dapat dihindari bagi organisasi brner tanda, dan yang dirancang oleh

Logiqrte de Port-Roynl bahkan sebelum mengatakan kepada apakah sebuah

tanda itu: ,Ketika orang mengamati satu objek tertentr-r hanya sejauh ia

membayangkanyanglain,gagasanyangdimil ikiolehseseorarrgtentangnya

adatah ide tentang tanda, dan bahwa objek pertama itu disebut clengan

t;rnda'.rE Gagasan yang menandai menjadi ganda, ketika di lapiskan pada

gag. rs . tn  yJ r rg  menBgant ik . rn  y , rng  la in  ac l , r  i r rg ' r  g ' rgnsrn  tenL ' Ing  ke ] ' t r ' r t  in

representasinya. Hal ini mu-ncul untuk memberikan kepada kita tiga istilah:

gagasan yang ditandai, gagasan yang tengah ditandai, dan, dalam ist i lah

yang keciua ini,  gagasan tentang Perannya sebagai representasi Apr 1'ang

kita hadapi di srni bukanlah kembali  clengan sembunvi-sembunvj kepada

sNtern  t (nnry ,  te r " rp l  penggant ian  y .ug  t i c lak  d . rp . r t  d rhLnd.ukar ,Ja l . rm f ig t r r

dua-istilah, yang mundur dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan

datang untuk menempati seluruh elemen penandaan' Kenyataamya' elemen-

elemen penanda tidak memiliki isi, fungsi, dan tidak memiliki determinasr

lain kecuali apa yang ia bavangkan: ia sepenuhnya ditata dan transparan

kepadanya. Tetapi kandungan ini dituniukkan hanva dalam satu re-

presentasi yang menempatkan dirinya sendiri sedemikian rupa, dan di mana

hal-hal yang telah ditandai terietak, tanparesidtrtLrt dan tanpaopacity, dalam

representasi tanda. lnilah karakteristik di mana contoh tanda yang pertama

diberi.kan oleh Logiqtte Port-Rova| bukanlah kata, atau tangisan, tetapt
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representasi yarg spasial dan grafu-gambaran sebagai peta atau lukisan-

Ini karena gambar tidak memiliki kandungan lain selain apa yang ia

representasikan, dan kandungan itu menjadi jelas hanya karena ia ditampil-

kan oleh satu representasi. Susunan biner tanda, sebagaimana ia mr:ncul

pada abad ke-17, menggantikan organisasi yang, dalam bentuk yang berbeda,

telah menjadi tennry bahkan sejak masa Stok, dan bahkan sejak ahli tata

bahasa Yunani pertama dan susunan biner baru ini menegaskan bahwa

tanda adalah representasi salinan yang digandakan pada dirinya sendiri.

Satu gagasan bisa menjadi tanda bagi yang lain, bukan hanya karena ikatan

representasi bisa dibangun di antara mereka" tetapi juga karena representasi

selalu bisa direpresentasikan dalam gagasan yang tengah dibayangkan. Atau,

karena representasi dalam esensinya yang ganjil selalu tegak lurr.s dengan

dirinya: pada saat yang sama ia merupakan itdikasi dnpenanpakan; hubungan

dengan objek dan satu manifestasi pada dirinya sendiri. Dari masa Klasik,

Anda adalah represerttatiailas representasitif sejauh bisa direpresentasikan.

Ini memiliki konsekuensi yang sangat besar- Pertama, pentingnya tanda

daiam pemikiran Klasik. Sebelumnya, mereka adalah sarana mengetahui

dan kunci bagi pengetahuan; sekarang, mereka ko-ekstensif dengart repre-

sentasi, yaitu, dengan pemikiran sebagai satu kesatuan; mereka terletak di

dalamnya tetapi mereka berlangsung melampaui selumh tingkatannya.

Kapan pun satu representasi dihubungkan satu sama lain dan mere-

presentasikan hal-hal yang menghubungkannya dengan dirinya sendiri,

terdapat satu tanda: gagasarr abstrak menandai persepsi konkret dari mana

ia dibentuk (Condiilac); gagasan umurrr tidak lebih dari sekadar gagasan

yang bertindak sebagai bagi ide partikular lain (Berkeley); khayalan adalah

tanda persepsi dari mana mereka muncul (Hume, Condillac); dal terakhir,

adalah mr:ngkin bahwa sensasl menjadi seperLi halnya diri mereka sendiri

menjadi (sebagaimana dalam Berkeley) tanda-tanda yang diharapkan oleh

Tuhan akan dikatakan kepada kita, tanda-tanda bagi tanda yang kompleks.

Analisis representasi dan teori tanda saling menembus satu sama lain secara

absolut; dan ketika hari telah datang, pada akhir abad ke-18, karena ideologi

memr:nculkan pertanyaan tentang gagasan atau tanda apakah yang akan

sejalan dengan keunggulan, ketika Destutt bisa menyalahkan Gerando

karena telah menciptakan teori tanda sebelum membatasi ide,te ini bermakna

bahwa hubungan langsung mereka telah membingungkan, dan bahwa

gagasan akan segera berhenti menjadi transparan kepada satu sama lain.
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Konsekuensi kedua adalah: perluasan r-rniversal pada ianda dalam

bidang representasi i:ri mendahului kemungkinan sahr teori penandaan.

Mempertanyakan diri kita sendiri dengan pertanyaan tentang penandaan

apakah yang menegaskan bahwa ini merupakan satu bentuk yang me-

nentukan dalam kesadaral kita. Tetapi jika fenomena hanya ditempatkan

hanya dalam satu representasi yang, dalam dirinya sendiri dan karena

kemampuan representasinya, seluruhnya merupakan tanda, maka pe-

nandaan tidak bisa membentr-rk satu persoalan. Lebih dari itu, ini tidak begitu

jelas. Semua representasi saling dihubungkan sebagai tanda: bersama-sama,

mereka membentuk satu jaringan yang sangat besar; masing-masing

representasi menempatkan diri dalam transparansinya sebagai tanda dari

apa yang direpresentasikan; dan masih -atau agak, melalui fakta ini-belum

merniliki aktivitas kesadaran spesifik yang membenfuk satu penandaan. Jelas
ini karena pemikiran klasik tentang representasi mengeluarkan sejumlah

analisis penandaan di mana kita hari ini, yang memahami tanda hanya

pada basis analisis, memiliki sejumlah persoalan, di samping bukti, dalam

mengenaii bahwa fiisafat Klasik, dari Malebranche hingga Ideologi, benar-

benar merupakan filsafat tanda.

Tidak ada makna yang eksterior atau anterior pada tancla; t idak ada

kehacliran irnplisit dan wacana terdahulu yang harr,rs disr,rsrrn kembali untr-rk

menampakkan makna benda-benda yang bersumber dari  tempat asalnva.

D sisi lain, ia bukan pula tindakarl yang rnerupakan pembentuk represent.rsi

atau sejumlah genesis yang merupakan bagian interior bagi kesadaran. lni

karena t idak ada elenten-elemen perantara, i id.rk :d.r , ,pacl ly yang men-

campuradukkan altara tanda dan kandungannva. Karena i tu, tanda, t idak

memiliki hukum lain kecuali hal-hal yang mungkin menl;atur kandr-rngan

mereka: sejumiah analisis tentarg tanda pada saat yang bersarnaan, da-n

talpa kebutuhan untuk melakukan penyelidikan lebrh jauh, pemahaman

atas apa yang mereka coba katakan. Sebaliknya. penemuan atas apa yang

ditandai tidak lebih dari sekadar refleksi pada tanda-tanda yang menunjuk-

karrrya- Sebagaimana yang terjadi pada abad ke-16, 'semiologi 'dan'her- .

meneutika'saling tumpang tindih-tetapi dalam satu bentuk vang berbeda-

Pada masa Klasik mereka tidak lagi bertemu dan bergabung daiam elemen

kemiripan yang ketiga; hubungan mereka terletak pada kekuatan yang sesuai

dengan representasi yang merepresentasikan dinnya sendiri. Karena itu,

tidak akan ada teori tanda yang memisahkan dan membedakan dari satu
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analisis makna. Sementara sistem tidak memberikan satu keistirnelvaan

tertentu pada yang pertama di atas yang terakhir; karena ia tidak serasi
dengan hal-hal yang menandai alam berbeda dari yang serasi dengan tanda,
makna tidak bisa menjadi apa pun selain daripada totalitas tanda yang
disusnn dalam kemajuan mereka; ia akan diberikan daiam tabel tandayang
sempurrur- Tetapi, di sisi lain, jaringantanda yang sempuma dihubungkan
bersama dan dialtikulasikan menurut pola yang sesuai dengan makna. Tabel
tanda akan m enjadireprexn fasi dari benda-benda- Meskipun makna itu sendiri
seluruhnya berada pada sisi tanda, pemfungsian selurutrrya berada pada
siapa yang ditandai. Inilah mengapa analisis bahasa, dari Lancelot hingga
Destutt de Tiacy, dijalankan pada basis teori abstrak tentang tanda-tanda
verbal dan dalam benfuk tata bahasa umurn: tetapi ia selalu mengambil
makna kata sebagai urutan yang mengarahkannya; ia juga mengapa sejarah
aiam menampakkan dirinya sebagai ana lisis tentang karakter makhluk hidup,
dan mengapa penggunaan taksonomik, artifisial meskipun mereka mungkin,
selalu diniatkan trntukbersatu dengan tatanan alam, atau paling tidak me-
misahkarurya sekecil mungkin; ini juga mengapa anaiisis tentang kekayaan
dijalankan pada basis uang dan penukaran, tetapi nilai selalu didasarkan
kepada kebutuhan. Pada masa Klasik, ilmu-ilmu murni tentang tanda
memiliki nilai sebagai wacana langsung tentang apa yarg ditandai.

Terakhir, konsekuensi ketiga, yang mungkil meluas pada hari ini: teori
biner tentang tanda, teori pada seluruh ilmu rrmum tentang tanda telah
dibangun sejak abad ke-17, dihubungkan menurut hubungan fundamental
dengan satu teori umum tentang representasi. Jika tanda dalam murni dan
hubungan sederhana antara apa yang menandai dan apa yang ditandai
(satu hubungan yang mungkin berubah-ubah atau tidak, sukarela atau
ditekan, individu atau kolektif), maka hubungan hanya bisa dibangun dalam

elemen representasi yang umum: elemen-elemen penanda dan elemen-elemen
yang ditandai dihubungkan hanya sejauh mereka ada (atau telah atau bisa)
direpresentasikan, dan sejauh orang benar-benar merepresentasikan yang
lain. Karena itu menjadi perlu di mana teori Klasik tentang tanda akan

menyediakan dirinya sendiri dengan satu'ideologi' untuk bertindak sebagai
landasan dan pembenaran filosofisnya, yaih,r, satu analisis umum tentang
semua bentuk representasi, dari sensasi yang elementer hingga gagasan yang
abstrak dan kompleks- Juga menjadi penting bahwa Saussure, menemukan

kembali proyek semiologi umum, akan memberikan tanda satu definisi yang
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akan tampak'psikologistik' (penghubungan konsep dan representasi): irri

karena dia menemukan kembali kondisi Klasik bagi pemahaman hakikat

tanda yang biner.

V. lmajinasi Kemiripan

Maka, sekarang tanda-tanda inibebas dari dunia yang padat sepanjang

mana Renaisans telah mendistribusikan mereka. Mereka ditempatkan dalam

batas-batas representasi, dalam celah-celah gagasan, dalam ruang yang

sempit di mana mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri dalam satu

keadaan penghancuran dan penyusunan yang terus menerus. Bagi ke-

miripan, ruang itu sekarang telah terisi, di luar bidang pengetahuan. Ia se-

mata-mata empirisisme dalam bentuknya yang paling tidak bisa diperhalus;

seperti Hobbes, orang tidak bisa lagi /menganggapnya sebagai bagian dari

filsafat', kecuali jika ia telah dihapuskan dalam bentuk kemiripannya yang

tidak tetap dan ditransformasikan melalui pengetahuan ke dalam hubungan

persamaan atau tatanan- Dan kemiripan ini masih merupakan batasan

pengetahuan yang tidak bisa dihindarti. Karena tidak ada persamaan atau
hubungan tatanan yang bisa dibangun di antara dua benda kecuali jika

kemiripan mereka, paling tidak, telah menghadirkan perbandrngan mereka.
Hume menempatkan hubungan identitas di antara hubungan'filosofis' yang
menegaskan refleksi; sementara, bagi dia, kemiripan memiliki hubungan
natural, dengan hal-hal yang membatasi otak kita melaiui sarana 'kekuatan

tenang' tetapi tidak bisa dihindarkan.
Biarkan para filosof, membanggakan dirinya sendiri pada ketepat;uurya

sebanyak yang dia maui. . . Saya menentangnya untuk membuat satu langkah
tunggal daiam kemajuarLnya tanpa bantuan kemiripan. Melemparkan pada
aspek metafuika ilmu, bahkan yang paling kurang abstrak di antara mereka,
dan kemudian mengatakan kepada saya apakah induksi umum yang
diderivasi dari fakta partikular, atau jenis itu sendiri, spesies dan semua
pemikiran abstrak, bisa dibentuk sebaliknya dan bukan melalui sarana
kemiripan.m

Pada batasan pengetahuan, kemiripan adalah bentuk yang baru
disketsakan, dimana relasi yang belum sempuma yang harus dilapisi oleh
pengetahuan pada tingkatnya yang paling sempuma, tetapi yang melanjut-
kan r-rntuk bertempat di bawah pengetahuan dalam cara keniscayaan yang
diam dan.ineffaceable.

:
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Sebagaimana pada abad ke-16, ker.iripan dan tancia saling merespons

satu sarna lail, tetapi dengan jalan barr. Sementara kemiripan membuhrhkan

satu tanda agar rahasianya bisa terirngkap, sekarang ini menjadi tidak bisa

dibedakan, bembah, tidak stabil berdasarkan pada hal mana pengetahuan

bisa membangun relasi, ukuran dan identitasnya. Hal ini menghasilkan

dua pembalikan: pertarna, karena ia merupakan tanda-dan dengarurya

seluruh pengetahuan diskursif-yang membutuhkan satu basis kemiripan,

dan kedua, karena ia t idak lagi satu pertanyaan tentang penciptaan

kandungan terdahulu yang manifes pada pengetahuan tetapi menyediakan

satu kandungar yang akan mampu menawarkan satu bidang di mana

bentuk-bentuk pengetahuan bisa diterapkan. Sementara pada abad ke-16

merupakan hubungan fundamental antara wujud dengan dirinya sendiri,

dan perekat semua dunia, pada masa Klasik, ia adalah bentuk yang paling

sederhana di mana apa yang akan diketahui, dan apa yang lebih jauh dari

pengetahuan itu sendiri, muncul. Melalui kemiripan representasi itu bisa

diketahui, yaitu, dibandingkan dengan representasi lain vang mr,urgkin mrip

dengarrnya, dianalisis ke Calam elemen-elemen (elemen yang umurn baginya

dan representasi lain), digabungkan dengan representasi yang mungkin

menghadirkal identi tas yang p.rrsial,  dan pada akhimya di letakkan ke

dalam satu tabel yang tertata. Kemiripan dalam f i lsafat Klasik (yaitu, dalam

fi lsafat anal isis) memainkan peran vang paralel clengan peran yang akan

dimarnkan oleh keragaman dalam pemikiran kri t is dan f i lsafat peni iaian.

Dalam posisi yang terbatas dan kondisional ini  ( tanpanya dan di

Iuarnya orang t idak akan bisa mengetahui),  kemiripan di letakkan pada sisi

imajinasi, atau lebih tepatnya, ia bisa dimanifestasikan har-rya oleh kebajikan

imajrnasi, darr imajinasi bisa dijalankal hanya dengan bantuan kemiripan.

Dan, akibatnva, jika kita menegaskan kesan tertentu daiam mata rantai

representasi yang tidak bisa drhentikail, yang pahng sederhana yang bis.r.

tanpa tingkat kemiripan yang paling ringan di antara mereka, maka tidak

akal ada kemungkinan apakah yang kedua menghadirkan yang pertama,

menyebabkannya muncul kembali, dan dengan demikian mengesahkan

representasi dalam imajinasi; kesan-kesan itu akan menggantikan satu sama

Iain dalam diferensiasi yang paling total-begitu totahya sehingga ia tidak

bisa dipahami, karena tidak ada representasi vang akan mzunpu meng-

hentikan dirinya sendiri dalam satu tempat, menghidupkan kembali yang

telah lalu, dan menyejajarkan dirinva dengannya sehingga ia muncul kepada
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satu perbandhgu.,; bahkan identitas yang sangat kecil tingkat ouerlap-nya

yang diperlukan bagi semua diferensiasi tidak akan disediakan. Perubahan

yang terus menerus akan berlangsung sebelum kita tanpa petunluk dan

dalam kemonotonan yang berfurut-turut. Jika representasi tidak memiliki

kekuatan yang jelas untuk meniadikan kesan masa ialu hadir sekali lagi,

maka tidak ada kesan yang akan muncul sebagai serupa atau tidak sempa

dengan yang terdahulu. Kekuatan penghadiran kembali ini menyatakan

paling tidak kemungkinan menyebabkan dua kesan muncul sebagai semi-

keserupaan (seperti tetangga atau orang-orang sebaya, yang ada daiam jalan

yang hampir sama) ketika satu dari kesan itu hanya hadir. sementara yang

lain telah berhenti, barangkali beberapa rvaktu lalu, untuk ada. Thnpa imajinasi,

tidak akan ada kemiripan di antara benda-benda'

Dua persyaratan ini Paten. Dalam benda-benda yang dibayangkan

seharusnya ada bisikan kemiripan yang berrubi-tubi; dalam representasi,

seharusnya ada kemulgkinan yang terus menerus akanpenghadiran kembali

imaiinasi. Dan salah satu dari dua persyaratan ini tidak dapat digantikan

dengan yang lain, yang menyempurnakan dan bertentangan dengannya'

Jadi dua arah analisis di ikut i  sepanialg masa Klasik, secara konsisten

mendekat dan lebih dekat lagi hingga akhimya, pada panfi kedua abad ke-

18, mereka marnpu mengungkapkan kebenaran ulTrum mereka daiam ldeol:gi.

Di sisi lain, kita menemukan analisis yang menyediakan satu pemikiran

tentang pembalikan rangkaian representasi untuk membentuk tabel Per-

bandingan non-aktual tetapi simultan: analisis tentang kesan, kenang-

kenangan, imajinasi, dan memori dari semua latar belakang tak sengaia di

mana perangkat representasi tengah berlangsung- Dan, di sisi lain, ada

analisis yang memberikan satu pernikiran tentang kemiripan di antara benda-

benda -kemiripannya sebelum reduksi mereka pada tatanan, Penghancuran

mereka ke dalam elemen-elemen yang berbeda dan identik, redistr ibusi

tabular kemiripan mereka yang tidak berurutan. Mengapa benda-benda itr-r

d iber ikan  da lam percamPuran yang tumpang t ind ih ,  da lam sa tu

percampuran yang saling menembus di mana tatanan esensial mereka

digabungkan, sementara masih cukup jelas untuk menuniukkan dalam

bentuk kemiripan, kerniripan yang samar-samar, dan kesempatan kiasan

bagi memori pada tanda? Rangkaian persoalan pertama berhubungan secara

kasar dengan analisis intajinasi, sebagai kekuatan positif untuk mentrans-

formasikan waktu representasi yang linear ke dalam Satll ruang Simultan
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vang memuat elemen-elemen virtual; yang kedua secara kasar berhubungar-i

dengan arnlisis alant, lerrnasuk lacunae, kekacauan yang membingungkan

tabulasi r.r'uiud dan menyebarkann;'a ke dalam satu rangkaian representasi

yang secara samar-samar, dan dari kejauhan, saling menyerupai satu sama

lain.

Sekarang, dua tahapan yang berbeda ini (yang pertama negatif adalah

salah satu kekacauan di alam dan dalam kesan kita, yang lain positif dan

merupakan kekuatan trntuk membentuk kembali tatanan di luar kesan-kesan

ini) disatukan daiam gagasan kekacauan dan kemiripan yang tidak jelas)

diafributkan kepacla imajinasi itu sendiri, yang kemudian menjalankan satu

fungsi ganda:jika ini mampu untukmemulihkan tatanan sbcara keselunr,han

melalui penvalinan representasi, ia bisa melakukan demikian hanya sejauh

ia akan mehndungi kita dari pemahaman secara langsung, dan dalam

kebenaran analitisnya, identitas dan perbedaan benda-benda. Kekuatan

imajinasi hanya sebaliknya, sisi lain dari cacat ini. Ia ada dalam diri manusra,

dalam jal inan tubuh dan j iwa. Di sini lah Descartes, Malebranche, dan

Spinoza menganalisisnya, sebagai lokus kesalahan dan kekuatan peraih

kebenaran, bahkan kebenaran matematis sekalipun; mereka mengakui di

dalamnya st igma keterbatasan, apakah sebagai tanda kegagalan di luar

wiiayal i  intel igibi l i tas atar-r sebagai tanda keterbatasan alam. Kemungkinan

la innya.  tahap pos i t i f  ima j inas i  b isa  d ia t r ibu tkan kepada perubahan

kemiripan dan bisikan kernir ipan vang t idak jelas. Kekacauan alam ber-

hubungarr dengan sejara}mya sendiri, bencananya, atau barangkali semata-

mata dengan plural i tasnya yang bercampur acluk, yang t idak mampu lagi

menvediakan representasi dengan sesuatu pun kecuall  benda-benda yang

sa lLng menr  e rupa i  s " t tu  sama laLn.  Seh ingga reprcsentas i .  s r ' cara  bcr tu ru t

hrrr' t melonrpat kepada rntr dengan begltu dekat satu sama lain, mengulalgi

dirinya sendiri, menghadirkan kembali dirinya sendiri, menduplikasi diri

dengal jalan yang benar-benar alamiah, menyebabkan kesan yang hampir

identik muncul lagi dan lagi, dan melahirkan imajinasi. Ini te4adi dalam

pengembangbiakan alam yang melipatkan diri, tetapi jelas dan secara tidak

rasional diciptakan kembali, dalam fakta membingungkaa tentang alam yang

mendahuiui semua tatanan yarlg menyerupai dirinya sendiri, di mana

Condillac dan Hume mencari mata rantai antara kemiripan dan imajinasi,

Solusi mereka bertentangan secara ketat, tetapi keduanya merupakan

jawaban pada persoalan yang sama. Dalam banyak kasus bisa dipahami
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bahwa tipe analisis kedua dengan begitu mudahnya disebarkan dalam

bentuk dongeng tentang manusia pertama (Rousseau), atau kebangkitan

kesadaran (Condillac), atau dorongan asing yang tiba-tiba ke dalam dunia

(Hume): genesis ini secara tepat difungsikan sebagai ganti dan di tempat

genesis itu sendiri.

satu perkataan yang lebih jauh. Meskipun pemjkiran tentang alarn dan

hakikat manusia memiliki nilai penting tertentu pada masa Klasik, inibukan

karena kekayaan sumber kekuatan yang tersembunyi dan luar biasa besa-rnya

yang kita sebut alam dengan tiba-tiba telah ditemukan sebagai bidang

penyelidikan empiris; bukan pula karena sub wilayah yang kecil, tunggal

dan kompleks yang disebut hakikat manusia yang telah diasingkan dalam

bidang alam yang luas ini. Kenyataannya, dua konsep ini berfr-rngsi dalam

satu ialan untukmenjamin kekeluargaan, ikatan resiProkal, antara imajinasi

dan kemiripan- Adalah benar bahwa imajinasi secara jelas hanya merupakan

salah sahr sifat hakikat manusia, dan kemiripan adalah salah satu akibat

alam; tetapi j ika men gikuli ia ringan arkeologis yan g menyed iakan pemikiran

Klasik clengan hukumnya, kita melihat dengan sangat ielas bahrva hakikat

manusia terletak pada sempitnya representasi yang saling meiengkapi yarg

membolehkarLnya untuk merepresentasikan dirinya pada dinnya sendiri

(semua hakikat manusia ada: cukup di luar representasi baginya untuk

menghadirkan dirinya sekali lagi, dalam ruang kosong ya]1g memisahkan

kehadiran representasi dan 're'- dari pengulangannya); dan di mana alam

bukan apa-apa kecuali kebingungan yang tidak terasa dalam representasi

lang menjadikan kemiripan bisa dipahami sebelum tatanan identitas mmiadi

jelas. Alam dan hakikat manusia, dalam konfigurasi epistenu yang umum,

mengizinkan rekonsiliasi kemiripan dan imajinasi yang menyediakan satu

landasan, dan memulgkinkan, semua ilmu empiris tentang tatanan

Pada abad ke-16, kemiripan dihubungkan dengan satu sistem tanda;

dan interpretasi tentang tanda-tanda itulah yang membuka bidang konkret-

sejak abad ke-17, kemiripan didorong keluar dari batasan-batasan pe-

ngetahuan, menuju perbatasannya yang paling sederhana dan paling dasar.

Ia berhubungan dengan imaiinasi, dengan repetisi yang meragukan, dengan

analogi-analogi yang tidak jelas. Dan di samping pembukaan ialan menuju

satu ilmu interpretasi, ia menyatakan satu genesis yang membimbing dari

bentuk Kesamaan yang tidak terbatas menuiu tabel pengetahuan vang sangat

besar yang berkembang sesuai dengan bentuk-bentuk identitas, perbedaa:n,
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dan tatanan. Proyek ilmu tentang tatanan ini, dengan landasan seperti vang

pernah diniliki pacia abad ke-17, membawa implikasi yang diparaleikan

dengan penvertaan genesis kesadaral, yang secara efektif dan tak terbantah,

dari Locke hingga 'Kaum ldeolog'.

Vl. Mathesis dan Taksinomia

Proyek ilmu tatalan yang umum; satu teori tentang tanda yang meng-

analisis representasi; susunan identitas dan perbedaan ke dalam tabel yang

berurutan: ini semuanya membentuk satu wilayah empirisitas pada masa

Klasik yang telah tidak ada hingga akhir masa Renaisans dan yang dr-

takdirkan muncul di awal abad ke-19. Juga terlalu sulit bagi kita untuk

mendudukkan sekarang ini, dan demikian tipisnya dilapisi oleh sistem

positivitas di mana kita memiliki pengetahuan kita sendiri. Diubah dan

diselubungi oleh penggunaan kategori dan poia yang tidak lain adalah miiik

kita. Satu usaha secara jelas diciptakan untuk membentuk kembaii 'ilmu-

i lmu kehidr"rpan',  'alam', 'manusia',  pada abad ke-17 dan 18, sementara

begitu mudahnva di iupakanbahwa manusia, kehidupan dan alam tak satr-r

pun dari mereka menjadi ciomain vang menghadirkan dir i  mereka sendir i

dengan keingintahuan pengetahl lar secara spontan dan secara pasif  .

Apa vang menjadikan total i tas epistrtrrt  Klasik mungkin terut.rma,

ada lah  hubungan dengan pengetahuan ta tanan.  Ket ika  berhubungan

dengan tatanan alam yang sederhana, orang hams mencari jalan lain menr-rju

mathesis, yang metode universalnva adalah aljabar. Ketika berhubungan

dengan tatanan alam vang kompleks (representasi secara Llmum, sebagai-

mana mereka diberikan kepada pengalaman), orang harus membentt lk

tttkshtonin, dan melakukan apa yang harus clilakukan oleh orang untuk

membangr-rn satu sistem tanda. Tanda rni bagi tatalal alam yang bercamPur

adalah sepert i  apa yang terjadi dengan al jabar bagi tatanan alam vang

sederhana. Tetapi sejauh representasi empiris harus bisa dianalisis ke daiam

alam yang sederhana, jelas bahwa tn/-shrcrt:,ra berhubr:ngan dengan mathesis

secara menveiuruh; di sisi  lain, ketika penglihatan pada bukti  hanya

merupakan satu kasus partikular representasi secara umum, orang bisa

mengatakan dengan samabaiknya bahrt'a mathesis adalah hanya satu kasus

part ikular taksinonia. Hampir sama, tanda-tanda yang dibangun oleh

pemikiran itu sendiri membentuk satu aljabar representasi yang kompleks;

dan a l jabar ,  seba l iknya.  ada lah  sa tu  metode Penved iaan a lam yang
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sederhana dengan tanda-tanda dan pengoperasian pada talda-tanda

Karena itu kita memiliki susunan yang ditunjukan sebagai berikut:

Ilmu Umum tentang Tatanan

itu

i

F
g

F

Alam sederhana<--------------- Representasikompleks

l+
Mathesis Taksinomia

T- I
Aljabar Tanda

Tetapi ini bukan segalanya" Taksinomia juga menyatakan continuum

tertentu dari benda-benda (non-diskontinuitas, berlimpahnya wujud ) dan

kekuatan imajinasi tertentu yang menjadikan jelas aPa yang tidak jelas' tetapi

memungk inkan ,me la lu i f ak ta in i , penampakankon t i nu i t as i t u 'Ke -

mungkinan ilmu tentang tatanan empiris mempersyaratkan satu analisis

pengetahuan-analisis yang harus menurriukkan bagaimana kontinuilas

wujud yang iersembunyi (dan juga ketika tercampur aduk) bisa dibentuik

kembal i  meia lu i  sarana hubungan temporal  yang d isediakan o leh

representasi yang tidak berkelanjutan' Karena itu menjadi keniscayaan' recara

konstan dimanifestasikan sepanjang masa Klasik' untuk mempertanyak an

sumber pengetahuan. Kenyataarurya, analisis empiris iru tidak bertentangan

dengan proyek mathesis universal, dalam pengertian bahwa skeptisisme

kepada rasionalisme; mereka telah dimasukkan ke dalam persyaratan

pengetahuan yang tidak lagi ditempatkan sebagai pengalaman tentang yang

SamatetapisebagaipemapananTatanan.Jadi ,padaduaekshremitasepisteme

Klasik, kita memiliki mathesis sebagai i imu tentang tatanan yang bisa

dikalkulasikan dan genesis sebagai analisis pembenhrkan tatanan pada ba-

s israngkaianempir is .Dis is i la in,k i tamemi l ik iPenggunaan(ut i l izat ion)

simbol.simboloperasiyangmemungkinkanpadaiden|itasdanperbedaan;

di tempat lain, kita memiliki analisis tentang tanda yang secara progresif .

d icetakpadaotakolehkemir ipandiantarabenda_bendadarr t indakan

imajinasiretrospektif,Diantaramathesisdangenesisterdapatperluasan

wilayahtanda-tandayangmeliputiseluruhdomainrepresentasiempiris,

tetapi tidak pemah diperluas di luarnva' Dibendung melalui kalkulus dan

genesis, kita memiliki wilayah tabel'lerispengetahuan ini melibatkan pem-
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bagian t.rnda-tanda kepada sernua representasi kita yang bisa rnenghadirkan

kita dengan: persepsi, pemikiran, keinginan; tanda-tanda ini harus memiliki

nilai sebagai karakter, yaitu, mereka harus mengartikulasikan representasi

sebagai satu kesatuan ke dalam subrvilayah yang khas, semua terpisah satu

sama lain oleh karakteristik yang bisa diberikan; dengan jalan ini mereka

berwenang pada pembangrman sistem simultan berdasarkan pada hal mana

representasi mengr:ngkapkan kedekatan dan keiauhannya, keterikatan dan

keretakan mereka -dan karena itu jaringan, yang, di luar kronologi, men-

jadikan paten keterikatan dan pendudukarmya kembali hubungan tatanan

mereka dalam satu wilayah vang permanen. Dengan cara ini tabel identitas

dan perbedaan mungkin dibentuk-

Pada wilavah inilah kita menemui sef arah alam-l]:rnu tentang karakter

yang mengartikulasikan kontinuitas dan kekusutan alam. Dalam wilayah

ini jugalah kita menemui tebri uang dan teori rzllai-ilmu tentang tanda yang

mengesahkan penukaran dan membolehkan pembangrinan ekuivalensi di

antara kebutuhan atau keinginan manusia. Terakhir, dalam wilayah ini

jugalah kita menemukan lnta balnsa umum-lbnw tentang tanda melalui

sarana manusia mengelompokkan bersama-sama persepsi individualnya

dan pola a-lirarl pemikiran mereka vang berkelanjutan. Di samping per-

bedaan-perbedaan mereka, tiga doman ini terdapat pada masa Klasik hanya

sejautr wilayah fundamental tabel yang ditata dibangun di antara kalkulasi

persamaan d an genesis representasi.

Jelas bahrva tiga pemikiran ni-mathesis, taksinomia, genesis- tidak

bertujuan untuk memisahkan rlomain sebagai jahnan kekeluargaan yang

solid yang membatasi konfigurasi umum pengetahuan pada masa Klasik.

Tnksinomia tidak bertentangan dengan mathesis: ia terletak di dalamnya dan

dibedakan darinya; karena ia juga merupakan i lmu tentang tatanan-

mathesis kual i tat i f .  Tetapi j ika dipahami dalam pengert ian yang sempit

mathesis adalah ilmu tentang persarnaan, dan karena itu ia juga merupakan

ilmu tentang atr ibusi dan penilaian; ia adalah i lmu tentang kebenaran.

Taksinomia, di sisi iain, memperlakukan identitas dan perbedaan; ia adalah

ilmu tentarrg artikuiasi dan klasifikasi; ia adalah pengetahuan tentang wujud.

Dengan ja-lan yang sama, genesis te rmuat d alam t aksi nomi a, a tau paling tid ak

menemukan di dalamnya kemungkinan yang paling utama- Tetapi taksinomia

membangun tabel perbedaan yang jelas; genesls menegaskan rangkaian yang

progresif; yang pertama memperlakukan tanda-tanda dalam simultanitas

&1

mereka yirng spasial, seperti sebuah sintaks; yang kedua membagi mereka

ke dalam analogi waktu, seperti sebuah waktu' Dalam hubungannya dengan

mathesls, takinontiaberfungsi sebagai sebuah ontologi yang ditentang oieh

apophantic; ditentang oleh genesis, ia berfungsi sebagai semiologi yang

ditentang oleh sejarah-Maka ia membatasihukumwujud yang umum' dan

pada saat yang sama kondisi-kondisi di bawah mana ia mungkin mengetahui

mereka. Jadi fakta bahwa teori tanda pada masa klasikmampu mendukung

*cara simultan ilmu dengan pendekatan dogmatis' yang diakui menfadi

pengetahuan tentang alam itu sendiri, dan filsafat rePresentasi' yang' dalam

tagian-bagian waktu tertentu, menjadi semakin nominalis dan semakin

skeptis. Jadi, fakta bahwa susunan seruPa telah dihilangkan demikian

semPuma sehingga masa-masa belakangan kehilangan memori eksistensi-

nya; ini karena setelah kritik Kantian, dan semua yang terjadi dalam ke-

budayaan Barat pada akhir abad ke-18, tipe pembagian yang baru telah

dibangun: di sahr sisi mathesis dikelompokkan kembali untuk membentuk

kembali apophantic dan ontologi, dan dalam bentuk inilah bahwa ia telah

mendominasi disiplin formal hingga hari kita sekarang; di sisi lain' sejarah

dan semiologi (yang terakhir diserap, lebihlebih' oleh yang pertama)

disatukan untuk membentuk disiplin interpretatif yang kekuatannya telah

meluas dari Schieiermacher hingga Nietzsche dan Freud'

Dalambanyakkasus,epistemeKlasikbisadibatasidalamsusunannya

yangpalingumumda]amtermaSistetnnathesis,taksittotttia,dNtanalisisgelLetik

yang telah diartikulasikan- Ilmu selalu menyertakan proyek penataan dunia

yang melelahkan; mereka juga selalu diarahkan menuiu penemuan elemen-

elemen sederhana dan kombinasi mereka yang progresil; dan pada pusatnya

merekamembentuksatutabeldiatasmanapengetahuanditampilkanda-lam

satu srstem yang sezaman dengan dirinya sendiri' Pusat Pengetahuan' pada

abad ke-17 dan 18, adalah tabel-BagSkontroversi yang menempati pemikiran

manusia, hal-hal ini diakomodasikan dengan benar-benar alami dalam

lipatan himPunan irt i.

Sangatlah mungkin menulis seiarah pemikiran pada masa Klasik dengan

menggunakankontroversi-kontroversiinisebagaistarting.poinlatautema.

Tetapi orang kemudian akan menulis hanya seiarah opini' tentang pilihart

yang dijafankan menumt individu, lingkungan' kelompok sosial; dan selunrh

metode penyelidikan yang dinyatakan dengan ialan ini' Jika seseorang

berharapakanmenjalankansatuanalisisarkeologistentangpengetahuan
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itu sendiri, bukanlah konkoversi-kontroversi lazim ini yang harus digunakan

sebaga i  pe tun juk  dan ar t i ku las i  p royek  semacam in i .  Orang harus

membentuk kembali sistem pemikiran yang umulrr \rang jaringanrrya, clalarn

posit ivi tasnya, memungkinkan kesal ingpengaruhan opini-opini ber-

tentangan yang sirnultan dan jelas.Jaringan inilah vang rnembatasi kondisi

kondisi yang memungkinkan kontroversi atau persoalan, dan yang

melahirkan kesejarahan pengetahuan. Jika dr-mia Barat berperang dengan

dirinya sendiri unhrk mengetahui apakah hidup ini bukan aPa-aPa kecuali

gerakan atau apakah alam inl secara memadai ditata dengan baik untuk

membuktikan eksistensi Tuhan, ini  bukan karena satu persoalan telah

dibuka; ini karena, setelah membubarkan lingkaran tanda dan kemiripan

yang tidak terbatas, dan sebelum penghimpunan rangkaian kausaiitas dan

sejarah, epistenrc kebudayaan Barat telah membuka satu wilayah untuk

membenhrk satu tabel melalui mana ia mengembara tanpa akhir; dari bentuk-

bentuk tatanan menuju analisis representasi yang paling kompleks- Dan

kita melihat tanda-tanda gerakan ini pada bidang historis tema-tema,

kontroversi, persoalan, dan preferensi opini.

Sekarang kita harus menjalankan analisis tentang mang y.rng di-

tabulasikan ini, pada sub rvilavah di mana ia menjadi jelas dalam bentuknya

yang pal ing jelas, yaitu, clalam teori  bahasa, klasif ikasi dal uang.

N{r-rngkin jr-rga dimaksudkan bahw'a satu-satlm! a fakt.r trpaya untuk

men.rganalisis tata bahasa Ltlnum, Sejarah alam dan ekonomi secara simultat-r

du..r.,, b/r. -*elalu penghubturgan mereka dengan satu teori umum tentang

tanda dan representasi- menegaskan satu Pertanlraar-r yang bermula harya

pada abad kita rni.  Adaiah benar bahr.va masa Klasik t idak mampu lagr,

dibandrngkan dengan kebudayaan, untuk membatasi atau menamakan

sistem pengetahuan Llmulnnya sendiri. tetapi sistem itu, kenyataannya,

cukup menyebabkan bentuk pengeiahuan yang jelas untuk melacak jejak

kekeluargaan mereka pacianya, meskipun metode, konsep, tipe analisis,

pengalaman vang diperoieh, otak, dan pada akhirnya manusia sendir i

semuanya telah digantikan pada tatanan iaringan fr indamental yang

membatasi kesatuan pengeiahuan yang inphsit tetapi tidak dapat dihindari.

Sejarah telah menyediakan kita dengan contoh penggantian yang tak terkira

jumlahnya. Jalan-jalan penghubung di antara teori pengeiahuan, tanda-

tanda, dan tata bahasa menapaki sekian banyak vvaktu: Port-Royal mem-

produksi Granunnire-nyra sebagai pelengkap dan sambungan naturai pada
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Utgique-nya, yang pertama dihubungkan dengan yang terakhir oleh satu

analisis umurn tentang tanda; Condillac, Destutt de Tracy, dan Cerando

mengartikulasikan safu atas yang lain dekomposisi pengetahuan ke dalam

kondisi atau'elemen-elemenlnya, dan refleksi pada tanda-tanda itu di mana

bentuk-bentuk bahasa hanya merupakan aplikasi dan penggunaan yang

paling jelas. Ada juga hubungan antara analisis representasi dan tanda-

tanda dan analisis kekayaan: Quesnay sang physiocrat menulis artikel

tentang 'Bukti' bagi Encylopddie; Condillac dan Destutt memasukkan

perdagangan dan ekonomi dalam teori pengetahuan dan bahasa mereka,

yang bagi mereka memiliki nilai politik dan juga moral; lazim diketahui

bahwa Turgot menulis artikel tentang 'Etimologi'untuk Errylop1die dan

kesejajaran sistematis pertarna antara uang dan kata-kata; dan Adam Smith

dalam karya besarnya tentang ekonomi, menulis satu perlakuan tentang

asal-usul bahasa. Ada satu jalan penghubulg antara teori klasifikasi alam

dan teori bahasa: Adanson tidak semata-mata bemsaha untuk menciptakan,

dalam bidang ilmu tumbuhan, nomenklatur yang artifisial dan koheren: dia

bertujuan pada (dan sebagian menjalankan) seluruh reorganisasi penulisan

dalam terma data fonetik bahasa; Rousseau meninggalkan di antara karya-

karyanya yang telah tiada sejumlah bentuk awal i lmu tumbuhan dan

perlakuan pada sumber bahasa.

Hal-hal semacam ini, merupakan jalinan yang luar biasa besar dari

pengetahuan empiris: tatanan non-kua-litatif . Dan barangkali kesatuan Taki-

nonia uniztersalis yang ditangguhkan tetapi terus menerus muncul dalam

kejelasan pada karya Linnaeus, ketika dia menyusun proyek Penemuan
dalam semua domain alam yang konkret atau masyarakat, distribusi yang

sama dan tatanan yang sama.2r Batasan pengetahuan akan menjadi

transparansi yang sempuma dari representasi menjadi tanda dengan mana

mereka ditata. r
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