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Ch. S. Peirce a jeho semiotika vo svetle štrukturalizmu a aristotelizmu 

   

Juraj ŽIAK 

 

 „Môžeme klasifikovať objekty podľa ich látky; 

ako drevené veci, železné veci, strieborné veci, 

slonovinové veci, atď. Ale klasifikácia podľa 

ŠTRUKTÚRY je vo všeobecnosti dôležitejšia. A rovnako 

je to aj s ideami ... Domnievam sa, že klasifikácia 

elementov mysle a vedomia podľa ich formálnej 

štruktúry je dôležitejšia “ (CP 8.213; Jacobson, 1977, 

1031). 

 Úvod 

Táto štúdia sa venuje motívom a zdrojom semiotiky Charlesa Sandersa Peircea, amerického 

filozofa a iniciátora doktríny pragmatizmu; doktríny, ktorá sa aj bez jeho vlastných iniciatív 

pretransformuje až na vplyvné myšlienkového hnutie. V tomto článku sa autor zameriava na 

výklad Peirceovej doktríny takzvaného Ceno-pythagoreanizmu. Snahou autora je ukázať, že 

toto podivuhodné slovo nie je ojedinelým výstrelkom Peirceovej kontroverznej mysle, ale 

slúži na vyjadrenie pozície štrukturalizmu, ktorého miesto je v samotnom jadre Peirceovho 

prístupu k predmetu a problematikám semiotiky, a to od jeho prvých publikácií až po 

neskoršiu tvorbu. Štúdia je rozdelená do troch častí: 

I. V úvodnej časti poukážeme na dôvody, ktoré viedli k výberu témy prostredníctvom 

stručného dejinno-historického uvedenia do problematiky; 

II. V druhej časti priblížime definíciu Peirceovho štrukturalizmu vo vzťahu k jeho semiotike; 

III. V tretej časti predložíme a stručne predstavíme problematiku aplikácie Aristotelových 

konceptov na predmet Peirceovej semiotiky vo vzťahu k štrukturalizmu.  

I. Dejinný kontext, motívy, a ciele 

V kontexte takto projektovaného výskumu je cieľom práce nachádzať, a aj vytvárať 

miesto pre Peirceov štrukturalizmus, ktorého najzreteľnejší a v súčasnosti najdiskutovanejší 

prejav je v jeho náuke o znakoch – semiotike. Zatiaľ čo za štrukturalizmus v lingvistike získal 
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dejinný kredit F. De Sausser, za aplikáciu valencie v lingvistike, respektíve za lingvistický 

„valenčný štrukturalizmus“ Lucien Tesnière, za štrukturalizmus v psychológii Edward B. 

Titchener1, Peirce nezískal kredit ani za jeden z konceptov, ktoré by mohli rozsahom, 

komplexnosťou a funkčnosťou konkurovať neskôr sa objavujúcim konceptom európskeho 

kontinentu. Zoznam autorov, ktorý dokonca zneužili Peirceovo málo známe, ale pritom 

podnetné dielo, by bol dlhý. Peirce totiž nemal možnosť pôsobiť na intelektuálne rozmanitú 

Európu v medzivojnovom období, ktorá v hľadaní nových hodnôt verbalizuje vlastné 

koncepty, aby ich potom – najmä v podobe logického pozitivizmu – priniesla aj americkému 

publiku. Pragmatizmus doslova ušiel „hrobárovi z lopaty“ len vďaka svojmu spojeniu 

s logickým pozitivizmom, ktorý pre svoje ďalšie zámery Peirceove koncepty nepotrebuje – 

Rudolf Carnap a Charles Morris, ktorý tento „severoatlantický pakt“ založili, si vystačili 

s nesprávnou a povrchnou Morrisovou interpretáciou Peirceovej semiotiky, s popularitou 

Williama Jamesa, a akademickým renomé Johna Deweyho. V súčasnom výskume na poli 

pragmatizmu sa však stále viac zintenzívňuje potreba prinavrátiť pragmatizmu filozofiu 

Charlesa Sandersa Peircea, ktorý v dnešnej dobe už je aj v Amerike vnímaný ako americký 

filozof s najväčším prínosom pre dejiny filozofie. Tieto dôvody vedú výskum, ktorého tento 

článok je výsledkom, k skúmaniu Peirceovho pragmatizmu a štrukturalizmu. 

Zároveň sa ako potrebné ukazuje analyzovať vo vzťahu k tejto doktríne štrukturalizmu 

(Ceno-pythagoreanizmu) aj ďalšie tri doktríny: tychizmu (doktrína šance), synechizmu 

(doktrína kontinuity), a tychistického idealizmu (doktrína potencie), ktorých pôsobnosť nielen 

v neskoršom období Peirceovej tvorby je širokospektrálne aplikovaná na každý aspekt jeho 

tvorby, a špeciálne na problematiky semiotiky. Ďalším špecifikom tohto výskumu je 

sledovanie využitie Aristotelových koncepcií pri Peirceovom vlastnom formulovaní 

predkladaných pozícií, teda pri predkladaní doktrín, ktoré chceme analyzovať. Ukazujeme, že 

tieto doktríny majú svoj pôvod v aristotelizme, a v spojení so štrukturalizmom vytvárajú pre 

Peircea unikátny priestor pre obor skúmania semiotiky – vednej disciplíny ktorú ako vôbec 

prvý z filozofov v dejinách filozofie formálne a metodologicky vypracuje Peirce, a robí tak na 

podnet poslednej kapitoly Lockovej „Rozpravy o ľudskom rozume.“  (Sausserova semiológia 

sa rodí až v rokoch 1916, teda dva roky po jeho smrti). Konkrétne ide o štyri základné rámce, 

ktoré v tomto článku analyzujeme s cieľom ukázať ich pôvod v aristotelizme, a ich 

fundamentálnu potrebu pre Peirceovu semiotiku:  

                                                            
1 Do psychológie vstúpil požiadavkov skúmať elementy vedomia, ktoré treba podrobiť 
štrukturalistickej analýze. Jeho intreospektívna metóda sa však ukázala ako nefunkčná a v súčasnosti 
sa nevyužíva. 
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A. Aristotelova problematika „jednoty definície“ ktorú nachádzame 

v metafyzike, a jej voľné tematizovanie u Peircea v článku O novom zozname kategórií. 

B. Aristotelove tri princípy, resp. prvky (STOICHEION) a ich voľné 

tematizovanie u Peircea v podobe troch univerzálnych kategórií.  

C. Využitie dvoch Aristotelových foriem príčinnosti pohybu v aplikácii na 

problematiky semiotiky spojené s úlohou analyzovania procesov, v ktorých sa znaky 

nachádzajú. 

D. Aplikácia  „aristotelicity“ na problematiku definície kontinuity a kontinua.  

Tieto štyri aspekty Peirceovho využitia Aristotela sa navzájom pretínajú v Peirceovom 

vlastnom systéme, ktorého jadrom je jeho štrukturalizmus. V tomto článku zdôvodníme a 

poukážeme na základné črty aplikácie týchto aspektov v Peirceovej semiotike. Peirceovu 

semiotiku predkladáme v jej primárnych ontologických predpokladoch, v ktorých sa objavuje 

ešte ako súčasť fenomenologicko-ontologickej kategorizácie skúsenosti u raného Peircea. Už 

raný Peirce však v štýle aristotelizmu buduje svoju kategoriku na teórii predikatívneho 

procesu, v ktorom prepája ideu bytia s ideou jazyka, a táto črta sa stane charakteristická pre 

celé jeho dielo, a teda aj pre vrcholné obdobie, keď semiotiku projektuje ako logiku. Štúdia 

napokon prechádza k vrcholnej Peirceovej semiotike, aby poukázala na Peirceove projekcie 

ďalších Aristotelových konceptov vo vzťahu k problematike procesu (pohybu ako stávaniu 

sa, teda pohybu ako prechodu od potencie k aktualite, viď. 3.Kniha Fyziky), v ktorých sa 

znaky a mentálne elementy nachádzajú, a prostredníctvom ktorých jedine sa výskum znakov 

a mentálnych operácií môže uskutočniť.   

II. Štrukturalizmus ako doktrína „Ceno-pythagoreanizmu“  

Ako prvú predložíme problematiku terminológie, ktorú Peirce aplikuje na vyjadrenie 

svojej doktríny s názvom Cenopyhtagoreanizmus. Okrem citu pre vytváranie kontroverzných 

lingvistických zlúčenín, pre ktoré mal Peirce problém s nejedným vydavateľom, v tejto 

zlúčenine termínov Peirce odkazuje na predpoklad Pythagorizmu, ktorý, ako to verbalizuje 

Aristoteles v Metafyzike,  považuje princípy matematiky za princípy všetkých vecí 

(Aristoteles, Metaphysics, 1-5). Peirceov terminologický zámer – ako sám ukazuje – je 

spojený s touto črtou Pythagorizmu. Peirceova nová doktrína však nemá nasledovať 

Pythagorovo učenie v zmysle stotožnenia sa s jeho učením. Predpona ceno pochádza 

z gréckeho Kainos, čo v preklade znamená súčasný, nový. Kainos v latinskom prevedení je 



  197

Ceno (čítaj Sin). Cenopyhtagoreanizmus je teda niečo ako pythagorizmus prispôsobený 

súčasnej dobe. V roku 1900 Peirce dostane ponuku predložiť nové pojmy pre novú edíciu 

Century Dictionary Supplements. Túto ponuku využíva a pojem Cenopythagoreanizmus 

predkladá ako „príslušnosť k modernej doktríne, ktorá pripomína Pythagoreizmus 

v akceptovaní univerzálnych kategórií, ktoré sú spojené s, a sú pomenované podľa, čísel“ 

(Peirce In Ketner, 1998, 342 + Century Dictionary ). V Peirceovej korešpondencii, z roku 

1906, nachádzame obsahovo plnšiu a jasnejšiu definíciu termínu „Ceno-pythagoreanizmus“: 

 „Čo sa týka klasifikácií všeobecne, pokojne môžeme ako zákon formulovať to – ak to 

vôbec niekedy bolo spochybnené – že Forma, v zmysle štruktúry, je oveľa vyššej hodnoty 

a dôležitosti, ako Materiál. Valencia je základ každej externej štruktúry; a tam kde 

nerozložiteľnosť vylučuje možnosť internej štruktúry, ako je tomu v klasifikácii elementárnych 

konceptov – valencia by mala byť prvou možnosťou. Túto doktrínu nazývam 

Cenopyhtagoreanizmus“ (Peirce In Ketner, 1998, 344). 

Peirce sa domnieva, že pri každej klasifikácii čohokoľvek, čo sa snažíme spoznať, je potrebné 

ako hlavné kritérium sledovať formu, teda štruktúru, a nie materiál. Keďže primárnym 

základom každej štruktúry je podľa Peircea valencia2, potom Forma (v zmysle štruktúry), je 

primárnym nástrojom klasifikácie. Otázkou je, čo vlastne Peirce plánuje klasifikovať. Na túto 

otázku síce je možné dať jednoduchú odpoveď, tá však potrebuje nemalé objasnenie, o ktoré 

sa na nasledujúcich aj pokúsime. 

II (a). Klasifikácia fenomenálneho poľa, alebo „fenomenologický 

štrukturalizmus“ 

V krátkosti, Peirce plánuje klasifikovať všetky elementy skúsenosti, ktoré sa dávajú 

ako fenomény. Fenomén Peirce myslí ako všetko, čo sa objaví pred mysľou, teda aj objekty 

mysle, čiže myšlienky. Fenomény vo všeobecnom slova zmysle sú teda pre Peircea širokou 

triedou javou, ktorá zahŕňa všetko od empiricky a zmyslovo pozorovateľných udalostí, ako 

napríklad dúha po daždi, cez geometrické útvary, až po snové predstavy o lietajúcich 

jednorožcoch. Fenomén nie je pravdivý, alebo nepravdivý, všeobecný, alebo konkrétny. 

                                                            
2 Valencia je v súčasnosti mnohovýznamový termín, ktorý sa síce viaže na určité jadro významu, 
avšak v aplikácii na rozličné predmety získava aj pridružené významy. V chémii je valencia mocnosť 
prvku, vo fyzike schopnosť atómov sa spájať, v lingvistike jednak vlastnosť slovies ale aj adjektív, 
využíva sa okrem toho v algebre, psychológii, topológii, matematike, ekológii, biológii atď, pričom 
odkazuje na fundamentálne vlastnosti, ktoré sa vo väčšine prípadoch spájajú na rozličných úrovniach 
s ideou čísla, či počtu. V časoch Peircea valencia ako princíp práve získavala svoje využitie vo vede, 
avšak také množstvo súčasných spôsobov využitia nebolo aktuálne. 
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Jedinou formálnou podmienkou je, že sa musí ako fenomén prezentovať a javiť mysli. V roku 

1908, vo vrcholnom období svojej tvorby, Peirce je ešte o niečo explicitnejší, a ukazuje, že v 

doktríne Ceno-pythagoreanizmu predkladá valenciu ako podmienku externej štruktúry, a to 

predovšetkým v prípadoch, kde interná štruktúra už nie je možná. Ceno-pythagoreanizmu ide 

o analýzu nerozložiteľných elementov fenomenálneho poľa vedomia, teda všetkého, čo sa 

dáva (ako fenomén) pred myseľ (pozri CP 1.288). Ako sme ukázali, fenomenálnym poľom sa 

myslí aj, a predovšetkým, priestor mysle samotný, ktorý v akte myslenia je fenomenálnou 

manifestáciou vnútorných obsahov mysle. Jednoducho, Peirce ukazuje, že jeho 

štrukturalizmus je založený na fenomenológii: „Prajem si urobiť klasifikáciu, alebo 

rozdelenie týchto nerozložiteľných elementov; teda, chcem ich triediť na rozličné druhy podľa 

ich vlastných reálnych vlastností“ (tamtiež). Táto klasifikácia sa má udiať tak, ako to 

uprednostňuje každý taxonóm v oblasti prírodných vied – klasifikáciou podľa štruktúry. 

Otázka – a je to otázka, ktorá je svojím spôsobom fundamentom jeho pragmatizmu – tak ako 

ju sformuloval v roku 1908, znie takto: „Ako je možné, že nerozložiteľné elementy majú 

rozdiel v štruktúre?“ (CP 1.289). Táto „hádanka“ je pod-otázkou ešte elementárnejšej otázky, 

ktorú Peirce kladie v jednom z jeho najpopulárnejších článkov, a to hneď v názve: „Ako 

vyjasniť naše idey?“ Aby jasnosť ideí bola možná, tvrdí v svojom najpopulárnejšom článku 

v roku 1878 Peirce, potrebujeme koncept významu, ktorý by reflektoval potrebu nielen dvoch 

kritérií jasnosti a zreteľnosti, ale aj odlišnosti, pôsobnosti, a dôsledkov významov pojmov. 

Kritérium významu založené iba na jasnosti a zreteľnosti Peirce demaskuje ako neúplné 

a dokonca detinské. Fenomenologická analýza, ktorú Peirce následne v ďalších rokoch 

predkladá, je pokračovaním riešenia úlohy hľadania kritérií významu a jasnosti ideí, a jej 

primárnym cieľom je zistiť, ako je možné klasifikovať prvky mysle a vedomia, ktoré sú 

pre potrebu následnej analýzy významových znakových štruktúr nerozložiteľné. Nepýta 

sa teda na rozdiel materiálu, ani na rozdiel v internej štruktúre, ale na štruktúru možných 

zlúčenín (compounds) internej logickej štruktúry, teda na to, čo sám nazýva externou 

štruktúrou, na ktorej je možné sledovať tie najjemnejšie – hoc limitované – rozdiely 

(tamtiež). Ako príklad významnosti klasifikácie podľa štruktúry Peirce uvádza klasifikáciu 

skupín v Mendelejovej periodickej tabuľke prvkov. Usporiadanie elektrónov vo valenčnej 

elektrónovej vrstve predkladá v súčasnom stave 18 skupín (v čase Peircea ich bolo menej). 

Valencia je najdôležitejším faktorom klasifikácie prvkov, keďže ukazuje, že prvky rovnakej 

skupiny (vertikálny stĺpec tabuľky) majú podobné chemické a fyzikálne vlastnosti. Valenčná 

klasifikácia triedi reálne prvky hmoty a klasifikuje ich podľa vlastností. S cieľom aplikovať 

vedeckú metodiku na fenomenológiu Peirce predpokladá, že ak reálne častice môžu mať 
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štruktúru cez valenciu, aj elementy fenomenálneho poľa vedomej mysle – elementy faneronu, 

ako ich sám nazýva – môžu, a aj musia byť klasifikované na základe valencie (CP 1.290). 

 Jedine tak, domnieva sa Peirce nielen ako filozof, ale aj ako vedec a logik, môžeme vyjasniť 

naše idey. 3 

 Čitateľ by pravdepodobne očakával, že Peirce v jednom zo svojich nasledujúcich 

článkov, respektíve v nejakej prednáške, či rukopise, predloží toľko spomínanú klasifikáciu. 

To mohlo očakávať aj súdobé čitateľské publikum – avšak márne. Nie však preto, lebo išlo 

o nereálny projekt. Peirce totiž takúto klasifikácia nerozložiteľných elementov fenomenálneho 

poľa už dávno predložil, a to dokonca už v roku 1867, v svojom prvom filozofickom 

publikovanom článku O novom zozname kategórií, ktorý vychádza v prestížnom vedeckom 

časopise Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Zhodnocovanie pozícií, 

ktoré Peirce predložil v svojej filozofickej prvotine sa projektujú na mnohých úrovniach jeho 

filozofickej tvorby. Predovšetkým v štrukturalistickej doktríne s podivuhodným názvom 

Ceno-pythagoreanizmus, ktorú Peirce explicitne verbalizuje dávno potom, ako sám začal 

využívať jej možnosti. Ako sa budeme v tejto štúdii snažiť poukázať, už v roku 1867 – 

v roku, keď ešte ako uznávaný a intelektuálnou verejnosťou obľúbený vedec publikuje prvý 

článok z oblasti filozofie – sa Peirce rozhodol založiť celú svoju filozofiu na štrukturálnej 

klasifikácii elementov (fenomenálnej) skúsenosti. V tej dobe však ešte po doktríne Ceno-

pythagoreanizmu nie je ani stopa. V ťažko čitateľnom a pravdepodobne najnáročnejšom texte 

                                                            
3 Z pohľadu učebnicových dejín filozofie a lingvistiky však Peirce nie je evidovaný ako originálny 
autor valenčnej aplikácie v štrukturalizme. Je ním francúzky významný lingvista Lucien Tesnière – 
spolupracovník R. Jacobsona – ktorý obdržal kredit za fúziu chemického konceptu valencie 
s lingvistickou rovinou vyjadrenia na úkor Peircea. Tesnière vypracoval a až v 1938 publikoval pod 
názvom Elementy štrukturálnej gramatiky (Éléments de syntaxe structurale) koncept gramatiky 
závislosti (dependency grammar) v rámci syntaktickej teórie, v ktorej predkladá štruktúru ako 
determinovanú vzťahom medzi slovom (hlavou) a jeho prináležitými a na slove závislými 
komponentami. Koncept chemickej valencie Tesnière použije ako metaforu v lingvistickej analýze, 
kde tento pojem referuje na súbor argumentov determinovaných verbálnym predikátom. Valencia 
slovesa – na rozdiel od tranzitivity slovesa – zahŕňa všetky argumenty, vrátane predmetu slovesa. 
Porovnajme teda Peirceove výsledeky s výsledkami Luciena Tesnièra. Podľa Peircea sú tieto typy 
valencie ako nerozložiteľné externé relačné formy: monovalenty (monaovlent), bivalenty (bivalents), 
a trivalenty (trivalents). 
Podľa Tesnièra (1938) sú tu teda tieto typy valencie: 
 
Avalentné sloveso, ako napríklad: „(Ono) Prší“. (avalentné preto, lebo v tomto zmysle    agent „ono“ 
nie je vyjadrený a nie je nahraditeľný) 
Monovalentné sloveso, má jeden argument: „(On) spí“. 
 Divalentné sloveso, viaže dva argumenty: „(On) kopol do lopty“. 
 Trivalentné sloveso, viaže tri argumenty: „(On) jej dal kvet“. 
Tetravalentné slovesá v Angličtine neevidujeme, a v iných jazykoch sú iba ak   zriadkavé. 
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jeho kariéry s názvom O novom zozname kategórií (On a New List of Categories) Peirce 

hľadá spôsob ako podať náhradu Kantovej tabuľky kategórií, ktorej systém kategórií mu 

pripadal stále viac ako opis príliš mnohých rozličných módov tej istej kategórie (CP 1.563).4 

Jeho článok nezískava veľký ohlas publika pre zložitú naráciu textu, a od tej chvíle všetci 

Peirceovi vydavatelia budú vyžadovať niekoľkonásobné korekcie a redukcie Peirceových 

textov s cieľom osloviť intelektuálne publikum „čitateľným“ príspevkom5. Peirce je nútený aj 

mnohonásobne prerábať texty, z ktorých napokon vynechá podľa jeho názoru aj 

najdôležitejšie problematiky. Výsledkom je to, že Peirce síce publikum napokon získa, ale na 

jeho prvotinu sa zabudne ako na nepodarený pokus vstúpiť do dejín filozofie hneď prvým 

filozofickým článkom.6  

II (b).   Peirceov „nový zoznam kategórií“ 

Nový zoznam kategórií má byť zoznamom len tých najelementárnejších Foriem 

poskytnutých skúsenosťou, ktoré sa v myslení objavujú. Faktorom ich klasifikácie – ako sa 

v článku svojvoľne ukáže, je valencia. Tieto formy napokon Peirce nazve univerzálne 

                                                            
4 Peirce v príprave na svoj prvý článok istú dobu tápal v snahe akoby naslepo nanovo 

roztriediť určité kategórie, až sa napokon vzdal špekulatívneho, historického, či psychologického 
prístupu a rozhodol sa napadnúť Kantove kategórie takpovediac z vlastných radov – prostredníctvom 
nástroja samotného Kanta – z pozícií formálnej logiky. Článok On a New List of Categories je vlastne 
kritickou rekonštrukciou Kantovej Kriticky Čistého Rozumu. Ako poukazuje Apel, kritickou 
rekonštrukciou sa tu myslí predloženie ekvivalentnej náhrady (Apel, 1974, 26). Peirce si nepochybne 
cení u Kanta to, čo sám realizuje; celá filozofia sa v podstate otáča akolo osi logiky. V nepublikovanej 
a nedokončenej recenzii na Abbottov preklad Kantovho Úvodu k logike, ktorú Peirce píše vo viacerých 
odlyšných verziách  v roku 1890, nachádzame podstatnú časť Peirceovej motivácie, o ktorej sa často – 
ak vôbec – nezmieňoval. Dozvedáme sa, že dištinkcia intuitívnych a diskurzívnych procesov mysle, 
ktorú Kant – aj keď úplne ako prvý neprináša, ale minimálne ju filozofii prinavracia – vymedzuje 
Kantovo myslenie voči senzualizmu, a artikuluje najcennejšie uvedomenie si v celej Kritike čistého 
rozumu, a totiž, že úplne všeobecná deskribcia existencie nie je možná (CP 1.35). Avšak veľkým 
Kantovým nedostatokom, tvrdí Peirce, bolo prílišné oddeľovanie operácií pozorovania 
a racionálnych operácií, akoby sa tie druhé spúšťali až vtedy, keď tie prvé dokončia svoju prácu 
(tamtiež). V ďaľšej verzii rovnakej recenzie sa Peirce dostáva k známej Kantovej snahe poraziť 
idealizmus v jeho vlastnej hre, ktorú nájdeme v druhom vydaní prvej Kantovej kritiky. Peirce však 
namiesto priameho odvolávania sa na Kanta napokon kladie otázku „vlastnej hry idealizmu“ vôbec, 
a ukazuje, že argumentačná základňa idealizmu sa pohybuje okolo koncepcie prítomnosti. Jeho 
filozofická prvotina O novom zozname kategórií sa má vyrovnať aj, a predovšetkým, s 
touto problematikou koncepcie prítomnosti. 

5 Ide o časopisy ako Nation, Monist, Popular Science Monthly, Proceedings of the American Academy 
of Arts and Sciences.  
6 Dokonca ešte aj v súčasnosti sú interpretátory, ktorý považujú článok O novom zozname kategórií za 
text, ktorý Peirce bude reformulovať s cieľom napraviť chyby, ktorých sa dopustil (pozri napríklad 
Short: Peirce´s Theory of Signs). Autory ako Ransdell, Colapietro, Savan,  či Liszka a iný zastávajú 
ten názor, že daný text je fundamentom Peirceovej celej tvorby, napriek tomu, že rekonštrukcii 
niektorých názorov sa samozrejme nevyhne. Peirce napokon sám počas celej kariéry ukazuje, že 
najväčším prínosom pre filozofiu, a najťažšou úlohou jeho myslenia bola jeho filozofická prvotina. 
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kategórie. Univerzálne kategórie sa stanú pre Peircea fundamentom celej jeho tvorby, ktorej 

tá známa časť z najzrozumiteľnejších článkov je len vrcholom ľadovca jeho kategoriálnej 

systematiky. Projekcie univerzálnych kategórií sú v Peirceovej tvorbe rozmanité. Majú 

doslova univerzálne využitie. Na najvšeobecnejšej úrovni sú jednak formy elementov 

myslenia, formy elementov vedomia, formy elementárnych konceptov (ktoré umožňujú 

docieliť jednotu definície a lingvistického významu), či  formy elementov reprezentácie 

(znaky). Ako uvádza Ketner a Wyttynys, podľa Peirceovej podivuhodne pomenovanej 

doktríny Ceno-pythagoreanizmu: „Relačné formy, ktoré nemôžu byť rozdelené na 

jednoduchšie formy, sú, samozrejme, nerozložiteľné (indecomposable). Peirce objavil, že sú 

tu tri nerozložiteľné externé relačné formy, monovalenty (monaovlent), bivalenty (bivalents), 

a trivalenty (trivalents). Všetky ostatné externé relačné formy sú rozložiteľné  na vzory 

(pattern) kombinácií týchto troch foriem“ (Ketner, 1998, 343)“. Toto podivuhodné slovo – 

Cenopyhtagoreanizmus – referuje na princíp ešte základnejší ako sú samotné kategórie 

(Ketner, 1998, 344). „Odkazuje na jeden z princípov, ktorý je podkladom formovania 

Peirceovho kategoriálneho systému; ten je srdcom a motorom jeho celej filozofie, ktorá je 

vlastne logikou vedy“ (tamtiež). Ketner má samozrejme na mysli metodické využitie 

štrukturalizmu, ktoré Peirce začne metodologicky zhodnocovať v podobe formálnej 

verbalizácie až v neskoršej tvorbe, hoc už v svojom prvom článku plne využíva potenciál 

doktríny, ktorú ešte nepomenoval. Predstavme si teda v krátkosti Peirceovu argumentáciu z 

jeho prvého článku. 

Aj keď, ako sme už uviedli, ide predovšetkým o rekonštrukciu Kantovho zoznamu 

kategórií, Peirceova prvotina z oblasti filozofie – článok O novom zozname kategórií – môže 

byť vykreslená aj v inom svetle ako v žiare reflektorov rekonštrukcie najmodernejšej 

filozofickej doktríny nemeckého idealizmu. Keď totiž Peirce v „Novom zozname“ predkladá 

koncepciu predikatívneho procesu ako inferencie a reprezentácie,7 skúma klasickú 

aristotelovskú problematiku „jednoty definície“8, ktorú nachádzame v Aristotelovej 

                                                            
7 Tu treba zdôrazniť, že Peirce prepája oba aspekty – reprezentáciu a inferenciu. Súčasné trendy 
nepristupujú k fúzii inferenčného a reprezentatívneho prístupu k teórii znakov a jazyka optimisticky. 
Napríklad profesor Robert Brandom (University of Pittsburgh) v svojom projekte semantického 
inferencializmu (Semantic Inferentialism) presadzuje – čo sa mu aj vo veľkej miere teoreticky darí – 
stratégiu považovať inferenciu za sémantickú kategóriu, ktorá plne zastúpi úlohu reprezentácie. Pozri: 
Brandom R. (2000): Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism. Harvard University 
Press. 
8 Aristoteles v Metafyzike ukazuje, že jeden z jeho primárnych záujmou spočíva v problematike, 
ktorá sa týka „jednoty tej veci, ktorej súhrn nazývame definíciou (logos)“ (Aristoteles, Met, 2.12, 
1037b11). V tejto problematike je koncepcia potencie (dunamis) kľúčovou vo vzťahu k 
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Metafyzike. Peirce chce ale túto problematiku riešiť úplne svojpomocne. Retrospektívne na 

svoju sebestačnosť poukazuje:  

„V Máji 1867 som pre Akadémiu v Bostone prezentoval článok v rozpätí desiatich 

strán, čo je asi 4000 slov, ktorý bol o Novom zozname kategórií. Bol to výsledok plných dvoch 

rokov intenzívnej a nepretržitej práce. Dnes ma prekvapuje, že v takom krátkom čase som 

mohol formulovať problematiku tohto charakteru takmer presne, ak sa navyše pozriem späť 

na svoje poznámky a nachádzam akou nevyhnutne zložitou cestou som dosiahol svoj cieľ. 

Pretože tento zoznam kategórií sa líši od zoznamu Aristotela, Kanta, Hegla v tom, že ašpiruje 

dosiahnuť omnoho viac. Oni iba zobrali koncepcie ktoré mali po ruke, už vypracované. Ich 

práca bola limitovaná na selekciu koncepcií... Avšak čo som sa podujal urobiť ja, bolo vrátiť 

sa k skúsenosti, v zmysle hocičoho, čo nachádzame keď si to samo vynucuje predloženie sa 

pred našu myseľ, a jeho analýzou formovať jasné koncepcie radikálne rozličných tried 

elementov, bez spoliehania sa na akékoľvek predošlé filozofovanie. To bola tá najťažšia 

úloha, ktorú som sa kedy podujal urobiť“ (Peirce (1902) In Ransdell, 1998, L75 at  

http://www.cspeirce.com/menu/library/bycsp/l75/ver1/l75v1-01.htm , p. 22-25).   

 Svoju ontológiu jazykového predikatívneho procesu teda Peirce zakladá na 

originálnej hypotéze, podľa ktorej funkciou koncepcií je redukovať rozmanitosť zmyslových 

impresií na jednotu, a podľa ktorej platnosť koncepcií spočíva v nemožnosti redukovať 

obsahy vedomia na jednotu bez náležitého predstavenia danej koncepcie (CP 1.545). Táto 

teória, ako sa nám ukazuje, má predsa len najbližšie k Aristotelovi. Jednota vedomia, ktorá sa 

získava prostredníctvom funkcie akejkoľvek všeobecnej koncepcie, je – povedané slovami 

Aristotela – jednotou tej veci, ktorej súhrn nazývame definícia (Aristoteles, Met, 2.12, 

1037b11). Napriek tomu Peirce v žiadnom prípade Aristotela nekopíruje, a pôvodne ani 

neplánuje Aristotela použiť. Progres, ktorý na takto pripravenej pôde Peirce uskutoční, mu 

totiž dovoľuje vidieť veci novou optikou a pristúpiť ku klasickým problematikám s novým 

vetrom v plachtách. Aj tento vietor však bude v sebe niesť zárodky aristotelizmu. Keď totiž 

Peirce predloží novátorskú teóriu „gradácie koncepcií,“ naberie kurz nepreskúmaných vôd, 

avšak po dlhej plavbe nakoniec opäť vstúpi do vôd aristotelizmu, a uvedomuje si, že na 

metodologické rozpracovanie konceptu „gradácie koncepcií“ – ktorú rozvíja pod názvom 

                                                                                                                                                                                          
ďalšiemu výkladu (V metafyzike sa Aristoteles vracia k problematike jednoty definície 
a prostreníctvom konceptu dunamis ponúka alternatívne riešenie problematiky). 
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semióza9 - bude predsa len potrebovať Aristotelove koncepty. Koncepcia semiózy – 

najvýznamnejší koncept Peirceovej semiotiky – má svoj pôvod v tomto vyjadrení: 

 „Táto teória dáva vzniknúť koncepcii gradácie medzi univerzálnymi koncepciami. 

Pretože jedna takáto koncepcia môže zjednocovať rozmanitosť zmyslov, a zároveň ďalšia 

môže byť požadovaná na to, aby zjednotila túto koncepciu a rozmanitosť, na ktorú je 

aplikovaná; a tak ďalej“ (CP 1.546). 

Teória zjednocovania rozmanitosti zmyslov do jednoty abstraktnej koncepcie so sebou 

prináša úlohy, cez ktoré sa len neľahko predieral aj samotný Aristoteles, keď hľadal kritériá 

jednoty definície. Peirce však veľkú časť výskumu skutočne realizuje samostatne. V duchu 

svojho štrukturalizmu pokračuje s hľadaním jednoty prostredníctvom hľadania 

najelementárnejšej univerzálnej koncepcie s výsledkom, že univerzálna koncepcia, ktorá je 

najbližšie zmyslom, je všeobecná koncepcia prítomnosti.10 Prítomnosť sa nám dáva v akte 

pozornosti vedomia. 

„Avšak, keďže akt pozornosti nemá žiadne konotácie, ale je čistou denotatívnou silou 

mysle, teda, silou ktorá upriamuje myseľ na objekt, na rozdiel od schopnosti myslieť predikát 

objektu; tak teda koncepcia prítomného vo všeobecnosti – teda všeobecné rozpoznanie toho, 

čo je obsiahnuté v pozornosti – nemá žiadnu konotáciu, a teda žiadnu adekvátnu jednotu“ (CP 

1.547). 

Keďže univerzálna koncepcia všeobecnej prítomnosti nemá potrebnú jednotu, nemôže 

byť predikátom predmetu, ani predmetom samotným. Prítomnosť nemôže obsiahnuť jednotu 

potrebnú pre predloženie všeobecnej koncepcie, ktorá je nositeľom významu. Vo filozofickej 

terminológii, tvrdí Peirce, takémuto konceptu, ktorý odkazuje na TO vo všeobecnosti, dávame 

meno „substancia“ (tamtiež). TO, Substancia, je nepoznateľný limit poznania. Z toho 

následne pre Peircea vyplýva, že jednota, ktorá spája koncepciu, je jednotou subjekt-

predikátovej propozície. Vzájomný vzťah predikátu a predmetu, oná spojitosť medzi 

predikátom a predmetom, je koncepciou bytia (CP 1.548). Koncepcia bytia ako taká však 

nemá žiaden definitívny obsah. Z toho vyplýva, že substancia a bytie sú začiatkom a koncom 

                                                            
9 Z gréckeho σημείωσις, sēmeíōsis: teda aktivita, ktorá zahŕňa znaky a produkuje význam. 
10 Videli sme na predošlých stránkach, že Peirce aj tému idealizmu postuluje ako problematiku 
koncepcie prítomnosti. Koncepcia prítomnosti však v Peirceovej filozofii ako celku hrá druhé husle 
v omnoho elementárnejšej koncepcii kontinuity, ktorá v sebe objasňuje aj koncepciu prítomnosti.  
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každej koncepcie. „Substancia je neaplikovateľná na predikát, a bytie je takisto 

neaplikovateľné na predmet (subject)“ (tamtiež).11
  

Ako ústredná sa teda Peirceom predkladá problematika oddeliteľnosti fenomenálnych 

kvalít od toho, čo ich prepája a predkladá v ich fenomenálnom javení sa. Prepájanie predikátu 

s predmetom objasňuje čistú prítomnosť ako denotatívnu zameranosť na predmety, ako aj 

schopnosť o týchto predmetoch vypovedať prostredníctvom predikatívneho výroku. Inými 

slovami, nemôžeme vypovedať o bytí predmetov bez predikátovej schémy, ktorá pripisuje 

substancii jej fenomenálne vlastnosti. Ešte jednoduchšie: nemôžeme vypovedať o bytí bez 

príslušných vlastností a aspektov bytia. Bytie ako také nemá obsah. Substancia ako 

denotatívna prítomnosť taktiež nemá jednotu významu. Iba ich spojením sa dáva možnosť 

vypovedať o predmetoch ako takých a takých. Z toho následne vyplýva fundamentálny 

predpoklad Peirceovej filozofie: všetko vypovedateľné je vypovedané vzhľadom na určitú 

ideu, vzhľadom na určitú vlastnosť. Nič nie je reprezentáciou dané absolútne, v celku svojho 

bytia. „Aj keď bytie neovplyvňuje predmet, implikuje nekonečnú určiteľnosť 

predikátu“ (tamtiež). Niečo, čo je, je také a také. Čistý postulát bytia – JE – nemá žiadnu 

zjednocujúcu argumentatívnu interpretačnú hodnotu.  

Peirce si takto hľadá systematickú metódu skúmania „univerzálnych elementárnych 

koncepcií, ktoré by mohli byť prostredníkmi medzi rozmanitosťou substancie a jednotou 

bytia“ (CP 1.550). Prechod od jedného k druhému, teda od jednoty bytia k rozmanitosti 

substancie, je lemovaný univerzálnymi koncepciami, ktoré potrebujeme objaviť.12 Tieto tri 

koncepcie napokon Peirce charakterizuje ako Kvalitu, Reláciu, a Reprezentáciu. Predkladá 

sa teda týchto päť kategórií, ktoré sú nevyhnutné pre využitie subjekt-predikátovej schémy: 

 

 

                                                            
11 Peirceovo rozvíjanie a kritické nahrádzanie Kantovej kategorickej schémy sa v mnohom priblíži 
spôsobu, akým predkladal kategórie Aristoteles, a to predovšetkým v spôsobe a predpoklade relácie 
bytia a kategórií, ktoré sú prepojené v idey jazyka (výrazu, znaku, propozície, sylogizmu) bez potreby 
postulovať transcendentálnu dedukciu kategórií, ktorých funkcia je predpokladom pre ľudskú 
skúsenosť vôbec. Ransdell sa však domnieva, že Peirce už v tomto článku explicitne odkazuje na 
Aristotela, keď koncipuje substanciu (úsia) v jeho duchu ako ultimátny predmet (objekt) predikácie.  
12 V tomto procese – ako by mohol niekto predpokladať – sa Peirce neriadi introspekciou. Dôkladne 
na to sám upozorňuje, a v troch publikáciách, ktoré budu nasledovať, sa jasne vymedzí voči 
introspekcii v akejkoľvek oblasti filozofie a logiky. V tomto procese hľadania totiž nič nie je 
predložené vzhľadom na subjektívne elementy vedomia, ktoré nemôžu byť bezpečne odvodené 
z objektívnych elementov (CP 1.550). 
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Bytie; Kvalita; Relácia; Reprezentácia; Substancia  

Táto pätica kategórií sa len o čosi neskôr transformuje na tri13: „Substancia (To, alebo 

prítomné vo všeobecnosti) a Bytie (čo je) sú začiatkom a koncom myslenia. Tie sú neskôr 

vyčlenené zo zoznamu kategórií, pretože sa dokáže, že sú vlastne nepoznateľným limitom 

poznávania (incognizable limit of cognition), a teda nie sú súčasťou pravého poznávania“ 

(Parker, 1998, 9).  

Peirceove štrukturalistické a klasifikačné zámery z jeho filozofickej prvotiny sa však 

nezastavili predložením univerzálnych kategórií. Fundamentom celej jeho neskorej filozofie 

a semiotiky sa stane štrukturálna projekcia predovšetkým tretej kategórie – reprezentácie. Tri 

druhy reprezentácie, ako sú predstavené v článku O novom zozname kategórií, sú: po prvé, 

relácie k objektom, ktoré majú v určitej kvalite úplné/ozajstné príbuzenstvo, teda ide 

o podobnosť/spodobovanie (likenesses); po druhé, relácie k objektom v korešpondencii 

vzhľadom na fakt, a tie sa nazývajú indexy, alebo znaky (indices or signs); po tretie, relácie 

k objektom, ktorých základ je prisúdený charakter (imputed character), a tie sú všeobecné 

znaky, respektíve symboly (tamtiež). Na základe tejto klasifikácie reprezentácií vzniká jeho 

známe semiotické rozdelenie znakov na ikonu, index a symbol. 

II (c). Retrospektívne zhodnotenie nového zoznamu  

 „A priori“, či „a posteriori“? 

V retrospektívnom pohľade, v roku 1902, Peirce charakterizuje svoje univerzálne 

kategórie nasledovne: 

                                                            
13 Nasledujúca tabuľka zhŕňa chronologické posuny pojmového vyjadrenia troch 

univerzálnych kategórií. 

1867 KVALITA RELÁCIA REPREZENTÁCIA 

1894 MONÁDA DYÁDA POLYÁDA/TRIÁDA 

1899 NE-RELAČNÉ   PRVKY DUÁLNE   RELÁCIE  PLURÁLNE   RELÁCIE 

1902 
(prevažne) 

     PRÍCHUŤ (flavor) REAKCIA MEDIÁCIA 

1905  KVALITY    POCITU   DIADICKÉ  RELÁCIE  PREDIKÁCIE REPREZENTÁCIÍ 

1907 PRVOSŤ DRUHOSŤ TREŤOSŤ 
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„Nie je žiadna štvrtá (kategória – J.Ž), ako bude dokázané. Tento zoznam kategórií 

môže byť od ostatných odlíšený ako Ceno-Pythagorejské Kategórie, z dôvodu ich spojenia 

s číslami. V podstate súhlasia s Heglovými tromi momentmi. ... Predpokladal som, že možno 

Pytagoras ich priniesol z Medie alebo Arie; ale opatrné prešetrenie ma presvedčilo, že medzi 

Pythagorejcami nebol najmenší náznak prístupu k niečomu, čo by aspoň pripomínalo 

kategórie“ ('Minute Logic', CP 2.87, c.1902). 

V nikdy nepublikovanom, avšak pravdepodobne už dokončenom článku A Survey of 

Pragmaticism z roku 1907 opäť retrospektívne zhodnocuje svoju filozofickú prvotinu. Jeho 

tón je istejší, poznačený desaťročiami štúdia problematiky:  

„Síce menej samozrejmý – aj keď demonštrovateľný – je fakt, že žiaden nerozložiteľný 

koncept nemá vyššiu valenciu (ako tri – J.Ž.). Medzi mojimi článkami sú analýzy väčšieho 

počtu ako by som mohol uviesť. Sú zväčša komplexnejšie, ako by sa dalo predpokladať. Tak 

teda, relácia medzi štyrmi väzbami nesymetrického atómu uhlíka pozostáva z dvatsiatich-

štyroch triadických relácií. Dôsledná analýza však ukazuje, že trom stupňom valencie 

nerozložiteľných konceptov (indecomposable concepts) zodpovedajú tri triedy vlastností 

predikátov. Prvá prichádza „prvosť,“ alebo pozitívna vnútorná vlastnosť predmetu; druhá 

prichádza „druhosť,“ alebo hrubá sila jedného predmetu alebo substancie na ostatné, a to 

bez ohľadu na zákon, alebo na iný tretí predmet; tretia prichádza „treťosť,“ alebo mentálny, 

či kvázi-mentály (quasi-mental) vplyv jedného predmetu na druhý v relácii k tretiemu. Keďže 

demonštrácia tejto propozície je príliš chladná a odmeraná vzhľadom na infantilnú logiku 

dnešnej doby (ktorá sa však rapídne prebúdza), uprednostnil som problematické predloženie 

hypotézy, ktorá má byť potvrdená pozorovaním. To málo čím som prispel k pragmatizmu bolo 

v každom ohľade celkom plodom tohto vývoja formálnej logiky, a je hodnotné viac ako celok 

mojej ostatnej práce, ako čas isto ukáže“ (CP 5.469). 

 

Peirce podáva 40 rokov po napísaní prvého textu na túto tému pomocnú ruku v snahe 

nájsť čitateľa, ktorý by mu porozumel. Jasne ukazuje, že tri univerzálne kategórie sú vlastne 

synonymom pre tri stupne valencie nerozložiteľných konceptov, ktorým zodpovedajú tri 

triedy vlastností predikátov. Predikát – videli sme už v roku 1867 – je to, čo pripísaním 

určitej špecifickej vlastnosti zároveň nevyhnutne pripisuje predmetu bytie.14 Medzi 

                                                            
14 V roku 1902 Peirce zároveň ukazuje v článku Nové elementy (Kaina Stoicheia), že definícia takúto 
vlastnosť nemá. 
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vágnosťou a neurčitosťou konceptu bytia, ktoré vzniká ako aplikácia predikátu na predmet, 

teda v procese pripísania substancii určité konkrétne vlastnosti, ktoré od nej sú oddeliteľné 

výlučne abstrakciou, stoja tri triedy, ktoré pripisujú konkrétnej substancii, t.j. predmetu, tri 

fundamentálne neredukovateľné stupne bytia. 

„Prvé je to, čoho bytie je jednoducho v sebe samom, bez referencie k čomukoľvek 

inému, bez toho, aby za niečím stálo. Druhé je to, čo je sebou cez silu toho, ku ktorému je 

druhé. Tretie je to, čo je sebou prostredníctvom vecí, medzi ktorými mediuje, a ktoré spája vo 

vzájomnej relácii“ (CP 1.356).15 

Ako si však Peirce môže byť istý, že kategórie sú práve tri? Je jeho predloženie 

kategórií realizované metódou a priori, alebo a posteriori? Táto otázka interného 

metodologického charakteru bude sužovať Peirceovu myseľ po dlhú dobu. Až v roku 1902 je 

Peirce jednoznačne presvedčený o a posteriori dedukcii kategórií, keďže tie sú založené na 

klasifikácii nerozložiteľných elementov fenomenálneho poľa. V roku 1902 teda vidí svoj 

príspevok o novom zozname Peirce takto: 

 

„Tento zoznam je našťastie veľmi krátky. V zhode s Aristotelovou Substanciou 

predkladám dve koncepcie, ktoré volám Bytie a Substancia, avšak k jeho deviatim Akcidentom 

nachádzam len tri korešpondujúce prvky, Kvalitu, Reakciu, Mediáciu. Získaním zoznamu 

týchto troch elementov skúsenosti, (keďže Bytie a Substancia sú odlišnej povahy), úloha predo 

mnou bola zložená z úlohy zadržať tri idey, ktoré nikdy neboli adekvátne uchopené jasne 

a zrozumiteľne, a z úlohy sledovať všetky ich módy kombinácií“ (Peirce (1902) In Ransdell, 

1998, L75 at  http://www.cspeirce.com/menu/library/bycsp/l75/ver1/l75v1-01.htm , p. 22-25).   

Tá druhá úloha sa však nakoniec ukázala byť o čosi zložitejšia. Peirce si po rokoch 

hľadania uvedomil, že kombinácie kategórií sa musia dávať samé z povahy vecí, a že 

poctivosť myslenia nedokáže vynahradiť to, čo je tu potrebné: vyčkať na to, keď si jednotlivé 

„zlúčeniny“ urobia podmienky na ich objavenie sa (tamtiež). Avšak vyčkávanie akoby bolo 

márne. Peirce sa po rokoch nakoniec usiluje vyvrátiť sebaklam, ktorý sa tak dlho snažil 

obhájiť: 
                                                            
15 V 1886 mení svoje rukopisy nadväzujúce na Architektúru teórií pod názvom Jeden, Dva, Tri: 
Kantovké kategórie (One, Two, Three: Kantian Categories) na Odhad v hádanke (A Guess at the 
Riddle (1887-88)). Tento taktiež nedokončený článok dostupný vo forme, v akej ho Peirce zanechal, 
v Collected Papers (CP 1.354 - CP 1.416) čitateľovi predstavuje reálne triády v rozličných vedeckých 
disciplínach. Sú to triády v zdôvodňovaní, metafyzike, psychológii, fyziológii, biológii, fyzike, 
sociológii, a napokon v teológii. Peirce upovedomuje čitateľa o podkladoch, ktoré derivujú triády 
v rozličných vedeckých disciplínach 
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„Strávil som päť rokov neúnavne, áno, vášnivo hľadajúc fakty, ktoré by vyvrátili môj 

zoznam. Nikdy v mojom živote som nebol tak dôkladne vážny, ako som bol v tomto dlhom boji. 

Bolo to márne. Všetko, čo sľubovalo vyvrátiť zoznam, keď sa to dôkladne preštudovalo, iba ho 

potvrdilo. Dôkazy sa stali neodolateľné. Potom to, v čom som zlyhal, musí byť prípustné“ 

(tamtiež). 

V edičnej poznámke od Ransdella (1998, 24) čítame: „Peirce očividne myslí to, že 

zlyhal v nájdení foriem kombinácií kategórií. Jeho pointa, zdá sa, spočíva v tom, že tie sa 

nedajú zistiť a priori“. V piatom náčrte k svojim Memoárom teda Peirce napokon píše: ´Tieto 

tri kategórie sú zložené početnými spôsobmi, ktoré môžu byť vnímané iba prostredníctvom 

skúsenosti. Nemôžu byť vystavané aktom čistého myslenia. Niektoré z týchto foriem 

kompozícií musia byť starostlivo preskúmané z cieľom získať zreteľne odlišné koncepcie, 

ktorými sa vybuduje teória logiky´“ (tamtiež).  

Peirce sa napokon rozhodol v jednom bode: kategórie sú odvodené z prameňa 

skúsenosti. Napriek ťažkostiam spojených s roztriedením foriem kompozícií kategórií 

Peirceova snaha bola nakoniec korunovaná aspoň v jednom bode: „všeobecná metóda 

výskumu“ mohla byť jasne prezentovaná (Peirce, 1998, 25). To však neznamenalo víťazstvo. 

Od tohto bodu totiž nebolo možné – sťažuje sa Peirce – prezentovať vlastné názory na 

akúkoľvek časť logiky ak bola oddelená od celku (MS L75.3-9). „To málo, čo som 

publikoval, muselo byť stručné a fragmentárne“ (MS L75.60-64). Vydavatelia, ako je zrejmé, 

nemali z rozsahu a nemenej ani z komplexnosti Peirceových textov radosť. Peirce teda hľadal 

iné cesty, no ani jeho dve pokusy vydať rozsiahlu publikáciu o logike nebola zrealizovaná, čo 

sa nakoniec ukáže podľa jeho vlastných slov ako výhoda. Zocelený týmto 35 ročným 

vývojom vlastného štúdia logiky, v ktorom po celý čas bojuje s vlastným seba-vyjdrením, sa 

totiž cíti byť konečne v svojich názoroch istý, zrozumiteľný, a presvedčivý (tamtiež). 

 Tri kategórie ako STOICHEIA 

 Nepriamo a rafinovane však napokon naznačuje, že je to predsa len Aristoteles, ktorý 

sa najviac približuje jeho vízii, a ktorému vďačí za veľa. V článku z roku 1902 s názvom 

„NEW ELEMENTS (Kaina Stoicheia)“ (MS 517 (1904); EP2, 300-324), teda „Nové 

elementy“, Peirce nepriamo ukazuje, že elementy, ktoré chcel počas celej tvorby štrukturálne 

klasifikovať, sú vlastne STOICHEIA. Priame spojenie medzi Aristotelom a Stoicheia Peirce 

neartikuluje, avšak názov článku a viaceré odkazy na Aristotela naznačujú súvislosť. V diele 
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Fyzika a Metafyzika Aristoteles postuluje tri princípy, respektíve prvky vecí – stoicheion. 

V 5. knihe Metyfyziky sa STOICHEION vykladá v zmysle PRVOK (živel) v týchto 

významoch: 

(1) „to, z čoho sa niečo skladá ako z prvej zložky, a čo sa, čo sa týka druhu, nedá deliť 

na iný druh“ (Met, Kniha 5, 1014a, 25 - 30).  

(2a) „to, čo súc malé a jedno prospieva mnohému“ (Met, Kniha 5, 1014b, 5 -  10). 

(2b) to, čo je ako v najvyššej miere obecné obsiahnuté buď vo všetkých, alebo 

mnohých veciach. (Met, Kniha 5, 1014b, 10 - 15). 

Po zvážení všetkých asociácií vychádza takýto výsledok: Peirce ako vedec a štrukturalista 

naturalizuje svoju filozofiu natoľko, že ukazuje, že kategórie nášho myslenia by mali byť 

princípy v zmysle prvkov (živlov). Aristoteles kategórie a prvky takto priamo nespájal, a tu sa 

ukazuje akým spôsobom Peirce bude využívať Aristotela. Vo väčšine prípadov elegantne 

využije jeho koncepcie, aby sám artikuloval elementárne odlišné pozície. Aj čo sa týka počtu 

princípov nachádzame blízku asociáciu medzi Peirceovým a Aristotelovým uvažovaním. 

Otázka počtu princípov sa tematizuje Aristotelom nie v Metafyzike, ale Fyzike (ide o akýsi 

prototyp valenčnej štrukturálnej analýzy):  

„V súvislosti s tým je potrebné pojednať o otázke, či sú princípy dva, tri, alebo viacej. 

Pretože nie je možné, aby bol jeden, pretože protiva nie je jedna, a nie je možné, aby ich bol 

neobmedzený počet, pretože by potom súce nemohlo byť predmetom vedenia, a keďže 

v každom jednom rode je jedna dvojica protív, súcno však je jeden určitý rod“ (Aristoteles, 

FYZ. 189a). 

 Antonín Kříž (tamtiež) ukazuje, že čo sa týka základných princípov (stoicheion), 

podľa Aristotela si s dvojicou protív nevystačíme z toho dôvodu, že na protivy niečo pôsobí, 

čo umožňuje ich interakciu, a preto, lebo protivy sú predikáty jedného subjektu. Aristotelove 

závery sú teda také, že: „Nie je ani jeden prvotný základ (stoicheion), ani ich nie je viac ako 

dva, alebo tri“ (Aristoteles, Fyz. 189b). „Pretože nemôže byť iba jeden, lebo jedno nie je sebe 

protikladom, ani viac ako tri, pretože by muselo byť viac protikladov“ (Kříž, 2009, 249). Aj 

keď Peirce o tom explicitne odmieta vypovedať, je viac ako pravdepodobné, že Peirceové 

kategórie – (aj keď tak Peirceom neboli pôvodne plánované) – sú analógiou štrukturálnym 

ontologickým elementom, ktoré explicitne ako prvý formuluje už Aristoteles vo Fyzike. 
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V roku 1905, v letných prednáškach Adirondack Summer School Lectures, ktoré 

Peirce venuje povahe a klasifikácii vied, sa opäť venuje problematike klasifikácie cez prizmu 

štrukturalizmu, a  ukazuje svojmu publiku, že ak sa má udiať nejaká formálna klasifikácia 

fenomenálneho poľa, musí byť založená na valencii (CP 1.292) Podľa Peircea je ďalej 

a priori nemožné, aby bolo viac ako tri univerzálne kategórie (pozri CP 1.298-299). „Nič nie 

je jednoduchšie; nič vo filozofii nie je dôležitejšie“, tvrdí Peirce (CP 1.298). „Nachádzame 

teda a priori, že sú tu tri kategórie nerozložiteľných elementov, ktoré máme očakávať vo 

fanerone: tie ktoré sú jednoducho pozitívne celky, tie, ktoré obsahujú závislosť, ale sa 

nekombinujú, a tie, ktoré sa kombinujú“ (CP 1.299). Peirce tu hovorí o „istej dávke a 

priority“ a nemyslí „čisto a priori“. Akú dávku a priority má Peirce na mysli? Prečo sa vrátil 

v prednáškach z roku 1905 k a priori rétorike, keď sa jej už raz definitívne v roku 1902 

vzdal? Odpoveď by nám mohla dať štúdia približne z roku 1903 Nomenklatúra a rozdelenie 

triadických relácií, čo sa týka ich determinácie ("Nomenclature and Divisions of Triadic 

Relations, as far as they are determined"):  

„Princípy a analógie Fenomenológie nám umožňujú opísať, aspoň približne, ako majú 

klasifikácie triadických relácií vyzerať. Ale až kým sa nestretneme s rozličnými druhmi 

a posteriori, a nebudeme vedení k rozpoznaniu ich dôležitosti, a priori opis znamená málo; 

nie úplne nič, ale málo. Aj keď už budeme identifikovať variety, ktorých sme sa dožadovali 

a priori, s varietami, ktoré nám reflexívna skúsenosť predkladá ako dôležité, ostáva ešte veľa 

práce, aby sme sa uistili, že kategorizácie, ktorú sme našli a posteriori, sú presne tie, ktoré 

sme predikovali a priori. Vo väčšine prípadoch zistíme, že nie sú úplne identické, čomu 

vďačíme dôkladnosti reflexívnej skúsenosti. Až po ďalšej húževnatej analýze sme schopní 

napokon usporiadať do systému koncepcie, ku ktorým nás viedla skúsenosť. V prípade 

triadických relácií, žiadna časť tejto práce nebola doposiaľ dostatočne vykonaná, iba ak 

najdôležitejšia trieda triadických relácií, trieda znakov, alebo reprezentamenov, vo vzťahu 

k ich objektom a interpretantom“ (CP 2.233).  

 

Trieda znakov, o ktorej Peirce hovorí, sa vo vrcholnom období Peirceovej tvorby stane 

najdiskutovanejšou témou, ktorej význam zhodnocuje aj súčasná semiotika. Zaužívaným 

pravidlom v priebehu posledného storočia, v ktorom pragmatizmus ušiel „hrobárovi z lopaty“ 

vďaka spojeniu s novopozitivizmom a postmodernou, sa stalo úplné odmietnutie Peirceovej 

ontológie, na ktorej je celá jeho semiotika vystavaná; ontológie, ktorá prostredníctvom súhry 
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istej dávky a priori metódy s metódou a posteriori predkladá tri univerzálne nerozložiteľné 

koncepcie ako elementy skúsenosti a mysle, a tieto tri univerzálne kategórie analyzuje 

v širšom horizonte teórie predikatívnych procesov v duchu aristotelizmu. Súčasná 

interpretácia Peirceovho – dnes už historického – diela, usiluje prinavrátiť Peirceovi 

systematickosť, ktorá je jeho dielu vlastná. Ako ukazujú posledné roky výskumu, takýto 

prístup prináša ovocie v možnosti plnohodnotnejšie a zrozumiteľnejšie interpretovať samotné 

koncepty Peirceovej semiotiky. Tento článok si stanovuje za cieľ prispieť k úlohe vykresliť 

Peirceovo dielo ako systematickú semiotickú ontológiu, ktorá sa – síce s početnými revíziami 

– kontinuálne vyvíjala až v prepracovanú semiotiku, ktorú Peirce napriek ontologickým 

aspektom rozvíja a systematizuje jednak ako logiku v najvšeobecnejšom slova zmysle, ako aj 

logiku v zmysle vedeckej metodológie. 

III. „Pohyb“ a „proces“ v aplikácii Peirceovej semiotiky 

V tejto tretej časti výskumu sa zameriavame na štyri body, uvedené v úvode tohto 

článku. V predchádzajúcich častiach sme naznačili súvislosti a význam prvých dvoch zo 

štyroch rámcov: 

A. Aristotelova problematika „jednoty definície“ (v zmysle LOGOS), ktorú nachádzame  

v metafyzike, a jej voľné tematizovanie u Peircea v článku O novom zozname 

kategórií. 

B. Aristotelove tri princípy, resp. prvky (STOICHEION) a ich voľné tematizovanie  

u Peircea v podobe troch univerzálnych kategórií.  

V tejto časti ukážeme, ako sme v rámci výskumu pristupovali k ďalším dvom 

problematikám: 

C. Využitie dvoch Aristotelových foriem príčinnosti pohybu v aplikácii na problematiky  

semiotiky spojené s úlohou analyzovania procesov, v ktorých sa znaky 

nachádzajú. 

D. Aplikácia  „aristotelicity“ na problematiku definície kontinuity a kontinua.  

Čo najstručnejšie by sa dalo vyjadriť kritérium výberu daných problematík 

nasledovne: V článku ukazujeme, že Peirce analogicky Aristotelovi predkladá problematiku 
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jednoty definície (v zmysle LOGOS), s ktorou sa chce vyrovnať sám. AVŠAK - Tak ako 

Aristoteles, a prostredníctvom aplikácie jeho konceptov, postupuje tak ako on – a uvedomuje 

si, že pri tejto problematike je potrebné oprieť sa o koncept potencie (dunamis); koncept 

nedeliteľnosti v zmysle kontinuity (syneches); a konceptu príčinnosti pohybu (telos). To 

vyplýva z Aristotelovej definície, podľa ktorej jedno je to, čo má jeden pohyb a jednu príčinu 

pohybu a je ako takto sa pohybujúce nedeliteľné v zmysle kontinuálne, a v procese 

prechodu od potencie k aktualite. Preto problematika jednoty definície je analyzovaná 

v intenciách daných konceptov. Pristúpme k samotnému výkladu. 

III (a). Doktríny tychizmu a synechizmu v semiotickej aplikácii 

V semiotickej aplikácii štrukturalistickej analýzy, na ktorú sa táto zvyšná časť článku 

zameriava, predkladáme kľúčový aspekt Peirceovej teórie znakov, ktorý organizuje výstavbu 

Peirceovej argumentácie. Ide o pohyb, respektíve proces. V relácii k semiotike je koncept 

pohybu fundamentálny. Podľa Peircea je totiž semiotika predovšetkým skúmaním procesov, 

v ktorých sa znaky nachádzajú. Ide tu jednak o procesy akcie a pôsobnosti znakov, ako aj 

o procesy vedomia a mysle pri mentálnych operáciách, prostredníctvom ktorých myseľ so 

znakmi narába. Bez skúmania procesov nemožno skúmať ani znaky samotné. Tento fakt bol 

vyjadrený už Augustínom Auréliom v diele De Doctrina Christiania. Augustin (Augustin, De 

Doctrina Christiania, Book I, ¶2, riadky 1 – 2), ako prvý ukázal, že znaky nemôžu byť 

objasnené prostredníctvom procesu a akcie bežnej kauzálnej (Peirce by povedal dyadickej, 

mechanistickej) interakcie, ktorá sa môže odohrať jedine medzi existujúcimi objektmi. 

Augustínov záver je teda taký, že pozornosť pri štúdiu znakov sa má zamerať nie na 

existenciu, ale na signifikáciu (Deely, 2009, 37).16 Na tú sa Peirce aj zameral. Kde však nájsť 

koncepciu pohybu znakov? Augustín totiž síce verbalizuje túto potrebu, ale jeho dielo, ktoré 

je obhajobou doktríny kresťanstva viac neponúka. Peirce prešiel dlhým vývojom skúmania 

procesov, ktoré by bolo možné aplikovať na akciu znakov – takzvanú semiózu. Napokon, po 

                                                            
16 Stredoveký učenec John Poinsot až o celých 12 storočí neskôr – začiatkom 17-teho storočia – 
prichádza ako prvý zo systematickou projekciou realizácie Augustínom navrhnutej vedy o znakoch 
ako triadických reláciách, ktorých základnou vlastnosťou je reprezentácia a základnou funkciou je 
signifikácia. V oboch prípadoch je predpokladom, že formálna stránka znaku je definovateľná len 
prostredníctvom štúdia akcie (pohybu a procesu) a funkcie znakov. Až v 16. storočí však 
rozpadajúce sa stredoveké myslenie už ako ideová renesancia ponúka alternatívne koncepty 
predkladajúce akciu a funkciu znakov ako ústrenú problematiku filozofie (pričom u Augustína tomu 
ešte tak nebolo). Peirce preto nemôže čerpať z Augustína, ktorého dielo De Doctrina Christiania nemá 
v dobe Peircea miesto v intelektuálnych a vedeckých kruhoch, ak vôbec v tých, kam patrí – 
kresťansko-teologických. (čo sa týka Poinsota, jeho dielo bolo pred 150 rokmi ešte úplne neznáme 
a stratené v európskych archívoch). 
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preštudovaní obrovských kvánt stredovekej a novovekej literatúry sa neuspokojený Peirce 

obracia na Aristotela. Problematika pohybu a procesu potrebuje trojaké zázemie. Na jednej 

strane je potrebné objasniť kontinuitu procesov, na druhej strane ich cielenosť a účelnosť, 

na strane tretej ich potentnosť a aktuálnosť. Týka sa to tak ako formálnej stránky 

lingvistických štruktúr ako nositeľov významu v procese sprostredkovania tohto významu, tak 

aj fyziologicko-psychologických procesov mysle v danom procese sprostredkovania 

významu. Vo všetkých troch  prípadoch si Peirce pomôže Aristotelom. Na nasledujúcich 

stránkach teda sledujeme Peirceov štrukturalizmus pri využívaní definície kontinuity a dvoch 

foriem príčinnosti. Zatiaľ čo prvú tému Peirce rozvíja pod doktrínou synechizmu, tá druhá 

nachádza aplikáciu v jeho doktríne tychizmu. Napokon sa pozrieme aj na tretí aspekt 

aplikácie aristotelizmu, a to konkrétne v doktríne tychistického idealizmu, ktorá využíva 

Aristotelove definície potencie, aby sme poukázali na nutnosť, ktorú Peirceova semiotika 

postuluje; totiž nutnosť zahrnúť potenciu ako reálny faktor do akejkoľvek všeobecnej 

definície. Táto úloha je o to ťažšia z dôvodu, že Peirce účinky všetkých svojich doktrín 

vzájomne prepája, a to nielen jeho interpretátorom, ale jemu samému – ako sa často v listoch 

priateľom a kolegom sťažoval – zabraňuje obsiahnuť všetky aplikácie daných doktrín 

v rozmanitých vzájomných reláciách.  

o  Príčinnosť a tychizmus 

Vo vrcholnom období svojej tvorby, v roku, ktorý sme už viac krát v tomto článku 

uviedli – v roku 1902 – Peirce v hľadaní uspokojivého konceptu pohybu napokon siahne až 

k pôvodným ideám teleologického myslenia ako takého a aplikuje Aristotelove rozdelenie 

štyroch príčin. Vo Fyzike Aristoteles (189a) ukazuje, že sú štyri príčiny: hé hýle (causa 

materialis, látka); to eidos (causa formalis, tvar, forma); to hothen hé arché tés kinéseós 

(causa efficiens, pôsobiaca príčina); to telos (causa finalis, účelová príčina) (Phys. II 3, 194b 

23n; pozri Kříž In Aristoteles 2009, 233). Peirce si však vyberá len posledné dve. Ako sa 

domnieva Short (2006, 136), pravdepodobne považoval za samozrejmé vybrať tie príčiny, 

ktoré sa týkajú stávania sa (pôsobiaca príčina, účelová príčina) a vynechať tie, ktoré sa týkajú 

bytia (látková príčina, formálna príčina). Na základe Aristotelovej pôsobiacej príčiny 

(latinský preklad: causa efficiens) a účelovej príčiny (causa finalis) Peirce rozlišuje dva typy 

príčinnosti: účinná príčina (efficient causation) a finálna príčina (final causation) (pozri CP 

1.211). Na základe tohto Aristotelom inšpirovaného delenia Peirce následne predkladá – ako 

ináč, podľa Formy – dva typy procesov, ktoré dáva do kontrastu a aplikuje ich na výskum 
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v oblasti akcie znakov: procesy riadené účinnou príčinou a procesy riadené finálnou 

príčinou.  

Dané procesy sa od seba líšia predovšetkým čo sa týka ich výsledku. U procesov 

riadených finálnou príčinou (causa finalis) „všeobecný výsledok môže byť spôsobený raz 

jedným spôsobom, inokedy iným spôsobom. Finálna príčinnosť nedeterminuje akým 

konkrétnym spôsobom sa výsledok privodí, determinuje len to, že výsledok má mať určitý 

všeobecný charakter (CP 1.211 – 212). Procesy riadené účinnou príčinou (causa efficiens) sú 

iné. „Účinná príčinnosť, na strane druhej, je nutkanie determinované partikulárnym stavom 

vecí, a je to nutkanie spôsobujúce, že situácia sa začne meniť úplne determinovaným 

spôsobom; a aký bude všeobecný charakter výsledku sa v žiadnom ohľade účinnej príčinnosti 

netýka“ (tamtiež).  Jeden druh procesu teda zahŕňa rozmanité kroky a jeden konštantný typ 

výsledku, zatiaľ čo druhý konštantné pravidlo riadiace následnosť krokov daného procesu 

s premenným výsledkom. 

 Tychizmus (aj) ako „doktrína reálnej modality“  

T. L. Short však ukazuje, že Peirceov koncept finálnej kauzality, tak ako je inšpirovaný 

Aristotelom, je zároveň v rozpore so samotnou Aristotelovou koncepciou (Short, 2006, 136 – 

150). Aristoteles totiž považoval regularitu procesu za fundament účelnosti procesu. Ak 

o nejakom procese povieme, že nie je náhodný, že má telos, v takom prípade je podľa 

Aristotela účelný, a nemôže byť nechaný napospas náhodnosti krokov, ktoré by nejako 

dospeli k výsledku, ako to predkladá Peirce v svojej vízii finálnej príčinnosti, kde jednotlivé 

fázy procesu nemusia byť konštantné. Aristoteles to formuluje jasne: „Pretože zuby a všetky 

ostatné prirodzené veci (veci majúce telos) buď konštantne, alebo normálne prichádzajú 

daným spôsobom; ale o žiadnych výsledkoch šance či spontánnosti to neplatí“ (Aristoteles, 

Phys. II, 8:198b35, Hardie and Gaye, trans, IN Short, 2006, 137).  

Vidíme tu teda fundamentálny rozdiel medzi Aristotelovým a Peirceovým poňatím finálnej 

kauzality. Zatiaľ čo Aristoteles vylúčil z finálnej kauzality šancu, spontánnosť, Peirce šancu 

vníma ako esenciálnu a neodmysliteľnú prísadu finálnej kauzality. Z tejto pozície plynie 

aspoň jedna značná výhoda. Zatiaľ čo v Aristotelovej koncepcii nie je miesto pre skutočnú 

kreativitu, či už na úrovni organického života, umenia, či vedy, Peirce dokáže svojím 

konceptom objasniť vznik nových foriem štruktúr na všetkých úrovniach (Short, 2006, 137). 

Peirce prichádza ku koncept teleológie, ktorý v seba zahŕňa aj reálnu šancu a spontaneitu 

v podobe nekonštantnosti, respektíve nedeterminovanosti celého priebehu realizácie nejakého 
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účelu. Tu by sa hodil oxymoron nedeterminovaná determinovanosť. Akokoľvek sa toto 

oxymoronické vyjadrenie môže zdať neprirodzené, ako východiskové ho prijímajú súčasné 

teórie chaosu a komplexity, ktoré študujú správanie dynamických systémov vysoko 

senzitívnych na pôvodnosť podmienok procesov. Peirce napokon bol veľmi dobre 

oboznámený z matematickými a topologickými teóriami Poincarého, ktoré sú vnímané ako 

prvé teórie chaosu a komplexity dynamických systémov. Základnou črtou dynamických 

procesov, ktoré teórie komplexity študujú, je, že už minimálna zmena pôvodných podmienok 

spôsobí nepredvídateľné dôsledky v správaní sa systému, a to aj pri deterministických 

procesoch. To znamená, že aj deje a procesy, ktoré majú budúcu dynamiku úplne 

determinovanú pôvodným stavom, sú nepredvídateľné, nemechanistické, a toto správanie sa 

volá deterministický chaos, respektíve jednoducho chaos. V porovnaní s mnohými súčasnými 

konceptmi má Peirceova štrukturálne fundovaná koncepcia chaosu ako finálna kauzalita 

veľkú výhodu v tom, že umožňuje výskum nekonštantných aj účelných procesov zároveň 

(respektíve procesov, ktoré sú nekonštantné a účelné zároveň), tak ako na kultúrnej, tak aj 

na fyzikálnej rovine. V poslednom článku ktorý Peirce za svojho života publikoval, sa 

dozvedáme, že možnosť (possibility) nie je len konštruktom mysle vyvstávajúcou z reality 

kvalít objektov, ale je sama skutočným a reálnym faktom. Každý pragmaticista by sa teda mal 

podľa Peircea podpísať pod doktrínu skutočnej modality (real Modality), ktorá zahŕňa reálnu 

Nevyhnutnosť (real Neccesity) a reálnu Možnosť (real Possibility)17 (5.458). „Tým, že je 

zákon alebo všeobecný fakt všeobecný, týka sa potenciálneho sveta kvalít; tým, že je fakt, 

týka sa skutočného sveta reality“ (kurzíva J.Ž.) (Peirce In Mihina Višňovský, 1998, s. 95). 

Koncept reálnej modality je v najvšeobecnejšom zmysle synonymom pre finálnu 

kauzalitu.  

Roman Jacobson vidí v tejto Peirceovej teórii počiatok – a ozaj vydarený počiatok – dejín 

štrukturalizmu. Od jedného z najvplyvnejších spomedzi semiotikov, lingvistov, 

a štrukturalistov Európy je to naozaj neočakávaný, ale zaslúžený kompliment; o to viac, keď 

poukáže, že z nepoznaného počiatku dejín štrukturalizmu sa môže napokon stať sľubná 

budúcnosť nielen pre štrukturalistické teórie, ale aj pre semiotiku a lingvistiku vôbec. Veľkou 

výhodou Peirceovho konceptu je podľa Jacobsona práve ono spojenie analýz kontinuity 

a spontánnosti, teda prepojenie doktrín synechizmu a tychizmu v semiotickom skúmaní, 

                                                            
17 V článku Issues of Pragmaticism Peirce používa termín possibility. V Hardvardských prednáškach 
sa hneď v úvode stretávame s pojmom probability, teda pravdepodobnosť. Takisto pravdepodobnosť 
musí podľa Peircea byť reálnym faktom, nie len stavom mysle, a vzťahuje sa k možným skúsenostiam 
([CP V.21]). 
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o ktorom sa tu pojednáva. Výsledkom je možnosť „pracovať s dynamickou perspektívou 

štruktúr komponentov nejakého celku“ (Jacobson, 1977, 1031).18  Teda, uzatvára Jacobson, 

Peirce pracuje aj s dynamickou perspektívou štruktúr komponentov nejakého celku, a to 

pomocou princípu vzájomného pôsobenia účinnej (efficient) a finálnej kauzality. 

 Potencia a tychistický idealizmus 

S doktrínou šance (tychizmom) úzko súvisí doktrína potencie (tychistický idealizmus). Šanca 

je ten faktor, ktorý determinuje proces, v ktorom potencia prechádza v aktualitu. Potencia je 

teda elementárnejším aspektom procesu. Východiskom v tejto problematike je predovšetkým 

Aristotelova Fyzika a Metafyzika. Keď Aristoteles v Metafyzike rozlišuje medzi látkou 

a formou, najprv ich aplikuje na individuálne substancie v konkrétnom čase. Ďalej však začne 

aplikovať dištinkciu diachrónne, teda v spojení s dištinkciou medzi potenciou (dunamis) 

a aktualitou (entelecheia, alebo energeia). Ak má nejaká vec v sebe samej „zdroj zmeny 

niečoho iného (alebo seba samej prostredníctvom iného)“ (Aristoteles, Met. 1046a12), 

hovoríme o prvej z dvoch foriem dunamis. Druhá forma dunamis viac zaujíma Aristotela, 

a ide tu o dunamis v pravom slova zmysle potencie. V tomto zmysle dunamis nie je zdroj 

zmeny, ale kapacita byť v inom, alebo rozvinutejšom stave. Aktualita sa má k potencii tak, 

ako sa má niekto bdelý k tomu, kto spí (Aristoteles, Met. 1048a37 – 1048b1-3). Aristoteles 

ďalej ukazuje, že aj čo sa týka substancie, aj čo sa týka času, aktualita má prioritu v logu 

(súhrn, definícia) pred potenciou. Keď vypovedáme o potencii, vychádzame zo súhrnu, 

respektíve definície empiricky pozorovateľnej časovej aktuality (Aristoteles, Met. 1049b14-

16). Potencia aj aktualita sú elementárnymi aspektmi loga v zmysle definície. Aristoteles 

v Metafyzike ukazuje, že jeden z jeho primárnych záujmov spočíva v problematike, 

ktorá sa týka „jednoty tej veci, ktorej súhrn nazývame definíciou (logos)“ (Aristoteles, 

Met, 2.12, 1037b11).19  

                                                            
18 Tieto možnosti svojimi výhodami podľa Jacosona vysoko prevyšujú možnosti Gestalt psychológie, 
ktorá v dobe keď to Jacobson písal bola na vrchole svojho pôsobenia. „Teda, v otázke vzťahu medzi 
jednotlivými komponentami zlúčeniny, Peirce odmieta (to, ako to robí Gestalt psychológia) možnosť 
vypovedať o konštituentoch bez analýzi štruktúrnych vzťahov medzi konštituentami a celkom. Ďaleko 
od toho, aby bol celok obyčajnou zloženinou, ktorú si Gestaltisti nazvali Und-Verbindung, každý celok 
je Peirceom koncipovaný ako integrálna štruktúra. Tento model je platný aj v dynamickej perspektíve“ 
(Jacobson, 1977, 1031). 

 
19 V tejto problematike je koncepcia dunamis kľúčovou vo vzťahu k ďalšiemu výkladu (V metafyzike 
sa Aristoteles vracia k problematike jednoty definície a prostreníctvom konceptu dunamis ponúka 
alternatívne riešenie problematiky). 
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Teda, analógiu s Aristotelovým stanoviskom nachádzame prítomnú hlavne v tom 

fakte, že Peircea a Aristotela spája predpoklad potencie ako aktívneho a nevyhnutného 

činiteľa v procese predikácie a vypovedania o skutočnosti, ako aj v schopnosti vytvárať 

vedecké teórie ohľadom akýchkoľvek skutočností. U Peircea je tento aspekt spojený 

s predložením tretieho módu bytia – módu bytia, ktorý spočíva v realite potencie – a sám 

naznačuje, že Aristoteles bol len krôčik k tomuto postulátu. Ďalej sa ukazuje, že tak ako 

Aristoteles, aj Peirce využíva túto pozíciu spojenú s aplikáciou potencie ako nevyhnutného 

aspektu predikatívnej schopnosti na dobovú kritiku mechanistického a materialistického 

poňatia kozmu, mysle, a konceptov prírodovedy vo všeobecnosti. U Peircea je v podstate 

aristotelovská kritika mechanistických, ako aj materialistických koncepcií spojená s 

radikálnou kritikou Millovho induktivizmu, ktorý je nositeľom doktríny uniformity v prírode 

a kozme.20 Jednoducho, Peirce ukazuje, že šanca a spontánnosť (v zmysle potencie!) sú 

reálne operujúce elementy skutočnosti (pozri aj CP 5.209 – 210); teda, ak uznáme šancu ako 

takýto reálny element, nedopustíme sa odstránenia pôsobnosti prírodných zákonov. Problém 

je v tom, že induktivisti neprijímajú dištinkciu potencie a aktuality. Preto, ukazuje Peirce, 

redukujú formálne zákony na materiálne zákony, alebo naopak (CP 7.137). Peirce navrhuje 

riešenie, ktoré spočíva v rozlíšení medzi formálnymi a materiálnymi zákonmi, teda medzi 

zákonmi, ktoré nie sú založené na nejakom konkrétnom stave vecí, a teda nie sú odvodené z 

priamej skúsenosti, a medzi takými zákonmi, ktoré takto odvodené sú, a zodpovedajú 

konkrétnemu stavu vecí (tamtiež). Rozlíšením medzi nimi a uznaním doktríny tychizmu sa 

induktivistický postulát uniformity prírody zamieta.21 Peirce pod vplyvom uspôsobeného 

aristotelizmu usiluje argumentatívne nahradiť induktivizmus ako riadiaci princíp všetkého 

vedeckého výskumu, a postuluje vlastnú verziu metódy získavania nových poznatkov vo 

vede: abdukciu, alebo inými slovami hypotézu (hypotetickú inferenciu), ktorej prvým 

obhajcom bol podľa jeho slov sám Aristoteles (A Letter to Calderoni, CP 8.209, c. 1905). 

                                                            
20 Najvážnejšou výhradou voči Millovmu induktivizmu je predpoklad uniformity prírody, ktorý je 
nevyhnutne s induktivizmom spojený. Mill je o spojení úspechu induktivizmu a postulátu uniformity 
presvedčený: „Fundamentálnym princípom indukcie je propozícia, že chod prírody je uniformný“ 
(Mill, 1851, 291). Peirce – keďže Millovo dielo si veľmi váži – je prekvapený, že „dokonca aj John 
Stuart Mill sa domnieva, že uniformita prírody spôsobuje, že jeden stav vecí vyplýva z druhého“ (CP 
1.92). Mill podľa Peircea prehliadol, že induktívne zdôvodňovanie neodkazuje len na uniformitu, ale 
aj na diverzitu (tamtiež). A teda predpoklad, že za daných okolností vždy bude nasledovať ten istý 
výsledok, teda, že čo je platné a pravdivé v jednotlivých prípadoch, bude platné vo všetkým 
prípadoch, ktoré pripomínajú predošlé v určitých zhodných aspektoch, nemusí byť správny (CP 
6.410). 
21 Pre kritiku Millovho induktivizmu pozri aj: CP 1.18; CP 2.633; CP 2.766; CP 2.775; CP 5.149; CP 
5.345; CP 6.60; CP 6.100; CP 6.394; CP 6.410 – CP 6.413 
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Počas celej svojej tvorby Peirce bude usilovať o uzákonenie abdukcie ako riadiaceho 

princípu vedeckého skúmania. Peirce tieto záujmy následne projektuje do pozície takzvaného 

tychistického idealizmu, ktorého základným predmetom záujmu je fundamentálny 

proces, v ktorom nárast diverzifikácie akýchkoľvek častí je dôsledkom náhodnej spontánnosti 

operujúcej v prírode, a v ktorom nárast uniformity nejakých častí je dôsledkom aktívne 

operujúcich návykov mysle (CP 6.267).  

III (b). Peirceov koncept kontinuity a aristotelicita ako základ doktríny synechizmu 

Metafyzická doktrína, ktorej Peirce dáva názov synechizmus (z Gréckeho 

synechismos, synechés, teda kontinuálny (pozri EP 2:2-3)) je tendencia považovať kontinuitu 

za ideu prvotného významu. „Priviedol som túto doktrínu až tak ďaleko, že tvrdím, že 

kontinuita vládne celej oblasti skúsenosti v každom ohľade“  ('Immortality in the Light of 

Synechism', EP 2:1, 1893). Keďže prírodné zákony sú podľa ich reálnych vlastností 

principiálne kontinuálne, aj naše koncepty, hypotézy, či teórie – predpokladá Peirce – musia 

ideu kontinuity obsiahnuť (CP 6.169, 1902). Štrukturálny prístup Peirceovej kategoriálnej 

teórie ako podklad pre vedu o znakoch – semiotiku – je s rozvojom Peirceovho myslenia 

neodmysliteľne spájaný s princípom kontinuity, ktorá sa stáva prvotným predpokladom 

triedenia nerozložiteľných elementov „na rozličné druhy podľa ich vlastných reálnych 

vlastností“ (CP 1.288). Peirceova snaha triediť elementy toho, čo sa dáva, súvisí 

s predpokladom spoločného princípu spájajúceho, respektíve prítomného pre všetky dané 

elementy. Tradičná metafyzika na tento účel využila koncept bytia, respektíve súcna. Peirce 

využíva namiesto pojmu bytia princíp kontinuity, ktorý sa podľa neho do tejto role postuluje 

sám.  „Existuje slávny výrok Parmenida {esti gar einai, méden d' ouk einai}, „bytie je, a ne-

bytie je nič.“ Znie to hodnoverne; avšak synechizmus to jednoducho popiera“ (('Immortality 

in the Light of Synechism', EP 2:2-3, 1893) 

http://www.helsinki.fi/science/commens/terms/synechism.html). Synechizmus tvrdí, že bytie 

je záležitosťou miery, teda že „všetky fenomény sú jedného charakteru, hoc niektoré sú viac 

mentálne a spontánne, ostatné viac materiálne a usporiadané“ (tamtiež). Synechizmus odmieta 

metafyzický dualizmus a nabáda rozmýšľať o fyzickom ako o inej „miere“ psychického, 

mentálneho, či ideálneho. Peirceov synechizmus má viacero zdrojov aj úrovní vyjadrenia. Na 

jednej strane čerpá z logiky a matematiky Georga Cantora, či Poincarého a Boola, na strane 

druhej z logiky a filozofie Aristotela, či Kanta. Spomedzi súdobých moderných vedeckých 

prístupov Peirce využíva topológiu. Topológiu Peirce považuje za „celostné vysvetlenie 
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všetkých foriem Kontinuity“ (NEM 2.626, MS 145).22 Takzvaná interná kontinuita, teda 

spôsob spojenia častí v danom kontinuu, je primárna vo vzťahu k štrukturalistickej analýze 

mysle. Pre Peircea je totiž podstatné, akým spôsobom sú časti kontinua spojené. Toto spojenie 

nevyplýva podľa neho z povahy individuálnych elementov kontinua. Nezáleží na tom, aké 

prvky sú v kontinuu prepojené, avšak druh, forma ich prepojenia má zásadný vplyv na 

spôsob existencie celku daných prvkov (CP 4.219). A ako hovorí Peirceova doktrína Ceno-

pythagoreanizmu, štruktúra v zmysle formy je predovšetkým z hľadiska klasifikácie oveľa 

dôležitejším faktorom ako materiál. Rozhodnutie využiť topologický prístup sľubuje 

Peirceovi doslova rysovať mapu priestoru mysle! Problematika kontinuity však prechádza 

u Peirce mnohými dramatickými zmenami.23 Mnohé interpretácie (uvedené v poznámke pod 

čiarou) však ukazujú na zásadný vplyv takého konceptu kontinuity, ktorému Peirce napokon 

dáva meno aristotelicita. Aj v tomto prípade – ako ukážeme – Peirce vychádzajúc z Kanta 

skončí napokon pri Aristotelovi. 

 „Kontinuita ešte nikdy nebola definovaná. Kantova definícia, ku ktorej som doteraz –

hanbím sa povedať – pestoval oddanosť, je smiešna ak sa nad ňou zamyslíte. A bez definície 

je samozrejme každá debata nesprávna (MS 278 D, 1884).  

                                                            
22 Gerome Havenel (Havenel, 2008, 120) rozlišuje medzi dvomi spôsobmi, ako Peirce využíva 
topológiu na pochopenie princípu kontinuity. Po prvé, ide o externú kontinuitu, ktorá sa zaoberá 
zdielanými vlastnosťami objektov patriacim k rovnakej triede, ktorá je definovaná podľa 
homeomorfizmu. Po druhé, ide o internú kontinuitu, ktorá sa týka spôsobu bezprostredného spojenia 
jednotlivých častí nejakého kontinua, teda kontinuálneho celku. 
23 Potter and Shields (Havenel, 2008, 88) rozlišujú štyri rozličné obdobia: 
 
1) Pred-Cantorské obdobie: do roku 1884 
2) Cantorské obdobie: 1884 – 1894 
3) Kantovské obdobie: 1895 – 1908 
4) Post-Cantorské obdobie 1908 – 1911).  
 
Matthew E. Moore (Moore, 2007, 425 – 453) predkladá tri fázy: 
 
1. Germinal Phase (1868–1892) 
2. The Semi-Cantorian Phase 
3. The Peircean Phase.  
 
Jérôme Havenel (Havenel, 2008, 86 – 133) rozlišuje medzi piatimi základnými obdobiami, ktoré sú 
charakterizovné určitým uceleným konceptom kontinutity:  
 
1) Anti-nominalistic Period (1868–1884) 
2) Cantorian Period (1884–1892) 
3) Infinitesimal Period (1892–1897) 
4) Supermultitudinous Period (1897–1907) 
5) Topological Period (1908–1913). 
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Ako poukazuje Havenel (Havenel, 2008, 97), Peirce v článku Zákon mysle (The Law 

of Mind) z roku 1892 definuje kontinuitu dvomi novými pojmami: „Kanticita, ktorá znamená 

nekonečnú deliteľnosť (infinite divisibility) a Aristotelicita, ktorá zodpovedá modernej 

dispozície kompletnosti (completeness)“ (tamtiež). Podľa Peirceových vlastných slov je 

Kantova definícia kontinuity ako nekonečnej deliteľnosti smiešna, a argumentuje 

aristotelicitou, ktorá znamená to, keď sa medzi každý bod zmestí taký istý bod, ktorý je aj 

zároveň limitom nekonečnej sérii bodov (MS 1597, article “Continuity”; tamtiež).24  

V roku 1902 už nie je Peirce na Kanta taký prísny.  

„Kant definuje kontinuum ako to, čoho každá časť pozostáva z častí. A napriek tomu, 

že si mýli túto definíciu s definíciou nekonečnej deliteľnosti (infinite divisibility), je to 

skutočne odlišná hypotéza, a môže (v súčasnom stave pisateľovho názoru) byť akceptovaná 

ako približná definícia kontinua (NEM 3:748 IN Parker, 1998, 87). 

Hneď po tom, ako si Peirce uvedomil, že Kantova definícia vlastne nedefinuje 

kontinuum ako nekonečnú deliteľnosť, je ochotný pripustiť, že jeho definícia môže mať 

využitie. V tom čase je už  Peirce plne pod vplyvom Aristotelovho názoru, že skutočné 

kontinuum (true continuum) nemôže obsahovať a pozostávať s konkrétnych ultimátnych častí. 

„Body a častice, ktoré zaberajú miesto v kontinuu nemôžu mať absolútnu identitu“ (tamtiež). 

V kanticite Peirce nachádza obdobnú ideu, avšak jeho hlavnou výhradou oproti Kantovi je to, 

že Kant zanedbal koncepciu potencie ako esenciálny aspekt kontinua. Kant si tak odrezal 

cestu k jasnej definícii kontinua, pretože ak zanedbal koncepciu potencie; koncepciu, ktorá 

jediná umožňuje koncipovať nejaký element ako niečo, čo nemá absolútnu identitu, keďže 

identita takého elementu je potenciálna, nie absolútna.  

 

Aby sme to zhrnuli, zjednodušený vývoj Peirceovho využitia definícii kontinuity 

od Kanta a Aristotela je takýto: 

 a).od Kanta Peirce prechádza k Aristotelovi, pretože mu vyhovuje, že Aristoteles 

aplikuje potenciu (dunamis) ako aspekt kontinua, čo Kant nerobí 

                                                            
24 Už v roku 1892 teda Peirce vidí rozdiel medzi nekonečnou deliteľnosťou a aristotelizmom, hoc ide – 
pre laika – o veľmi podobné idey. 
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b). u Aristotela mu však nevyhovuje to, že riadenosť procesu vo forme finálnej 

kauzality neobsahuje reálnu modalitu, teda reálnu šancu. Preto prichádza v rámci doktríny 

tychizmu s pod-doktrínou reálnej modality. 

Peirceovo využitie Aristotela sa systematizuje v predložení takzvanej „aristotelicity“, 

ktorá ponúka definíciu kontinuity potrebnú pre Peirceovu semiotiku. To, čo Peirce bude 

nazývať aristotelicita je aplikácia a využitie predpokladov, ktoré čerpá z Aristotela. Ich 

využitie predkladá definíciu kontinuity, ktorá má nasledovné aspekty:  

1. kontinuum nemá konečné ultimátne časti, z ktorých je zložené; 

2. vzájomná relácia častíc - teda Forma v zmysle štruktúry – hrá najdôležitejšiu úlohu 

v  kontinuu (Parker, 1998, p. 23). (dôležitejšiu akou je materiál) 

3.  „realita kontinuity sa najjasnejšie prejavuje z ohľadom na mentálne fenomény ... 

v svetle relačnej logiky (logic of relatives), všeobecné je chápané ako kontinuálne“ 

(CP 8. Bibliography General 1893 [G-1893-5]).. 

Tým posledným postulátom si Peirce pripravil priestor na to, aby od ontologicky 

koncipovanej semiotiky svojho raného obdobia prešiel k Semiotike ako logike 

v najvšeobecnejšom zmysle. Logika ako semiotika sa stane fundamentom jeho neskorej 

tvorby a cieľom interpretácie súčasných semiotických diskurzov. Preto prechod od semiotiky 

v ontologickom zmysle k semiotike ako logike bol predmetom záujmu tejto štúdie. Snažili 

sme sa v nej poukázať na mnohé z najdôležitejších aspektov vývoja jeho celého myslenia 

a tvorby, ktoré dokladujú a chronologicky sprístupňujú elementárne kroky, ktoré Peirce 

podnikol, aby na vrchole intelektuálnej tvorby na základe týchto poznatkov predložil 

štrukturálno-semiotický pohľad na priestor mysle, ktorá je v princípe kontinuom.  

 Záver 

V tejto štúdii sme poukázali na priame zdroje Peirceovej ranej aj vrcholnej semiotiky. Na 

jednej strane išlo o Peirceove vlastné koncepty, ktoré aplikuje v semiotickej analýze, na strane 

druhej išlo o analýzu Peirceovho využitia Aristotela. Peirceova semiotika založená na 

štrukturalizme hľadá formy pohybu a akcie znakov, prostredníctvom ktorých jedine znaky 

možno študovať. Doménou každého procesu a každej znakovej sústavy je jej špecifická 

kontinuita, ktorej štruktúra vlastne vytvára reálne vlastnosti predmetu ('Recent 

Developments of Existential Graphs and their Consequences for Logic', CP 4.584, 1906). 
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Preto objavenie týchto štruktúr musí byť podložené prepracovanou koncepciou kontinuity. 

Štruktúra sa stáva dôležitou jednak pri rozlíšení foriem kontinuity a príčinnosti, ale tak isto je 

dôležitou aj pri metodologickom aplikovaní týchto foriem na to, aby sa následne cez znaky 

odkrývali ďalšie pôvodné štruktúry všetkého, čo sa prirodzene dáva ako fenomén. 

Štrukturálny prístup – prístup, ktorý je v Peirceovom diele jednoznačne prítomný – 

v Peirceovom diele hľadá máloktorý jeho čitateľ, či interpretátor. Je teda potrebné dať kredit 

za túto rovinu čítania Peircea R. Jacobsonovi. Aj čo sa týka dôrazu na Peirceovo využitie 

štrukturálneho delenia dvoch Aristotelových druhov príčinnosti dejov a ich aplikácie na 

základný predmet semiotiky bol Jacobson v obraze. Je to však až  T. L. Short, ktorý len 

v nedávnej dobe poukázal na tento podstatný fakt a taktiež ho aj podrobil dôkladnej analýze. 

Peirceov projekt sa z tohto stanoviska dá charakterizovať ako snaha štruktúrovať jednotlivé 

idey pomocou typológie znakov tak, že sleduje ich efekty na myslenie v pohybe myslenia. Ide 

o to určiť a odlíšiť, ktorý aspekt idey spôsobuje ten ktorý efekt. Štrukturalizácia umožňuje 

Peirceovi zachytiť „pohybujúci sa obraz akcie myslenia“ (Peirce In Brent, 2000, 3). Za 

pomoci týchto skúmaní Peirce ako architekt rysuje štruktúrovaný obraz vnútorného priestoru 

mysle a jej operácií, aby pomocou takéhoto originálneho prístupu k aristotelovskej 

problematike „jednoty definície“ ukázal, „ako vyjasniť naše idey“. Filozofia mysle, ktorá 

vychádza z jeho semiotiky je predkladaním štruktúry mysle v pohybe myslenia.  
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