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Ch. S. Peirce a pragmatická maxima v spektre svojej pôsobnosti 

 
Juraj ŽIAK 

 

„Keď myslíme, my sami, tak ako sme 

 v danom okamihu, javíme sa ako znak.“  

    Ch. S. Peirce 

 

Pragmatická maxima – ústredný motív celej Peirceovej tvorby – predstavuje koncept, 

ktorého recepcia podnietila ešte počas Peirceovho pôsobenia vznik myšlienkového hnutia 

s názvom pragmatizmus – hnutia, ktoré žije svojím vlastným životom už od chvíle, keď 

vzniká bez priamej iniciatívy svojich tvorcov založiť ho.1 Azda práve aj z tohto dôvodu 

nájdeme v Peirceovom rozsiahlom diele nielen jednu formuláciu koncepcie významu, ktorá je 

zamýšľaná ako základná metodologická črta logiky vedy, ktorou sa pragmatistické myslenie 

má orientovať. Navyše, tak ako sa rozširoval Peirceov filozofický záber, tak sa aj rozširovala 

metodologická pôsobnosť – a s ňou aj význam –  pragmatickej maximy. Na úvod si 

predstavíme jej najznámejšie znenie, ktoré Peirce podal v článku s názvom How to make our 

ideas clear (Ako vyjasniť naše idey) už v roku 1878: „Zvážme, aké možné predstaviteľné 

praktické dôsledky by mohol mať určitý pojem. Naša predstava týchto dôsledkov je potom 

naším úplným pojmom tohto objektu“ (Peirce In Mihina, Višňovský, s. 82). Cieľom tohto 

príspevku je poodhaliť, ako sa diskurz, ktorého počiatky nachádzame v recepcii Peirceovej 

pragmatickej maximy, rozvinul do súčasnej debaty medzi relativizmom neo-pragmatizmu 

a rozličnými verziami realizmu klasického a súčasného pragmatizmu. Táto debata nielenže 

súčasnú kontinentálnu filozofiu neobchádza, ale ju aj v mnohom vystihuje. Našou snahou je 

vymedziť základné orientačné body, v ktorých sa vyjadruje priestor pre artikuláciu 

spoločných tém pragmatizmu v debate medzi realizmom a relativizmom. Sledujeme tu 

nasledovné problematiky, ktoré vytvárajú dejinný priestor pre artikuláciu rozličných pozícií: 

a. objektivita poznania a „skutková podstata“2 (pravdivosť a objektívnosť ako 

spoločenská dohoda, alebo ako posledný názor komunity výskumníkov); 

pragmatizmus ako anti-fundacionizmus  

                                                 
1 R.B.Perry (Perry, 1968) vykresľuje vznik pragmatizmu ako nedorozumenie medzi Peirceom a Jamesom, teda 
ako zlú interpretáciu Peirceovej filozofie zo strany Jamesa. Na vznik pragmatizmu však vzniká toľko názorov, 
koľko je predstaviteľov pragmatizmu (F.C.S. Schiller).  
2 Použili sme tu Putnamov pojem skutková podstata. Putnam (Putnam, 1997, s. 46) vyjadruje svoju realistickú 
pozíciu v piatich bodoch pričom prvý z nich znie: „(1) Za bežných okolností existuje nejaká skutková podstata 
toho, či sú výroky, ktoré ľudia činia, opodstatnené“. 
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b. problematika dualizmu (fenomenálne a noumenálne; teória a prax, prírodné vedy  

a metafyzické bádanie, atď.); pragmatizmus ako anti-dualizmus  

c. epistemický reprezentacionizmus a ontologické projekcie epistemických dištinkcií; 

pragmatizmus ako anti-reprezentacionizmus.  

 

Tento článok sleduje ďalej predstavené body v určitej vzájomnej spojitosti, pričom 

necháva mnoho aspektov predkladaných – predovšetkým orientačných – bodov otvorených 

a nedotknutých; nenárokuje si byť vyčerpávajúcou diagnózou situácie, ktorá dejinno-

filozoficky vytvára podmienky pre artikuláciu pragmatizmu a neo-pragmatizmu ako dvoch – 

do istej miery rozličných – myšlienkových hnutí.  

Pragmatická maxima je tu predkladaná v určitom zmysle ako pomyslený spúšťací 

mechanizmus, ktorý vyvolal mnoho dejinno-filozofického pohybu – ktorý však sám, tak ako 

jeho tvorca, ostáva po dlhú dobu v úzadí. Právoplatnou otázkou pre každého, kto sa zaoberá 

dejinami filozofie, môže byť: čo vlastne pragmatická maxima podnietila? Bol to nepochybne 

koncept vôle veriť, radikálny empirizmus a meliorizmus Williama Jamesa, Deweyho 

koncepcia inštrumentalizmu, či Schillerov humanizmus, ktoré pod jednou vlajkou spája 

doktrína pragmatizmu. Sám Peirce – a okrem neho mnoho iných – sa však sťažujú na to, že 

situácia s pragmatizmom je ako zmätok v Babylone. Peirce sám píše: „Vyjadri ť to, čo môže 

byť skutočnou definíciou pragmatizmu, považujem za veľmi zložité; ale v mojej povahe je 

myslieť si, že je to určitá inštinktívna zaujatosť pre skutočné fakty“ ([CP V.64]). Túto snahu 

o to, ukotviť metódu, ktorá vyjasní naše predstavy o tom, čo je zmysluplný fakt, čo je 

pravdivé, a čo vlastne je skutočné, projektuje Peirce do svojho metodologického ideálu 

logiky vedy. Ak však máme odpovedať na otázku čím vlastne pragmatická filozofia je, 

dostaneme sa do nemalých problémov, a nepomôže nám ani odvolať sa na I. Kanta, ktorým 

sa Peirce necháva otvorene inšpirovať, a ktorého dielo Peirce dôkladne preštudoval. Aj keď 

sa Peirce pri konštituovaní pragmatickej maximy odráža od Kanta, jeho záľuba 

v rekonštruovanej verzii scholastického realizmu spôsobuje, že sa od Kanta napokon 

v mnohom odklonil. Kantovo presvedčenie z Kritiky Čistého Rozumu, že kontingentná 

subjektívna viera, ktorá je základom pre aktuálne uskutočnenie určitého konania je 

pragmatická viera v Peirceovej interpretácii získava odlišné konotácie. Myšlienka 

kontingentnosti presvedčenia, ktoré nemá jedno kritérium pravdivosti a preto záleží od 

kontextuálneho subjektívneho úsudku, ovplyvňuje vývin Peirceovej doktríny pragmatizmu 

a fallibilizmu, avšak k slovu prichádza jeden z hlavných rozdielov medzi Peirceom a Kantom, 

ktorý spočíva v Peirceovej silne ontologicky zameranej realistickej pozícii. Idey sú pre 
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Peircea skutočné, keďže – ako poukazuje Hookway – empirické objekty, ktoré sú v ich 

metafyzickej podstate skutočné, sú v určitom zmysle analogické mentálnym fenoménom 

(Pihlström, 1996, s. 63). Až William James a neskôr John Dewey naplno a s určitým 

nadhodnotením – obchádzajúc však akúkoľvek analógiu s Kantovým stanoviskom – 

zdôrazňovali, že pragmatizmus je viera v to, že každé poznanie aj o tých najvšeobecnejších 

zákonoch univerza je – a vždy aj bude – len určitým, kantovsky povedané, regulatívnym 

ideálom (Axinn, 2006, s. 90). Peirceova zaujatosť pre skutočné fakty a miestami nejasná 

pozícia ontologického realizmu robí na určitú dobu jeho pragmatizmus nezaujímavý 

z pohľadu pragmatizmu ako metafyzického relativizmu, noetického pluralizmu, či anti-

fundacionizmu, ktorý sa postupne formuje pod záštitou úspechu a popularity Williama 

Jamesa a Johna Deweyho a neskôr pod vplyvom post-analytickej filozofie v rámci procesu, 

v ktorom pragmatizmus chcel dosiahnuť určitý stupeň nového sebauvedomenia, ktoré by ho 

odlíšilo od neujasnených pozícií jeho začiatkov, ale aj od tradície analytickej filozofie,3 

v spojení s ktorou si pragmatizmus po dlhé roky zachovával prístup k problematikám 

mainstreamovej a neskôr aj kontinentálnej filozofie. Peirce sa ako zakladateľ 

pragmatistického hnutia z jeho vlastných debát postupne vytráca.4 Snaha vyjadriť, ako sa vec 

osebe stáva aktívna v reprezentácii, by totiž pravdepodobne odradila od Peirceovho myslenia 

nielen samotného Kanta, ale odrádzala aj populárnejšiu vetvu pragmatizmu a jej 

predstaviteľov Williama Jamesa a Johna Deweyho, ktorí sa podujali ísť – ako hovorieval 

James – „okolo Kanta“. Súčasný diskurz však v mnohých ohľadoch čerpá z dôsledkov, ktoré 

sa v priebehu času artikulovali s každou novou explicitnou, či implicitnou, priamou, alebo 

sprostredkovanou interpretáciou Peirceovej pragmatickej maximy ako koncepcie významu – 

koncepcie, ktorá bola inšpirovaná Kantovým odkazom, ktorý však v mnohých ohľadoch 

nenechala nedotknutý.  

 
                                                 
3 V spomínanom procese dominuje neo-pragmatizmus R. Rortyho. Rorty je presvedčený, že “analytická” 
filozofia “je len ďalším variantom kantovskej filozofie, ktorej základným znakom je to, že reprezentáciu chápe 
ako jazykovú a nie ako mentálnu reprezentáciu” (Rorty, 2000, s. 7). Rorty sa ďalej v svojom Filozofia a zrkadlo 
prírody snaží poukázať, že analytická filozofia tak vytvára určitý neutrálny rámec skúmania, teda aj celej 
kultúry, pretože je v istom zmysle stále len filozofiou s epistemológiou (epistemológiou ako nečistou filozofiou 
jazyka) ako jej centrom.  
4 Avšak v kĺúčových momentoch dejinného napredovania pragmatizmu je to často krát Peirce a jeho dielo, ktoré 
pragmatizmus rozvrhuje do dejinno-filozofickej prítomnosti. V čase, keď sa zdalo, že analytická filozofia 
a kritický realizmus, ktoré začínajú v 30. a 40. rokoch v Amerike prekvitať, nahradia na univerzitách 
pragmatizmus úplne, sa Morris v Chicagu stretáva s Carnapom, ktorého svojou peirceovsky založenou 
pragmatikou jazyka ovplyvňuje natoľko, že Carnap prijíma rozlíšenie na syntaktiku, pragmatiku a sémantiku 
jazyka, a hovorí sa o pragmatickom obrate v rámci analytickej tradície. Pragmatizmus tak doslova uniká 
„hrobárovi z lopaty“, keďže ho spája spoločný záujem s najvplyvnejším hnutím svojej doby. Viac informácií 
ohľadom tejto transformácie pozri: HOLLINGER, R. and DEPEW. D. eds. (1999): Pragmatism: From 
Progressivism to Postmodernism. Westport, Praeger Publishers. 
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1.  „Oblasť zobrazovania“ 

 

Jedným z implicitných, avšak všeobecne prijímaných momentov, ktorých aspekty vieme 

vystopovať v Peirceovej filozofii, je negácia dištinkcie medzi fenomenálnym a noumenálnym 

aspektom reality. Implicitným sa tu pritom myslí fakt, že Peirce explicitne nezakladal svoj 

projekt na takto definovanom cieli. V svojom vôbec druhom publikovanom článku z roku 

1868 Some Consequences of Four Incapaticies, v ktorom sú už predkladané tendencie 

prítomné, začína predovšetkým explicitnou kritikou kartezianizmu. Keďže sám Peirce textom 

neodkazuje primárne na Kanta, je v tejto súvislosti potrebné dodatočne rozlíšiť významovú 

rovinu kantovského pojmu noumenálneho, ktorý v Kantovej filozofii odkazuje na pojem 

„veci osebe“, od noumenálneho, ako bolo chápané v antickej filozofii.5 Interpretácia 

využívajúca kantovské pojmy totiž v rozličných reflexiách poukazuje na dištinkciu medzi 

tým, čo sa dáva v skúsenosti ako fenomenálne na jednej strane, a tým, čo konštituuje 

metafyzicky hlbšiu, „zahalenejšiu“ rovinu skutočnosti, na strane druhej, keďže sa tu 

predpokladá, že niečo nepoznateľné je niekde v pozadí fenoménov. Peirce odmienta túto 

kantovskú dištinkciu, avšak zároveň v rozličných textoch implicitne odkazuje aj na 

starogrécku dištinkciu medzi fenomenálnym a noumenálnym ako mysliteľným, ktorú by 

podľa jeho textov bolo možné v myslení prekročiť.6 Interpretáciou Peirceových textov sa 

poukazuje, že prezentujú názor, podľa ktorého medzi fenomenálnym a noumenálnym  

aspektom reality (a to v oboch spôsoboch výkladu) neleží žiadna nevysvetliteľná ontologická 

medzera. 

 Ukazuje sa, že Peirce z rozlíšenia medzi pozitívnym a negatívnym konceptom noumena, 

ktoré Kant dáva do druhého vydania Kritiky čistého rozumu (1787) reflektuje noumenon 

v pozitívnom zmysle. V negatívnom zmysle je totiž noumenálny aspekt reality úplne 

nepoznateľný. Interpretácia v negatívnom zmysle by takto negovala Peirceovu logiku vedy 

ako aj samotnú snahu demaskovať dualizmus fenomenálneho a noumenálneho. Pozitívne 

poňatie noumena však odkazuje k intuitívnemu poznávaniu foriem, ktoré v rámci 

                                                 
5 Podobne ako Schopenhauer, tak aj Peirce kritizuje Kanta za využívanie pojmu noumena. Schopenhauer 
odkazuje predovšetkým na fakt, že starogrécky spôsob výkladu odkazuje v danom pojme k mysliteľnému, nie k 
externej, úplne nepoznateľnej konštante „vecí osebe“(ktorá síce má regulatívnu funkciu, keďže rozlišuje to, čo 
sa javí, a to, aká vec nezávisle od “javenia” sa je; o tom však nemáme mať žiadnu predstavu, pojem máme 
chápať v negatívnom zmysle, čo je v istom zmysle rozporuplné).  
6 Pre Peircea je tu kľúčovým momentom rozlíšenie medzi myšlienkou a myslením s tým, že naše myslenie 
myšlienky iba vníma, ale netvorí ich samo zo seba. Všeobecné totiž má povahu mysleného, a nemôže sa plne 
rozvinúť, aktualizovať vo svete akcie a reakcie. Peirce dokonca naznačuje, že poznateľné a mysliteľné je to isté, 
dokonca zachádza v svojej metafyzike k tomu, že stotožňuje to, čo je poznateľné a mysliteľné s bytím. 
„Poznateľné a bytie sú totiž synonymá, a majú rovnaký metafyzický status“ ([CP V.257]). 
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transcendentálnej filozofie Kant práve z tohto dôvodu odmietol. Peirce – ktorý taktiež 

odmieta poznávanie ako intuíciu – však transcendentálnu pozíciu filozofie rozvrhuje s oveľa 

väčším zameraním sa na reprezentáciu objektov. 

 Podľa Pihlströma (Pihlström, 1996, s. 246) je takto možné pragmatistickú pozíciu 

vnímať ako pozíciu transcendentálnu. Pragmatistická pozícia je transcendentálna v tom, že 

kantovskú vec osebe chápe ako „nedefinovateľný/neurčitý limit nášho myslenia 

o nevyčerpateľnom svete“ – ako koncept, podľa ktorého nemôžeme nazerať na svet 

„pohľadom-od-nikiaľ“. Koncepty ako „objekt“ a „objektívna realita“ sme schopný 

posudzovať iba s ohľadom na našu ľudskú situáciu, s ohľadom na podmienky reprezentácie 

objektov a objektívnej reality (Pihlström, 1996, s. 246 - 247). Transcendentálna pozícia je pre 

Pihlströma pozíciou „kritickej sebareflexie vlastných podmienok ľudského bytia zvnútra“ 

(Višňovský, 2000, s. 505). V tejto súvislosti sa interpretuje aj Peirceovo stanovisko ako 

transcendentálne, keďže Peirce svoju filozofiu zamestnáva hľadaním podmienok, za ktorých 

je možné reprezentovať objekty skúsenosti ako objekty poznania v horizontoch určitej – 

nikdy nie bezpredpokladovej a bezprostrednej – objektívnej reality. Tak ako aj mnoho iných 

Peirceových konceptov, aj tento má svoje počiatky v jeho kritike karteziánskej 

epistemológie intuitívneho poznania – v kritike epistemológie ako náuke o poznaní 

„pohľadom-od-nikiaľ“, z pohľadu „Božieho oka“ (view-from-nowhere/God´s Eye view) – 

ktoré má v konečnom dôsledku postulovať poznatok, že: „Z našej vlastnej existencie vyplýva, 

... že všetko čo je pre nás prítomné je fenomenálnou manifestáciou nás samých“ (CP V.283).   

V čom teda spočíva Peirceova rekonštrukcia klasickej diváckej teórie poznania? 

Predovšetkým pramení z Peirceova kritiky karteziánskej epistemológie a intuície ako 

poznania čoby priameho vhľadu do akéhosi externého stavu vecí, a konštituuje sa 

v semiotiku ako teóriu o povahe znakov. Gallie (Gallie, 1952, s. 83) vidí veľkosť Peirceovej 

argumentácie v tom, že oproti poznaniu v klasických termínoch, ktoré je ako dvojstranný 

vzťah medzi poznávajúcou mysľou a poznávaným objektom priame a dyadické, Peirce 

predkladá poznanie ako sprostredkované a kladie fundament poznania ako v podstate 

triadický  vzťah, zahŕňajúci tri prvky. Je to znak, označovaný objekt, a interpretant. „Znak 

alebo reprezentamen je niečo, čo niekomu niečo v nejakom zmysle alebo funkcii zastupuje. 

Obracia sa k niekomu, t. j. v jeho mysli tvorí ekvivalentný alebo aj zložitejší znak. Takto 

vytvorený znak nazývam interpretant pôvodného znaku. Znak niečo zastupuje, zastupuje svoj 

objekt... Nezastupuje ho vo všetkých ohľadoch, ale len vo vzťahu k istej idei“ (Peirce In 

Mihina, Višňovský, s. 131). Reprezentácia pre Peircea nie je priamym a presným odrazom 

všetkých kvalít objektu. Formálna stránka objektu nie je nikdy daná vo vše-obsiahlom vzťahu 
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k svojmu znaku. Reprezentácia je neukončená, relatívna vzhľadom na skúsenosť, 

prispôsobujúca sa prostrediu. Teória reprezentácie ale zároveň počíta s tým, že účinky – 

ktorými jav ako fenomén pred vedomím človeka na jeho myseľ pôsobí – sú zároveň 

konštitutívnou časťou objektu, na ktorý pojem poukazuje. Inými slovami, sila nie je ničím 

iným, než tým, aké má účinky. Fenomenálne pôsobenie sily je rozmanité, a taká je aj sila 

samotná – nikdy ju nebude poznať v celku, keďže žiadna sila ako taká nejestvuje. Pre Peircea 

to znamená nasledovné: nie je nutné postulovať rozdiel medzi tým, aké sa objekty zdajú byť, 

a aké účinky na našu myseľ majú na jednej strane, a tým, aké sú osebe, v celku svojho 

formálneho bytia, na strane druhej.  

Teória reprezentácie odkazujúca k semiológii sa stáva relevantným predmetom filozofie 

ako vedy. To, ako sa fenomenálne dáva ako jav, a ako sa spracuje tak, že s ním narábame ako 

s rozumovým pojmom, je pre Peircea záležitosťou komplexného procesu, ktorý je potrebné 

podrobne opísať. Z Peirceových rukopisoch sa dozvedáme nasledovné: 

 

„Je potrebné rozlíšiť Objekt ako je reprezentovaný, ktorý nazveme Priamy Objekt, od 

Objektu, ako je osebe. Ten druhý je výlučne aktívny v reprezentácii. To znamená, ostáva vo 

všetkých ohľadoch presne taký, aký bol predtým, než bol reprezentovaný. Je pravdou, že 

zámer reprezentovať Objekt zvyčajne, ak nie vždy, v určitom ohľade Objekt modifikuje. Ale 

Samotným Objektom, alebo Reálnym Objektom myslíme Objekt tak, ako je reprezentáciou 

nezmenený.“ ([On Signs], MS 793:14)7 

  

Pragmatizmus tu usiluje nachádzať podmienky pre samotnú možnosť reprezentácie 

objektov skúsenosti ako reálnych objektov.  

Čím však potom je Peirceov pragmatizmus tak „pragmatický“? A z pohľadu neo-

pragmatizmu sa núka ďalšia naliehavá otázka: Neostáva Peirce nakoniec tiež v zajatí diváckej 

teórie poznania, ktorú sa sám svojou kritikou karteziánskej epistemológie podujal 

rekonštruovať? Našou snahou v súvislosti s kladenými otázkami je poukázať, že tomu tak nie 

je. Peirce si kritikou karteziánskej epistemológie ako priameho bezpredpokladového poznania 

– intuície, buduje možnosť vzdať sa kantovskej aj antickej dištinkcie medzi fenomenálnym 

                                                 
7 Táto citácia pochádza z Peirceových rukopisov a je v originály uschovaná v Hardvardskej knižnici. Kópie 
mikrofilmov Peirceových rukopisov sa nachádzajú v Helsinskej univerzite, ktorá niektoré výpisky zverejnila na 
internete. Pozri: ROBIN, R. S. (1967): Annotated Catalogue of the Papers of CHARLES S. PEIRCE. THE 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS PRESS. <http://www.helsinki.fi/science/commens/dictionary.html>, 
<http://www.helsinki.fi/science/commens/manuscripts.html>, 
<http://www.iupui.edu/~peirce/robin/robin_fm/toc_frm.htm>. 
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a noumenálnym aspektom reality a zároveň tak vztiahnuť epistemické kritériá na ontologické 

problematiky.  

Náuka o poznávaní a poznaní sa však z pohľadu architektoniky vied stáva rozptýlená (1) 

vo fenomenológii ako náuke o manifestácii prítomného (neskôr doktríne kategórií), (2) v 

normatívnych vedách, ktoré konštituujú obor skúmania účelnosti ľudského konania, a (3) 

v metafyzike, ktorej všeobecná časť narába s materiálom fenomenologického výskumu – 

fenomenologickými kategóriami – ako s kategóriami ontologickými. Fenomenologické 

kategórie konštituujú z látky ontologicky „nenasýtených“ fenoménov kategórie ontologické.8 

Doktrína kategórií, fenomenológia, síce nevypovedá o objektoch, nevypovedá teda 

o reálnom, jej cieľom je však kategorizovať to, čo sa akýmkoľvek spôsobom dáva pred pole 

mysle. Kategorické propozície, ktoré fenomenológia ponúka však majú ontologické 

preferencie, sú spojené s našou predstavou o reálnych objektoch skúsenosti a odkazujú na 

reálny objekt tak, ako je neskreslený reprezentáciou. Problematika, tak ako ju rozvrhuje 

Peirce, ústi k špeciálnej teórii znakov v rámci logiky ako normatívnej disciplíny -  k teórii 

znakov ako prostriedkov nášho poukazovania na zmysel, nielen konštituovania, ale 

predovšetkým odkazovania na objekt skúsenosti, na - ako hovorí Dewey - udalosť-so-

zmyslom. Pragmatizmus ústi k úzko profilovanej teórii reprezentácie, ktorá eliminuje rozdiel 

medzi fenomenálnym a noumenálnym. Ontologický realizmus, o ktorý Peirce usiluje, však 

nie je metafyzickým realizmom scholastiky; snaha reprezentovať reálny objekt skúsenosti 

nepredpokladá jedinú možnosť reprezentácie ako presnú kópiu danú bezpredpokladovým 

vhľadom do fakticity vecí. Objekt sám v svojej formálnej skutočnosti nie je totiž vždy úplný 

a celistvý. Je tým, čím je vo vzťahu k ostatným objektom extralingvistickej skutočnosti, 

s ohľadom na štruktúry, v ktorých sa nachádza a ktoré konštituujú jeho reálnosť ako objektu 

sveta. Tak aj reprezentácia objektu skúsenosti podlieha určitým obmedzeniam; objekt je 

reprezentovaný vo vzťahu k určitej idey, s ohľadom na funkciu, ktorú zastáva - s ohľadom na 

konceptuálnu sieť, ktorú rozvrhujeme na materiál skúsenosti.  

Problematika je teda v kladení otázky, čo je objektom nášho poznania, čo si máme 

predstaviť pod účinkom vecí a reality, a na čo vlastne odkazuje význam našich vyjadrení. 

Takto načrtnutá problematika predznamenáva polemiku ontologického realizmu 

a relativizmu, ktorá ešte na konci 19.storočia nemala jasné kontúry. Bol to podstatne viac 
                                                 
8 Ako však poukazuje Habermas (Habermas, 1999, s. 121), nedá sa v tomto pragmatistickom diskurze hovoriť 
o konštituovaní reality. Habermas ukazuje, že našou výsadou už síce nie je čakať na – povedzme to Rortyho 
slovami – privilegované reprezentácie, teda na „nevyhnutný idealizujúci predpoklad pragmatického druhu“ 
(Habermas), ale nie je ňou ani odkázanosť komunikatívneho spoločenstva na „regulatívne“ a „konštitutívne“ 
zložky poznania. Argumentačné predpoklady musíme podľa Habermasa – hoc majú ideálny a len približne 
realizovateľný obsah – urobiť  faktickými, ak vôbec chceme vstúpiť do nejakej argumentácie (tamtiež). 
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diskurz medzi prívržencami idealizmu a realizmu, z fúzie ktorých vznikli viaceré originálne 

koncepty dnes už klasického pragmatizmu.9  

 

 2. Priestor objektivity a priestor reálnosti: rozlíšenie 

 

Pragmatická maxima teda môže byť interpretovaná – ako sme sa snažili poukázať – 

ako teória významu, respektíve metóda logiky10 vedy, ktorá má riadiť a usmerňovať ľudské 

poznávanie vo vzťahu k významu, s ktorým sa objekt konštituovaný v skúsenosti spája. 

Predstavili sme si prvé publikované znenie takzvanej pragmatickej maximy. Peirce sa 

v svojich  Harvardských prednáškach z roku 1903 odvoláva na túto svoju doktrínu, ktorá 

oficiálne uzrela svetlo sveta v roku 1878, nasledovne: „Zložky každej idey vstupujú do logiky 

myslenia bránami vnímania a vychádzajú bránami účelného konania; a čokoľvek sa nemôže 

preukázať svojou legitimáciou pri oboch týchto bránach, malo by byť zadržané ako 

neautorizované rozumom“ ([CP V.212]). Rozlišujú sa tu principiálne dva momenty 

poznávania, ktorých vedecký opis Peirce systematicky počas vymedzeného obdobia 

projektuje. Po prvé, ide o poznávanie ako individuálnu dispozíciu jednotlivca byť vnímavý 

k realite, ktorú však bezprostredne nedokáže opísať, pretože otázka po bezprostrednej realite 

a manifestácii prítomného prichádza vždy už neskoro. Po druhé, ide tu o poznávanie ako 

vyrovnávanie sa človeka s prostredím cez výroky vedy, ktoré ako všeobecné propozície vo 

vzťahu k budúcnosti predpokladajú a sledujú všetky predstaviteľné potenciálne dôsledky 

pojmu - teda poznávaného objektu.  

Aby plne demonštroval to, čo svojou doktrínou pragmatizmu skutočne sleduje,  necháva 

Peirce maximu pragmatizmu prehovoriť v spektre základných predpokladov svojej 

fenomenológie, logiky a ontológie. Peirceova pragmatická maxima odkazuje na 

fenomenológiu, ako doktrínu kategórií a kategoriálnych propozícií, bez ktorých sa filozofia 

                                                 
9 Celá história pragmatizmu je spätá s idealizmom. Peirce usiloval po dlhú dobu a fúziu realizmu s idealizmom, 
Dewey s postupom času naturalizoval svoj hegeliánsky idealizmus, aby nakoniec usiloval o rekonštruovanú 
metafyziku skúsenosti, na ktorú chcel svoj biocentrický naturalizmus transformovať. J. Royce sa nikdy nevzdal 
svojho absolútneho idealizmu, preto je jeho pozícia označovaná ako absolútny pragmatizmus, ktorého 
základnou tézou je, že: „naša celá interpretácia skúsenosti je determinovaná, v zmysle ako to definoval Kant, 
určitými módmi našej vlastnej aktivity“ (Haack, 2004, s. 24). Podľa Peircea je táto pozícia, v ktorej sa kladie 
dôraz na element účelnosti intelektuálnych konceptov, výrazne pragmatistická pozícia (tamtiež).   
10 Ako metóda logiky je pragmatická maxima v tom zmysle, že poukazuje na kontextuálnosť a vzťahy objektov 
nášho poznávania, na ich dôsledky vo vzťahu k vesmíru jestvujúcich reálnych Objektov. Logika je tu teda 
chápaná ako relačná logika, v ktorej akýkoľvek význam znaku spočíva v relácii k ostatný znakom, v žiadnom 
prípade nie v miere abstraktnosti, ktorou znak disponuje. Sausserova lingvistika hovorí v tejto súvislosti 
o negatívnej diferencii, teda o tom, že znak neurčuje iba jeho binárny vzťah k akustickému obrazu (acustic 
image), ale fakt, že označujúci (signifier) je odlišný od všetkých ostatných znakov v systéme (Pettigrew In 
Brent, Muller, 2000, s.123). 
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ako veda nezaobíde, a bez ktorých zvedečtená úloha všeobecnej metafyziky ako ontológie 

osvetľovať oblasti kozmológie a fyziky, zároveň však zachovávať jadro našich inštinktívnych 

výpovedí, nemôže byť realizovaná. Pragmatická maxima, ako sme už naznačili, vzťahuje 

svoj význam a účinok na proces, ktorý spočíva v prechode z prvotného stavu mysle (v ktorom 

vnímame fenomény ešte nie ako reálne objekty) k racionálnemu poznaniu (v ktorom 

pomocou znaku vyjadrujeme všeobecné propozície vo vzťahu k budúcnosti). Tu sa už 

pozitívne vypovedá o objektoch reálnych. Doménou znakov a propozícií, ktoré postulujú 

význam je, že vyžadujú interpretáciu a obchádzajú priamosť intuitívneho poznania, 

postulujúc rez medzi nami a sústavou, ktorá sa nám dáva ako reálna. Tu sa črtá 

fundamentálna prizma Peirceovej maximy pragmatizmu, keďže sa od nás vyžaduje vo 

všeobecnosti sledovať a zvážiť, aké možné predstaviteľné dôsledky má určitá idea, ktorej 

nositeľom je sústava znakov. Predstava dôsledkov – zmyslových a potenciálnych – ktoré pre 

nás idea predstavuje, je úplným pojmom danej idey. V tejto predstave sa artikuluje význam 

a každému fundamentálnemu významu má človek tendenciu normatívne pripísať všeobecný 

charakter správnosti a nesprávnosti, pravdivosti a nepravdivosti. Ako poukazuje Pihlström 

(Pihlström, 1999, s. 63) problematika realizmu u Peircea teda ústi k otázke, ako odlíšiť 

správne presvedčenia od nesprávnych. Tu – v tomto afirmovaní filozofie ako arbitra metód 

(hoc aj experimentálnych, ktoré Peirce navrhuje) – sa požiadavka neo-pragmatizmu – 

požiadavka, aby sa epistemológia zbavila svojich ontologických preferencií (Davidson) a 

teórií reprezentácie, a teda aby epistemológia opustila priestor, v ktorom sa ako filozofická 

disciplína nachádza (Rorty) – nedočká jej relativistického nárokovania.  

Pred pragmatizmom Peircea je totiž postulovaná úloha filozofie ako vedy, a napriek 

tomu, že epistemológia nie je v architektonickej výstavbe vied jednotnou disciplínou, jej 

funkcia je – hoc po istej transformácii – zachovaná. Úloha filozofie ako vedy predpokladá 

epistemický a ontologický realizmus ako jednu z fundamentálnych pozícií. Nejde však 

o klasický metafyzický, alebo vedecký realizmus, ktorý súčasne predpokladá divácku teóriu 

poznania, existenciu sveta nezávislého od nás a našich aktivít, a tiež možnosť tento svet 

poznať bez toho, aby sme ho v procese poznávania neskreslili. Je to realizmus relačný, 

dynamický, ktorý by sme mohli prirovnať k Putnamovmu internému realizmu, podľa ktorého 

úspešne síce nereprezentujeme podľa konvencií prírody, ale môžeme tak robiť podľa 

konvencií nás samých.11  

                                                 
11 Interný realizmus Putnama je podľa Pihlströma (Pihlström, 1996, s. 116) presvedčením, že 1. o svete 
a existencii objektov hovoríme v rámci konceptuálnej schémy, lingvistického systému, alebo jazykovej hry; 2. 
niet privilegovaných schém ani slovníkov, keďže neexistuje absolútny opis sveta; 3. pravda nie je 
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      Prečo sa potom súčasná polemika pragmatizmu a neo-pragmatizmu postupne orientuje na 

odmietnutie všetkých teórií reprezentácie a postuluje relativizmus ako základný stavebný 

kameň pragmatizmu?12 Dalo by sa usúdiť, že súčasné odmietnutie realizmu 

a reprezentacionizmu v pragmatistickom diskurze súvisí s tým, že obe preferencie sa zvyknú 

spájať s názorom metafyzického realizmu, že status reálnosti a reprezentácie nevyhnutne 

súvisí s atribútom neredukovateľnej objektivity . Problematika objektivity poznania a možnej 

objektivity sveta stimuluje v rozličných ohľadoch predstaviteľov neo-pragmatizmu, pričom 

najradikálnejším je v tomto smere Richard Rorty. 

Rorty sa zasadzuje za to, že je potrebné uvedomiť si, že nie všetky príspevky do 

diskurzu sú súmerateľné. Obracia sa pritom na neskorého Wittgensteina, ktorý s nemenším 

dôrazom vo Filozofických skúmaniach necháva myšlienku rodinnej podobnosti 

demonštrovať, že nie všetky slová nášho jazyka majú rovnakú funkciu, nie všetky slová 

v rovnakej miere referujú k svojim predmetom, teda k objektom extralingvistickej reality. 

V Rortyho ponímaní je táto Wittgensteinova snaha obrátiť pozornosť na každodenný jazyk 

a povrchné vlastnosti objektov, (namiesto k ich metafyzikou postulovaného pojiva v hlbšej 

rovine skutočnosti) snahou o čistú filozofiu jazyka, teda filozofiu jazyka bez 

epistemologických preferencií. Je to zároveň snaha prestať klásť hranice s cieľom čakať na 

objekty, ktoré sa postulujú samé a narábať s privilegovanými reprezentáciami, ktorým sa 

nedá odporovať, a predovšetkým je vyjadrením nádeje, že sa raz a navždy vzdáme predstavy, 

že tu je nejaký spoločný základ (či už sa nachádza v nás alebo mimo nás v bytí), ktorý nás a 

všetky naše reprezentácie v akejsi hlbšej štruktúre skutočnosti spája. Ani Kantova filozofia 

totiž podľa Rortyho nedokázala objasniť, ako presne SCHÉMA našich reprezentácií súvisí 

a vzťahuje sa k OBSAHU, ktorý chceme reprezentovať. Podľa Rortyho to teda ani nie je 

možné, preto si je istý, že každé pragmatistické zmýšľanie by malo podporiť davidsonovskú 

tézu tretej dogmy empirizmu, teda negáciu dištinkcie obsahu a schémy, toho čo štrukturuje, 

a toho čo je štruktúrované (Rorty, 2000, s. 148). 

Pragmatizmus v tomto „neo“ ponímaní ústi ku konceptu anti-reprezentacionizmu 

(ktorý má silnú nadväznosť na anti-fundacionalizmus a anti-realizmus). Lingvistický obrat 

k jazyku pod taktovkou – od analytickej tradície sa oslobodzujúceho – neo-pragmatizmu, 
                                                                                                                                                        
korešpondencia schémy s realitou, ale „idealizovaná racionálna akceptovateľnosť“, či „idealizované epistemické 
zdôvodnenie“.  
12 Základy „relativistickému pragmatizmu“ dáva v Anglicku F. C. S. Schiller, ktorý postuluje tézu „človek je 
mierou všetkých vecí“ ako pragmatistickú konštantu. Jeho pragmatizmus bol označovaný ako „protagorean 
pragmatism“, a podľa S. Haack (Haack, 2004, s. 23) ide v istom zmysle o určitú vulgarizáciu pragmatistickej 
doktríny.  



 75 

zbavuje jazyka spojenia s hlbšou rovinou skutočnosti a degraduje štatút atomárnych faktov 

logického pozitivizmu z pozitívnych výpovedí na relatívne jazykové hry. Epistemológia je 

pozbavená svojej dôležitosti a „nadradenosti“, a to aj tým, že sa odstraňuje jej náväznosť na 

výroky s ontologickými preferenciami.  

Jedným z cieľov prezentovaného príspevku je poukázať, že aj keď je tento 

lingvistický obrat s pridružením sa odmietnutia reprezentacionizmu predovšetkým doménou 

neo-pragmatizmu oslobodzujúceho sa spod analytickej tradície, odkazom na problémy jazyka 

sa otvára vlastne celá história pragmatizmu už v diele Ch. S. Peircea, ktorý rekonštruovaný 

reprezentacionizmus predpokladá ako ústredný motív svojej semiotiky. Na druhej strane 

tábora tohto nesmierne členitého myšlienkového hnutia stojí R. Rorty. Odmietnutie 

reprezentacionizmu je jeden z momentov, ktorým si vytvára priestor pre dôsledný 

relativizmus a anti-dualizmus. Dištinkcia mentálneho a fyzického je podrobená dôkladnej 

dejinno-historickej aj systémovej kritike. Aj tento dualizmus, cez ktorého analýzu sa nám 

ponúka kritika karteziánstva, sa však podľa Rortyho zakladá na „základnejšom“ rozlíšení.  

„Inými slovami, ukazuje sa, že rozlíšenie medzi univerzálnym a partikulárnym je 

naším jediným rozlíšením a že ako jediné vôbec niečo situuje mimo priestoru, aj keď už menej 

mimo časopriestoru. Rozlíšenie medzi mentálnym a fyzickým teda parazituje na rozlíšení 

medzi univerzálnym a partikulárnym, nie naopak“ (Rorty, 2000, s. 27).  

V snahe oslobodiť myslenie od – pre istotu oboch – predstavených dištinkcií, 

predznamenáva Rorty spolu s Davidsonom nástup filozofie bez epistemológie s jej stredom, 

respektíve, projektuje sa aj menej radikálnejšia davidsonovská varianta vzdať sa aplikácie 

epistemických dištinkcií na dištinkcie ontologické. Pragmatizmus sa dostáva do radikálne 

odlišnej pozície oproti tej, v ktorej ho chcel pôvodne mať Peirce, ktorý dištinkciu 

univerzálneho a partikulárneho využíva k afirmácii negácie fenomenálneho a noumenálneho.  

Metafora poznania ako zrkadla prírody, otvorene napadnutá v Rortyho knihe 

s príznačným názvom Filozofia a zrkadlo prírody, nachádza teda svojho prvého 

demystifikátora o čosi skôr v postave CH. S. Peircea. Peirceov dramatický odklon od 

metafory zrkadla, metafory, ktorá v Descartovej filozofii dosiahla tak stabilné zázemie, však 

nespočíva – ako je tomu u Rortyho –  v kritike dualizmu dvoch ontologicky úplne 

rôznorodých substancií – res cogitans a res extensa. A napriek tomu, že epistemológiu Peirce 

neumiestňuje do centra architektonickej výstavby vied (inými slovami, neumiestňuje ju tam 

vôbec ako samostatnú disciplínu), negácia dištinkcie fenomenálneho a noumenálneho, cez 

ktorú sa Peirce retrospektívne vracia k dôsledkom svojej kritiky epistemológie 
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karteziánskej,13 nás odkazuje k domnienke, že medzi empirickým objektom skúsenosti (ktorý 

nikdy nespoznáme priamo a v celku jeho formálnosti ako vec osebe) a  metafyzickou 

kategóriou nie je žiadna ontologická medzera, a teda, žiaden dôvod, prečo by určité 

epistemické (u Peircea skôr v tomto zmysle fenomenologické)14 dištinkcie nemali byť 

podkladom pre dištinkcie ontologické. Na rozdiel od Rortyho, Peirce sa nedomnieva, že 

dôkladné odmietnutie karteziánskej metafory zrkadla nás nutne musí priviesť k anti-

reprezentacionizmu. Peirceova kritika metodickej skepsy predpokladá, že pochybnosť, ktorou 

sa myslenie o objektoch skúsenosti spúšťa, musí referovať na skutočný objekt alebo udalosť 

skúsenosti – jej úloha nie je len metodická, či regulatívna – je skôr reprezentatívna. 

Jurgen Habermas sa domnieva, že keď „Ch. S. Peirce spochybňuje možnosť 

radikálneho pochybovania“ poukazuje na to, že „problémy sa vnucujú vždy len v určitých 

situáciách; dotýkajú sa nás ako niečo v istom zmysle objektívne...“ (Habermas In Gal, 

Marcelli, 1991, s. 287). Peirce v tejto súvislosti skutočne tvrdí: „Musí jestvovať reálna, živá 

pochybnosť, bez nej je každá diskusia márna“ (Peirce In Mihina, Višňovský, s. 63). 

Pochybnosť musí byť skutočná, a teda, v určitom zmysle aj objektívna15.  Tento 

habermasovský, ale aj peirceovský motív trvania na tom, že veci sú v istom špecifickom 

zmysle objektívne, u Rortyho vzbudzuje vlnu nesúhlasu. Podobne aj Putnamovo tvrdenie, že 

existuje určitá „skutková podstata“, alebo „určitý druh správnosti, ktorý je podstatný“, patrí 

podľa Rortyho k tým, s ktorými nemôže ako pragmatisti súhlasiť. Rorty v tej súvislosti píše: 

„Putnam sa domnieva, že tieto stanoviská16 ponechávajú priestor pre niečo také, ako je 

                                                 
13 Kritika karteziánstva je rozvrhnutá v základných bodoch, ktoré Peirce kladie v svojom vôbec prvom 
publikovanom texte Questions concerning certain faculties claimed for man. Otázky, ktoré spredmetňujú 
základne body kritiky, sú nasledovné: 1. Či sme na základe jednoduchej kontemplácie poznávania, nezávisle od 
predošlého poznania a bez akéhokoľvek zdôvodňovania znakmi, schopní správne posúdiť, či toto poznávanie 
bolo determinované predošlým poznávaním, alebo či odkazuje bezprostredne na svoj objekt. 2. Či máme 
intuitívne vedomie seba. 3. Či máme intuitívnu silu rozlíšiť medzi subjektívnymi prvkami rozličných druhov 
poznávania. 4. Či máme nejakú silu introspekcie, alebo či celé naše poznanie vnútorného sveta je odvodené 
z pozorovaní vonkajšieho sveta. 5. Či môžeme myslieť bez znakov. 6. Či znak môže mať nejaký význam, ak je 
podľa definície znakom o absolútne nepoznateľnom. A napokon 7. Či tu je nejaké poznávanie, ktoré nie je 
determinované predošlým poznávaním ([CP V. 213-263]). 
14 Fenomenológia je pre Peircea predovšetkým disciplína, nie je to filozofické hnutie. Sám Husserl na seba 
upútava pozornosť až v roku 1900 Logickými skúmaniami, kde podáva kritiku psychologického poňatia logiky, 
objasňuje kľúčové epistemologické otázky a ukazuje možnosti ontologicky založenej logiky. Až 1907 ohlasuje 
prechod k transcendentálnej filozofii a 1913 (rok pred Peirceovou smrťou) predstavuje projekt transcendentálnej 
fenomenológie.  
15 Objektivita, o ktorej sa tu vypovedá, však nie je akousi zárukou sveta osebe, teda toho, čo je dané ako od 
ľudskej poznávacej mohutnosti nezávislý svet.  Pochybnosť je síce kontextuálna, čo môže viesť k názoru, že 
akýkoľvek prvok objektivity významu jej pripísaný byť nemôže, je však reálna, a teda objektívna v tom zmysle, 
že je živá; doslova vychádza zo života ako skutočnosť, nie ako výmysel, alebo konštrukt. 
16 Ide o realistické stanoviská, ktoré Putnam (Putnam, 1997, s. 46) vyjadruje v nasledujúcich bodoch: „(1) Za 
bežných okolností existuje nejaká skutková podstata toho, či sú výroku, ktoré ľudia činia, opodstatnené. (2) Či 
je výrok opodstatnený, alebo nie, je nezávisle na tom, či by väčšina súdobých súputníkov povedala, že je 
opodstatnený. (3) Naše normy a štandardy opodstatnenej tvrditeľnosti sú historickými produktmi; vyvíjajú sa 
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apelovsko-habermasovský pojem ´nejakého nároku na univerzálnu platnosť´, pre niečo ako 

pocit nelokálnej a nepomíjavej správnosti, akým nás vybavila cirkev a realistická filozofia“ 

(Rorty In Peregrin, 1997, s.89). Habermas v prednáške venovanej kongresu Medzinárodného 

hegelovského združenia (Habermas In Gal, Marcelli, s. 281) sa však nechce vzdať toho, že 

Rortyho požiadavka, aby pominulo presvedčenie, že „transcendujúca sila, ktorú spájame 

s ideou niečoho pravého alebo nepodmieneného, je nevyhnutnou podmienkou humánnych 

foriem spolunažívania“, je mylná. Stále silnejúce presvedčenie, že pragmatizmu uniká svet 

pod ťarchou toho, že pravdivosť poznania je podmienená jeho účelom a hodnota objektivity 

je plne pod vplyvom jej využitia vytvára priestor pre fenomén neo-pragmatizmu. Artikulácia 

„zaujatosti pre skutočné fakty“ v rámci pragmatistickej rétoriky je však aj v súčasnosti 

postulovaná a obhajovaná takými postavami ako Hilary Putnam, Jurgen Habermas, či 

Umberto Eco. V rozhovore s T. Hviidom Nielsenom sa Habermas (Habermas, 1999, s. 122) 

odvoláva priamo na Peircea, ktorému sa podľa neho podarilo pomocou idey neohraničeného 

komunikačného spoločenstva „nahradiť moment večnosti, alebo nadčasového charakteru 

nepodmienenosti pravdy predstavou procesu interpretácie a dorozumenia, ktorý takmer 

znútra prekonáva ohraničenie sociálneho priestoru a historického času, vykračujúc von zo 

sveta.“  Habermas (Habermas, 1999, s. 121) pritom reaguje na otázku vzťahujúcu sa na 

osvetlenie pojmu „ideálnej rečovej situácie“, s poukázaním, že „len regulatívne všeobecné 

pragmatické predpoklady argumentácie vôbec nie sú“ a že: „S nárokmi na platnosť, ktoré 

vznikajú v komunikatívnom konaní vchádza do sociálnych faktorov ideálne napätie, ktoré si 

zúčastnené subjekty uvedomujú ako kontextu zodpovedajúcu, všetky len provinčné meradlá 

presahujúcu silu“ (Habermas, 1999, s. 121-122). Názor, že možnosť prekročenia mimo 

subjekt nezaniká spolu s deštrukciou karteziánskej metafory poznania ako zrkadla prírody je 

v tradícii pragmatizmu predkladaný v rozličných podobách. Zároveň sa však aj zdôrazňuje, 

že uniknúť ľudským podmienkam sa nedá, že sa nevyhnutne nachádzame v rozličných 

formách našej ľudskej praxe (Pihlström), ktoré konštituujú kultúrny normatívny rámec 

spoločenstva; spoločenstva rozličnými spôsobmi pristupujúceho k skutočnosti vlastného bytia 

vo svete. 

Avšak jedným z postojov pragmatizmu, ktoré nabádajú k interpretácii pragmatizmu 

ako relativizmu a anti-realizmu, je Peirceov koncept nekonečnej semiózy (unlimited 

semiosis), podľa ktorého významová rovina našich vyjadrení nemá konečné limity, ktoré by 

                                                                                                                                                        
v čase. (4) Naše normy a štandardy vždy odrážajú naše záujmy a hodnoty. Náš obrázok intelektuálneho rozkvetu 
je súčasťou našeho obrázku ľudského pokroku obecne, a jedine tak je zmysluplný. (5) Naše normy a štandardy 
čohokoľvek – vrátane opodstatnenej tvrditeľnosti – môžu byť reformované. Existujú lepšie a horšie normy 
a štandardy.“  
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mali byť neredukovateľným odrazom objektívneho sveta, alebo konečným sprostredkovaním 

danej skutočnosti. Zdá sa, akoby Peirce šiel sám proti sebe. Reprezentácia, tak ako má 

poukazovať na reálny objekt skúsenosti, odkazuje zároveň stále na ďalšiu sériu množín 

významov. Ako v takejto situácii nájsť určitý „archimedovský bod zobrazovania“? Každý 

význam explicitne aj implicitne odkazuje k celej sérii ďalších významov, ktoré v interpretácii 

referujú na ďalšie významy a ich možné objekty. Na tento koncept nadväzuje U. Eco, ktorý 

však v Interpretácii a naditerpretácii objasňuje, že nekonečná semióza neznamená, že 

interpretácia nemá žiadne pravidlá, resp. že nevedie k ničomu, že na nič 

neodkazuje. V debate medzi pozíciami, ktoré sa snažia pripísať dôležitosť intencie významu 

na stranu autora určitého textu, alebo na stranu interpretátora daného textu (Rorty), Eco 

nachádza tretiu cestu – cestu podľa nás výsostne pragmatickú so sklonom k realizmu – je to 

cesta vedúca k akceptácii intencie textu samotného.  

Našou snahou je poukázať, že problémom sa pragmatisticky vieme vyhnúť, keď 

zistíme, že nám nejde o artikuláciu objektivity, ale reálnosti, ktorú síce objektívne a úplne 

nikdy nebudeme schopný reprezentovať, ktorá však skutočne a reálne pôsobí, je, a vyvíja sa 

spolu s našimi dispozíciami prezentovať ju a pripisovať jej význam. Našou snahou je 

naznačiť, ako sa dá vyhnúť „archimedovskému bodu zobrazenia“ a pritom neupadnúť do 

ontologického relativizmu. Pragmatistická filozofia teda – ako sa súhlasne s Peirceom 

a zároveň nezávisle od neho domnieva aj Feyerabend – spočíva predovšetkým v snahe 

naznačiť akúsi tretiu cestu v opisovaní účinkov objektov skúsenosti; cestu vedúcu v príkrych 

úžinách debát medzi metafyzickým vedeckým realizmom a krajným reduktívnym 

relativizmom, ktorá by ukázala spôsob, ako sa postaviť k otázke tvorivej interakcie človeka 

so svojím prostredím. Túto cestu, ako poukázať na to, čo pôsobí, ako pôsobí, a skrze čo 

pôsobí hľadá cez analýzu Peirceovej semiotiky aj Eco, poukazujúc na tretiu veličinu – 

sprostredkovateľa medzi tým, čo je zamýšľané a tým, ako je to pochopené; toto „čo“  a „to“  

je spojené prostredným členom, skutočným textom so svojím špecifickým a konkrétnym 

významom.  

Rorty by samozrejme nesúhlasil s predpokladom, že určitý typ, alebo metóda 

myslenia nás približuje k pravde o skutočnej povahe reality viac ako akákoľvek iná metóda 

myslenia, sledujúca a naplňujúca svoj zámer. Ozveny nesúhlasu prichádzajú aj z tábora 

dekonštruktivistov, ktorých výrazný predstaviteľ J. Derrida nie je spokojný s „modelom 

reprezentácie, ktorý predpokladá, že znaky reprezentujú objekty a myšlienky v správne 

definovaných, konvencionálne zakódovaných metódach, a ktorý determinuje tak ako mieru 

adekvátnych spôsobov používania znakov, tak aj mieru ich adekvátnej interpretácie“ (Wirth, 
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2001). Peirce však svoju teóriu znakov predložil s tvrdením, na ktoré sa často nekladie toľko 

dôrazu, koľko si daná idea podľa Peircea vyžaduje. Peirce totiž upozorňuje, že „Znak môže 

Objekt iba reprezentovať a vypovedať o ňom. Nemôže ani oboznamovať s Objektom, ani ho 

pomáhať rozpoznávať; to dokáže len to, pod čím tu myslíme Objekt Znaku, totiž to, čoho 

oboznámenosť Znak predpokladá, aby o tom mohol poskytnúť ďalšie informácie.“ Vidíme, že 

dôraz sa nekladie na „adekvátny spôsob používania znakov“, ani na „správnu metódu 

reprezentácie“, ale na správnu metódu myslenia, ktorá nás k reálnemu približuje. Viera v to, 

že niečo reálne jestvuje, Peirceovi umožňuje nepochybovať o tom, že poznanie je poznaním 

o tom, čo má určitú trvácnu formu a potenciálnu kvalitu. Znak nás teda s Objektom 

nezoznamuje, on nám ho predkladá, aby o ňom ďalšie znaky podali ďalšie informácie. Nejde 

tu teda o jednu zakódovanú reprezentáciu, ale o referenciu, sprostredkovanie, ktoré do 

nekonečna môže na Objekt sériou znakov odkazovať. Viera v to, že Objekt niečím skutočne 

je – že je niečím skutočným – však predpokladá, že v určitej reprezentácii sa Objekt ukáže 

tak, ako skutočne je. 

Ako by sme potom mali v tejto situácii pristúpiť k Sellarsovmu výroku, že: „Peirce sa 

dostal do problémov, lebo nebral do úvahy oblasť „zobrazovania“, takže nemal žiaden 

archimedovský bod mimo radu aktuálnych a potenciálnych presvedčení, na základe ktorej by 

definoval ideál či hranicu, kam sa presvedčenia onoho radu mali približovať.“  (Sellars In 

Rorty, 2000, s. 251)? Ak túto výtku vhodíme do diskurzu, v ktorom prichádza kritika zo 

strany dekonštruktivizmu, zistíme, že Peirce sa pravdepodobne do problémov nedostal, práve 

naopak, odmietnutím potreby archimedovského bodu a zároveň zachovaním myšlienky, že 

zobrazenia sa niekam predsa len približujú, sa snažil problémom vyhnúť. 

 Peirceove poňatie reprezentácie teda zachováva jej status vzťahu s ontologickými 

preferenciami týkajúcich sa určitej „skutkovej podstaty“, určitého status quo, ktoré síce nie je 

nazerané v celku svojej formálnosti, ba ani v celku skúsenosti vlastného ja, ale práve v 

príznačnej neúplnosti mozaiky, ktorá je skúsenosťou v rámci procesu konštitúcie 

objektivizovaného predmetu poznania vyskladávaná. V jednom by sa teda Peirce,  Rorty, 

neskorý Wittgenstein a Feyerabend pravdepodobne zhodli: objektivita, tak ako pravdivosť, je 

atribútom propozícií v kontexte určitých východiskových premís, predpokladaných hodnôt, 

a vzájomných vzťahov ich predmetov v skúsenosti; nie je hlbšou ontologickou zložkou 

skutočnosti, na ktorú náš jazyk a naše premisy odkazujú.  
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