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Abstrakt: Přesvědčivost a znaky: sémiotika a rétorika jako komplementární disciplíny

Práce prověřuje hypotézu o komplementaritě sémiotiky a rétoriky, jak v systematickém, tak
historickém kontextu. V první části se práce věnuje pozdně moderní interpretaci dějin rétoriky,
sofistiky a sofistické rétoriky (ukazuje proč je třeba mezi těmito pojmy rozlišovat). Tato problematika
je ilustrována na debatě o pragmatice a interpretaci antické rétoriky v anglosaské filosofii na konci
dvacátého století. Za výchozí bod zkoumání práce určuje téma persvaze, které je společné jak rétorice,
tak sémiotice. Téma je rozvinuto v části druhé, prostřednictvím analýzy pozdního díla Ch. S. Peirce;
zejména pak jeho pojetí klasifikace znaků, sémiotiky jakožto rétoriky, s důrazem na jeho koncept
pragmatismu, který zkoumané propojuje. V závěru je shledáno, že přinejmenším pro svoji specifickou
tematizaci znaku a persvaze jsou rétorika a sémiotika komplementární.

Klíčová slova
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Abstract: Persuasion and Signs: Semiotics and Rhetoric as Complementary Disciplines

The hypothesis we consider in this dissertation is that of complementarity of semiotics and rhetorics,
both in symstematical and historical context. The first part deals with the late modern interpretation of
the history of rhetorics, sophistry and sophistical rhetoric (showing why i tis necessary to discriminate
between these terms). This is illustrated by the discussion about pragmatics and interpretation of
ancient rhetoric in the anglo-saxon philosophy of the late 20th century. Topic of persuasion is
considered as the main point of investigation for its being common both to rhetoric and semiotics. This
is elaborated in the second part of thesis, which concentrates on the analysis of Ch. S. Peirce´s late
work, especially his classification of signs, semiotics as pure rhetoric, with emphasis on his concept of
pragmatism. The pragmatism is the point where semiotics and rhetoric coincide. In the conclusion it is
find out, that semiotics and rhetoric are complementary disciplines, at least for their specific account
of the notion of sign and persuasion.

Keywords

Rhetoric, rhetoric, semiotics, semeiotic, sophistry, Lyotard, Vitanza, Nietzsche, Peirce, Deleuze.
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Boháčkovi, který mne kdysi k Platónovi a neotřelému čtení antických textů přivedl a který pro
mne byl vždy zdrojem obsáhlé inspirace, dále mým kolegům Mgr. Antonínu Šímovi, Mgr.
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Motto:

„Přesvědčil jsem ji? Nevím. Myslím, že ne. Vás ano? Proč, proč se smějete? Co vám připadá
tak legrační? To jak vám tu přednáším? Souhlasím – absurdní stránky naší osobnosti nikdy
nedělají dobrý dojem. Ale co s tím naděláte? Jsem kritik, jsem učitel, didaktičnost je mým
osudem. Dějiny sestávají z argumentů a protiargumentů. Člověk buď druhým vnucuje svoji
představu, nebo jsou mu vnucovány představy jiných. Ať se vám to líbí nebo ne, je nám to
souzeno. Vždycky existují síly, které jsou proti vám, takže pokud nejste mimořádně submisivní,
jste ve válce.“
Philip Roth (Umírající zvíře, str. 88).
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První část: z labyrintu na strom.
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Úvod: hypotézy a text. Na staveništi labyrintu1
I.
„Mezi kulturními vynálezy lidstva je pokladnice nápadů, myšlenek, procedur apod., které sice
nemohou být oživeny ve své přesné podobě, které však pomáhají vytvářet jakýsi úhel pohledu,
použitelný velmi dobře jako nástroj pro analýzu a pro transformaci toho, co se dnes kolem
nás děje.“
Michel Foucault2
„Chceme-li dnes dělat sémiotiku, měli bychom vědět, jak se dělala včera, i když se často
maskovala za něco jiného.“
Umberto Eco3
Úloha badatele v oblasti humanitních věd se v mnohém podobá vyprávění o Prométheovi.
Nešťastník lapený v pavučině textu přinejmenším riskuje jeho tragický osud. Pokud se mu
nepodaří ukrást poklady z olympských držav nebo alespoň vhodně oživit ukradené artefakty,
skončí v Tartaru nebo přijde o játra. Příslovečným ohněm, který se tak tento text snaží
zažehnout, je téma rétoriky, jinými slovy oheň logu. Je to právě rétorika, která je vynálezem
lidstva – úhlem pohledu, umožňujícím jednoduše lépe pochopit a transformovat to, co se dnes
kolem nás děje. Pokud bychom měli v jedné větě vyjádřit hlavní tezi naší úvahy, tak zní
následovně: rétorika a sémiotika jsou komplementární disciplíny a primárně nás tak budou
zajímat sémiotické a pragmatické motivace rétoriky (a vice versa: rétorické a
pragmatické motivace sémiotiky). Z takto kusého vyjádření se samozřejmě dozvíme málo.
Proto na tomto místě naznačíme linie, které budou ve vlastním textu rozpracovány, ozdobeny
a zasazeny do mříží poznámek pod čarou.

1

Některé dílčí části tohoto textu vyšly v podobě článků a kapitol na jiných místech (zejména se jedná o
kolektivní monografii Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazu a edici Platonica Pilonica). V tomto textu se však
pokusíme dosavadní bádání systematizovat, některá východiska přehodnotit a rozšířit (případně zúžit). Cituji zde
plné odkazy, posléze zkráceně, pro seznam kompletní použité literatury viz bibliografii. Články cituji formou
název, volume (pokud je uvedeno), číslo, případně rok vydání. Pro pramené zdroje uvádím obvyklé zkratky a
původní paginaci, stejně tak pro Peircovy texty, kde používám buď překlad B. Palka, s přihlédnutím k originálu,
případně vlastní překlady.
2
Foucault, M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 1998, str. 155.
3
Eco U., Od stromu k labyrintu, Argo, Praha 2012, str. 7.
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Samotné slovo rétorika je odvozeno od řeckého rhétoriké, které se zřejmě historicky poprvé
objevilo jako terminus technicus v Platónově dialogu Gorgiás někdy na začátku 4. století před
Kristem.4 Rétorika je novotvar, kterým se, snad posměšně, vymezuje Platón vůči souboru
řečnických technik provozovaných některými jeho současníky. Z hlediska dějin filosofie je
tak rétorika od svého počátku ve většině případů traktována ve spojení s negací. Platónovým
gestem počínaje máme snahu rétoriku brát jako něco, co je sice k filosofii připoutáno, ale
tvoří spíše její stínobytnou část. Ve výše jmenovaném dialogu je rétorika představena právě
jako stínové, nepravé umění. Popsána je jako kuchařství, které tělu lahodí, namísto toho, aby
jej pro jeho celkové dobro léčilo (jako tomu dělá „pravé umění“, kterým je lékařství – Gorg.
464 b8). Tato linie výtek, zdá se, vedla Platóna až k postulování „pravé rétoriky“, kterou
označuje dalším inovativním „technickým termínem“ – totiž dialektikou.5 Tuto metodu
skutečně (a pravdivě) pak ovládá pouze filosof.6 Ať už je to podle Platóna vhodně vychovaný
jedinec, nebo geniální duch v plné práci romantického typu. Třeba zdůraznit, že Platónův
negativní pohled na tyto “praktiky diskursu“ rozhodně neplatil v jeho době za common sense,
spíše naopak.
Snad i proto je Aristotelés v hodnocení rétoriky mírnější a představuje ji nikoliv jako protipól,
ale spíše jako korelát dialektiky.7 Nelze však říci, že by se u Aristotela jednalo o nějaký
„vědečtější pohled“ oproti Platónovi.8 Aristotelés se snaží zaujmout jinou perspektivu než
striktně odsuzující, avšak lze říci, že i v jeho případě je rétorika nakonec podřízena nástroji
správného myšlení, tj. logice. Je důležité, že Aristotelés zřejmě jako první myslitel
systematizuje a představuje to, co můžeme nazvat jako „argument“, tedy typ nějaké figury.
4

K otázce toho, co znamená rétorika jako „term of art“, viz zejména Timmerman, D. M., Schiappa, E.,
Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of Discourse, Cambridge University Press, New York
2010; O´Sullivan, N., Alcimidas, Aristophanes and the Beginnings of Greek Stylistic Theory, Franz Steiner
Verlag, Stuttgart 1992 a také Halliwell, S., Style and Sense in Aristotle´s Rhetoric, in: Revue Internationale de
Philosophie, 47, 1975, str. 50-69. K tématu objevení se slova rétorika poprvé v Platónově dialogu ze starších
komentářů viz např. Pilz, W., Der Rhetor im attischen Staat, Thomas and Hubert, Weida 1934, z nových
zejména Schiappa, E., Protagoras and Logos, University of South Carolina Press, Columbia 1991, appendix B;
Cole, T., The Origins of Rhetoric in Ancient Greece, The John Hopkins University Press, Baltimore 1991, str. 2;
dále Chantraine, P., Études sur le vocabulaire grec, Klincksieck, Paris 1956, str. 97-171.
5
Více viz Timmerman, D. M., Schiappa, E., Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of
Discourse, str. 9-10, kdy uvádějí na základě Thesaurus Linguae Graecae, že i ostatní termíny spojené s rétorikou
– jako eristika, zmíněná dialektika, antilogika (antilogiké) – mají původ v Platónově díle. Pro historický vývoj a
změny termnu dialektika zejména z perspektivy dějin logiky a teorie argumentace viz Kneale, W., Kneale, M.,
The Development of Logic, Oxford 1962 str. 7-17.
6
Jak je poukázáno např. v dialogu Faidros, k této otázce více viz Wyller, E. A., Plato´s concept of
Rhetoric in the Phaedrus and It´s Tradition in Antiquity, in: Symbolae Osloenses, 66, str. 50-60.
7
Viz níže (vycházíme zde z interpretace G. A. Kennedyho: Kennedy, G. A., Aristotle: On Civic
Discourse, Oxford University Press, New York 2007). K aristotelské tradici se tímto způsobem hlásí i Perelman,
Ch., Das Reich der Rhetoric, C. H. Beck, München 1979.
8
Domnívá se tak např. Klein, O., Argumentace v komunikaci, Karlova univerzita-Filosofická Fakulta,
Praha 2007, str. 7.
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Jinými slovy do jednoho z center Aristotelova myšlení se tak dostává sylogismus.9 Jakožto
Platónův žák sleduje však i on nakonec věc „Pravdy“ a argumenty rozděluje na platné a
neplatné (tzv. fallacie, moderním slovníkem řečeno: kvaziargumenty, nebo klamavé
argumenty, tedy takové, které pokud správně, tj. logicky uvažujeme, jsme schopni rozkrýt a
odmítnout). Nicméně si je i vědom toho (a jak uvidíme níže, byl si toho vědom i Platón), že
v řečnictví a řečnění není vždy nutně nejdůležitější argument pravdivý, logicky správný, ale
argument přesvědčivý. A tak Aristotelova Rétorika popisuje a otevírá témata, která se při
zkoumání rétoriky vrací v různé podobě dodnes: klasifikace řečnických důkazů, řečnického
úsudku, enthymémy, což je sylogismus/argument, kdy je jedna z premis (obvykle obecná)
zamlčena, protože je předpokládána za obecně přijímanou nebo pravdivou (bezespornou).10
Aristotelés jako jeden z prvních dochovaných autorů v západní tradici systematicky
poukazuje na vlastnost řeči přesvědčit (tedy přivést posluchače řečníka v ideálním případě
k tomu závěru, na kterém řečníkovi záleží) a snaží se popsat podmínky, za kterých je tato
přesvědčivost možná. Od dob Aristotelových se tak zkoumají obecné aspekty rétoriky, jako je
úloha postavy řečníka a jeho vztah k různě „naladěnému“ publiku a pochopitelně skládání a
skladba argumentace vůbec.
Pokud to shrneme, Platónova dialektika, tedy přesněji řečeno jeho kritika rétoriky (a sofistiky)
skrze dialektiku, Aristotelova formální logika, a samozřejmě rétorika jako etablovaná
svébytná disciplína a tradice, jsou základními pilíři zkoumání interdisciplinárního tématu
rétoriky v současnosti. Pod různými rubrikami tak často objevujeme příbuzná nebo
komplementární témata – hovoří se např. o „nové rétorice“, „teorii argumentace“, „teorii
diskursu“, nebo „pragma-dialektice.“ Pokud bychom tyto kořeny systematicky (tedy spíše než
historicky) shrnuli, pak z globální perspektivy dialektika pod sebe zahrnuje „sókratovskou
dialogičnost“, otázky sporu, ale i platónskou logiku dělení a syntézy argumentace při hledání
pravdivých výměrů (pokud bychom si dovolili poněkud obecnou spekulaci: i ta má zřejmě
svůj původ v Sókratově elenchu11), logika se pak zaměřuje na správnou (formální a

9

Jinými slovy, taková figury, kdy pro potvrzení nějakého názoru předkádkládáme nějaké výroky premisy, předpoklady. Z těchto předpokladů pak vyvozujeme závěr. Oproti tradiční logice se dnes
nepředpokládá, že vešekeré argumenty jsou převoditelné do formy sylogismu.
10
Emmel, B. A., The Enthymeme and Argument, in: Rigotti, E. (ed.), Rhetoric and Argumentation.
Proceedings of International Conference. Lugano 1997, Max Niemayer Verlag, Tübingen 1999, str. 190.
11
Pokud to zjednodušíme, elenchos (překládaný v různých kontextech jako vyvrácení argumentu) je
důkaz, kterým Sókratés (především v Platónových dialozích, které jsou někdy označovány jako rané – tj. psané
zřejmě ještě za Sókratova života a pod jeho vlivem) usvědčoval své protivníky z nevědění, když ukázal na to, že
výrok (v Sókratově „maieutické střelnici“ většinou politika, básníka, sofisty atd.), který je přednesen je
v rozporu, protože jeho původce zastává současně i s původním výrokem neslučitelná tvrzení. Srov. porovnání
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formalizovanou) stránku argumentace. Jak uvidíme níže, nedílnou součástí tohoto bádání je
od dvacátého století nutně i sémiotika, která je, již od Peirce, jak „metalogickou“, tak de facto
„metadialektickou.“12 Toto „meta“ však neznamená, že by sémiotika byla nějakým smírčím
nebo jiným rozhodčím, důležité je, že staví problémy dialektiky a logiky do jiného
„světla.“ Jinými slovy zkoumá logiku i dialektiku jako nějaké znakové systémy, jejich
strukturu a předpoklady jejich utváření. Co to znamená a jaké jsou tyto předpoklady, je
jedním ze základních předmětů této práce.
Jak je tedy vidno, pokud má tedy rétorika, stejně jako filosofie, povinnost kriticky reflektovat
svoje inspirační a historické zdroje (protože i rétorika a její subdisciplíny podléhají
historickým změnám nebo s Foucaultem „archeologem“ řečeno: podléhají diskursivnímu
formování objektů studia, pojmů, modalit a strategií), je třeba se k Platónovi a vůbec k tradici
klasického Řecka stále v mnohém obracet, „vždyť pervertovat Platóna znamená uchýlit se k
jízlivosti sofistů, k nestoudným gestům cyniků, k argumentům stoiků, k přelétavým chimérám
epikurejců.“13 Proto i my vyrazíme ještě mnohokrát s loupežnickým tlumokem vstříc zářícím
pokladům Attiky.
Tento poukaz na vznik termínu u Platóna je důležitý z několika důvodů – jednak to
samozřejmě neznamená, že se činnost, kterou nazýváme rétorikou, zrodila pouze ražením
tohoto termínu. Platónovi předchází dlouhá tradice řeckého řečnictví a snahy systematizovat
jeho techniky. Zejména se o to pokusila specifická, můžeme říci v jistých projevech
„jazykovědná filosofie“, kterou byla tzv. sofistika. Její „představitelé,“ sofisté, rozsáhle
pracovali s mnohými teoretickými nástroji, které byly později (ať už Aristotelem nebo jeho
následovníky) sjednoceny pod rubriku rétoriky. Níže pojednáme o některých komplikacích,
které se s takto jednostranným uvažováním o sofistice pojí – je totiž chybou považovat
sofistiku za nějakou disciplínu, nebo „školu.“14

elenchických a protreptických (persvazivních) funkcí Sókratovi činnosti v Platónových dialozích: Cain, R. B.,
Plato´s Use of Philosophical drama, str. 32-55.
12
Jak uvidíme, je snahou (minimálně peircovské) sémiotiky znovu promyslet (jak by řekl S. Toulmin)
rozkol mezi ryze formální („přísně matematickou“) logikou a platónsko-aristotelskými (v jistém, jak uvidíme
níže Peircově, smyslu „přirozenými“) nároky na poznávání pravdivosti „universa“.
13
Foucault, M., Myšlení vnějšku, str. 91.
14
Dokonce se v současném bádání objevují i pochybnosti o tom, že tzv. sofistům vůbec šlo o persvazivní
rétoriku. Např. Michael Gagarin považuje toto pojetí za chybné, viz Gagarin, M., Did Sophists Aim to
Persuade?, in: Rhetorica 19, 275-291, a rozšířenou argumentaci k tomuto tématu Gagarin, M., Antiphon the
Athenian, University of Texas Press, Austin 2002.
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I přes Platónův resentiment se tedy termín rétorika široce ujal a etabloval.15 Paradoxně právě
díky Platónovi,16 který tento termín použil jako „rétorický útok“ před tím, než sousloví
rétorický útok začalo vůbec existovat. Jinými slovy, vynález slova rétorika lze definovat
jako epistemologický zlom. Tedy zlom, který navždy proměnil slovník, a s ním i způsob, jak
minimálně staří Řekové (tedy i „my“, dědicové tohoto zlomu) mysleli „jazyk.“17
II.
Tato úvaha však nebude analyzovat téma pouze předchozím prismatem (diskursivní změny a
archeologie konceptů); pracuje totiž s následující ontologickou (jak uvidíme níže ergo
sémiotickou18) hypotézou: totiž že je zde něco, co rétorice (jakožto historickému termínu)
„předchází.“ Touto „věcí“ je zmíněná přesvědčivost, persvaze (nebo persuase19). Je nutné se
zde na chvíli zastavit. Persvaze, stejně jako schopnost (ať už „vědomě“ nebo „nevědomě“)
používat znaky20 a je neodlučitelně spojena s jakýmkoliv komunikujícím organismem, který
si hledá své místo na slunci (nebo kdekoliv jinde). Totiž oproti rétorice a filosofii, které se
většině počítají mezi poklady západního ratia (s jasnými historicko-kulturními koreláty) je
persvaze fenomén transkulturní21 a transhistorický (i ten kdo rétoriku odmítá, by nás měl
přesvědčit, proč22). Persvaze je vlastní všem komunikujícím kulturám,23 primitivním
15

Srov. také Quintilianus, Ins., 3.6.5., 7.3.2-4. (z rhetoriké k rhetorice).
A později samozřejmě i díky Aristotelově Rétorice (a jejímu dalekosáhlému vlivu na Cicera a celou
latinskou tradici – ať už římskou, středověkou, nebo humanistickou), k otázce vlivu epideiktiké, viz zejména
Schiappa, E., Timmerman, D. M., Aristotle´s Disciplining of Epideictic, in: Schiappa, E. (ed.), The Beginnings
of Rhetorical Theory in Greece, Yale University Press, New Haven, str. 185-206.
17
Pro podobnou argumentaci srov. Gregg, R. B., Symbolic Inducement of Knowing, University of South
Carolina Press, Columbia 1984, str. 87, dále Kittay, E. F., Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic
Structure, Clarendon Press, Oxford 1987. Zejména pak viz McCoy, M., Plato on the Rhetoric of Philosophers
and Sophists, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
18
A jak uvidíme níže – pro Ch. S. Peirce i ergo metafyzickou.
19
Z lat. persuadere. Jednoduše definováno se jedná o vědomé užití znaků (ať už mluveného slova, textu,
nebo obrazu) se záměrem ovlivnit něčí přesvědčení, případně jednání, postoje a rozhodnutí. Přístup k persvazi v
dějinách filosofie je stejně ambivalentní jako k rétorice - mnohými autory je odsuzována jako nepřijatelný prvek
argumentu a z filosofického zkoumání je tak vyloučena, jiní (ukážeme si to níže na Nietzscheovi) považují
zkoumání persvaze za základ filosofie vůbec. Srov. O´Keefe, D. J., Persuasion: Theory and Research, Sage,
London 1990.
20
K termínu znaku a vhodnosti jeho užití, viz Eco, U., Teorie sémiotiky, Argo, Praha 2009, str. 12. Rozdíl
znaku a signálu ibid. Str. 16-17, 32 a zejm. 65.
21
Pro základní přehled viz Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře a ve světě, Karolinum, Praha 2011, kap.
Jiné rétoriky a jiné kultury (str. 212 - 226)
22
Výše uvedené samozřejmě neodporuje tomu použít rétorickou analýzu na jiný persvazivní systém než
patřící k západní kultuře, ba právě naopak. Viz např. Hussein, A-R., Arabic Rhetoric: pragmatic analysis,
Routledge, London, New York 2006.
23
K pojetí kultury jako komunikativního jevu založeného na systémech signifikace viz Eco, U., Teorie
sémiotiky, str. 34, 39. V Comparative Rhetoric G. A. Kennedy popisuje např. teoretická pojednání o elokvenci,
rétorice (samozřejmě pojaté analogicky k evropské tradici) a persvazi v Egyptě, staré Číně a Indii. (Viz Kennedy
G. A., Comparative Rhetoric: An Historical and Cross-Cultural Introduction, Oxford University Press, Oxford
1997.
16
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společnostem a analogie je možné nalézt i ve zvířecí říši. 24 Persvaze je tak základní stavební
kámen rétoriky. Persvaze může být realizována různými způsoby. Buď direktivně –
praktikami jako je výhrůžka, hrubá síla, nadrogování a jiné pominutí smyslů, nebo může být
realizována symbolicky,25 skrze užití znaků. Tedy skrze mluvené slovo, řeč, gesto nebo
obraz. 26 Pro řeky je znak (semeion, tekmerion, později lat. signum) ostatně jeden z důkazů na
soudě27 – jako jsou ruce od krve znakem vraha, obětníka nebo chirurga, rétor by měl podobně
jako lékař u soudu vyvětlit význam těchto znaků. Tak i dokazování vyžaduje nějakou
obrazotvornost, poesis, zde se tak evidentně dostává ke slovu sémiotika.
V nejjednodušší definici (kterou v textu v mnohém upřesníme a do jisté míry i opustíme) je
sémiotika odbornou naukou (kvazinutným nebo formálním učením) o semiósis, tj. o
procesu vznikání a užívání těch jsoucen, kterým říkáme znaky.28 Vytváření a užívání
znaků je analogické tomu, co jsme si řekli o persvazi – je nutné pro každý komunikační
systém a to nejenom pro lidské jazyky. Shrneme-li předchozí úvahy, systematicky řečeno,
rétorika se zabývá studiem persvaze, tj. v obecném smyslu se tak zabývá funkcí znaků,
na druhé straně je jimi jako každý komunikační systém podmíněna (toto východisko jak
uvidíme je důležité jak pro mnohé teoretiky rétoriky, tak sémiotiky29).

24

Viz Deely, J., Basics of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1990, kap. Zoosemiotics and
Anthroposemiotics (str. 51-81), dále viz Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 173-230 (Zvířata od antiky po
středověk).
25
Stručná etymologie a historie tohoto pojmu, viz Eco, U., Meze interpretace, Karolinum, Praha 2005,
str. 14–17.
26
Je třeba říci, že se v této práci nepokoušíme řešit specifičnost obrazu a problému jeho “překladu” do
jazyka sémiotiky. Viz k tomu zejména Petříček, M., Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009, str. 33,
dále Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O., Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, zejm. kap.
Obraz a reprezentace a Obraz a distance.
27
Vedle argumentů (entýmémata, epikeirémata, apodeixeis, argumenta) a příkladů (paradeigmata,
exempla).
28
Jak dodává Eco v Teorii sémiotiky, „semióza“ (jeden z českých překladů slova semiósis. O koncepčních
rozdílech užívání tohoto slova zejména u Eca a Peirce viz níže.), „vysvětluje sebe pomocí sebe samé; tato
neustálá kruhovitost je přirozenou podmínkou signifikace a i komunikaci umožňuje používat znaky tak, aby
zmiňovaly věci. Kdybychom nazvali tuto podmínku ´zoufale špatnou´, znamenalo by to odmítnout i lidský způsob
signifikování, způsob, který prokázal svou nosnost natolik, že jedině jeho prostřednictvím byla rozvinuta kulturní
historie.“ Také srov. Eco, U., Semiotics in the next millenium, přednáška na 7. mezinárodním kongresu IASSAIS, 1999, str. 5: „Obecná sémiotika je odvětvím filosofie, nebo lépe řečeno, je způsobem, kterým filosofie
reflektuje problém semiósis.“
29
Toto spojení pochopitelně není nové hovoří o něm již Umberto Eco (Teorie sémiotiky), systematicky se
mu věnuje např. G. A. Kennedy v návaznosti na něj např. James A. Herrick (The History and Theory of
Rhetoric: An Introduction. Allyn & Bacon, 1990, str. 5 - 7). K tématu vztahu rétoriky a sémiotiky také viz
Švantner, M., Sémiotika a rétorika. Jak dobře lhát?, in: Borecký F., Fišerová, M., Švantner, M, Váša, O., Rozum,
nerozum a přesvědčivost obrazů, Togga, Praha 2011, str. 91 – 92.
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Řekli jsme si tedy, kde se vzal termín rétoriky, dále jsme jako obecný základ toho, co
nazýváme rétorika, určili persvazi, a tedy i nutně zkoumání semiósis,30 což činí sémiotika.
Abychom postoupili hlouběji, a dodali prozatím holému skeletu obal, bude třeba rozšířit naši
perspektivu o názory dějin filosofie a rétoriky.

III.
Jak bylo naznačeno výše, zrození rétoriky a dokonce ani zrod její kritiky nelze ztotožňovat, ač
hrál důležitou formativní roli, pouze s Platónem. Vznik řecké rétoriky a jejího slovníku je
dlouhý proces započatý v pátém století př. n. l. Tento proces lze z historicko-systematické
perspektivy charakterizovat jako kombinaci metaforických extenzí31 a neologismů, která se
objevila v té době, kdy se teoretici řečnictví pokoušeli vyvinout takový slovník, který by mohl
popsat různé formy jazykové abstrakce – ať už šlo o lingvistické termíny (jako morfém a
lexém), nebo poetické/rétorické kategorie (styl, žánr, kompozice apod.)32 nebo samozřejmě
filosofické pojmy, kterými uchopujeme to, čemu Řekové říkali fysis. Jinými slovy se již
v dávné antice objevuje úsilí pochopit, jakým způsobem se mimojazykové projevuje v jazyku,
jaké jsou způsoby tohoto prolínání a jak tento vztah (tradičně fysis a nomos) strukturuje naše
poznávací funkce.33
a) Úvodní historický exkurs
Jak jsme naznačili, samotní sofisté a rétoři, když referovali o svém specifickém umění, užívali
různé termíny, nikoliv však slovo rétorika. Jednalo se o termíny jako například filosofie (jako
Ísokratés) nebo samotnou (minimálně řeckou) filosofií asi nejvíce zatížený pojem, termín
logos (nebo přesněji logón techné34). Jak lapidárně shrnuje George Kennedy, obecně byla
30

Prozatím si představme semiósis jako pavučinu ležící na té oblasti, kterou bychom nazvali skutečností
– nikoliv však jako ikonický obrázek z pohádek, ale jako tu, se kterou můžeme mít zkušenost – spíše
„rizomaticky“ potrhanou a vlající ve větru. Tuto představu budeme níže akademicky cizelovat. K metaforice
spojované se semiósis – Barthesův text jako síť (Barthes, R., From Work to Text, in: The Rustle of Language,
Hill and Wang, New York 1987, str. 61) a Ecův text jako labyrint (Od stromu k labyrintu), DeluzeovoGuattariho rizoma (Tisíc plošin), atd. - srov. Gorlée, D., Symbolic Argument and Beyond, str. 417.
31
Ať už na základě podobnosti, soumeznosti, nebo pars pro toto.
32
Timmerman, D. M., Schiappa, E., Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of
Discourse, str. 8.
33
Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 68: „Aristotelova teorie metafory pro nás není zajímavá jen
tím, že představuje první důsledné pojednání o tropu, ale především (dnes) tím, že tato první teoretizace
nepovažuje metaforu za pouhou ozdobu, ale přisuzuje jí kognitivní funkci.“
34
Do angličtiny překládané jako art of discourse, český ekvivalent je poněkud zavádějící „umění
rozpravy“, důležité je zde slovo techné a jedná se tedy v tomto pojetí spíše o „techniku“, až bychom mohli říci
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rétorika v Řecku „specifickým uměním veřejné promluvy, rozvinula se v dané politické situaci
městských států, zejména pak v rámci athénské demokracie v pátém a čtvrtém století před
Kristem. Toto umění bylo popsáno a diskutováno v mnoha učebnicích, dialozích, pojednáních
a přednáškách a rozšířilo se skrze činnost učitelů veřejného projevu (…).“35 Schiappa a
Timmerman doplňují, že v době 5. a 4. století můžeme najít dva důležité, prolínající se
proudy: (1) řečnictví, které svým původem sahá zřejmě až k době Homéra, a (2) filosofickou
rétoriku, kterou však lze nalézt až u sofistů a následně „pojmově uchopenou“ u Platóna (čili
cca na počátku 4. století).36
Mnohé rétorické teorie se tedy stále obracejí k antické tradici jako svému zdroji (ať už se
jedná o Platóna, Aristotela, tzv. sofisty, nebo Gorgiu z Leontin, Ísokrata, Démosthena,
Demétria z Faleronu, Dionýsa z Halikarnasu, Hermogena z Tarsu aj.) Řecká rétorika má tak
své sáhodlouhé pokračování dějinami západního myšlení, které lze ztotožnit s dějinami
západní kultury a vzdělávání vůbec. Není rozhodně cílem této práce se podrobně zabývat
celými dějinami rétoriky, ale pouze některými vybranými kapitolami, proto se zde (ale i níže)
v mnohém omezíme pouze na odkazy a obecný rámcový úvod. Podotkněme, že český čtenář
má v tomto směru (dějin rétoriky a dějiny vztahu rétoriky a filosofie) oproti tomu, jak je
zpracováno toto téma v zahraničních publikacích, poměrně omezené možnosti, a proto je
důležité v úvodu alespoň hrubě nastínit některé důležité historické linie. Evidentně nám nejde
o vyčerpávající přehled nebo rekonstruování nějaké neporušené historické kontinuity.
Podobně jako je tomu s jinými kulturními technikami, mnohé z myšlenek tzv. klasického
Řecka - kterým se budeme níže podrobně věnovat, a proto je z této části úvodu vypustíme přebírá po ztrátě řecké samostatnosti nejprve helénistická tradice a dále Řím.37 Právě v tzv.
„technologii“ vedení řečí. Jak dodávají k tématu „novosti slova rétorika“ Timmerman, D. M., Schiappa, E.,
Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of Discourse, str. 10: „Thúkydidés, Aristofanés,
Euripidés, jsou autory pozdního pátého století, byli obeznámeni se staršími sofisty a nikdy nepoužili termín
rétorika aby tak popsali jejich činnost.“ Dále viz jiný typ „systematického“ třídění (dialektika, rétorika,
dialogika) in: Bialotovsky, D. H., Dialogics as an Art of Discourse in Literaty Criticism, in: PMLA 101, 1986,
str. 788-797; dále Bialotovsky, D. H., Dialogic, Pragmatic and Hermeneutic Conversation: Bakhtin, Rorty,
Gadamer, Critical Studies 1, 1989, str. 107-119; srov. Bertholf, A. E., Rhetoric as Hermeneutic, in: College
Composition and Communication, 42, 3, str. 279-287.
35
Kennedy G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern
Times, str. 2.
36
Timmerman, D. M., Schiappa, E., Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of
Discourse, str. 10, srov. Gagarin, M., Oratory and Rhetoric before the Sophists, in: Worthington, I. (ed.), A
Companion to Greek Rhetoric, Blackwell, London 2007, str. 27-36.
37
Viz zejména obsáhlé historické pojednání o klasické rétorice (od řecké literatury a řečnictví k druhé
sofistice): Kennedy, G. A., A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Pres, Princeton/New
Jersey 1998; dále viz Dugan, J., Rhetoric and the Roman Republic, in: Gunderson, E., The Cambridge
Companion to Ancient Rhetoric, str. 178-192.
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helénistickém období (upozorněme, že „helénismus“ je především rétorickou figurou
německého

historika),

tedy

období,

pod

které

se

zahrnuje

velká

šíře

tzv.

„postklasických“ proudů, se objevuje systematická myšlenka trivia, kam rétorika, společně
s gramatikou a dialektikou (jakožto de facto formální logikou), neoddělitelně patří.38 Základní
spojnicí mezi Řeckem a tzv. helénismem je silná inspirace Aristotelovou Rétorikou (zejména
u stoiků) a anonymní (případně Ciceronovi přisuzovaná) Rhetorica ad Herenium39 (asi 85 př.
n. l.), latinská příručka rétoriky převádějící řecká schémata a názvosloví do latiny.
Nejvýznamnějším latinským dílem pro historii rétoriky jsou, vedle Ciceronova díla De
Oratore, De Inventione a Orator, Quintilianovy rozsáhlé Institutionis oratoriae libri.
V latinské době se objevuje důležité, v dějinách rétoriky široce tematizované rozlišení etap
zpracování řeči na kompoziční/funkcionální, elokuční/stylistické, mnemotechnické a
performační/actio. Systematizuje se působení na rozum, vůli a city adresáta skrze docere
(poučení), delectare (uchvácení) a movere (pohnutí).40 Je zde třeba zmínit zlom, který
představuje dílo Peri hypsús (O vznešeném) konvenčně připisované (zřejmě novoplatonikovi)
Longinovi41 (někdy se hovoří o Pseudo-Longinovi) nebo Dionýsovi z Halikarnasu, které se
obrací od postavy řečníka k principům správného psaní a k rozvíjení tématu literární rétoriky
zřejmě v gorgiánském (ísokratovském42) stylu.
Ve vlastním textu se budeme věnovat zejména „starým“ nebo také „prvním“ sofistům (tj. jako
byl např. Prótagoras, Prodikos, Antifón ad.), nikoliv tzv. „druhé sofistice“, která se objevuje
za pozdního římského impéria. Tito intelektuálové představovali především „konzervační
sílu“ řecké kultury43 a jejich příspěvek k dějinám rétoriky spočívá spíše ve filologické než
originální filosofické práci. Dalším širokým tématem, které vypustíme z historiografických
38

Viz Koch, J., Artes liberales: Von den Antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters, E. J. Brill,
Köln 1976. Pro obecnou historii středověké rétoriky viz Baldwin, C. S. Medieval Rhetoric and Poetic, New
York, 1928; ke vztahu dialektiky, rétoriky a gramatiky viz Murphy, James J., Rhetoric in the Middle Ages,
Berkeley, 1974. Dále srov. Curtis, E., Evropská literatura a latinský středověk, Triáda, Praha 1999.
39
Viz Murphy, J., Age of Codification: Hermagoras and the Pseudo-Ciceroniani, in: Katula, R., Murphy,
J. (eds.), Synoptic History of Classical Rhetoric, Hermagoras Press, Davis 1983.
40
Cicero, Orator In: Reis P. (ed.), M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia, Leipzig 1932, 21,69.
Dále viz zejména Ochs, D. J., Cicero´s Rhetorical Theory, in: : Katula, R., Murphy, J. (eds.), Synoptic History
of Classical Rhetoric, str. 90-150., Ochs, D., J., Cicero´s Topica: A Process View of Invention, in: McKerrow, R.
E., Explorations in Rhetoric, Scott-Foresman, Glenview 1982, Furhrmann, M., Cicero and The Roman
Republic, Blackwell, Oxford 1992, Vasaly, A., Representations: Images of the World in Ciceronian Oratory,
University of California Press, Berkley 1992.
41
Gube, G. M. A. (transl.), On the Sublime, Library of Liberal Arts, Indianopolis 1957.
42
Ísokratés byl Gorgiovým žákem, viz Boháček, K., Ísokratova praktická filosofie a její závislost na
Gorgiovi z Leontin, in: Aither: časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, AV ČR, ročník I, č. 2,
str. 79-107.
43
K tzv. druhé sofistice (ve 3. stol. n. l. ražený Filostratem) viz Goldhill, S., Rhetoric and Second
Sophistic, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 228-240; dále Kennedy G. A.,
Comparative Rhetoric, Oxford University Press, New York 1998, str. 211.
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úvah, je vedle římské rétoriky otázka řečnictví v křesťanské Evropě. Pouze dodejme, že co se
rétoriky týče, byl středověk seznámený spíše s římskou než řeckou tradicí. Například
Aristotelova Rétorika byla prvně přeložena z arabštiny v roce 1256, z řečtiny až v roce
1270.44 Na druhé straně spisy jako Ciceronovo De Inventione a anonymní Rhetorica ad
Herennium byly široce známy.45 Aristotelovo dílo o rétorice se stává středem zájmu až ve
vrcholné scholastice, kdy je rétorika řazena mezi scientia speciales, tedy věd zkoumající
praktický dosah lidských činností.46 Pozůstatky římského dědictví, které nelehly popelem při
nájezdech barbarů, samozřejmě našly své uplatnění zejména v homiletice kazatelů 47 (ars
praedicandi), a také v základech středověkých48 a později renesančních gramatik.49
Se zánikem řecko-římského světa postupně mizí i soudy jakožto základní institucionální, ale i
komunitní fenomén spjatý se vznikem rétoriky. Na místo soudnictví nastupuje církev, která se
dívá na pohanskou rétoriku s podezřením50 nebo přinejmenším ambivalentně – jako např.
Augustin.51 Pokud to zjednodušíme, v „křesťanské rétorice“ podobně jako v platónské „pravé

44

Podrobně o tom Eco, U., Od stromu k labyrintu, Argo, Praha 2011, str. 116 – 120.
Fredborg, K. A., Twelfth-Century Ciceronian Rhetoric: Its Doctrinal Development and Influences, in:
Vickers, B. (ed.), Rhetoric Revalued, Centre for Medieval and Early Renaissance Studies, Binghamton 1982, str.
88.
46
Viz Penner, T., Vander Stichele, C., Rhetorical practice and performance in early Christianity, in:
Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 245-26; Mack, P., Rediscoveries of classical
rhetoric, Ibid., str. 261-277; Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře a ve světě, str. 41.
47
K tématu kázání a mučednických textů, jejich topikách s původem v Bibli a srovnání s tehdejšími
divadly viz Adámková I., Ultima Verba, In: Plátová, J., Kitzler, J., Hušek, V., Antické křesťanství: liturgie,
rétorika, antropologie – sborník z konference centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními
texty a patristické společnosti České republiky (Olomouc 7. – 8. listopadu 2008), Centrum pro studium
demokracie a kultury, Brno 2009, str. 71 – 81.
48
Srov. zde zejména význam Martiana Capelly a jeho „členění“ sedmi svobodných věd (gramatika,
dialektika, rétorika, geometrie, aritmetika, astronomie, harmonie), viz Harris, W., Johnson, R., Burge, E. L. (eds.
a překlad), Martianus Capella and Seven Liberal Arts, vol. I, Columbia University Press, New York 1971. Jak
ovšem uvádí G. A. Kennedy, patřila rétorika k nejméně populární části encyklopedie svobodných umění, a za
kánon platil spíše Cicero. Viz Kennedy, G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times, str. 197-199.
49
Hankins, J., Renesanční filosofie, OIKOYMENH, Praha 2011, str. 27: „Obvyklou stravou pro žáky
zůstala filologie, tj. schopnost parafráze, gramatika, rétorické figury, slovosled, geografie, historie, mytologie a
základní analýza rétorického účinku.“ Ke vztahu pozdně středověké a renesanční gramatiky a rétoriky viz
tamtéž, str. 28 - 30, dále viz zejména dílo Petra Helia, Martina z Dácie, Michela Marbais a Radulphuse Brita.
Tito autoři jako jedni z prvních přicházejí pro dějiny sémiotiky a rétoriky s důležitou perspektivou založenou na
„modalitách značení“ (modus significandi) a s naukou, kterou se nejen nominálně později inspiruje Peirce grammatica speculativa (zde pochopitelně nemůžeme opomenout zmínit také Dunse Scota, Petra Hispánského,
Tomáše z Erfurtu (zejména jeho modus essendi, modus intelligendi, modus significandi) a podle J. Deelyho
zásadní neglected figure of history of semiotics Johna Poinsota).
50
Miller, J., Proser, M., Benson, T., Readings in Medieval Rhetoric, Indiana University Press,
Bloomington 1974, str. xiii.
51
Viz Andoková M., Kazatel´hercom. In: Plátová, J., Kitzler, J., Hušek, V., Antické křesťanství: liturgie,
rétorika, antropologie – sborník z konference centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními
texty a patristické společnosti České republiky (Olomouc 7. – 8. listopadu 2008), str. 82., dále také Kraus, J.,
Rétorika v evropské kultuře a ve světě, str. 74 - 83 a 84 - 89. Ke vztahu řečníka a herce srov. Nietzsche, F., Rané
texty o hudbě a řeči, str. 74.
45
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rétorice“ (dialektice) nejde o to někoho „pouze“ přesvědčit, ale především jde o to, aby
souhlasil s předloženou pravdou (to, že existuje Dobro, nebo Bůh). Kazatel musí mnohdy
konkurovat cirku, proto když Augustin hledal způsob jak zaujmout návštěvníky kázání, činil
tak skrze nástroje rétoriky. Ta je u něj však vždy pouze prostředkem a nikdy cílem, stejně
jako pro Platóna pravá rétorika – dialektika.52 Augustin chápe sílu rétoriky zejména ve
způsobu, jakým může předávat poselství skrze obrazy, které mohou nabídnout jasnější
referenci pro pojmy těžké pro pochopení. Nutno také dodat, že středověk je dobou, kdy se
rozvíjí a formalizuje to, co bychom nazvali „textovou rétorikou“ nebo obecně správným
slohem (ars poetriae) a klasifikací stylů. Jak shrnuje Hankins, „pohanská rétorika je sesazena
z oné výsadní pozice, které se těšila v římské kultuře, a získává radikálně novou podobu,
uzpůsobenou potřebám křesťanství. Pohanské filosofy, zvláště Platóna, a svobodná umění lze
vytěžit pro několik málo pravd, slučitelných s křesťanstvím, načerpat z nich užitečné morální
pokyny a vytvořit z nich hutná kompendia; vše ostatní je marnivost a marnost. Drtivá většina
pohanské učenosti je bez užitku a může snadno přinést zkázu.“53
Jak varuje mj. autor Eristické dialektiky54 Artur Schopenhauer, umění býti nudný spočívá
v tom říci všechno, proto další kapitolou v dějinách rétoriky, které se proto vyhneme, je
epocha humanismu a renesance, kdy „práce humanistických překladatelů v sobě nese
hlubokou pečeť jejich klasických předsudků, v jejichž důsledku považovali všechna slova
neschválená u Cicerona, Quintilliana či dalších autorit za porušení stylistických zásad.“ 55
Stejně tak se nebudeme věnovat baroku, ač zejména rétorika jako afektová teorie
(Affektenlehre) a teorie hudebních figur (a vůbec tzv. Figurenlehre) by si jistě zasloužila
velkou pozornost.
Nás bude zajímat až takřka úplné (znovu)vyloučení rétoriky z oblasti filosofie (společné jak
tzv. empirikům i racionalistům s důležitou výjimkou Thomas Hobbese) přicházející
s novověkem, kterému se budeme (avšak pouze rámcově) věnovat níže. Rétorika je, jakožto
nemístně obrazná a filosofický diskurs zatěžující, odsunuta na pozadí filosofického zkoumání
52

Spojení pravé moudrosti a výřečnosti (většinou v odkazu na Cicera a Quintiliána je pak dále námětem i
renesančních a humanistických nauk. Hovoří se někdy o ciceronsko-petrarkovském humanismu (viz např. Black,
R., Filosof v prostředí renesanční kultury, in: Hankins, J., Renesanční filosofie, str. 33.).
53
Hankins, J., Renesanční filosofie, str. 68, viz také De doctrina christiana, 1, 31 a 2, 39-40. (Aurelius
Augustinus, O křesťanské vzdělanosti, Vyšehrad, Praha 2004.), zajímavou podkapitolou je v tomto směru český
humanismus (např. dílo Jana Blahoslava), viz zde zejména práce J. Krause.
54
Schopenhauer, A., Eristická dialektika, čili umění dostat v každé debatě za pravdu, Zvláštní vydání,
Brno 1994.
55
Bianchi, L., Aristotelská tradice: kontinuita a proměny, in: Hankins, J., Renesanční filosofie, str. 77.
Srov. ke Quintilliánovi Gunderson, E., The Rhetoric of rhetorical theory, in: Gunderson, E., The Cambridge
Companion to Ancient Rhetoric, str. 109-127.
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(až na některé velmi zajímavé, ale pro naši úvahu marginální „návraty“ rétoriky jako je např.
„ženská rétorika“ v Paříži 17 a 18. století nebo jeden z inspirátorů Ch. S. Peirce Richard
Whately56). A to až do revaluace sofistů v americkém pragmatismu na konci devatenáctého a
začátku dvacátého století.
Naším cílem je filosofické myšlení o rétorice a sémiotice přibližně druhé poloviny dvacátého
století, avšak ani to pochopitelně nemáme v plánu popsat vyčerpávajícím a úplným
způsobem. Tato práce záměrně opomíjí důležitou kapitolu sepjetí právní teorie a tzv. nové
rétoriky (zejména u Chaïma Perelmana a jeho kolegyně a partnerky Lucie Olbrechts-Tyteca a
jejich společného díla Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique57), tím se de facto
vyhýbáme pojednání o spojování teorie práva a rétoriky, ale také peircovské sémiotiky a
práva (jak o ni pojednávala např. Roberta Kevelson58), stejně nebudeme důsledně sledovat
pozice belgické sémiotické skupiny Grouppe μ,59 ačkoliv se mnohé názory ať už přímo,
parafrází, do tohoto textu evidentně promítají. Jelikož jsou naše záměry a metoda, co se týče
zkoumání předmětu rétoriky, odlišné, nebudeme se věnovat ani teorii anglického filosofa a
logika S. Toulmina, a především filosofické problematice vztahu hodnotových soudů a
argumentace. Ač rozkolu mezi typy argumentace mezi formální logikou a přirozeným
jazykem a „komunikativnímu užití“ rétoriky budeme rámcově věnovat níže (avšak spíše
z pohledu J. F. Lyotarda).60
Nyní se vraťme k systematickému pohledu na věc. Shrneme-li předchozí, o rétorice lze
v základu hovořit ve dvou komplementárních významech, nebo jinak řečeno, rétorika je
dvojitě artikulována.61 (1) První je význam je ten, kdy se jedná o řeč, která je ustrojena
tak, aby přesvědčovala – jak jsme si ukázali, přinejmenším (historicky) např. podle Platóna,
Ísokrata, Aristotela a Cicera aj., chápe rétorika persvazi jako svůj stavební kámen (dicere ad
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Pro historii neoklasické rétoriky viz Kennedy, G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular
Tradition from Ancient to Modern Times, str. 275-288.
57
l'Université de Bruxelles, Brusel 2008 (1. vydání v r. 1958).
58
Viz zejm. Kevelson, R., Peirce, Paradox, Praxis: the Image, the Conflict, and the Law, Mouton de
Gruyter 1991; Kevelson, R. (ed.), Peirce and the Law: Issues in Pragmatism, Legal Realism and Semiotics, Peter
Lang Publishing Group 1991.
59
Dubois, J., Édeline, F., Klinkenberg, J.-M., Minguet, P., Pire, F., Trinon, H., Rhétorique générale,
Larousse, Paris 1970; viz také Klinkenberg, J.-M., Le sens rhétorique. Essais de sémantique littéraire, G. R. E.
F., Toronto 1990.
60
Srov. Toulmin, S. E., The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge 1964.
61
Srov. Gunderson, E., Introduction, in: Gunderson, E. (ed.), The Cambridge Companion to Rhetoric,
Cambridge University Press, Cambridge 2009, str. 3 (science of speaking well/speaking well itself), str. 5
(primárním zájmem rétoriky jsou tropy). Nesouhlasím rozhodně s představou toho, že rétorika „rezignuje na
hlubší teoretický popis“ jak uvádí Klein, O., Argumentace v komunikaci, str. 8. Jednak to je historicky velmi
nepřesné a jednak lze velmi těžko určit co si pod „hlubším popisem“ představit.
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persuadendum accomodate). Ruku v ruce s touto představou je spojeno to, co nazýváme
elokvencí (výřečnost a krasomluva). Rétorika je tak podle Quintiliana věda o tom, jak dobře
(a efektivně) mluvit (bene dicendi scientia).62 Výrazem tohoto diskursu a výsledkem této
vědy je primárně rétor, jakožto řečník, který umí efektivně a přesvědčivě mluvit nebo
logograf (tj. ten, který umí přesvědčivé řeči sepsat) nebo v současnosti imagolog (ten, který
umí dané obrazy „vhodně“ použít, sdílet a šířit). Je zde však ještě druhý význam, stejně
bazální a stejně důležitý, souběžný a neoddělitelný od významu prvního. (2) Druhý význam
je ten, kdy je rétorika pochopena jakožto svébytná filosofie, jako systematická a kritická
analýza diskursu,63 následujeme-li U. Eca a Ch. S. Peirce, rétorika pojímaná jakožto
sémiotika.64 Zde lze hovořit o rétorikovi,65 jakožto teoretikovi kompozice a figurace diskursu
(otázce figury a figurace se budeme věnovat níže). Jednoduše řečeno, rétorika v tomto smyslu
je druhem filosofování. Ostatně jak nám ukazují dějiny a mnozí autoři, je tak spojena
s „psychologií“ (a to spíše jakožto psychagogií,66 „vedením duše,“ dnes bychom obecně řekli
s pedagogikou vůbec), samozřejmě filosofií, etikou (jak používat argumenty vzhledem
k etickém východiskům posluchače, ale i řečníka), lingvistikou (otázky pragmatické
motivovanosti lingvistiky), stylistikou (jak řeč přesvědčivě a formálně správně komponovat),
literární teorií (proč působí některé literární texty persvazivní a jiné ne), politikou (je rétorika
morálně neutrální?) a v „první řadě“ (ať už se persvaze realizuje direktivně nebo i
symbolicky) tedy sémiotikou.
Od vzniku rétoriky se tyto dvě tváře („praxe a teorie“) bytostně prolínají. 67 Hovoříme tak (od
Aristotela minimálně) o techné (jak mít „dobrou techniku“, jak správně mluvit, jak správně
komponovat, jak správně kompozici analyzovat) a dynamis, „síle“ (proč je jedna figura
62

Srov. Burke, K., Rhetoric of Motives, University of California Press, Berkley 1969, str. 49.
Ne nutně ve smyslu, v jakém je tématizována N. Faircloughem, T. Van Dijkem, nebo R. Wodak.
64
Srov. Švantner, M., Sémiotika a rétorika: jak dobře lhát?, str. 90 - 94., in: Rozum, nerozum a
přesvědčivost obrazů, Togga, Praha 2011.
65
Podobně tak lze terminologicky rozdělit i „prakticky orientovanou řeč“ (nebo také „řečnictví“) a řeč
zabývající se řečí (text textem atp.), tedy rétoriku - autoři uvádějí různé dichotomie: practical oratory intellectual oratory (M. Gagarin) atd. Je třeba dodat, že v antice nebyl tento rozdíl striktně vymezen a používalo
se souhrnné označení rétor, které latinská antika přeložila jako orator. Pro další tematizaci tohoto rozdělení viz
Valesio, P., Rhetoric as a Contenporary Theory (Advances in Semiotics), Indiana University Press, Bloomingon
1980. Význam termínu orator se později, zejména ve vrcholném středověku a renesanci velmi rozšiřuje a
označují se tak i například učitelé humanitních věd (nebo také jako literati, poetae, oratores), viz Billanovich,
G., Auctorista, humanista, orator, in: Studi in onore di A. Schiaffani, zvláštní vydání Rivista di cultura classica e
medievale 7, 1965, str. 143 - 163.
66
Platón (Faidros 261a) tento termín používá pro rétoriku Gorgii z Leontin, kterému se budeme věnovat
níže a znamená hypnotickou moc nad dušemi. Je třeba dodat, že psychologii, ba ani psychoanalýze se v textu
záměrně věnovat nebudeme.
67
Srov. také Kennedyho systematické rozdělení na primární, sekundární, tradiční rétoriku a konceptuální
rétoriku - metarétoriku (Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern
Times, str. 2-5.)
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silnější než jiná, spojení řeči a moci, otázky exprese a talentu) rétoriky.68 Pokud bychom to
chtěli vyjádřit jednou větou, v rétorice se zračí dlouhodobý zápas o to, jak skrze techné
nejlépe vyjádřit dynamiku fysis. Pro začátek uveďme, že stejný úkol sleduje i Peircova
sémiotika (zvláště nahradíme-li sousloví dynamika fysis slovem semiósis - tedy dynamikou
znaků).
IV.
Důvody
Shrňme zde, proč vůbec o rétorice psát. Prvním důvodem je samotná rétorická figura, která
je vlastní mnoha místům v archívech dějin filosofie, je to zmíněná figura vyloučení (jak víme
např. od U. Eca: jakmile je zde figura, je nějaká zde ideologie 69). Toto vyloučení se odehrává
primárně skrze gesto: „ale to jsou jenom blázni.“70 Je to figura, kdy se rétorika dostává na
okraj zájmu filosofie, především proto, že „je to jenom rétorika“ (jedná se pouze o flores
rhetoricales71). Tedy něco, co je falešné, nepravé, zdánlivé, podezřelé, nečisté a od doby
Homérova Odyssea spojeno se lží.72 V očích některých velkých jmen filosofie se tak rétorika
podobá přinejhorším pouťovým kejklům, přinejlepším otravné demontáži vážených, „léty
prověřených“ filosofických textů. Často slyšíme: to je pouze prázdná rétorika; byl příliš
rétorický; je vůbec něco za Vaší rétorikou?73 Byl jsem přemluven, ale ne přesvědčen… atp.
Slýcháme tak požadavek naplnění, identity a jistoty. Nejen filosofie, ale i jiné humanities si
totiž nerady přiznávají, a dá se říci, že již od svého vzniku (ať už podle některých v antice,
nebo podle jiných v moderní době), že i jejich texty (obrazy i výpovědi) jsou nějak
kontextuálně, rétoricky komponovány - že mají nějaké „tělo“ nebo že podléhají dobovým a
regionálním argumentačním stylům,74 jinými slovy, že podléhají nějaké semiósis. Často tak,
zejména ze strany „fundující“ filosofie, padají na adresu rétoriky obvinění z relativismu,
68

Aristotelés Rhet. 1355b, 25. Srov. Kennedy, G. A., Aristotle: On Civic Discourse, Oxford University
Press, New York 2007, str. 37 a také Grimaldi, W. M. A., Aristotle: Rhetoric. A Commentary, Fordham
University Press, New York 1980.
69
Eco., U., Meze interpretace, str. 121; pro obsáhlou krtiku této exkluze srov. Neel, J., Aristotle´s Voice:
Rhetoric, Theory and Writing in America, Southern Illinois University Press, Carbondale 1994.
70
Srov. Popp, T., Švantner, M., Peter Singer: stíny teoantropocentrického mýtu, in: Rosůlek, P.,
Strnadová, L. a kol., Politická filosofie: osobnosti a témata, Aleš Čeněk, Dobrá voda 2008, str. 59-61.
71
Nebo také floridacismus, termín pro (přehnanou) květnatost řeči. Někdy se také používá spojení colores
rhetorici.
72
Kennedy G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern
Times, str. 7.
73
Srov. Weiss, R., Kenneth Burke: Rhetoric, Subjectivity, Postmodernism, Cambridge University Press,
1996, str. 1.
74
Viz k tomuto zejména Mailloux, S., Rhetorical Power, Cornell University Press, Ithaca and London
1989.
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nihilismu a subjektivismu (tedy nejde o nějaký sylogismus ignava ratio) - aniž by se hledělo
na to, že takováto „obvinění“ jsou mnohdy argumentačními strategiemi par excellence („můj
diskurs, který je založený na univerzálním poznání umí rozlišit co je pravé a falešné, ten
tvůj, falešně relativistický ne!“75). Historickou ukázkou tohoto vyloučení, pokud si
dovolíme na úvod zkreslující generalizaci, je ve filosofii zejména zmíněná doba osvícenství,
kde je odmítnutí rétoriky ve jménu čistého vědění, mnohem silnější i než u Platóna. 76 Již pro
Francise Bacona nebo později Locka, Descarta a ještě později Kanta aj. je rétorika obtěžující
tím, že činí řeč obraznou (a to i oproti poezii nepřijatelným způsobem).77 V („raně moderní“)
filosofii tohoto druhu de facto obraznost a elokvence nemá místo. Ostatně proto považujeme
za zakladatele („post“)moderní sémiotiky především Peirce, tj. čtenáře, který byl s odsudky
rétoriky ve jménu universálního vědění (ať už jakkoliv založeného) nespokojen, tj. čtenáře,
který spíše než na Locka a Kanta (ač byl pečlivým čtenářem a kritikem jich obou 78) se často
ve své práci obrací pro inspiraci k antice (zejm. Aristotelovi) a středověku (kdy rétorika byla
triviem, zmíněným technickým nástrojem kazatele/řečníka, ale zároveň i teorií diskursu).
Situace se pak možná částečně proměňuje zájmem romantismu o básníka, nicméně i ten
nakonec

tvoří

pod

světodějným

rozvrhem

ducha

či

jiné

nadpozemské

formy.

K subversivnímu, a vzhledem ke kontinuálnímu a evidentnímu myšlení novověku, i
abruptivnímu rozměru, který rétorika v oblasti západního ratia představuje, se v plné síle vrací
až ve dvacátém století (což samozřejmě neznamená, že by se jednalo o nějaký pokrok ve sféře
ducha nebo něco podobného, jednoduše pod vlivem tzv. obratu k jazyku se znovu tematizuje
to, co bylo odsunuto stranou, post hoc non est propter hoc).79

75

Srov. Foucault, M., Užívání slastí, Herrmann a synové, Praha 2003, str. 16: „(...) Čím je dnes filosofie myslím tím filosofickou činnost-, ne-li kritickou myšlenkovou prací, jejímž předmětem je myšlení samo? A
nespočívá snad v tom, že místo ospravedlňování toho, co již víme, zkoumá, jak a do jaké míry by bylo možné
myslet jinak? Filosofický diskurs se vždy stává směšným, když se snaží z vnějšku ukládat zákon jiným diskursům
a říkat jim, v čem spočívá jejich pravda a v čem ji mají nalézt, nebo když si dovoluje obviňovat je z naivní
pozitivity; má však právo prozkoumávat to, co může být v jeho vlastním myšlení změněno díky práci s věděním,
které je mu cizí.“ Problémem této Foucaultovy pozice (ostatně jako i na jiných místech jeho díla) však zůstává
otázka odkud mluví - odkud formuluje soud, že filosofický diskurs je směšný. Jinými slovy Foucault je zde
prostě rétorický.
76
V oblasti mathesis universalis rétorika nemá místa, srov. Foucault M., Slova a věci, Kalligram,
Bratislava 2000, str. 86-91.
77
Kant, I., Kritika soudnosti, Odeon, Praha 1975, §51.(str. 135). Srov. Kennedy, G. A., Classical Rhetoric
and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, str. 274. Tento trend přitom ve
středověku a v renesanci neplatil za dominantní, srov. např. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 118 (Buridan
prohlašující rétoriku za jasnější než poetiku).
78
Viz Miniha, F., Kant a Peirce, in: Filosofia, 67, 3, 2012, str. 181-193.
79
K otázce vytlačení rétoriky novověkou vědou a jejímu návratu viz Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře
a ve světě, str. 11 - 14.
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Stanley Fish, americký pragmatik, právní a literární teoretik, shrnuje tuto situaci poměrně
přesně, uvádí totiž, že „hádka mezi filosofií a rétorikou přežívá každou vlnu změn v historii
západního myšlení. Kontinuálně se nám nabízí (asymetrická) volba mezi čistou pravdou bez
příkras, která se jasně prezentuje a na druhé straně silným, ale záludným zjevením jazyka
s jeho persvazivní stránkou80, jazyka který překračuje limity representace a nahrazuje jejich
formy, formami vlastní reality (…) Vždy zde byli přátelé rétoriky, sofisty počínaje a
antifoundationalisty dnešních dnů konče.“81 V textu se budeme věnovat právě těmto
„přátelům rétoriky“ - a to těm, které historie filosofie označily (nejčastěji z toho důvodu aby
je mohly lépe kontrolovat a vyloučit) jako zmíněné antifoundationalisty, sofisty, rétory,
pragmatiky a poststrukturalisty.82
Text

je

v první

části

věnován

těmto

rétorickým

„lokálním

věděním,“83

která

v „současnosti“ zažívají doslova svůj revival. Jsou zde dokonce tací, kteří chápou
„neopragmatismus“84 a „poststrukturalismus“ jako formy „sofistické rétoriky“ a
zároveň jako nástroje zaměřující se na současné otázky kritické teorie. Doslova se hovoří
o „rétorickém obratu“85 (což z hlediska toho, jak častokrát se v diskursu historie filosofie a
humanitních věd tematizuje „language turn“, „pragmatic turn“ nebo „iconic turn“ není
zanedbatelné86). Současný teoretik rétoriky Bruce McComiskey pak hovoří o „sociálním

80

Fish používá termín „fine language“, který bychom mohli také volně přeložit jako „krasomluva“,
„výřečnost“ nebo přesněji, ale méně česky jako již zmíněnou „elokvenci“. Např. Kenneth Burke ostatně mnohdy
tyto dva termíny spojuje pod jednu rubriku rétoriky, srov. Burke K., Rhetoric of motives, University of California
Press, London 1969, str. 50-51.
81
Fish, S., Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practise of Theory in Literary and
Legal Studies, Duke University Press, London 1989, str. 478.
82
Tento postup proponuje v „ současnosti“ v „anglosaském diskursu“ např. Roger Kimball, Fishův kritik,
zřejmě ne náhodou obdivovaný Václavem Klausem. Viz Kimball, R., Tenured Radicals, Harper and Row, New
York 1990 (např. str. 165: „noví sofisté ovládající kampusy“), také jeho kritiku „relativismu a
multikulturalismu“ in: The Fortunes of Permanence: Culture and Anarchy in an Age of Amnesia, St. Augustine's
Press, South Bend 2012. Další současný „nepřítel rétoriky“ je např. americký novinář, Reaganův poradce Dinesh
D´Souza, viz zejména Illiberal Education, Free Press, New York 1998. Dále srov. Sim, S., Beyond Aesthetics:
Confrontation with Poststructuralism and Postmodernism, University of Toronto Press, Toronto 1992. Srov.
vynikající popis rozdílu mezi myšlením tzv. poststrukturalistů J. Derridy a M. Foucaulta popisuje Rorty, R.,
Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction
and Pragmatism, Routledge, New York 1997, str. 13-14.
83
Foucault, M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 24-27
84
Asi nejjednodušší a prozatímní definicí pragmatismu i jeho neovariant může být Rortyho pojetí
pragmatismu jako odmítnutí korespondenční teorie pravdy.
85
Vedle zájmu francouzské pozdně moderní filosofie - zejména u J. F. Lyotarda, je rétorika a sofisté
středem, dá se říci nedávného až současného, zájmu amerického pragmatismu a tzv. new rhetoric studies. Viz
např. Mailloux S., Sophistry and Rhetorical pragmatism, in: Mailloux, S., (ed.), Rhetoric, Sophistry,
Pragmatism, Cambridge University Press, Cambridge 1995, str. 1-2: „Znovuoživení amerického pragmatismu a
návrat sofistické rétoriky - to jak jeden tento proud protíná a ovlivňuje druhý a jak prostupuje současná témata
v kritické teorii.“
86
K „obratu k jazyku“ a vztahu k analytické filosofii viz např. Beran, O., Náš jazyk, můj svět,
FILOSOFIA, Praha 2010, str. 26 (pozn. 3), k „obratu k jazyku“ a jeho vztahu k tomu, co je stejně nepřesně
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obratu“ v rétorických studiích.87 Během sedmdesátých a osmdesátých let, „badatelé v oblasti
komunikace a z kateder angličtiny po celých spojených státech artikulovali to, co John
Timbur a další nazvali sociální obrat v rétorických studiích. Obrat vstříc sociálnímu
konstruktivismu a (sociální) epistémické rétorice. Sofisté se tak stali jasným objektem analýz
pro badatele z různých disciplín, zvlášť těch, kteří se zajímali o restaurování
marginalizovaných hlasů v historii rétoriky. Walter Benjamin píše: ´hrozí, že nenávratný
obraz minulosti pokaždé přítomnosti beznadějně unikne, jakmile tato přítomnost nepochopila,
že se v něm míní ona. ´ To je samozřejmě přesně to, co se stalo v případě obrození sofistiky.
Sofisté, tito antičtí antifoundationalisté, šampióni demokracie, učitelé rétoriky - mnoho
badatelů v nich našlo kamarády do šarvátky, osvědčení pro svoje argumenty o současné
rétorice v antice, argumenty, které byly, zdálo se, od Platóna dva tisíce let takřka
zapomenuty.“88
Tato práce, stejně jako nakonec i ta McComiskeyho, pokračuje v této linii (hledat si mezi
sofisty „kamarády do šarvátky”). Na druhé straně, stejně tak se pokusíme si od této představy
„sofistiky,“ pokud je to možné a podaří se to, udržet ironický odstup. Ač je to nedůležité, lze
oprávněně, tj. s odkazem k současné (nebo nedávné) široké diskusi a literatuře k tématu říci,
že téma je, minimálně v anglosaské provenienci, aktuální.89
V českém prostředí je tomu spíše naopak, možná díky dominujícímu postavení „filosofie jako
přísné vědy“ (ať už jako fenomenologie, filologickému studiu antiky a středověku nebo

nazýváno jako postmoderní filosofie viz např. systematické pojednání Hubík, S., K postmodernismu obratem k
jazyku, Albert, Boskovice 1994. . Dále viz Peregrin, J., Obrat k jazyku a analytická filosofie, in: Peregrin, J.
(Ed.), Obrat k jazyku: druhé kolo (Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů, Filosofie, Praha,
str. 7-45. K obratu k obrazu viz Fišerová, M., Obraz a reprezentace, in: Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M.,
Váša, O., Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, str. 20-21.
87
Steven Mailloux pak v „nedávné“ minulosti (18 let je v dějinách filosofie poměrně zanedbatelná doba)
hovoří o dvou „nedávných událostech“ – znovuzrození amerického pragmatismu a návratu sofistické rétoriky
(ibid.).
88
McComiskey, B., Gorgias and New Sophistic Rhetoric, Southern Illinois University Press, 2002, str. 5.
Je pravdou (jak uvádí Jiří Kraus, Rétorika v evropské kultuře a ve světě, str. 44), že se o spojitosti rétoriky a
filosofie dvacátého století se hovoří zřídka - ostatně proto se tímto tématem zde budeme podrobně zabývat nicméně je také pravdou že to neplatí právě pro rozsáhlou diskusi v anglosaské filosofii, která vrcholila přibližně
v devadesátých letech a její ozvuky můžeme slyšet dodnes. Krausova poznámka platí spíše pro české prostředí,
příčiny jsme do jisté míry identifikovali výše (vliv české fenomenologie na filosofii, pražského strukturalismu na
sémiotiku atd.). Srov. také Crowley, S., A Plea for the Revival of Sophistry, in: Rhetoric Review, 7, 2, 1989, str.
318-334.
89
Jak uzavírá McComiskey, zájem o sofisty ve dvacátém století, vynecháme-li raný pragmatismus,
kterému se budeme věnovat níže, začíná cca v sedmdesátých letech a pokračuje v osmdesátých, kdy „badatelé
v oblasti humanitních věd hovoří o obrozeném zájmu o sofistickou (neosofistickou) doktrínu a aplikují ji na
mnohé současné vědní disciplíny. Ale až během let devadesátých došlo k důležitému rozvoji“. (ibid.)
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analytické filosofie), je téma až na několik výjimek marginalizováno.90 Náplní textu však
rozhodně není psát a hodnotit proč nebo zda je to správně nebo špatně - cílem je jednak
představit širokou diskusi k tématu v zahraničí a jednak na této bázi formulovat vlastní
filosofická stanoviska (což je vlastně ve většině případů příznačné pro „český/do jisté míry
teutonský“ typ filosofování, ať už na půdě akademické filosofie, nebo v jiných humanitních
vědách).91 Druhým, souběžným důvodem toho, proč se zabývat rétorikou, je, že pokud je
mylná archaická představa, že médiem abstraktního myšlení je „neutrální všeobecno“ a pokud
je pravda, že samotná, řekněme nejen struktura média, ale i typ média je filosofickým
problémem, je třeba se obrátit k řeči nikoliv jako k něčemu „neutrálně všeobecnému“, ale
právě jako ke specifickému (a problematickému) typu média.92 Rétorika problematizuje
terminologii jakožto estetickou, jakožto politizovanou,93 sémiotika tematizuje znak vždy

90

Je časté, snad i z hlediska jakéhosi „českého metodologického nacionalismu“, že je často sémiotika a
fenomenologie brána jako věc diametrálně odlišná. Důvodem je dle mého mínění jednak vliv bojovnosti
francouzského strukturalismu namířeného vůči (zejména „sartrovské“) fenomenologii a jednak minimální
reflexe Peircovi filosofie (zejména jeho tzv. faneroskopie) v českém prostředí (v „anglosaské filosofii“ zejména co se týče peircovských studií a studií nové rétoriky - je tomu pochopitelně jinak). Vedle toho, že
existují monografie o Peircovi a Heideggerovi (kterého s Peircem minimálně spojuje jeho zájem o Dunse Scota,
viz Heidegger, M., Die Kategorien und Bedeutungslehre de Duns Scotus, in: Frühe Schriften, Klostermann,
Frankfurt 1972.), je dle mého názoru výzvou pro sémiotiku přečíst „sémioticky“ i E. Husserla - což činí, ale stále
velmi marginálně mj. U. Eco, viz zejména Teorie sémiotiky, str. 209-210 (některé motivy dále rozvedené i v Od
stromu k labyrintu, Argo, Praha 2012). Máme zde namysli Husserlovu Zur Logik der Zeichen (Semiotik). Srov.
Derrida, J., Gramatologie, str. 55, dále viz krátce o Husserlově teorii významu a jeho sporu s Fregem: Holzhey,
H., Röd, W., Filosofie 19. a 20. století, OIKOYMENH, Praha 2006, str. 187-188, 193-198, dále viz rámcově o
Brentanově pojetí intencionality Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, Cambridge University Press, 2007, str. 6
- 11.
91
Myšlenka regionálních vědeckých žánrů je přehledně formulována ve slavné, dnes již zcela standardní
eseji Johana Galtunga Structure, culture, and intellectual style: An Essay comparing saxonic, teutonic, gallic and
nipponic approaches, in: Social Science Information, 1981, str. 817-856. Na druhé straně srov. Beran, O., Náš
jazyk můj svět, str. 31, pozn. 12 (ke vztahu tzv. analytické a kontinentální filosofie): „Toto zdánlivé rozdělení, co
je příznačné pro duchovní kulturu anglosaskou, německou a francouzskou, je tradiční klišé (i když jako každé
klišé má v sobě snad zrnko pravdy).“ Dále srov. Horyna, B., Filosofie posledních let před koncem filosofie,
KLP, Praha 1998, kde Horyna v úvodu s Galtungovou klasifikací (nebo tradičním klišé?) funkčně pracuje. Je
třeba dodat, že této práci je metodologický nacionalismus jednoduše cizí, a to z toho důvodu, že z důvodů
uvedených v úvodu není pro text funkční. Důležité je snad jen to, že i toto „rozdělení“ (ani ne uspořádání) je také
(a to důležitou) rétorickou figurou - srov. Priest, G., Beyond the Limits of Thought, Clarendon Press, Oxford
2002, str. 237.) Srov. Vašíček, Z., Český diskurs, in: Proměny 27, č. 4, str. 112-119 (také in: Přijetí podmínek,
Torst, Praha 1996.)
92
Srov. Petříček, M., Myšlení Obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně
pokročilé, Herrmann a synové, Praha 2009, str. 7.
93
Srov. Bílek, P. A., Hledání jazyka interpretace, Host, Brno 2003, str. 66: „V průběhu 70. a zvláště 80.
let dochází k naprosté diversifikaci, k polemickému střetávání, ale i ignorování jednotlivých metodologických
konceptů navzájem. Ruku v ruce s tím jde i posun ke značné ideologizaci literárního uvažování, umožněné
především specifickou četbou Derridových, či Foucaultových podnětů, jež jsou upravovány pro potřeby
radikálního prosazení se. Ideologizace vnáší do literárněteoretické a kritické reflexe zcela nový slovník (´politika
interpretace´, ´ideologie kultury´, ´moc´, ´kolonialismus´ a ´postkolonialismus´, ´zneužití´, ´maskuliní kultura´;
řada výrazů z terminologie vojensko-revolucionářské: ´boj´, ´převzetí moci´, ´osvobození se´ atd.)“ Srov. Man,
P. de, Blindness and Insight: Essay in the Rhetoric of Contenporary Criticism, Oxford Unity Press, New York,
1971; Marcelli, M., Otvoreny kontext kritickej práce, in: Nelson, R. S., Shiff, R. (eds.), Kritické pojmy dejín
umenia, Slovart, Bratislava 2004, str. 9, téma „zmocňování se umění skrze interpretaci.“ Je evidentní, že se jedná
o linii politizace estetiky artikulovanou Walterem Benjaminem v jeho nejslavnějším eseji. Kritiku tohoto pojetí
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v nějakém ohledu - jinými slovy: nelze odhlédnout od ohledu.94 V tomto smyslu je práce
„esenciálně peircovská“, protože Peirce vždy zajímalo nikoliv to, jestli je původ znaku
z „kultury nebo přírody“, ale jakou má úlohu (jak to přesně shrnul v jedné diskusi John Deely:
Peirce nezajímal znak v době jeho „příjezdu“, ale vždy „odjezdu“, a proto nikdy nemluvil o
formálních nebo instrumentálních znacích, ale o tom, jakým typem relace znak je). Také
pokud hovoříme o filosofii nebo rétorice klasického Řecka (sofistech a Platónovi jmenovitě),
nelze politiku („správu obce“) od řeči dost dobře oddělit. Tento „obrat k jazyku“ (jako
k něčemu problematickému a v jistém ohledu politicky „nebezpečnému“) vykonali
v dochované historii západního myšlení prvně ti, které historiografie ztělesněná ve svém
počátku a i později hojně inspirovaná Platónem (a Aristotelem) označila právě jako sofisté,
potažmo rétoři, rétorici, eristé a antilogici (nebo také podvodníci a šarlatáni).95 Tento text se
proto bude často obracet právě k této tradici, nikoliv snad proto, jak už bylo řečeno, že by
chtěl nějak přehnaně křísit romantické představy dějinného kontinua, ale jednoduše proto, že
samotní sofisté (a s nimi jejich nejdůležitější archivář Platón96) artikulovali mnohé problémy,
otázky, odpovědi a interpretační strategie již na úsvitu toho, co nazýváme filosofií nebo
myšlením o jazyce vůbec. Pokud budeme parafrázovat Bruce McComiskeyho, 97 je
přinejmenším problematické číst sofisty v jednoduché a obecné opozici Platón/sofisté. Ještě
méně plodné je pak pouze revalvovat jednu ze stran opozice. Ať už způsobem, který má své
kořeny v Platónově díle, ale je spíše „platonistický,“ (tedy vyplývající z interpretační tradice
Platóna než z Platónových textů), kdy „jsou sofisté podvodníci a Platón filosof“, nebo druhým
způsobem, řekněme „popperovským,“ kdy je „Platón fašista a sofisté jsou liberálové.“98
Negativní esencializace sofistiky (jak se bude níže vyjadřovat V. J. Vitanza) je tak vždy
potvrzena jako historický fakt.
„francouzského poststrukturalismu“ na katedrách literatury viz např. Rorty, R., Remarks on Deconstruction and
Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction and Pragmatism, str. 14-15, výše
také viz McComiskeyho poznámky o „sofistickém obratu“.
94
Srov. Gadamer, H. G., Kleine Schriften I. Philosophie Hermeneutik, J. C. B. Mohr, Tübingen 1967, str.
95. K srovnání pragmatického a hermeneutického pohledu na jazyk (a také pro „encyklopedický“ přehled v pozitivním slova smyslu, nikoliv wikipedickém) současného amerického „dekonstruktivismu“ viz Hroch, J.,
Šíp, R., Madzia, R., Funda, O., Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filosofii, Paido, Brno 2010, str. 7
- 26.
95
Jak ukázali McComiskey nebo opakovaně E. Schiappa, je jakákoliv obecná definice sofistiky (nejen
platónská, ale i třebas ta, kterou představil John Poulakos ve slavném článku Toward a Sophistic Definition of
Rhetoric) vždy ilustrativní, a de facto tedy žádnou definicí není (viz Gorgias and the New Sophistic rhetoric,
str. 6). Níže se tomu budeme věnovat podrobně, zejména v exkursu věnovaném Platónově Sofistovi.)
96
Viz Kerferd G. B., The Sophistic Movement, Cambridge University Press, London 1981, str. 1. Jak
uvádí McComiskey (Gorgias and the New Sophistic rhetoric, str. 4.
97
Gorgias and the New Sophistic rhetoric, str. 4.
98
Narážíme zde na sice slavnou, „politicky“ snad oprávněnou, ale historicky velmi nepřesnou analýzu in
Popper, K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé I , OIKOYMENH, Praha 1994 (kde Popper hovoří o
„uhranutí Platónem“).
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Třetím důvodem, proč psát o rétorice, kterému se budeme obsáhle věnovat níže, je
„nietzscheánská“ (jak uvidíme i explicitně pragmatická99) hypotéza, že řeč je vždy figurativní
(tropologická) a je nositelem doxa, a nikoliv epistémé. Práce si proto klade za cíl zkoumat
„zákony“ (jakožto kódy, jakožto figury100) jazyka v jeho persvazivnosti, což zároveň znamená
zkoumat zákony (kódy, figury) samotné rétoriky a sémiotiky. 101 Rétorika a sémiotika jsou pak
po vzoru Eca a Peirce chápány jako souběžné disciplíny, a to hlavně z toho důvodu, že se tyto
disciplíny nezaměřují pouze na nějaké „čisté vědění“ nezávislé na tom, jak se vyjadřujeme,
ale naopak na tom, v jakých znakových režimech jsme situováni a jaké jsou možnosti popisu
těchto režimů (což jsou otázky, které vedle Peirce otevírá G. Deleuze a F. Guattari). A nejen
to, rétorika a sémiotika (resp. okruh autorů a tradic, kterým se budeme věnovat) považují
mnohdy obrat k tomu, jak se co říká a jak jazyk mluví, za primární úlohu filosofického
zkoumání vůbec. To jsou hlavní témata úvahy, pro lepší přehled jejich schématu je můžeme
reprezentovat v následující tabulce.

99

Které jiné autoritě věřit než R. Rortymu, in: Rorty, R., Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in:
Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction and Pragmatism, str. 18 (pozn. 1, srov. Berthelot,
R., Un romantische utilitaire: étude sur le mouvement pragmatiste, vol. 1: Le Pragmatisme chez Nietzsche et
chez Poincare, Felix Alcan, Paris 1911. Jak uvádí Rorty, Berthelot, jehož perspektiva je „jamesovská,“ popisuje
Nietzscheho jako „německého pragmatika“).
100
Srov. Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 17, rozdíl mezi kódem a signifikačním systémem. Pro základní
přehled tematizace kódu ve francouzské intelektuální krajině (zejména explikaci Deleuzovy myšlenky smyslu
vznikajícího z non-smyslu), viz Descombes, V., Stejné a jiné: čtyřicet pět let francouzské filosofie (1933 – 1978),
OIKOYMENH, Praha 1995, str. 94-99; k tomu viz dále Ecovo téma invence jako tvorby kódů, Teorie sémiotiky,
str. 307-310.
101
Srov. Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 309.
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Historické
„směry“ úvahy

Figury/figury

Témata

Komentáře

Platón a zlomky (archív

Problém

sofistiky

I.),

representace,

(archív

sofistiky

102

„Antičtí sofisté a rétoři“

a

Vedle klasických (mezi které

kairos,

můžeme zařadit Platóna a

historické

Aristotela), zejména J. F.

Sókratés (jakožto Platónova

okolnosti vzniku sofistiky a

Lyotard, F. Nietzsche, V. J.

kritická figura), Protagorás,

rétoriky.

Vitanza, čtení a revaluace

Aristotelés
II.)

historie

performativita,

Gorgiás.

sofistů

tzv.

neopragmatismem.
„Sémiotika, pragmatismus“

Především Ch. S. Peirce

Peircova

„čistá

rétorika“,

U. Eco (Teorie sémiotiky

(sekundárně J. Dewey a W.

vztah sémiotiky a rétoriky,

Kant a ptakopysk), kritické a

James, R. Rorty, S. Fish),

vztah sémiotiky a ontologie,

syntetické

pragmatismus a falibilismus.

Deely, G. Delledale aj.),

komentáře

(J.

čtení Peirce J. Derridou a G.
Deleuzem.
„Poststrukturalismus“

J. F. Lyotard

Explicitní zájem o sofistiku
(Lyotard),

J. Derrida
G. Deleuze

Svébytné

reinterpretace
(Deleuze)

pragmatiky
a

Peirce

(Derrida), historizující čtení
M. Foucault

a

inspirace

metody této

úvahy (Foucault, Chartier,
Veyne).

Tato spojení nejsou tedy zcela svévolná, ale snad anachronicky plodná. A „přestože jsou tyto
termíny beznadějně vágní, každý intelektuál zhruba ví, kde stojí (...).“103 Je třeba na závěr
dodat, že text nemá syntetickou formu, respektive se nepokouší o nějakou velkou syntézu a
rozhodně se nepokouší jednotlivé koncepty homogenizovat do jednoho velkého vyprávění. Na
druhé straně si rozhodně nenárokuje působivé umění dekonstrukce, nebo dokonce
diskontinuálního eseje. Je prvně pokusem analyzovat to, co označujeme jako
102

Tabulka je zcela ilustrační a značně reduktivní, zde uvedené pojmy musí být opuštěny pro jejich
vágnost (mohli bychom zde použít filosofií oblíbený termín “žebřík”, ten však evokuje, použijeme-li
Sloterdijkův termín, “šmírování absolutna”). Zejména co se týče termínů jako např. „poststrukturalismus“, což je
sice na první pohled etablovaný pojem dějin filosofie, na pohled druhý se však pod jeho nálepku shrnují autoři
s někdy diametrálně odlišnými východisky, metodami a zájmy (jako např. M. Foucault, J. Derrida aj.), stejně
tomu tak je i u pragmatiky, sémiotiky a sofistů.
103
Rorty, R., Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minessota Press,
Minneapolis 1994 (šesté vydání), str. xv.
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„pragmatika“ (účelnost), a to „pragmaticky“ (čili nástroji rétoriky/sémiotiky). Co nám
může být lepším vodítkem než prohlášení ikony (neo)pragmatismu, R. Rortyho, podle nějž je
cesta, kterou se ubíral W. James a J. Dewey, cestou, po níž pokračuje Foucault a Deleuze.104

Metoda popisu
Historie rétoriky byla již popsána mnohými způsoby a interpret si tak může zvolit de facto
mezi třemi základními mody interpretace těchto dějin: (a) první modus můžeme nazvat jako
tematický, jehož zastáncem by byl již zmiňovaný G. A. Kennedy (a zejména jeho komplexní
dílo Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern
Times105), tento modus si za určující pravidlo bere systém „technických“ pojmů, de facto
kategorií, které aplikuje na historický materiál (v případě Kennedyho jsou to pojmy jako
sofistika a filosofická rétorika) – slabinou tohoto přístupu je rozkol s některými partikulárními
historickými událostmi,106 (b) dalším modem by byl přístup, který se zaměřuje na autora/text,
příkladem může být například dílo Michelle Ballif a Michaela Morana Classical Rhetorics
and Rhetoricians,107 slabinou tohoto přístupu, přes jeho „dramatické“ výhody (kdo s kým vedl
spor a kdo kdy jel na Sicílii), může být přehnaná víra v koherenci textu a naše odhalování
skrytých intencí autora (jedná se tak o vždy do jisté míry o intelektuální biografický román,
nebo román pro intelektuály), posledním (c) přístupem, je ten, který můžeme nazvat jako
dějiny pojmů nebo archeologie konceptů – paralelně lze hovořit o podobné slabině této pozice
jako u prvního, kennedyovského-tématického přístupu. Předpokládá se totiž to, že stejně jako
v předchozím případě dokážeme artikulovat persistentní kategorie, kterými se namísto
„rétoriky“ stává na další rovině abstrakce hranice diskursu, zlom a proměny v konceptu.108
Každý z přístupů má své limity, výhody i nevýhody, otázku historiografie rétoriky a sofistiky
budeme dále pojednávat níže v samostatné kapitole. Tento text záměrně (ostatně jako i výše
uvedené „ikonické“ texty jednotlivých přístupů) mezi výše zmíněnými přístupy k dějinám
rétoriky, tam kde to autor považuje za vhodné, přechyluje.
104

Ibid., str. xviii.
University of South Carolina Press, Chapel Hill 1999.
106
Jak kritizuje Kennedyho např. E. Schiappa, The Beginnings of Rhetorical Theory in Ancient Greece,
Yale University Press, New Haven 1999. Je třeba dodat, že i když Schiappa uznává, že tento přístup je vhodný
pro popsání dlouhotrvající tradice řecko-římské rétoriky, opomíjí zmínit Kennedyho přesvědčení, že kategorie
lze odvodit od kvaziobjektivního fenoménu persvaze, viz výše.
107
Praeger, Westport 2002. K tomu srov. Rorty, R., Idealism and Textualism, in: Rorty, R., Consequences
of Pragmatism, str. 151.
108
Podle Timmerman, D. M., Schiappa, E., Classical Greek Rhetorical Theory and The Disciplining of
Discourse, str. 2-4.
105
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Základní metodou je tak metoda boite á outils (nebo pragmaticky „toolbox“),109 nejedná se
rozhodně o nějaký „úvod do rétoriky“, ani o historické kompendium typu „od Platóna
k dnešku.“ Akademickým žánrem jsou vybrané kapitoly z dějin sémiotiky-rétoriky.
Zopakujme důležité: základním kruhem textů, na které se práce odvolává a se kterými
pracuje, je Ch. S. Peirce, dále zmíněná nesourodá skupina, kterou filosofická historiografie
pojmenovala jako sofisté a rétoři (zejména Protagorás a Gorgiás), dále jejich největší
„archivář“ Platón, v pozadí se nachází Aristotelés a jeho „systematické“ zpracování problému
rétoriky. Často se budeme obracet k tradici pragmatismu a neopragmatismu a ukážeme si vliv
četby sofistiky na tyto proudy. Inspirací tohoto textu je dále G. Deleuze (pro jeho svébytné
pojetí Peircovy pragmatiky, pro jeho „deteritorializaci“ Peirce), M. Foucault (pro jeho
"pragmatiku a rétoriku", jeho důraz na spojení diskursu a moci, jejich křížení a míjení budou
citelné „za“ naším textem110), J. Derrida (pro jeho „dekonstrukci“ Peirce) a v neposlední řadě
J. F. Lyotard (pro jeho pozoruhodné pojetí sofistiky). Vedle toho široké pole „současných i
minulých komentářů“ (nejen) akademického diskursu. Je třeba na závěr dodat, že tradice
sémiotiky, kterou zde budeme sledovat a která je celkově v pozadí tohoto textu je ta, jak ji
představil a problematizoval Ch. S. Peirce. A to jednak z toho důvodu, že interpretací
francouzského myšlení skrze strukturalistickou sémiologii je (i v českém prostředí) poměrně
mnoho (což rozhodně nepopírá to, že by tento interpretační rámec pro francouzskou filosofii
nebyl zcela relevantní a zásadní) a jednak z toho důvodu, že Peirce je vedle Platóna jedním
109

„Teorie nepředpokládá jeden závazný program k realizaci. Nenabízí kufřík plánů, nýbrž bedničku s
nástroji (boite á outils), které mohou být podle potřeby použity k formulaci a uskutečnění různých plánů.
Kritériem hodnoty nástrojů není to, zda náležitě reprezentují svět, ale to, zda se nám hodí při řešení našich
problémů – zda je můžeme použít, zda fungují. Deleuze připomíná Marcela Prousta, který nabádal své čtenáře,
aby jeho knihu chápali jako brýle – nesedí-li jim, nechť si vezmou jiné nebo vynaleznou vlastní.“ Barša, P. Fulka,
J., Michel Foucault: politika a estetika, Dokořán, Praha 2005, str. 80., srov. výrok M. Foucaulta: „Všechny mé
knihy (...), ať Dějiny šílenství nebo tahle, jsou, chcete-li takové bedničky s nástroji. Jestliže je lidé otevřou,
poslouží si tou či onou větou, myšlenkou, analýzou jako dlátkem nebo šroubovákem, aby zkratovali,
diskvalifikovali systémy moci, třeba šroubovákem, aby zkratovali, diskvalifikovali systémy moci, třeba i včetně
těch, z nichž se zrodili mé knihy, nu tím lépe.“ Eribon, D., Michel Foucault 1926 - 1984, Academia, Praha 2002,
str. 241. Srov. také Hroch, J., Šíp, R., Madzia, R., Funda, O., Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké
filosofii, str. 43. (problém kufříku s nástroji a pragmatismus). Dále viz explicitní vyjádření R. Rortyho in: Rorty,
R., Response to Laclau, in: Deconstruction and Pragmatism, str. 76 „Jako dobrý pragmatik se domnívám, že
teorie jsou jako nářadí: můžeme je použít, když je tu nějaký problém k řešení.“ Je třeba si také položit otázku lépe zde v suterénu poznámky pod čarou - jaká byla jiná metoda velkých filosofů (jmenovitě Platóna) než právě
kutilská („copak já si z toho Homéra vypůjčím“)?
110
Je však třeba říci, že se rozhodně nedomnívám, že by se Foucault nějak k „učení sofistů přihlásil“, jak
uvádí J. Kraus (Rétorika v evropské kultuře a ve světě, str. 28) - takovéto tvrzení karikuje jak Foucaulta (který se
rozhodně „nehlásil“ z první řady pod katedrou) a stejně tak sofistů, kteří neměli žádné jednotné „učení“. Kraus
tak předvádí hru založenou na metodologii - trochu se to podobá (jazyk a moc u Prótagora, jazyk a moc u
Foucaulta - jeden odkazuje na druhého), vyvodíme: je to stejné. V našem textu se nejedná o podobnou
„historickou rekonstrukci“ zpětného pohybu pravdy (jak se vyjadřuje H. Bergson). Je třeba mít na paměti, že
každé zdání historické kontinuity je vyprávěním a ne nějakou objektivní skutečností. Historie jednoduše není
možná bez ironie. Srov. Baer, E., A Semiotic History of Symptomatology, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds.),
History of Semiotics, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia/Amsterdam 1983, str. 41-42.
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z mála filosofů, který rétoriku zcela organicky začleňuje do své filosofické a v mnoha
ohledech logicky formální, koncepce. Posledním důvodem je tak to, že je podivuhodné, jak
byl Peirce v mnoha ohledech na znak orientovanou filosofií mnohdy zcela narkotizován nebo
zasazen do nepřesných interpretačních schémat.111
Pokud výše uvedené shrneme, prvotní zájem je zaměřen na vztah rétoriky-sémiotiky a
filosofie, respektive vůbec na to, co tento „vztah“ jednak znamená a kde a jak (v jakých
diskursech, v jakých větných režimech, v jakých řečových hrách, v jakých znakových
režimech) se konstruuje. Téma na první pohled vypadá široce, avšak na druhý pohled
zjistíme, že se točí kolem základních problémů vytyčených výše (akademik musí skládat účty
z přečteného). Lapidárně řečeno, zajímá nás linie, kterou můžeme jednoduše nazvat jako
rétorický pohled na jazyk (ale jak uvidíme svým způsobem i na„svět“).
Na závěr úvodu je třeba říci, že text si rozhodně nečiní nárok na filologicky hermeneutickou
dostatečnost, ač se tomuto ideálu pokusí v co největší míře přiblížit. Prvně jde však o to,
problém položit - to je vedle bedýnky s nářadím druhým zásadním bodem metody. Metoda,
kterou lze označit jako filosofickou (k tomu níže Lyotard); to, zda je položen na filosoficky
(literárně, historicky) „relevantním podloží“, nechť soudí jiní, zejména ti, jejichž filosofie se
opírá o neotřesitelné základy.
Cíl této práce? Pokud se skutečně dá ve filosofii, a zvlášť v té, která se odehrává, alespoň jak
si to mnozí myslí či mysleli, v okamžicích svého vlastního skonu,112 hovořit o cíli, je:
zhotovit takovéto dlátko či šroubovák k rozklížení samozřejmě přijímaných (pokud něco jako
samozřejmě přijímané“ existuje) mocenských a textuálních, či spíše mocenských/textuálních
strategií věnovaných sémiotice. Na tomto místě je však také třeba říci, že „úvod“ a „cíl“, jsou
přesně ony institucionální, samozřejmě přijímané strategie (Pište civilněji! Ztrácíte čas!),
proti kterým je v jistém ohledu „naše“ psaní namířeno. Vždyť přeci píšeme i z jiných důvodů,
máme i jiné cíle, než ty, které nám předepisují formuláře: pro dílo samotné, pro rozkoš
z textu, proto abychom ztratili tvář113 v záhybech labyrintu nebo taky proto, abychom

111

K „narkotizaci“ viz Eco U., Od stromu k labyrintu, str. 65, srov. Eco, U., Lector in fabula, Academia,
Praha 2010.
112
Viz například působivou Sloterdijkovu figuru in Sloterdijk, P., The Critique of Cynical Reason,
University of Minnesota Press 1987, str. xxv; srov. Descombes, V., Stejné a jiné: čtyřicet pět let francouzské
filosofie (1933 – 1978), str. 132, nebo Cumming, R. D., Phenomenology and deconstruction, University of
Chicago Press 2001, kap. The end of philosophy.
113
Foucault, M., Archeologie vědění, Herrmann a synové, Praha 2002, str. 13.
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zanechali stopu nebo jednoduše abychom rozšířili archív filosofických marností.114 Jak
v tomto směru láskyplně podotýká Kristeva: „myšlenky archivářů, archeologů či nekrofilů –
takové jsou filosofie řeči v naší době, ztělesnění Ideje, fascinované tváří v tvář pozůstatkům
diskursivního (mimo jiné) fungování a nahrazující tímto fetišem to, co jej vyprodukovalo.
Egypt, Babylón, Mykény: jejich pyramidy, cihly s vyrytými výjevy, jejich fragmentární kódy
vidíme v diskursech našich současníků a domníváme se, že si je přivlastníme, když je budeme
systematizovat.“ 115

V. Závěr

Shrňme zde důležitá východiska a předpoklady. Cílem našeho snažení je zkoumat vztah
rétoriky a sémiotiky, které se, jak se zdá podle prvních analýz, střetávají na poli, kterým je
zkoumání persvaze. Ukázali jsme, že „rétorika“ je jménem, které sebou nese paradox
obecného jména. Totiž slouží jednak jako označení pro specifické řečové techniky, jednak je
teorií diskursu, a v neposlední řadě je jménem právě pro vyloučení z diskursu (ať už
filosofického nebo vědeckého). „Antická filosofie“ na jedné straně přichází v osobě Platóna
s tímto termínem, aby se identifikovala vůči vnějšímu, jinému, nebezpečnému. Paradoxně se
tento termín široce a pozitivně ujímá i mimo filosofický diskurs. S rétorikou tak přichází zlom
v myšlení jazyka – na jedné straně je zde požadavek pravdivosti filosofického zkoumání a
touha používat co nejpravdivější jazyk, který vede k Pravdě, na druhé straně je zde bezbřehá
propast jazyka, který je definovatelný pouze skrze jazyk sám, tedy propast rétoriky. Tento
zlom, tato aporie, tato tragická katastrofa, je pak určující nejen pro „současnou filosofii“ (což
je označení stejně nepatřičně homogenizující jako „antická filosofie“).
V historickém

exkursu

jsme

poukázali

na

základy

tohoto

zkoumání,

které

„systematicky“ řečeno začíná Aristotelem a pokračuje „latinským“, technickým rozdělením
řeči na analyzovatelné „etapy.“ Objevuje se dělení vzhledem ke kompozici, funkci, stylistice a
performanci. Můžeme zde zaslechnout anticipaci moderního členění syntaktické a
pragmatické formy (tematizace toho, jak jsou výpovědi vztaženy ke svému okolí a jak působí
na rozum a „city“ nebo „zvyky“ adresáta). Rétorika si tak osobuje to, co filosofie (a to je také
114
115

Marcelli, M., Foucault, alebo Stať sa iným, Kalligram, Bratislava 2005, str. 11.
Kristeva, J., Jazyk lásky: eseje o sémiotice, psychoanalýze a mateřství, One Woman Press, Praha 2004,

s. 14.
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to, co rozčiluje některé filosofy Platónem počínaje): totiž jednak poučení adresáta, jednak
jeho uchvácení a pohnutí. Je to také antika a později středověk, který také chápe úlohu
zkoumání funkcí řeči jak v její psané podobě (klasifikace stylů), tak v její „akci“. Naznačili
jsme si také, že minimálně s Augustinem (a tím pádem i Platónem) chápe filosofie rétoriku
jako svůj silný nástroj, jak sdělovat složité obrazy ovládaným (Platón v Zákonech) nebo
bezvěrcům (Augustin).
Rétoriku jsme tak zhodnotili jako „dvojitě artikulovanou“ (Rhetoric/Rhetorics). Za prvé jako
praktický nástroj persvazivního řečnění, který je věcí rétora, logografa, moderně řečeno spin
doktora nebo imagologa. Druhé „klepeto humra“,116 druhý význam artikulace, je rétorika
pojatá jako, obecně řečeno, teorie zkoumající jazyk s důrazem na jeho persvazivní stránku
(čili rétorika pojímaná jako systematická a kritická analýza figurace diskursu). Je
základní tezí tohoto textu, že taková rétorika je sémiotikou. S tímto předpokladem se
analogicky spojuje další: pokud chceme chápat sémiotiku po vzoru Peirce, je spojená se
semiósis (akcí a vznikáním znaků), kterou zkoumá ergo s nějakými objekty, ergo s nějakou
„skutečností“ (budeme tématizovat obsáhle v druhé části této práce). Sémiotika/rétorika
v tomto pojetí je, podle našeho přesvědčení, široce tematizovaným problémem jak
v současných, tak i minulých debatách o tzv. neopragmatismu a tzv. poststrukturalismu.
Pokud si dovolíme generalizaci, v těchto debatách je jednotícím problémem problém
sémiotický (a lze doložit velké množství explicitních příkladů, některé rozvedeme níže). I
přes nebezpečí zkreslení a přílišné simplifikace lze prozatím říci, že sémiotika i rétorika vždy
tematizuje znak v nějakém ohledu, neboli jako relaci - a od tohoto ohledu nelze pro to, jak
myslíme a mluvíme, odhlédnout (ač by si to některé typy i tokeny filosofování přály).

116

Srov. Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin, Herrmann a synové, Praha 2010, str. 52. K tradičnímu a
modernému pojetí artikulace rétoriky srov. Dykeman, T. B., The Physics of Rhetoric, in: College Composition
and Communication, 25, 5, 1974, str. 382-387.
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I. Etika a estetika terminologie
Na začátek: zde jsou tři figury.
„Má-li být jasné, jak užívám termínů, notací apod., musím vysvětlit, jaká mi mé svědomí (zvýraznil M. Š.)
ukládá pravidla. Kdybych si v nejmenším dovolil diktovat v této věci chování jiným, byl bych pokárán prvním
z těchto pravidel. Kdybych však rozvíjel důvody, jejichž síla působí na mne, předpokládám, že by měly váhu i u
jiných. Zdůvodnění by obsahovalo v prvé řadě úvahu o tom, že osnovou a skutkem našeho myšlení jsou symboly
a že život myšlení a vědy je životem vázaným na symboly; je tedy chybné říci, že dobrý jazyk je pro dobré myšlení
důležitý, neboť je jeho podstatou.“117
Ch. S. Peirce
„A nežli pokročím dále na cestě příšerných a příšerných hrůz, ne zcela lidských hrůz, musím vysvětlit,
racionalizovat, zdůvodnit, vysvětlit a uspořádat, extrahovat vůdčí myšlenku, z níž se odvozují všechny ostatní
myšlenky v této knize, a poukázat na pratrýzeň všech trýzní zde komentovaných a zvýrazněných. A musím zavést
hierarchii trýzní a hierarchii myšlenek, komentovat dílo analyticky, synteticky a filosoficky, aby čtenář věděl, kde
má hlavu, kde nohy, kde nos a kde patu, a aby mi někdo nevyčítal, že sám nevím, co je mým cílem, že nekráčím
přímo a rovně a pevně jako největší spisovatelé všech dob, nýbrž běhám pominutě dokolečka.“ 118
W. Gombrowicz
„Nikdo by neobdivoval řečníka proto, že mluví latinsky: kdyby to nedokázal, vysmáli by se mu a nejen, že by
nebyl považován za řečníka, ale nebyl by považován ani za člověka.“
Cicero (De Oratore, III, 14, 52 n.)

117

Peirce, Ch. S., Grammatica Speculativa: Etika terminologie, In: Palek B., Sémiotika,
Karolinum, Praha 1997, str. 31; CP 2.219. V textu používám origiální paginaci Collected Papers (CP),
Chronological Edition (W) případě výborů z díla Essential Peirce 1, 2 (EP 1, EP 2), nebo Chance, Love and
Logic (CHLL), nebo z nepublikovaných rukopisů Manuscripts (MS).
118
Gombrowicz, W., Ferdydurke, Torst, Praha 1997, str. 194.
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a) Figura: lidská, příliš lidská Figura

Nejprve se zastavíme u půvabného termínu figura, jeho ekvivokační dynamiky a
argumentačních strategií, které tato dynamika vyvolává (proto jsme zvolili jako první motto
této úvahy právě Peirce: jak vidno, jeho etika terminologie prvně mluví o přesvědčivosti
argumentů).
Předtím, než se obrátíme k naší reinterpretaci tohoto termínu, je třeba uvést některé tradiční
pohledy. Figura (řec. schéma, příp. tropos,119 na takto obecné rovině lze za figuru považovat i
topos) je podobně jako termín rétorika a persvaze mnohdy pochopena negativně, jako pouhá
řečnická ozdoba, v lepším případě jako nějaký naučený obrat (nebo Ciceronovo
transmutatio verborum). V této perspektivě můžeme říci, že se jedná o záměrnou (cílenou)
konstrukci výpovědi (např. když se hovoří o „přílišném schematismu“). Konstrukčními
prvky jsou pak rozdíly oproti tomu, co nazýváme (vágně) jako nějaká jazyková
zvyklost.120
Figurativnost řeči, kterou nacházíme a pojmenováváme v jakémkoliv diskursu, je tak zdrojem
toho, že mluvíme o (ať už o přehnané, nebo přiměřené) stylizaci, o (např. divadelní) „licenci“,
„posunutí“ nebo naopak „zcizení“, o „žánru“ atp. Figura je tak z této perspektivy považována
za aberaci (opět ať už v pozitivním, ale spíše v negativním smyslu), nebo formu
kvaziargumentace - tj. takové argumentace která nepodléhá zákonům logického vyplývání.
Takovouto aberací od „jazykové zvyklosti“ pak může být např. nadbytečné opakování slov a
vět (anafora, anadiploze, synonymie), různé „rétorické otázky“, silná zvolání (emfáze,
amplifikatio), hra na skromnost a nejistotu (litotes), záměrné dělání chyb (solecismus) atd.
Není rozhodně předmětem tohoto textu vydat počet těchto způsobů tvorby výpovědi, ostatně
to vzhledem k proměnám přirozených jazyků ani není možné. Stejně tak není možné
nalézt nějakou obecně platnou definici figury (současní i klasičtí autoři je klasifikují a definují

119

Jako příklad figury/tropu se nejčastěji uvádí alegorie, antonomázie, hyperbola, ironie, litotes, metafora,
metonymie, synekdocha nebo perifráze. Srov. Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a řeči, str. 82-83: „Jako
označení pro přernesení významu používali Řekové (např. Ísokratés) slovo metaforá, podobně Aristotelés.
Hermogenés říká, že u gramatiků metaforá znamená ještě to, co řečníci označují slovem tropos. Římané přebírají
slovo tropus, Cicero užívá ještě translatio, immutatio, později najdeme výrazy motus, mores, modi. O počet a
dělení tropů probíhaly ostré spory: došlo se k 38 a více druhům.“
120
Záměrně se zde nevěnujeme podrobně důležitému tématu figury v renesanci, zejména myšlenkám M.
Ficina, viz Copenhaver, P. B., Jak a proč provozovat magii: filosofické recepty, in: Hankins, J., Renesanční
filosofie, str. 215 ad.
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značně divergentně). Jistá („sémiotická“) shoda panuje v tom, že figura (schéma) je
representací, menší shoda pak o tom, že je simplifikací a partikularizací.121
Toto „tradiční“ vymezení figury jako něčeho záměrného je však nedostačující.122 Výraz
figura označuje něco, co by rozhodně nemělo uniknout filosofově pozornosti (ač se tak běžně
činí) - totiž že i filosofie, stejně jako každý jiný diskurs je vždy nějak figurován. Figuraci,
pokud chceme komunikovat, se tak nemůžeme vyhnout. Je tezí tohoto textu (do jisté míry
opsanou z Nietzscheho, kterému se budeme záhy věnovat), že není možné udělat onen
diferenciační krok a vždy stanovit, co je záměrnou figurou řeči (diskursu) a co nikoliv.
To samozřejmě neruší skutečnost, že by rétorika nebyla důležitým kritickým nástrojem pro
rozkrývání kompozice řečnických (ale i vizuálních) prostředků. Pokud se dnes stále ptáme po
„smyslu“ filosofie, je evidentní, že jako kritický nástroj, který má ukazovat na domněle
přirozené konstrukce (např. skrze metafory ukazovat aspekty skutečnosti, které samotná
tvorba metafor pomáhá utvářet123), které jsou dnes a denně prezentovány např. světem
masmédií, je nezastupitelná124).
Pro naši úvahu jsou důležité dva interpretanty125 tohoto znaku (figura), které vytvářejí jisté,
snad až nerozhodnutelné napětí - první (interpretant znaku) je „antropocentrický“126 f(F)igura ve smyslu „postavy.“
(1) Ve smyslu: „Platón je nejdůležitější postavou filosofie“, ale i ve smyslu „Platón je
postavou dialogu Faidón“.
V akademické rétorice se tato forma figury dobře ukazuje, když se argumentuje autoritou,
když se říká - „jak řekl mistr…“. Je zde odkaz na autoritu (autos efá, magister/ipse dixit127)
„Platón (sám) si myslel že…“ (a proto existuje „nenapsaná nauka“128). Je zde „skutečná
121

Srov. Bal, M., The Rhetoric of Subjectivity, in: Poetics Today: The Construction of Reality in Fiction,
5, 2, str. 337-376.
122
Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 68.
123
Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 70. Srov. Kooij, J., Ambiguity in Natural Language NortHolland publishing, Amsterdam 1971.
124
Srov. Walton, D., Media Argumentation: Dialectic, Persuasion and Rhetoric, Cambridge University
Press, Cambridge 2007.
125
Zatím budeme zacházet s tímto peircovským termínem velmi volně.
126
Také bychom, pokud bychom se vyjadřovali jazykem literární teorie, mohli mluvit o „charakteru“,
„charakterizaci“ nebo „povahopisu“ srov. Chatman, S., Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu,
Host, Brno 2008, str. 112.
127
De facto se jedná o argumentum ad verecundiam.
128
Srov. Boháček, K., Proč barbary hlava nebolí, in: Havlíček A. (ed.), Platónův dialog Charmidés,
OIKOYMENH, Praha 2007, str. 9 (pozn. 7.), dále viz kritika M. Erlera tamtéž, str. 11. Dodejme, že otázka
analogie, je jedním ze základních problémů jak filosofie, tak sémiotiky (viz zejména Eco U., Od stromu
k labyrintu, str. 160-170, nebo ). Dále pak Chvatík I., Polytropos Odysseus, Polytropótéros Hippiás,
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postava“, a pokud o ní mluvíme, počítáme s tím, že svoji duši zaklela do textu, a čtenářská
strategie počítá mnohdy s tím, že skrze text s touto figurou rozmlouvá a ona k němu skrze
písmo129 - tento problém se často objevuje, jak jsme naznačili (společně s Schiappou a
Timmermanem), výše právě v popisu dějin (ať už rétoriky nebo filosofie) zaměřených na
drama textu/autora (příkladem by zde mohla být jakákoliv „empatická“ hermeneutika).130
Druhý interpretant je naopak zcela „neantropocentrický“: figura, je zde bez postavy. Máme
zde na mysli figuru ve smyslu rétoriky, figuru jako nějaký tropos131 (jak uvidíme záhy u
Nietzscheho), můžeme říci: figura jako nějaký („desubjektivizovaný“) korelát diskursu.
Půvabem této druhé figury je, že můžeme uvést stejné příklady jako v prvním případě,
abychom ji popsali, či spíše ukázali:
(2) „Platón je nejdůležitější postavou filosofie“, ale i ve smyslu „Platón je postavou dialogu
Faidón“ - výroky jsou zde použity ve smyslu demonstrace, a v důsledku je jedno, jestli nějaký
Platón byl nebo ne.
Výpověď: „Platón si myslel…“ je také figurou, ale v jiném smyslu (je figurou argumentace
tohoto textu).132 Jedná se o jinou perspektivu: pokud je nějaký text, je rétoricky (figurativně)
Polytropotátos Sókratés, in: Havlíček, A. (vyd.), Platónův dialog Hippiás Menší, OIKOYMENH, Praha 2002,
str. 53: „Nebudeme i samozřejmě myslet, že Platón mluví prostě Sókratovými ústy a že to, co Sókratés pronáší je
bez dalšího Platónův názor. Takovou chybu totiž dělá Hippiás, když čte Homéra. Domnívá se, že když Homér
nechá Achillea o sobě říci, že je pravdomluvný, že si to Homér taky myslí.“ Viz také Reale, G., Platón,
OIKOYMENH, Praha 2005, kap. 1. (problém „vlastního jádra“ Platónovy filosofie, které podle Realeho
neobsahují Platónovy texty).
129
Viz např. téma „Velkého muže“ v dialogu Charmidés (167a-169c), srov. Špinka Š., Charmidova duše a
Kritiova nepodobná poznání, str. 165-166 (pozn. 6), a Jirsa, J., Sókratův „velký muž“, str. 159, in: Havlíček A.
(ed.), Platónův dialog Charmidés.
130
Srov. Ecovo pojetí dvou rozdílných pojetí interpretace (adequatio rei et intellectus a hermetická
semióza ala renesanční „analogické“ universum), kdy se „na jedné straně předpokládá, že interpretovat určitý
text znamená dojít k významu, který zamýšlel jeho původní autor, neboli k jeho objektivnímu charakteru, či
povaze, esenci, jež je taková zcela nezávislá na našich interpretacích. Na druhé straně se má za to, že texty lze
interpretovat nekonečným množstvím způsobů. Ve své čisté podobě však obě tato pojetí představují případy
epistemologického fanatismu.“ Eco, U., Meze interpretace, str. 30-31. Dále srov. Ibid., str. 105, Ecův komentář
k Tristramu Shandymu a figuře pronuntiatio (způsob jak nenápadně zdůraznit ironii). Srov. dále Horský, J.,
Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, str. 102: „Zacházet s pojmem jako s analytickou kategorií znamená být si
vědom jeho ideálně-typické, nominalistické povahy a reflektovaně se jeho pomocí chtít vztahovat jen k vybraným
částem, segmentům, či vrstvám studované skutečnosti. Oproti tomu pojem budeme používat jako rétorickou
figuru tehdy, pokud se jeho pomocí budeme vztahovat k celku skutečnosti coby Ricoeurově kvazi-postavě.“
131
Řec. termín tropos (mn. č. tropy) je de facto jiný název pro figuru a mnoho autorů jej v tomto smyslu
používá. Pro naši úvahu je důležité, že význam tohoto slova (obrat, směr, tvar) se pojí právě s oním
nahrazováním jednoho výrazu druhým a tedy onou zmíněnou „aberací“.
132
Genette (zřejmě v odkazu na Aristotela, Topiky II, 111 b 31) tak hovoří o metalepsi ve významu
překročení „pohyblivých, ale nenarušitelných hranic mezi dvěma světy: mezi tím, v němž se vypravuje, a tím, o
němž se vypravuje.“ Genette, G., Figures III, Seuil, Paris 1972, str. 245. (Není náhodou, že jako
„archetyp“ metalepse Genettovi slouží úvodní rozhovor dialogu Theaitétos). Srov. Cain, R. B., Plato´s Use of
Philosophical drama, Continuum, New York 2007, str. 1-28; dále slavných deset tezí G. Vlastose, in: Socrates:
Ironist, and Moral Philosopher, Cornell University Press, Ithaca 1991. Pro uchopení těchto témat v rámci
gadamerovské hermeneutiky srov., Reale. G., Platón, zejm. str. 9-17.

39

konstruován a autor tuto figuraci nemá plně ve své moci - ač mnohdy po něčem takovém
touží (v akademickém prostředí např.: znát všechny komentáře a uzamknout je do své
argumentační strategie).
Na jedné straně tedy snaha (1) za textem nalézt jeho ontologický rozměr (text popisuje
nějakou skutečnost a ještě lépe popisuje nějakého člověka, kterého poznáváme, vedeme s ním
přes staletí dialog, protože přes všechny obtíže je figurou jako my), na straně druhé (2) písmo
a postulát: „nic mimo text“ (pouze další text, figura není „postavou“, ale vždy „figurou“).
Tento rozpor léku/jedu, textu a „člověka“, patří k filosofii od jejího začátku. „To, že jsou
postavy vskutku prostě a jednoduše ´ lidé´ uvěznění nějakým způsobem mezi deskami knihy
anebo na divadelní scéně či filmovém plátně, se zdá být nevyřčeným axiomem, mlčky míněným
prvkem. Snad je tento axiom nevyhnutelný, nikdo však zatím nehájil potřebu rozhodnout, zda
tomu tak skutečně je, zda ´postavy´ a ´ lidé´ jsou, jak by řekl Kenneth Burke,
´soupodstatní´.“133
Toto drama je vlastní mj. právě platónskému dialogu, nebo i způsobu, jak se s textem
takového typu vyrovnává filosofie (jinými slovy, záleží na tom „jak čteme“). Je třeba dodat
(pro další úvahy), že hledisko pro toto rozdělení smyslu figury, které jsme zvolili je
pragmatické/sémiotické: vztahovali jsme se k nějakému interpretantu (co znak vyvolává
v mysli interpreta) a jeho funkci v diskursu (rétorické hledisko).134
Shrneme-li to, rozdíl nastává, chceme-li za Platónovými texty vidět „skutečnou“ (v jistém
smyslu ideální/reálnou) postavu (figuru), anebo používáme termín figura k označení nějaké
figurace diskursu (jestli obrazu nebo textu raději nechme pro přehlednost a další problémy
stranou). Znak „figura“ pod sebou nese význam, který je spojen jak s figurou jako něčím
„objektivním,“ tj. s nějakým „reálným“ objektem (Platón jako historická, žijící postava) a na
133

Chatman, S., Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu, str. 113.
Pro obdobnou argumentaci viz Rorty, R., Consequences of Pragmatism, str. xxix - xxxvii. Rorty zde
hovoří o sporu mezi tzv. intuicionistickými realisty a pragmatiky. „Máme zde úhelný kámen metafilosofického
uvažování: můžeme vůbec apelovat na mimolingvistické poznání ve filosofickém argumentu?“ (str. xxxvi), jak
dále (str. xxxvii) dodává: “Intuitivní realista se domnívá, že je zde nějaká filosofická pravda, má za to, že tato
pravda leží kdesi hluboko pod všemi texty a není jen dalším textem, ale něčím, čemu se jiné texty snaží dorovnat.
Pragmatik (avšak jak uvidíme nikoliv v Peircově slova smyslu, čehož si je Rorty samozřejmě vědom – M. Š.)
Pragmatik v existenci něčeho takového naopak nevěří. Nevěří ani v existenci něčeho co by šlo izolovat jako ´cíl,
který mají splnit námi budované slovníky a kultury´, tedy nevěří ve srovnání s čímž by bylo možné ony kultury a
slovníky testovat. Pragmatik je namísto toho přesvědčen, že nové a lepší způsoby komunikace a jednání
vyvoláváme rozhraním slovníků a kultur proti sobě navzájem – jde o nové a lepší způsoby nikoli ve vztahu k
dříve známým standardům, ale lepší pouze v tom smyslu, že se zdají lepší než jejich předchůdci.” Eco (Eco, U.,
Meze interpretace, str. 41) k tomu dodává: “Rorty staví Peirce na samou hranici takového druhu pragmatismu,
dekonstrukci a Derridu zcela jasně umisťuje dovnitř.” Tomu, že si, Ecovými slovy, Derrida “přivolává na
pomoc Peirce” se budeme věnovat níže.
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druhé straně s objektem, který není „reálný“ v prvním smyslu (např. Platónova rétorická
figura „Platóna, který byl nemocen, když se Sókratés chystal vypít bolehlav 135). V mnoha
případech se tyto dva významy směšují. Tento problém dále rozvíjí podnětným způsobem
peircovská sémiotika (pokud je znak něco, co je předpokládáno objektem, o čemž budeme
ještě mnohé mluvit). Pokud to lakonicky dovedeme do důsledku - i tento text nepíše
„postava“, ale „figury.“136
Na figury se lze tak dívat jako: (a) prvně na rétorické, čili jako na tropy, jinými slovy jako
modely (rétorik), ale i jako performance (rétor) persvaze.137 Za druhé (b) na figury jako
„postavy“: a to jak postavy teatrálního dramatu (Platónův dialog), nebo dramatu dějin
západního myšlení (Platónův dialog), tak postavy na“ šachovém poli“, čili „figurky“ jako
prvky ve struktuře, nebo jako prvky jazykové hry (do omrzení: Platónův dialog138).
Ale také můžeme změnit slovník a obecně říci: figura je fenomén, nebo v kontextu této
práce lépe řečeno faneron, něco co klade odpor (nebo „pomáhá“) nějakému
komunikačnímu usilování.
Tři figury (úvodní citáty a la šestákový román) byly zvoleny, protože tři je oblíbené
filosofické (mj. i Peircem velmi oblíbené) číslo (jinými slovy řečeno, jedná se o oblíbenou
rétorickou figura mnohých filosofů). Zvolené proto, aby přesvědčili „čtenáře (včetně čtenáře
prvního, autora), že s rétorikou se nelze tak zcela levně vypořádat „(…) a aby vyvrátily
„předsudek, který mu vštípila staletí humanismu a ´vědy o člověku´, že existuje ´člověk´, že
existuje ´jazyk´, že člověk požívá jazyka ke svým účelům a že jestliže se mu nepodaří těchto
účelů dosáhnout, má na tom vinu nedostatek dobré kontroly jazyka ´pomocí ´ určitého jazyka
lepšího. ´“139
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Faidón, 59b.
Srov. v tomto směru postuláty, které představil Maurice Blanchot v Literárním prostoru, Herrmann a
synové, Praha 2001 a také Barthes, R., Rozkoš z textu, Triáda, Praha 2008, str. 32: „Spisovatel je coby jazykový
tvor nevyhnutelně vtahován do války fikcí (mluv). Je v ní však pouhou hříčkou, protože řeč, která ho ustavuje
(psaní) je a-topická, nemístná.“ Srov. Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Za menšinovou literaturu, str. 15. Dále
srov. k tomuto téma hudby, jak je popisuje Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a řeči, str. 122.
137
Srov. Tondl, L., Dialog, Filosofia, Praha 1997, kap. Metodologické a sémiotické základy modelů a
modelování.
138
Kupodivu poněkud naivní čtení Platónova dialogu, které pomíjí všechny tyto jeho rozměry představuje
J. Kristeva, která jej zřejmě přejímá od M. Bachtina. Zejména když uvádí, že forma sókratovského dialogu byla
„lidovým a karnevalovým, spíše než rétorickým žánrem.“ Stejně tak Kristeva ukazuje zásadní neznalost, když
uvádí, že zprvu tento žánr představoval jakousi formu memoáru - na pováženou je to u Xenofonta, neudržitelné u
Platóna. Viz Kristeva, J., Slovo, dialog, román: texty o sémiotice, Sofis, Praha 1999, str. 23.
139
Lyotard, J. F., Rozepře, Filosofia, Praha 1998, str. 21.
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b) Exkurs Nietzsche
„Filosofové se domnívají, že hlubokými city pronikáme hlouběji do nitra a přibližujeme se
srdci přírody. Avšak takové city jsou hluboké jen potud, že zpravidla vyvolávají (…) jistá
komplikovaná uskupení myšlenek, které nazýváme hluboké; cit je hluboký, protože za
hlubokou považujeme doprovodnou myšlenku. Ale hluboká myšlenka může být velmi vzdálena,
jako například každá myšlenka metafyzická; odečteme-li od hlubokého citu přimísené
myšlenkové prvky, zbude silný cit, a ten pro poznání nezaručuje nic než sebe sama, právě tak
jako silná víra dokazuje jen svou sílu, nikoli pravdu toho v co věříme.“
F. Nietzsche140
Abychom „historicky“ demonstrovali a ilustrovali předchozí úvahu, než budeme pokračovat
v rozvíjení představených myšlenek, provedeme na tomto místě malé zastavení u Friedricha
Nietzscheho141 a jeho raných textů o rétorice.142 Kromě toho že je Nietzsche inspirací
mnohých „neosofistů“ a „neopragmatiků,“143 je v podobném smyslu jako Platón figurou
strhujícího literárního rétora, jehož snahou je „dovést čtenáře do místa, kde musí přestat
sledovat argumenty, aktivně vstoupit, doplňovat text a zaujmout hodnotící postoj aniž by se
mohl opřít o nějaké vnější pravidlo a zbavit se tak odpovědnosti.“144
Ve svém raném textu z let 1872/1873 Přednášky o rétorice145 rozvíjí několik témat, která
jsme uvedli na začátku. Nietzsche je prvně skeptický146 k odsudkům a vyloučením rétoriky

140

Nietzsche, F., Lidské, příliš lidské, OIKOYMENH, Praha 2010, str. 15.
Který podle J. Krause (Rétorika v evropské kultuře i ve světě, str. 13) a jeho dějinného rozvrhu rétoriky
stojí „v přímé návaznosti na paradigma antické rétoriky “ a zároveň „moderního pluralistického vidění
skutečnosti“.
142
Toto zastavení není náhodné, jednak lokálně - z důvodu historické ilustrace: jde o naplnění požadavků
akademické rétoriky (podívejte se, on čte ty správné/nesprávné texty, to asi musí být ta věda) a také pochopitelně
Nietzsche uvedené úvahy artikuluje mnohem přesněji. A za druhé globálně: autoři, kteří jsou ve středu zájmu
této práce (Foucault, Deleuze, Vitanza aj.), jsou vášnivými čtenáři Nietzscheho. To je globální smysl jedna historicko-filosofický (je zde vliv), ten však důsledně sledovat nebudeme (nejde o to ukázat, jak přesně Deleuze
nebo Foucault ve svých dílech interpretují Nietzscheho), druhý smysl je ten, že Nietzscheho čtení rétoriky se
jednoduše (funkčně, „pragmaticky“) hodí do rozvrhu tohoto textu.
143
Viz interpretaci Nietzscheho pojetí pravdy jako homo mensura, stejně jako Nietzscheho jako
„zastánce“ pragmatické teorie pravdy, in: Thurner, R., Röd, H., Schmidinger, H., Filosofie 19. a 20. Století
III: filosofie života a filosofie existence, OIKOYMENH, Praha 2009, str. 91-92 (pojetí pravdy jako metafory a
člověka jako míry všech věcí) a str. 93, 101-102 (Nietzscheho pragmatismus).
144
Šlerka, J., Patos distance jako cíl rétorické strategie, in: Puc, J., Fridmanová, M. (eds.), Filosofie
lidského, příliš lidského, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, str. 147.
145
Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a řeči, OIKOYMENH, Praha 2011, str. 57 - 87. Následující odkazy
v závorkách se týkají tohoto textu.
146
Srov. interpretaci Nietzscheho jakožto skeptika in Horyna, B., Filosofie skepse, Nakladatelství
Olomouc, Olomouc 2008, str. 121 - 142. Horyna se dále věnuje rozvíjení motivů skeptického myšlení v německé
pozdně moderní filosofii (zejm. u O. Marquarda apod.) Je třeba říci, že text této práce se tomuto tématu záměrně
vyhýbá - z jednoduchého důvodu, který demonstruje výchozí tabulka zájmu - v tomto textu se zabýváme tím, jak
141
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z centra zájmu filosofie („rétorickým nazýváme autora, knihu nebo styl, pokud si u nich
všimneme vědomého užití uměleckých prostředků řeči – a to vždy s tichým odsudkem“, str.
66), které představuje zmíněná široká tradice - v Nietzscheho „diskursu“ např. J. Locke:
„…musíme připustit, že každé rétorické umění, každá vyumělkovaná a obrazná aplikace slov,
které vynalezla výmluvnost, se nehodí k ničemu jinému než vnuknutí nesprávných idejí,
k vyvolání vášní, a tedy ke svedení úsudků na scestí, takže jde o dokonalé podvodníky.“147
Nechme stranou to, že Locke sám používá rétorický kvaziargument (musíme připustit že,…), a
prozatím i to, že Locke je otcem (pa)tvaru sémiotiké (budeme se tomu podrobně věnovat
níže), je důležité, že Nietzscheovi se nezdá tento odsudek oprávněný a je minimálně z
hlediska dějin filosofie značně nepřesný (str. 58). Jak Nietzsche uvádí, naopak „je třeba být
zvyklý snášet nejvzdálenější názory a přesvědčení, a pociťovat dokonce určité potěšení z jejich
protikladnosti“148 (str. 57). De facto i proti Lockovi Nietzsche namítá, že to jestli se nám něco
zdá pravé nebo přirozené závisí na tom, odkud, z jaké pozice, mluví ten, který takový soud
vynáší a jaký je jeho vkus. Co se přirozeného týče, Locke je tak filosofem argumentujícím
z pozice své autority a nepředkládá nám, jak říká Nietzsche oproti antice „bledým,
abstraktním a hrubým empirikům řeči“ (str. 66-67), žádný argument (Jsme přeci „vědečtí
z nedostatku jemnosi“149). Naopak nám ukazuje, pokud bychom parafrázovali úvodní citát
tohoto exkursu, svoje vášně a city, které druhým dechem povyšuje na obecnou a přirozenou
pravdu. Je tedy tak, jeho slovy, sám rétorickým podvodníkem par excellence.
Nietzsche uvádí radikální myšlenku, která je v posledku zcela pragmatická a de facto i velmi
stará („sofistická“) a která přesně ilustruje naše předchozí úvahy, totiž že: „neexistuje žádná
nerétorická ´přirozenost´ řeči, k níž bychom se mohli vztáhnout: řeč sama je výsledkem
čistě rétorických figur. Schopnost nalézt na každé věci, čím působí a skrze co vyvolává určitý
byly některé motivy antické sofistiky recipovány ve francouzském myšlení, řekněme druhé poloviny dvacátého
století, a jak na tento trend reagovala anglosaská filosofie ovlivněná pragmatismem. Pustit se do důsledného a
zároveň širokého prozkoumávání německé tradice (zejména vztahu myšlení frankfurtské školy a jejich
následovníků a kritiků, jmenovitě například díla Petera Sloterdijka a zmíněného Odo Marquarda) a jejího vztahu
k rétorice je nad rámec tohoto textu.
147
Locke J., Esej o lidském rozumu, Praha 1954, str. 292 (nové vydání a překlad viz Locke, J., Esej o lidském
chápání,
OIKOYMENH,
Praha
2012).
Srov.
jiné
hodnocení
Locka,
a
také
„přednietzscheánskou“ tematizaci otázky figurace zejména u I. Kanta, Ch. Wolfa, G. W. Leibnize a S.
Maimona in Pagračová, L., Tropus, Symbol, Figura: Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona,
Filosofická Fakulta UK (Trivium sv. 4.), Praha 2011.
148
Srov. Habinek, T., Ancient Rhetoric and Oratory, Blackwell Publishing, Oxford 2005, str. vii - viii:
Habinek cituje stejnou pasáž a dodává „Umění (art), argument, přesvědčování (conviction), moc, ale také hra,
potěšení, tolerance a výměna (exchange): toto a další popisuje zkušenost antické rétoriky, to samé očekávají ti,
kteří ji chtějí studovat v současnosti.“
149
Barthes, R., Rozkoš z textu, str. 54.
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dojem, a propůjčit tomu platnost, tedy schopnost, kterou Aristotelés nazývá rétorikou, je
zároveň podstatou řeči: ta se právě tak málo jako rétorika vztahuje k pravdě, k podstatě věcí
(…). Místo věcí uchopuje vnímání pouze jejich příznak. To je první hledisko: řeč je
rétorikou, protože chce přenášet pouze doxa a nikoliv epistémé“ (str. 67)150 (tučné M. Š.).
Rétorika tak působí bezprostředně, jak už nás ostatně varuje Platón v dialogu Prótagoras
(313e - 314b). To, co však Sókratés vidí v dialogu jako možné nebezpečí (řeč zasahuje rovnou
duši, nelze ji jako zkažené jídlo nejdříve „očichat“), vidí Nietzsche jako zcela běžnou a
důležitou věc, a dokonce „podstatu“ řeči. Do vědomí totiž nevstupují věci, nýbrž znaky (jak
říká Nietzsche: „způsob jak se k věcem stavíme“, Ibid.) a to tak, že “naše zvukové projevy
nečekají, až nám vnímání a zkušenost poskytnou vícestrannou a v nějaké míře spolehlivou
znalost věcí: následují okamžitě po podnětu“ (Ibid.).151
Nejvýznamnějším řečovým (pro Nietzscheho i zároveň uměleckým) prostředkem jsou právě
figury, tropy (synekdocha, metafora, metonymie), a každé slovo je podle Nietzscheho, ať už se
jedná o jakýkoliv jeho smysl, prvně tropem (současní tzv. „radikální argumentativisté“ a
dědicové bachtinovské polyfonie diskursu by řekli, že tím pádem argumentem152). Podobně
jako řeč nepřenáší epistémé, ale doxa, i slova místo skutečné události kladou tónový obraz,153
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Ještě lépe je“ vidět“ Nietzscheho „pragmatismus“, v komentáři Roberta Roreitnera: „Nietzschův
´tropologický ´ výklad jazyka, vyrůstající na pozadí otázky po syntéze smyslovosti a rozvažování, kterou zase po
Humboldtovi nelze myslet odděleně od obecného problému výrazu, se již předem vyhýbá pasti ´metaforičnosti
metafory´ tím, že vlastní ´přenesenost´ sám podtrhuje. To však neznamená, že by se Nietzsche vzdával nároku na
prokázat platnost a smysluplnost tohoto výkladu. Nietzsche bohužel nikde nevyložil podrobněji než
v přednáškách o rétorice, jakou formou se na smysluplnosti světa podle něho podílejí jednotlivé řečnické figury:
snad to nebylo ani možné, pokud platí, že mezi obojím na této rovině obecnosti nelze vést takto přímočarý vztah.
O to důslednější však byl, pokud jde o formulaci otázky jazykového výrazu. Skutečnost, že lze cosi podstatného
z charakteru lidské řeči vystihnout na základě její figurativnosti, neimplikuje, ale naopak vylučuje možnost, že by
se otázkou její pravdivosti bylo možné jednou provždy vypořádat tvrzením, že ´vše je lež´, nebo výčtem jednoduše
uplatnitelných pravidel pro odlišení pravdy. Je tomu tak proto, že pravdivost metaforické řeči nelze podle
Nietzscheho myslet nezávisle na situaci, ve které je pronášena, a ani na vůli, která se za ni staví; zároveň ale
platí, že pokaždé, když se za něco v konkrétní situaci postavíme, vystavujeme se tak vlastní nepravdě, které
nemůžeme čelit jinak než tím, že se pokusíme nalézt v řeči výraz pro pravdu, jež je v tu chvíli ´naše´, aniž by
nám patřila.“ Roreitner, R., Rétorika, hudba a řeč v raných textech z Nietzschovy pozůstalosti, in: Nietzsche F.,
Rané texty o hudbě a řeči, OIKOYMENH, Praha 2010, str. 51-52 (zvýraznil M. Š.).
151
Stejnou myšlenku uvádí George Kennedy: „Každá komunikace je rétorická, jelikož vždy užívá nějakou
techniku tak, aby nějak ovlivnila přesvědčení (belief), jednání, nebo emoce publika. Nejzákladnějšími prostředky
jsou intenzita (pitch), hlasitost (volume) a opakování (repetition), jako v případě ´pomoc, Pomoc,
POMOC!´.“ (Kennedy G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to
Modern Times, str. 2.) .) Některé učebnice rétoriky hovoří o emfázi (aluzi, sugesci, obrazu, odrazu, lat.
significatio), jde o využití takových jazykových prostředků, které umocňují angažovanost (nebo zdání
angažovanosti) mluvčího.
152
Ducrot, O., Les Echelles Argumentatives, Éditions de Minuit, Paris 1980; Anscombre, J. C., Ducrot, O.,
L´Argumentation dans la Langue, Pierre Madraga, Brusel 1983. Dále k tomu viz Van Eemeren, F. H.,
Grootendorst, R., Henkemans F. S. a kol., Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical
Backgrounds and Contenporary Developments, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 1996.
153
Srov. Petříček, M., Myšlení obrazem, str. 24.
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a řeč tak nemůže nikdy být nějakým univerzálním jazykem, který odráží dokonale strukturu
jsoucna. Bytí není předmětem řeči, předmětem jsou znaky, čili „o nějakém ´vlastním
významu´, který by se jen ve speciálních případech přenášel, nemůže být vůbec řeč“ (str.
68).154
Shrneme-li Nietzscheho úvahu, mezi vlastním a nevlastním slovem (označením) tak
neexistuje rozdíl stejně jako mezi řečí a tak zvanými figurami:
„Ve skutečnosti je již figurací všechno, co běžně nazýváme řečí.“ (Ibid., tučné M. Š.)
Podobně jako pro de Saussurea je i pro Nietzscheho jazyk (němčina má pro „řeč“ i
„jazyk“ stejné slovo Sprache155) primárně sociální jednotkou, odehrávající se v
neustálé interakci nebo spíš v neustálé „reimpozici“-přeznačování.156 Co je dále důležité, toto
„přeznačování“ probíhá vždy (u Nietzscheho) v nějaké mocenské konstelaci:157
„Co je tedy pravda? Pohyblivé vojsko metafor, metonymií, antropomorfismů, zkrátka lidských
relací, které (...) byly přeneseny, vyzdobeny a které po dlouhém užívání připadají lidu pevné,
kanonické a závazné: pravdy jsou iluze, o nichž člověk zapomněl, že jsou jimi metafory jež se
opotřebovaly a pozbyly smyslové síly, mince se setřeným obrazem, které bereme jen jako kov,
a nikoli už jako mince“
U Nietzscheho navíc nelze rozlišovat nějaké dvě roviny řeči (v čase a dějinách) „přeznačování“ probíhá neustále. Jak v rovině „běžné řeči“, tak v rovině řeči jako obecného
systému. Řeč, která je tvořená jednotlivci, je vždy fixována volbou, za kterou může de facto
„publikum“ (vkus mnohých). Ilustrativní je v tomto směru Nietzscheho pojednání o „čistém
stylu“:

154

Srov. Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 27-28: bytí jako výsledek jazyka. K tomuto tématu komentář Puc,
J., Protiklad pravdy a omylu, in: Puc J., Fridmanová, M. (eds.), Filosofie lidského, příliš lidského, Pavel Mervart,
Červený Kostelec 2011, str. 40-41. Je však třeba dodat, že oproti Janu Pucovi nesledujeme (heideggerovsky)
„úzkostnou“ povahu Nietzscheových myšlenek (nejsme dědici „konservativními“, jak se vyjadřuje Habermas),
ale naopak produktivní sílu jeho skepse (jsme dědici „anarchickými“, pokud bychom ovšem přistoupili na
podobné dělení). Dále také srov. Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 85: „Nicméně smrt, až jednou nastane a jedině
tehdy, vytvoří jediný referent či událost, kterou nelze sémioticky uchopit (poněvadž mrtvý sémiotiky už nemůže
sdělovat sémiotické myšlenky). Avšak do momentu než se tak stane, je ´smrt´ převážně užívána jako kulturní
jednotka.“ (Srov. CP 6.54).
155
Alespoň podle De Saussurea. Viz Saussure, F., Kurs obecné lingvistiky, Academia, Praha 2007, str. 50
(dle orig. paginace 31)
156
Baconova nauka o středověkém impositio (přiřčení) doznává zásadních změn. Viz Bacon, R., O
znacích/De Signis, OIKOYMENH, Praha 2010, par. 154-157 (viz také tamt. pozn. překladatele 52, str. 131).
157
Nietzsche, F., O pravdě a lži nikoliv ve smyslu morálním, OIKOYMENH, Praha 2007, str. 14. Dále viz
Nietzsche, F., Genealogie morálky, Aurora, Praha 2002, str. 2.
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„O ´čistotě´ dovoluje mluvit mluvit jeh nadmíru rozvinutý smysl pro jazyk, který se v národě
udržuje především ve vysoké společnosti, zásluhou vybraných vrstev a vzdělaných lidí. Zde se
rozhoduje o tom, co platí za provinciální, za dialekt a co za normu, tzn. ´čistota´ označuje
řečové zvyklosti vzdělaných lidí ve společnosti, které jsou stvrzovány prostřednictvím
všeobecného úzu, ´nečistým´ je naopak to, co působí nápadně. Čisté je tedy ´ne-nápadné´.
Sama o sobě není žádná řeč čistá nebo nečistá.“ (str. 69)

Schéma (figura) je tak utvořeno vždy v rámci nějakého systému figur. Pokud se jedná o
novou figuru, čeká ji podle Nietzscheho, který je v tomto „navýsost pragmatický“, fatální
osud: buď se prosadí, nebo ne.158 Od této úvahy nelze odlišit i její druhou tvář - „každodenně
rétorickou“. Totiž stejně tak, jak funguje „mocenská reimpozice“ na úrovni obecné, funguje i
na úrovni lokální, řekli bychom v „běžné komunikaci“. Mnou utvořená figura je buď úspěšná
a splní svůj účel (ať už jde o cokoliv), nebo ne, a jsem nazván barbarem (posluchačovým
uším se má řeč zdá podobná psímu štěkotu159) nebo jsem nařčen ze solecismu atd. To, jak je
figura přijata, je věcí „míry“, která je sporná „někdo je nadšený tam, kde druhý vidí protivnou
chybu“ (str. 69). A to z jednoduchého důvodu, který jsme si ukázali na začátku a na který
klade důraz Nietzsche (ikdyž ne doslovně) - jde o důvod, že rétorika, stejně jako řeč je
utvořena na jedné straně techné a na druhé dynamis.160 Jinými slovy i filosofický jazyk není
ničím jiným než způsobem, jak promýšlet a stále znovu řešit následující problém. Filosofický
jazyk totiž „nemůže žít jinde než v živlu rétoriky, ale zároveň se vůči ní musí neustále
vyhrazovat.“161 V Nietzscheho raném textu lze spatřit jak „politický (pragmatický)
158

K tématu soupeřících sil a moci srov. Deleuze, G., Nietzsche a filosofie, Herrmann a synové, Praha
2004, zejm. str. 11: „Celá filosofie je symptomatologií a sémiologií. Vědy jsou symptomatologický a
sémiologický systém. Metafyzickou dualitu zdání a esence a rovněž vztah příčiny a účinku nahrazuje Nietzsche
korelací fenoménu a smyslu. Každá síla je přivlastněním, ovládnutím, využitím jistého kvanta skutečnosti.
Dokonce vnímání ve svých rozmanitých aspektech je výrazem sil, které si přivlastňují přírodu. (...) Historii určité
věci tvoří obecně následnost sil, které koexistence sil, které bojují o to, aby se jí zmocnily. Tatáž věc, tentýž jev
mění smysl podle síly, která si ji přivlastnila. (...) Všechna podrobení, všechny ovládnutí ústí v novou
interpretaci“ (tučné M. Š)
159
Ostler, N., Říše slova: jazykové dějiny světa, Bbart, Brno 2007, str. 258.
160
Ecovými slovy: Adam zde nekřtí jednotlivce, ale kontexty, viz Eco, U., Meze interpretace, str. 236238.
161
Roreitner, R., Rétorika, hudba a řeč v raných textech z Nietzschovy pozůstalosti, str. 53. Srov.
Kennedy G. A., Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, str.
1: „Veškerá komunikace zahrnuje rétoriku.“ Jak už bylo výše rozebíráno, Kennedy dodává, ostatně podobně
jako J. Deely nebo T. A. Sebeok, že rétoriku, nebo její jistou, „primitivní“ část, můžeme sledovat i v jiných
komunikačních systémech než jsou ty lidské, hovoří se tak o zoosémiotice, nebo fytosémiotice (Deleuze a
Guattari pak v Tisíci plošinách, Herrmann a synové, Praha 2011, viz str. 16-17 naznačují podobné úvahy,
nicméně svým svébytným slovníkem). Otevírá to skupinu úvah, kterým se však v této práci podrobně věnovat
nebudeme. Dále viz zejm. Kremer-Marietti, A., Nietzsche et la rhétorique, PUF, Paris 1992; Molinie, G.,
Stylistique et tradition rhétorique, in: Hermes, 15, 11, 1995, str. 119-128.
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náboj“ (vkus publika), který dále rozvede Foucault a Deleuze, nebo „výslovně“ (svébytně
komplikovaným jazykem) Derrida, který, stejně jako „my“ se dívá na Nietzscheho
„sémioticky/rétoricky.“162 Stejně tak se tohoto „impulsu“, jak uvidíme níže, ač
„nereflektovaně“, chápe pragmatismus v Peircově smyslu (pragmatismus jakožto metoda
hledání „přesného - a pravdivého - jazykového výrazu.“163 „Ale možná jsme špatně
slyšeli.“164
c) Prostor analýzy: filosofie jako kritika slovníků
V této poznámce upřesníme prostor analýzy, který budeme dále rozlišovat (kritizovat).
Nejprve k úvodním citátům, jmenovitě ke svědomí a etice terminologie, tedy k Peircovi.
Zopakujme zde výše představená východiska. Tento text má původ v mnoha jiných textech
(nejen v Borgesově), z čehož je jasné, že si rozhodně nenárokuje jakýkoliv nárok na úplnou
taxonomii, nebo nějakou mathesis universalis. Je však „přesně zacílen.“ Zopakujme:
předmětem jeho zájmu je výše tematizovaná sémiotika a rétorika. A to nejen rétorika ve své
„instrumentální formě“, tedy jako nauka jak správně mluvit a jak někoho přesvědčit, ale také
jako druh filosofického myšlení provázející okcidentální filosofickou tradici od místa, které
často považujeme za její počátek (tj. antiku165).
Pozorovatelna je postavena na rozhraní mezi diskursy filosofie a rétoriky, které, jak jsme již
ukázali (a budeme v tom dále pokračovat) u Platóna začíná, a u Peirce je silně akcentováno
(Ostatně Peirce, jak uvidíme, se na Platóna mnohokrát odvolává, přirozeně málokdy tak, aby
jej přímo citoval). Cílem je tedy komentovat a kritizovat (analyticky, synteticky a filosoficky)
následující spor.
Spor o to, zda je možné „artikulovat něco co stojí mimo řeč v řeči samotné“. (Jak nás v úvodu
poučil Stanley Fish, jsou zde tací, kteří se domnívají, že ano - předběžně je označme jako
162

Srov. Derridovo hodnocení Nietzscheho v Gramatologii, str. 27 (a pozn. 9), Archa, Bratislava 1999.
Srov. Eco U., Od stromu k labyrintu, str. 575: „Tohle všechno možná přivede někoho k myšlence, že
tedy neexistuje sémantika, která by se vyhnula fúzi s pragmatikou, S tím mohu jen a jen souhlasit; tak jak jsem to
opakovaně udělal, počínaje Teorií sémiotiky a konče Kantem a ptakopyskem.“ Viz dále Eco, U., Meze
interpretace, str. 222, dále Parret, H., Semiotics and Pragmatics, Benjamins, Amsterdam 1983.
164
Nietzsche, F., Lidské, příliš lidské I, str. 233.
165
A je vlastně jedno, zda za počátek považujeme historický vznik u Empedokla nebo u Gorgii nebo
v momentně, kdy je rétorika Platónem a Aristotelem považována za antistrofos (často překládáno jako protipól,
nebo protějšek) dialektiky, viz Aristotelés, Rhet. 1354a. McComiskey například namítá, že by se antistrofos
mělo překládat spíše jako „korelát“ nebo „koordinát“. Merlan pak chápe platónskou dialektiku jako „variantu
neformální logiky, tj. takové logiky, která odhaluje strukturu skutečnosti“, povýšení dialektiky na vznešenou
filosofickou metou se pak jasně objevuje u Plótina, který ji spojuje s Platónovou teorií lásky (Merlan, P., Řecká
filosofie od Platóna k Plótinovi, in: Armstrong, A. H., Filosofie pozdní antiky, OIKOYMENH, Praha 2002,
str.46., viz Platón, Ústava VII, 403c; Plótinos, Enn. I, 3[20].)
163
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filosofy. Jsou zde však tací, kteří se domnívají, že ne, že je třeba zkoumat povahu řeči v její,
řekněme, autopoesis. Filosofie se tak jeví jako jistý „druh psaní.“166 Nazvěme tuto pozici
prozatímně jako sofistickou. Dělení je to povrchní a vágní, nicméně prozatím snad dostatečně
ilustrativní.)
Jak by nám poradil Lyotard, jde o to, jak lze bez závanu totalitárního universalismu nebo i
s ním, artikulovat věci jako realita, subjekt, řeč. Čili jde o problém, jaký nám představuje
v subtilně propracované formě i Peirce: vztah jazyka, myšlení a „reality“ je základním osou,
kterou zkoumá sémiotika (s Platónem řečeno: jedná se o problém starosti o celkovou strukturu
jsoucna167). Ostatně v Peircově díle, stejně jako v Platónovi se lze setkat s dramatem, které
tento spor pro filosofa představuje:
-

v Peircově myšlení se setkáváme s napětím, kterým je na jedné straně Peircova
scholastická, metafyzická imaginace, a na straně druhé, trýzeň a touha tuto imaginaci
přísně a přesně formulovat, formalizovat, systematizovat - a to skrze jazyk logiky,
nebo spíše metalogiky, kterou je pro Peirce (alespoň v jednom z jeho období)
sémiotika. Proto, jak uvidíme níže, se Peirce snaží znovu promyslet filosofický
realismus.

-

U Platóna pak vedou badatelé dlouhé spory o tom, co je ironie, kde Platón žertuje a
kde ne, proč „nebyl“ u Sókratovy smrti, co v textu má ontologický rozměr a co nikoliv
(kde je eidos použito ve smyslu „prostého slova“, vzoru a kde ve smyslu ideje) atd.
Jinými slovy se objevuje velmi podobný problém artikulovaný v jiné rovině: vztah
literatury (obecněji psaní) a filosofie (nárokující si popsání/psaní „reálného“). Řečeno
jazykem této práce: vztah „zákonů“ (figur) rétoriky a filosofie.

Když to shrneme: je to otázka, jak si ukážeme, kterou si mnozí kladou - kde končí „rétorika“ a
začíná „filosofie“ (ontologie168 a metafyzika)? Vyjádřeno školsky: „Řekněte mi, co je
podstatou, co je ´za textem´, co tím chtěl básník říci?“ Vyjádřeno jazykem této schólé: „jak je
text konstruován? A jak konstruujeme naši konstrukci interpretace textu?“ (A jak vlastně
166

Srov. Rorty, R., Philosophy as a Kind of Writing, in: Consequences of Pragmatism, str. 90-109.
Jde o řeč, která je "krásná natolik, nakolik je zapojena do celkové příčinné struktury formující svět a
nakolik pomáhá uskutečňovat přátelství duší a zpřítomňovat pravá jsoucna." Špinka, Š., Duše a krása v dialogu
Faidros, OIKOYMENH, Praha 2012, str. 213. Pro ironizaci této figury viz Derrida, J., Gramatologie, str. 25-26
(pneumatologicky přirozené písmo spojené s hlasem a dechem)
168
Jakožto „explicitní formální specifikace pojmů v určité doméně a vztahů mezi nimi.“ Gruber, T. R., A
translation Approach to Portable Ontology Specifications, in: Knowledge Acquisition, 5, 2, 1993 (Eco. U., Od
stromu k labyrintu, str. 66.)
167
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vstoupit do díla, když Zámek má mnoho vchodů a my nikdy v úplnosti nemůžeme poznat
zákony jejich užívání a rozmístění?169)
Vraťme se ještě k Peircovi - na jedné straně chce odhalit, jak se ustavují a působí argumenty
(proto ostatně později ve svém díle postuluje jako součást sémiotiky - a logiky - tzv. čistou
rétoriku), na straně druhé se nechce vzdát podstaty, „skutečnosti“. Drama velmi podobné
Platónovi - nebo tomu, jak lze Platóna číst. Totiž stojíme před dvěma způsoby čtení: Platóna
můžeme číst jako „ rétorickou literaturu“ (sbírku obrazných a působivých pastišů a parodií,
rétorických figur) nebo jako „vážnou filosofii“ (je zde hypotéza idejí, závazné absolutní bytí).
Jak je vidno, nejedná se o dichotomii, ale o dva souběžné mody, diskursy, se kterými se
Platónův čtenář jednoduše musí neustále nějak vyrovnávat. Což není vlastně nakonec nic
jiného než (viděli jsme explicitně u Nietzscheho) bytostná součást filosofování. Toto
„vyrovnávání se s textem“ pak spočívá v tom, že překódovává dané figury do figury jiných.
Například když se řekne, že „tohle jistě Platón nemyslí vážně“ nebo „že tohle vážně myslí“
nebo ještě lépe „že tohle je ironie“, že tohle je v tomto a tomto dialogu „ontologie“, toto je
Platónův hlas a toto nikoliv atp.
Ač to některým může znít hrůzně, s nadsázkou lze o Platónovi říci, to, co říká Barthes o
Sadovi (Platón stejně jako de sade je Logothet, zakladatel jazyka) - Libidózní praxe u Platóna
je skutečným textem - v souvislosti s ní je tedy třeba mluvit o pornografii, což neznamená
diskurs, který se vede o milostných praktikách, nýbrž tkanivo erotických figur, rozlišených a
zkombinovaných jako rétorické figury psaného diskursu. V mnohých scénách dialogu tak
nacházíme kon-figurace postav/figur a série úkonů, jež jsou formálně analogické
„ornamentům“, které zavedla a pojmenovala antická rétorika. 170
Co totiž míníme tím, když řekneme, že v Symposiu Sókratés nepochopil nebo pochopil
Diotýminu řeč? Jak může jedna figura „nepochopit“ druhou? Je to možné říci jen v případě,
pokud figura umožňuje onen výše naznačený, ambivalentní, „ekvivokačně dynamický“,
„spektrální“ způsob existence - na jedné straně je figura něčím „objektivním“ na druhé straně
(Ecce Homo!) „lidským.“ Na jedné straně transcendentální pravda a lež, na straně druhé
komolení a komika - a vice versa). Zde se nám důvod toho, proč se zabývat rétorikou a její
analýzou figur ukazuje snad ještě zřetelněji.

169

Podle Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Za menšinovou literaturu, Herrmann a synové, Praha 2001, str.

7.
170

Srov. Barthes R., Sade, Fourier, Loyola, Dokořán, Praha 2006, str. 131 (Rétorické figury).
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Je evidentní, že s takto jednoduchým dělením (filosofie a literatura, filosofie a rétorika) si
nevystačíme. Jisté řešení, které jsme načrtnuli výše a kterému se budeme obsáhle věnovat,
dále nám nabízí mj. U. Eco a jeho poukaz na to, že místo zkoumání metafyziky, je třeba prvně
zkoumat rétoriku, protože stejně jako neexistuje nějaký objektivní, finální jazyk na jedné
straně, neexistuje stejně ani „čistý“ názor subjektu (nebo jak se říká „můj, čistě subjektivní,
názor“), nějaký jazyk soukromý. Právě citovaný Gombrowiczův román Ferdydurke je toho
závratnou ilustrací.
Je tu ještě „jiná“, „radikální“ tradice rétoriky (filosofie): ta, která pochází právě od tzv. sofistů
nebo rétorů, jakými byl zmíněný Gorgiás, která nebere ohled na „celkovou struktur jsoucna“,
ale zajímají ji pouze a jenom zákony řeči (je zřejmé že slovo zákon, pro svůj metafyzický
základ, je zde i jinde zavádějící). Jinými slovy rétorika, od nesourodé skupiny myslitelů, která
snad Platóna vedla ať už přímo (Sofistés), nebo nepřímo (mohou za Sókratovu smrt sofisté?)
k sepsání většiny jeho dialogů. Rétorika, která si nárok na „celkovou strukturu jsoucna“ a
„podstatu“ neosobuje, nenárokuje nebo přinejmenším o něm pochybuje. Tímto typem
rétoriky, pokud se o „typu“ dá bezpečně hovořit, se budeme v práci zabývat. Zejména pak
recepcí tohoto stylu myšlení v nedávné a současné tradici „filosofie jazyka“ ovlivněné
„francouzským“ myšlením, které anglosaský styl shrnul pod již zmíněnou formulku
„antifoundationalismus.“
Opět „školsky“ řečeno (aby bylo jasno, kde je hlava a kde pata):
Výslovně se k tomuto tématu (foundationalismus vs. antifoundationalismus) vyjadřuje J. F.
Lyotard. Inspiraci pro explikaci tématu, vedle Platóna a Ch. S. Peirce, nalezneme dále u
mistrů jako Gilles Deleuze a Félix Guattari (jejich svébytné pojetí pragmatiky), dále u
Jacquese Derridy (a otázky „hranic“ dekonstrukce) nebo u „žáků“ těchto mistrů z oblasti tzv.
„nové rétoriky“ nebo lépe řečeno „nové historie rétoriky“ jako V. Vitanza (téma nové historie
rétoriky), V. Bradford, B. McComiskey (kritika nové historie rétoriky) aj.
A právě proto je hlavním tématem práce rétorika - v optice autora/vypravěče se jedná o
jedinou možnou techniku, která filosoficky relevantně (vzhledem k mému svědomí a
vzhledem k tomu co říká níže Lyotard) umožňuje pohybovat se svobodně v místech, které
některé filosofování „zapovídá.“
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Filosof „na rozdíl od teoretika nepředpokládá pravidla svého diskursu, ale pouze to, že
nějakým pravidlům musí podléhat. Modus knihy je filosofický - a nikoli teoretický - v té míře,
v jaké v něm jde o odhalování jeho vlastních pravidel a v jaké jejich znalost není pro něj
výchozím principem. Tím se tedy zapovídá dokonce i rozhodovat zkoumané rozepře na
základě svých vlastních pravidel (v protikladu třeba k žánru spekulativnímu či analytickému).
Je to modus metajazyka ve smyslu lingvistově (jeho předmětem jsou věty), ale nikoli ve smyslu
logikově (neustavuje gramatiku objektového jazyka).“171
Umožňuje pohybovat se v místech, kde se filosofie vzdává nároku na podstaty, a snad i
„podstatné věci“ (poznamenáno v duchu Rozepře, podstatné věci jakožto věci akademicky
autoritativního a ekonomického diskursu). Ukážeme si, že tím, co analyzuje tento stav
(pravidla diskursu, i předpoklad pravidel diskursu, stejně tak stav kdy mezi pravidly
přecházíme) analyzuje sémiotika. Další testimonií budiž nám v tomto směru M. Foucault,
který nás poučuje o tom, že bychom měli:
„Otevřít bránu všemu tomu lstivému, co se přetvařuje a buší na dveře. A to, co potom vstoupí,
podřídí si jevy a přeruší jejich zásnuby s podstatami, to je událost; netělesná a zbavující
těžkopádnosti hmoty, rozlamující kruh, který imituje věčnost, nečasovou naléhavost;
neproniknutelná singularita, která oči od všech smísení s čistotou, která brání falešnost
falešných podobností, samu podobnost simulakru.“172
Či jak to velmi bojovně shrnul Lyotard:
„Sofisté jsou ti, kdo bojovali proti filosofii a nepřijali to, co filosofie přijala.“173
Dovolme si zde generalizování podobné Lyotardovi. Vidíme, že jsme tak dosti vzdáleni jiným
karikaturám, které nám dopřávají některé dějiny filosofie174 - totiž to, že sofista je hanlivý
termín pro falešného filosofa, profesionála simulaker. Mnohem spíše se zde jedná o „vzpouru
171

Lyotard J. F., Rozepře, str. 22 - 23.
Foucault M., Theatrum Philosophicum. in: Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 1998, str. 90.
173
J. F. Lyotard in: Crome, K., Lyotard and the Greek Thought: Sophistry, Palgrave MacMillan, New
York 2004, str. 1. (Srov. Lyotard J. F., Les transformateurs Duchamp, Éditions Galilée, Paris 1977, kde se
Lyotard vyjadřuje o platónském a aristotelském požadavku pravého vědění, kde je argumentace analogická
Rozepři: namísto různících se řečí nastupuje hrubý nárok na jedinou a totální teorii).
174
Sofisté (před) pojatí, (v tomto případě H. Sidgwickem) jako „spolek šarlatánů, kteří se objevili v Řecku
v pátém století a našetřili si na luxusní živobytí šizením veřejné důvěřivosti a lhali, že dokáží učit ctnostem“, viz
Guthrie, W. K. C., The Sophists, Cambridge University Press, 1971 str. 11. Duch takovéto tradice přežil
v Německu a Anglii přibližně do poloviny devatenáctého století. Jak je zjevné, v historii se samozřejmě pohled
na sofistu značně proměňuje. Nicméně dodnes se nám zachovala pejorativní označení jako „sofisma“ či naopak
kompliment „sofistikovaný.“
172
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lokálního vědění“, které autoritářské vědění (některé) filosofie skrze rétoriku „očisty“
(pravé/nepravé, čisté/špinavé) vytěsnilo, minimálně na dlouhý čas, na okraj zájmu. Proč?
Protože je nepohodlné, šťourající, subversivní. O to víc je třeba zkoumat nikoliv znovu to,
jestli je tohle filosof a tohle sofista a kdo z nich žije v pravdě - je třeba zkoumat to, jakou řečí
mluví jazyk represe, a ještě lépe: jakou rétoriku, jaké figury, represe používá. A to jednoduše
proto, než bude chtít očišťovat jiné, aby se „očistila sama filosofie“. Zde je snad jasné, jak je
text inspirován M. Foucaultem a tím, co prozatímně můžeme nazvat jako „pragmatika“.
Je třeba zdůraznit, že se nejedná o „nihilismus“ nebo „relativismus“, ale „ pragmatickou
skepsi“, která nemusí podléhat autoritativnímu vědění typu: když je vše relativní, je tato věta
relativní? Skepse má zde pozitivní účinky - ptá se: kdo říká, že tato věta „vždy a implicitně“
podléhá zákonům formální logiky? A dále se ptá: co když je použita jako přesvědčivý
kvaziargument, nebo jako vtip? Tezí budiž, že skepsi chápeme naopak jako produktivní
sílu.175 Snad se tak lze některým paradoxům skeptického uvažování vyhnout, zejména tak,
„opustíme-li“ „stromovitou logiku“ typu pravda/nepravda a budeme se věnovat rétorice.
Závěr
Když uzavřeme úvodní úvahu (spíše nástin, spíše prooimion), tak po vzoru Gombrowicze je
třeba nejdříve přesvědčit, a to i tedy prvního čtenáře (autora, a to ve smyslu temporálním,
nikoliv teleologickém), že rétorika je tím, co esteticky (působivě) co spojuje fysis s trýzní,
s jistým typem tragiky176. Tuto linii budeme sledovat níže na tématu sofistiky a Gorgiovy
filosofie nebytí. Vrátíme-li se nazpět k Ciceronovi: rétorika je tím co popisuje předpoklady a
pragmatiku pravidel a vymezuje tak i mj. to, jak rozumíme i tomu co je to člověk. Peircovská
linie je následující: pokud upravíme úvahu pocházející z exkursu o Nietzschem: problém
filosofického jazyka nevězí v jeho vymezování vůči rétorice, ale také vůči sémiotice.
Tento text se jako mnoho jiných, které se mu podobají, prvně pokouší o originalitu, touží po
originalitě, s vědomím toho jak je toto slovo (touha a originalita) zatíženo. Jazzový kytarista
John Scofield to vyjádřil následovně: „Vždy když začínám improvizovat, je to bitva s tím
nehrát klišé.“177 Avšak jsou to právě klišé (především ikonické znaky?), které tvoří podstatnou
část našeho slovníku a možná jedinou možností, jak se jim vyhnout, je tato klišé uvádět do
175

„(Moje) pochybnosti vytvářejí systém.“ Wittgenstein, L., O Jistotě, 126 (Academia, Praha 2010, str.
37.); dále viz Booth, W. C., Blind Skepticism versus Rhetoric of Assent, in: College English, 67, 4, str. 378-388.
176
Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 592 (Nietzsche a „děsivé síly“).
177
Film: Landers T. (režie), John Scofield: Funk and jazz guitar.
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nečekaných vztahů (jak se tomu děje právě v jazzové improvizaci) a „očekávat“ (spíše doufat
v) to, čemu se v jazzu říká „pravá improvizace“, ve filosofii a rétorice kairos (Now´s the
time!). Pokusím se tedy nepřehrávat klišé, a přesto dostát akademismu a jeho formám, a
zejména té nejhrozivější (deinos), kterou popisuje Gombrowicz - zralosti/nezralosti.
Výstižným vyjádřením této hry moci a slasti (tíhnutí k formě, touha po originalitě) je již
citovaný román W. Gombrowicze Ferdydurke – Gombrowicz rozehrává temně ironickou a
burleskní hru, která se otáčí právě kolem subjektivace, segmentarizace a vášni k tomu být
podřízen a na druhé straně tuto vášeň tlumit tím, že se o ni často mluví (foucaultovské téma
par excellence178). Hlavní postava, spisovatel uvězněný v této hře „autoritativním věděním“
kantora Pimka, si klade otázku, která leží pod tímto textem: „Stačilo jen chtít. Ale já chtít
nemohl. Protože k útěku je zapotřebí vůle utéct, jenže kde vzít vůli, když člověk kývá palcem a
obličej se mu ztrácí v grimase nudy? A teď jsem pochopil, proč nikdo z nich nemohl z té školy
utéct – každý byl vězněm své grimasy, a i když měli utíkat, nedělali to, protože už nebyli tím,
čím být měli. Utíkat znamenalo nejen utíkat ze školy, ale především utíkat od sebe, ach utéct
od sebe, od toho usmrkánka, kterého ze mě udělal Pimko, opustit ho a vrátit se k muži, kterým
jsem přece byl! Ale jak utéct od něčeho, čím člověk je, kde najít pevný bod, základ
vzpoury? (Zvýraznil M. Š.) Naše forma nás prostupuje, vězní nás uvnitř zrovna tak jako
navenek.“179
Jinde dodává: „Ano, v duchovním světě se odehrává permanentní násilí, neexistujeme sami o
sobě, jsme jen funkcí jiných lidí, musíme být takoví, jakými nás vidí, a mou osobní prohrou
bylo to, že jsem s pocitem jakési nezdravé rozkoše závislý nejraději na zelenáčích, výrostcích,
žabcích a vzdělaných tetinkách.“180
Otázkou, v jejímž stínu je tento text psán, je tedy: kde vzít vůbec oprávnění k této otázce, kde
vzít odvahu se na ni pokusit odpovědět, a tím se vystavit riziku neúspěchu, posměchu, riziku
toho, že přes všechnu snahu přehráváme klišé. Jinými slovy, kde vzít zbraně proti filosofii a
jak se vyhnout úkolům na filosofii kladených, a přesto zůstat filosofem. Uzavřeme-li tuto
úvahu aforismem Richarda Rortyho, tak „nadějí filosofie je nedělat Filosofii.“181

178

Srov. Foucault, M., Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, str. 38; Foucault, M., Dějiny
sexuality I: vůle k vědění, Herrmann a synové, str. 13 (zisk mluvčího) a zejména 94-95 („upovídané šperky“).
179
Gombrowicz W., Ferdydurke, str. 53.
180
Gombrowicz W., Ibid., str. 14.
181
Rorty, R., Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minessota Press,
Minneapolis 1994 (šesté vydání), str. xv.
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II. Sofisté: osvícení nebo zatracení?

a) Problém historie: teoretikova konfese182
„Převrhnout a překonat platonismus, co by to bylo za filosofii, která by se o to nepokoušela?
A definujeme-li v krajním případě jako filosofii každou činnost, která směřuje k převrácení
platonismu, potom začíná filosofie u Aristotela – ne, u Platóna na onom konci sofisty, kde již
není možné odlišit Sokrata od obratného imitátora; nebo u samotných sofistů, kteří nadělali
okolo rodícího se platonismu mnoho povyku a kteří se ve svých ustavičných hříčkách
vysmívali jeho budoucí velikosti.“183
Michel Foucault
V této části se budeme věnovat třem, pro naši úvahu základním fenoménům, totiž sofistice (a
tzv. sofistické rétorice), řečnictví a rétorice. Ukážeme si především některé důležité
historické ale i diskursivní rozdíly mezi těmito tématy.
Proč se sofistům věnovat, jsme rozvrhnuli v úvodu obecně, nyní tedy konkrétně. Je otázkou,
jak k hnutí, této disparátní skupině, které písemné prameny situovaly do 5. století před
Kristem, vlastně přistoupit. Zodpovědět tuto otázku je poněkud problematičtější, než se mnozí
(soudci sofistů) domnívají. Za prvé se jedná evidentně o “historické téma“; z toho plyne, že za
druhé máme co do činění s filosofickými a sémiotickými problémy. Jmenovitě problémy
historiografie a dějin filosofie obecně. V druhém kroku nás uvažování o nějakém textu, který
popisuje nějakou „historickou skutečnost“ tak okamžitě staví před problém representace (v
nejjednodušším smyslu re-presentace „skutečnosti“ textem). V jiném smyslu tak stojíme před
problémem rétorickým, kdy si můžeme položit otázky jako: jak mluvíme o tom, co je to
representace, tedy jak se re-presentuje v různých diskursech? Kruh uzavírá to, že samotná
representace, jak ukazuje Foucault ve Slovech a věcech, je věcí historicky proměnlivou. Totiž
„všichni, pisatelé i jejich čtenáři, jsme v jistém smyslu stejně ´postiženi´, neb se tím či oním
způsobem zabýváme archaickou filosofií a evropskou myšlenkovou tradicí vůbec. A to, jak
díky Derridovi všichni dobře víme, znamená především číst texty a texty také psát. Většina z
nás ale povětšinou píše o svém čtení (…). A v tomto ohledu si nemůže být nikdo z nás ničím
jist – psaní je totiž neopakovatelný tvůrčí výkon, psaní je pravý čin ve sféře ducha, jenž musí
182

Termín půjčený z Willis, P., Notes on Method, in: Culture, Media, Language, Hutchinson, London
1980, str. 90-91.
183
Foucault M., Theatrum Philosophicum, in: Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 1998 str. 88.
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být vždy v něčem originální, nový, přínosný, zkrátka: pamětihodný - proto ta neustálá
bytostná nejistota. Je naše psaní paměti-hodné? Jinými slovy, je to něco, co stojí za to číst,
čemu stojí za to naslouchat, ba i vyprávět dále? A přece jen takové psaní může být
pamětihodným, a tedy být součástí dějin; psaní o dějinách, které by zároveň samo nebylo
součástí dějin a tyto dějiny nespoluvytvářelo, by riskovalo ztrátu jakéhokoli smyslu. Psáti o
hoi archaioi totiž vždy znamená psáti o minulém, tedy o dějinách, jako o přítomném jiném nás
samých. Obnáší to tedy jisté pojetí filosofie, dějin filosofie a vůbec tradice myšlení i kultury,
pojetí možností a povahy poznání i sdělení, tedy jistou sebereflexi píšícího jakožto
píšícího.“184 Tedy každý filosof, pokud není „Descartem“ nebo „analytickým filosofem“,
musí být implicitně „historikem,“185 a co zní možná některým uším nepatřičně, nicméně jsme
proto uvedli jisté argumenty, musí být i „rétorikem“ (vyrovnat se s diskursem, ve kterém se
pohybuje a s jeho pravidly, nebo podmínkami - jinými slovy naučit se psát, číst a mluvit,
„poroučet a poslouchat“186). Tedy nějak k „argumentující a obrazné tradici“, která je jeho
zájmem, přistoupit, „vytvořit si pozici.“ Než tedy přejdeme k tomu, co to sofisté mohli vlastně
být nebo kdo byli, je třeba si vyjasnit to, jakou vlastně „píši historii“ – „já sám“. Je evidentní,
že pokud se ptáme takto (jaká je možnost, figurace, historického psaní), snažíme se de facto
závorkovat diskursy o universalistické historii s velkým „h“187 nebo eschatologické dějiny
s velkým „d“, akcentujeme pojetí, které je vlastní například Michelu Foucaultovi, Rogeru
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Boháček, K., Psaní dějin filosofie jako (filosofický) po-čin (Pásmo z kolokvia Filosofického ústavu
Akademie věd ČR s tématem: Jak psát o starší filosofii?). In: Aither: časopis pro studium řecké a latinské
filosofické tradice, AV ČR, ročník I, č. 2, str. 166.
185
Ostatně jak se vyjadřuje autorita pro mnohé nejpovolanější: „Hermeneutika uskutečňuje svůj úkol
jedině cestou destrukce. Filosofické bádání, pokud pochopilo, jakého druhu je předmět jeho tematického
zaměření (fakticita života) a jaký je způsob bytí tohoto předmětu, je v radikálním smyslu poznáním ´historickým´.
Destruktivní vypořádávání se s dějinami filosofie není pouhý přívěšek filosofického bádání sloužící k ilustraci,
jako tomu bylo dříve, žádná příležitostná obhlídka toho, co dříve ´dělali´ jiní, ani příležitost k rozvrhování
zábavných světodějných perspektiv. Destrukce je naopak tou vlastní cestou, na níž se přítomnost ve svých
specifických základních pohnutostech musí setkat sama se sebou, a to tak, že jí přitom z dějin neustále vychází
vstříc otázka, jak dalece se sama stará o osvojování radikálních možností základních zkušeností a jejich
výkladů.“ Heidegger, M., Fenomenologické interpretace k Aristotelovi, Filosofický časopis, 1, 1996, str. 21. Je
tak zcela jedno, jestli se „dějiny rétoriky hýbou nebo ne“ (jak uvádí Kraus J., Rétorika v evropské kultuře a ve
světě, str. 9 ad.), protože zásadní pohyb je v naší metodě a recepci textů - tom jak (historicky nikoliv dějinně)
figurujeme naše figurace. Chtít do dějin rétoriky promítat nějaký světodějný rozvrh je stejně podezřelé, jako činit
totéž s filosofií a hodnotit rétoriku z hlediska pohybu dějin jen afirmuje její podřízenost (německé romantické)
filosofii. Jinými slovy co Hegel vytvořil, Kraus do jisté míry opakuje.
186
Srov. Nietzsche, F., O životě a umění, Votobia, Olomouc 1995, str. 38 – 39.
187
Srov. Viz Foucaultův, dnes poměrně široce přijímaný poukaz nato, že historie studuje dějinné řady, in:
Archeologie vědění, str. 19 - 20, dále Hammond, N. G. L., A History of Greece 322 BC., Oxford University
Press, Clarendon 1986, str. 430.
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Chartierovi, Haydenu Whiteovi, Paulu Veyneovi a zejména Victoru J. Vitanzovi, který mnohé
myšlenky představené výše uvedenými aplikuje na historii rétoriky.188
Jinými slovy přistupujeme k historii vždy historicky, „situovaně“, můžeme dodat z vnitřku
diskursu (kompletujeme odkazy a „relevantní a nerelevantní zdroje“, soudíme). A historiky,
kteří byli vyjmenování výše, i přes jejich někdy odlišné názory spojuje právě problém toho, že
historie není objektivní (ale ani subjektivní), ale že je způsobem čtení (a psaní) textů. Historie
je tak z této perspektivy rétorikou (a rétorickou) a druhým dechem řečeno sémiotikou (jak se
psaní vztahuje ke svým objektům? Nebo ještě jinak: jaké diskursivní objekty předpokládají
znaky, které považujeme za historické?). Často se v tomto směru, a to zejména díky
Foucaultově odkazu, mluví o archeologii (struktur, konceptů, znaků). Záměrně se tomuto
tématu nebudeme věnovat, ač je třeba říci, že jedním z úkolů sémiotiky je pokusit se
promyslet metodu archeologie (minimálně ve smyslu v jakém ji představil Foucault) ve
světle/stínu ne-saussureovské sémiologie, což však dalece přesahuje rámec této práce.189
Omezíme se zde proto jen na některé poukazy.
Shrneme-li

předchozí,

historiografie

je

(už

ze

svého

jména)

nutně

především

„diskursivní“ nebo „rétorická.“ Tedy kromě toho že psaní o historii reprezentuje nějaké
události, je třeba zkoumat, jak je reprezentuje. Jinými slovy obrátit svoji pozornost na to, jaké
(rétorické) figury historik používá. Bouřlivou debatou, kterou to na poli historiografie
samotné vyvolalo nebo vyvolává, se také nebudeme zabývat. Co je důležité pro naši linii
úvahy, je to, že historie takto pojatá je velmi blízká hlavní argumentační linii této práce.
Minimálně jak bylo předesláno, se vzdává nějakého universalistického rozlišení (podřízení
celku), čili uvažování typu: toto je historie a toto nikoliv, to je literatura, toto je filosofie a toto
nikoliv, to je sofistika, toto je pravé, toto je falešné. Není to náhoda, „nová historie“ (ač je
188

Vedle Foucaultových děl věnovaných historii (Dějiny šílenství, Zrození kliniky, Slova a věci, Dohlížet a
trestat, ale také některé přednášky z Collège de France) a teorii psaní historie (Archeologie vědění a texty
věnované genealogii), ale i děl věnovaných psaní vůbec (Raymond Roussel a drobnější texty věnované G.
Bataillovi a M. Blanchotovi) srov. zejména Veyne, P., Jak se píší dějiny, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010,
zejm. kap. Foucault revolucionizuje historii, dále Chartier, R., Na okraji útesu, Pavel Mervart, Červený Kostelec
2010, De Certeau, M., Psaní dějin, CDK, Brno 2011, White, H., Tropiky diskursu, Kulturně kritické eseje,
Karolinum, Praha 2010. Takřka kánonem pro problémy vztahu „objektivně“ a „diskursivně“ pojaté historiografie
viz diskusi R. Chartiera a R. Darntona o Velkém masakru koček, in: Chartier, R., Text, symbols, and Frenchness,
in: The Journal of Modern History, č. 57, 1985, str. 682 - 695; Darnton R., The Great Massacre and Other
Episode in French Cultural History, New York 1984, dále viz La Capra, D., Chartier, Danton, and the Great
Symbol Massacre, in: The Journal of Modern History, č. 60, 1988, str. 95 - 112. V případě historiografie
rétoriky, čemuž se budeme ještě dále obsáhle věnovat, viz zejména monografii Victora J. Vitanzy: Negation,
Subjectivity, and The History of Rhetoric, State of New York University Press, Albany 1997, a také obsáhý
sborník, který Vitanza editoval: Writing Histories of Rhetoric, Southern Illinois University Press, 1994.
189
Viz v tomto Horský, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Argo, Praha 2009, str. 16-22, o rozdílu
mezi „dějinnou skutečností“ a „předmětem bádání“, viz tamtéž, str. 27 - 28.

56

třeba neustále být skeptický k tomu, co je nám předkládáno jako „nové“) sebou nese často
bojovnost namířenou proti „romantickým“, teleologickým a universalistickým dějinným
konstrukcím, ale i filosofii, respektive jistému typu filosofování (jmenovitě fenomenologii, ve
francouzské intelektuální krajině šedesátých let zastoupenou zejména ve své „descartovskohegeliánské“ podobě J. P. Sartrem a „raným“ M. Merleau-Pontym).190
Co si lze představit pod pojmem historiografie filosofie? Snad takový typ historiografie,
jejímiž hranicemi jsou hranice studia diskursu. Tedy jinak řečeno: pokud se o
„filosofii“ mluví, čte nebo píše jako o filosofii, o „filosofii“ se „jedná“. A slovo jednat (ve
smyslu „konat“, ale také ve smyslu o „něčem jednat“, ale již ne zcela ve smyslu „jednotit“) je
zde namístě. Kromě toho, že je třeba analyzovat, k jakému referens (k jaké „věci“ nebo
„věcem“) se slovo filosofie vztahuje, je třeba analyzovat, jak se k němu vztahuje - čili jak se o
referens vypovídá, jak je „filosofie“ postavena na poli výpovědí. Zda se jedná o filosofii, o
které se mluví v cambridgském kompendiu, nebo v reklamě na stavební stroje. Zopakujeme-li
zde úvodní nietzscheánskou tezi, můžeme (a musíme) uvažovat o tom, co je relevantnější,
nikoliv však ve vztahu k nějaké „pravé podstatě“ filosofie, ale k tomu, nakolik je slovo
filosofie relevantní (tzn. nakolik je přesvědčivé) v dané řečové situaci. Můžeme analyzovat to,
jak se filosofie vztahuje k „pravé („fundující“) filosofii“ a jaké jsou dějiny tohoto vztahování
(kynici a sofisté vs. platonismus, pyrhónská skepse vs. akademická skepse, Tocqueville vs.
Descartes atd.). Ale co potom se samotnými dějinami „falešných filosofií“?
Můžeme snad říci, že mluvit o diskursu a pragmatice de facto znamená mluvit o figuraci a
„publiku“ (a to i minimálním - jakým je autor), autoritou nám v tomto opět budiž Nietzsche.
Jak doplňují Sharon Crowley a Debra Hawhee, byli to antičtí rétoři (rhetoricians)191, kteří
„věděli, že publikum není nikdy neutrální: že nikdy nepřijímá rétorův diskurs neutrálně nebo
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Jak podotkl G. Lebrun, ke Slovům a věcem: „Foucaultova kniha je od začátku až do konce polemikou
s Husserlem a Merleau-Pontyho interpretací Husserlova myšlení. Je to v první řadě odmítnutí, odvržení
fenomenologie (…)„Dnešní čtenář už neví nebo zapomněl – záleží na jeho věku - že jde především o knihu
bojovnou a knihu filosofickou. Tento podstatný bod je třeba si uvědomit, abychom porozuměli, proč ´kniha
nebyla pochopena jako poklus o novou metodu, ale jako útok“ , Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984,
Academia, Praha 2002, str. 175, viz také Dreyfuss H. L., Rabinow P., Michel Foucault: Beyond Structuralism
and Hermeneutics: with an afterword by Michel Foucault, The Harvester Press ltd., Brighton, Sussex 1982,
zejména kapitolu A Phenomenology to End All Phenomenologies. (česky Hermann a synové 2010)
191
Crowley a Hawhee uvádí dva základní pojmy, které jsme se pokusili rozdělit již výše jako rétora a
rétorika - rhetor a rhetotorician, přičemž první znamená řekněme především performujícího řečníka a druhý pak
toho, kdo se zabývá i teoretickým pojetím rétoriky.
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objektivně. Přijetí závisí mnohem spíše na vztahu rétora k dané komunitě, tématu a obsahu
řeči.“192
Historiografie filosofie ve své „diskursivní praxi“ používá nejčastěji dva způsoby čtení
filosofické tradice: můžeme, půjčíme-li si poněkud reduktivní termíny z historiografie vědy,
pro ně nalézt označení jako internalistický a externalistický.193 Tyto dva proudy nejsou
pochopitelně zcela mimoběžné a oba jsou při analýze „přínosné“. Internalistický přístup
spočívá v tom, že představuje badatele/filosofa asi jako Sókrata v Aristofanově komedii zavěšeného v koši ve výši nad problémy „žitého světa“, čili jako někoho, kdo se celý život
pohybuje v abstraktním světě idejí, ostatně právě dějiny idejí jsou pak obecným výrazem
tohoto přístupu k historii filosofie, akademicky se někdy hovoří o „systematické
filosofii.“ V jiné rovině tento model odpovídá romantické představě dějin jako kontinua194
nebo „systému“, který je od nějaké sociální praxe, jakožto „externality“ oproštěn (také z toho
důvodu, že takováto „praxe“ je buď zbytečná, nebo je dějinám ideálního systému, nebo
formálně čistému myšlení „podřízena“). Nejde tedy o to, že je badatel mnohdy podřízen
kulturní determinaci, jde o to skrze tu nejlepší hermeneutiku porozumět problému v jeho
„čistotě.“ Praktickým výrazem tohoto přístupu, dovolíme-li si další redukci, může být
zejména “teutonský“ historicko-pozitivistický nebo hermeneuticko-filologický přístup.
Badateli tedy pod tímto prismatem nejlépe porozumíme, přečteme-li jeho texty, všechny
dostupné komentáře, nejlépe dostaneme-li se na jeho „úroveň“, do jeho koše (!) - odtud pak
uvidíme svět filosofie jako na dlani.
Externalistický modus čtení se se na druhé straně zabývá sociálními aspekty a dalšími
okolnostmi vzniku nějaké ideje - ptá se, proč si to ten který badatel mohl myslet, z jakého
prostředí jeho myšlenky vyrůstaly. Na jedné straně intelektuální biografie nebo na straně
druhé sociálně-konstruktivistické a diskursivní teorie zde můžou být příkladem.195
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Crowley, S., Hawhee, D., Ancient Rhetoric for Contenporary Students (3rd. Edition), Longman
Publishers, New York 2004, str. xiv.
193
Špelda, D., Proměny historiografie vědy, Filosofia, Praha 2009, str. 184 - 190.
194
Zvláště pokud jsou kontinuita a diskontinuita komplementární metodické principy, viz Horský, J.,
Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, str. 62-63. Pro odlišné (spíš fenomenologické-hermeneutické než
strukturalistické) pojetí srov. Umlauf, V., Synopse dějinnosti a koncept historie, CDK, Brno 2010.
195
Více k tomuto tématu viz Špelda, D., Využití externalismu při zkoumání dějin předmoderní filosofie.
In: Aither: časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, str. 179 - 185. Srov. tamtéž, str. 184-185:
„…historikové filosofie velmi detailně seznamují s tím, že si někdo něco myslel, ale nevysvětlují, proč si to
myslel. A právě vsazování filosofických ideálů a myšlenek do konkrétních sociálních poměrů může leccos
vysvětlit. Je to podle mně jeden ze způsobů, jak zabránit tomu, aby se historik filosofie nezměnil v reproduktor,
který jen chrčivě opakuje, co řekl Platón, Ockham nebo Leibniz. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že si nemyslím,
že externalistický přístup je jakousi jedinou, správnou metodou. Naopak, je to jen doplnění stávajících metod a
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Tyto dva modely fungují velmi produktivně, jedná-li se o “velká jména“ (Platóna lze velmi
dobře vyložit jak v proudu dějin ontologie, stejně tak napsat biografický intelektuální román o
jeho cestě na Sicílii196), jistý problém nastává v případě „skupin“, o kterých nejsou dochovány
rozsáhlé, ať už pramenné, nebo životopisné materiály. Na mysli zde máme pochopitelně právě
sofisty, a to zejména sofisty pochopené jako nějakou „školu“, „proud“ nebo „tradici“.
Jinými slovy, M. Foucaulta se i v případě sofistů:
„nesmíme spokojit s rozděleními a seskupeními, jež se pro nás stala tak samozřejmá. Lze bez
dalšího prozkoumání přijmout rozlišení hlavních typů diskursů, anebo rozlišení forem, či
žánrů, která proti sobě staví vědu, literaturu, filosofii, náboženství, historii, fikci atd. a která z
nich vytvářejí cosi jako velké historické individuality? Dokonce ani my sami si nejsme jisti,
jak používat tato rozlišení v našem vlastním světě diskursu, tím spíše, je-li třeba analyzovat
soubory výpovědí, které v době, kdy byly formulovány, byly utříděny, organizovány a
charakterizovány zcela odlišným způsobem: „literatura“ a „politika“ jsou ostatně nedávné
kategorie, které můžeme aplikovat na středověkou nebo dokonce klasickou kulturu pouze na
základě retrospektivní hypotézy a díky hře formálních analogií či sémantických podobností;
avšak ani literatura, ani politika, ani filosofie a věda neartikulovaly v 17. nebo 18. století pole
diskursu tak, jako tomu bylo v 19. století. V každém případě jsou sama tato rozdělení – ať
naše vlastní nebo ta, která jsou soudobá zkoumanému diskursu – vždy kategorie reflexe,
principy klasifikace, normativními pravidly, institucionalizovanými typy: to, co si mezi jinými
naopak zaslouží být analyzováno, jsou fakta diskursu; i ona jsou samozřejmě navzájem
propojena složitými vztahy, ale ty nejsou jejich vnitřními, autochtonními a univerzálně
identifikovatelnými rysy.“197
Skupina „sofisté“ vytváří jednoduše problém tím, že je za skupinu označována. Pokud
aplikujeme výše uvedené, sofisté jsou mnohdy interpretováni paradoxně buď internalisticky

přístupů, které otvírá nové možnosti. Jeho půvab pro mě spočívá v tom, že dokáže poměrně úspěšně rozbíjet
zaběhnuté, mnohokrát přežvýkané a pro studenty předžvýkané, instantní a lehce rozpustné výklady dějin
filosofie. Tento obrazoborecký, demaskující, chcete-li dekonstruující přístup k dějinám filosofie považuji za
naprosto zásadní, protože bytostnou součástí filosofie je to, že se s každou generací nově vymezuje vůči
dosavadním dějinám filosofie a vůči dosavadním výkladům dějin filosofie. Pokud se tento kritický rys zájmu o
dějiny filosofie vytratí a nastoupí obdiv k nebetyčnému moudru filosofických klasiků a nedotknutelným
interpretacím velkých vykladačů, mění se filosofie v kult. Bez opakovaného přehodnocování vlastních dějin, bez
ustavičné, kritické historické sebereflexe hrozí filosofii, že ustrne do dogmatismu, jalovosti, didaktických pouček,
patetických frází, hlubokomyslných mouder a nezřízených ambicí.“
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Karel Thein ostatně považuje za takovýto typ „románu“ i tzv. vývojovou hypotézu Platónových
dialogů. Viz Thein, K., Vynález věcí: O Platónově hypotéze idejí, Filosofie, Praha 2008; srov., Reale. G., Platón,
str. 24-45, kde si Reale připravuje půdu pro svůj „román“ na základě teorie vědeckých revolucí T. Kuhna.
197
Foucault, M., Archeologie vědění, str. 38.
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jako „setkání“ ideje se svojí aberací (a to v případě sofistů většinou jako setkání
Sókrata/Platóna s lidmi zlopověstnými). Nebo jsou sofisté vnímání často jako jakési
„okolnosti“, které nás můžou maximálně vést k otázce: proč si Platón myslel, že… Tím
upadáme do stejného problému jako u internalismu. Sofisté tak de facto pro mnohé neexistují
- existují buď jako filosofie v plenkách, kterou je třeba pod dohledem světodějného rozvrhu
nechat dospět, nebo jako chiméra, kterou vytvořil Platón pro svoje cíle. Jinými slovy, sofistika
představuje setkání s „jiným“, jak snad možná říká G. B. Kerferd, setkání se s přízraky, žijící
položivot (half-life), ztracenými dušemi mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem.198
Abychom to ilustrovali, ukážeme si na jedno z velmi naivních a reduktivních příkladů čtení
sofistů, kterými jsou (díky svému nedávnému znovuvydání stále populární) Dějiny filosofie
Emanuela Rádla.
"Nebyli ani vůdci lidu, ani básníky, ani cestovateli, ani lékaři; byli to lidé studení, bez
pevného cíle života, někdy i bez vlasti, bez solidní víry, bez pevných zásad mravních, příliš
moderní, příliš skeptičtí, příliš kosmopolitní, polo advokáti, polo profesoři, polo žurnalisté,
polo filosofičtí herci, profesionálové dialektiky."199
Pokud Rádlův negativ doplníme: sofisté nebyli vůdci lidu, na druhé straně vůdci lidu a to i ti
nejzdatnější jako Periklés, jejich služby hojně využívali, cestovateli rozhodně byli, protože
někteří z nich tím, jak kočovali mezi poleis (mn. č. od polis) kvůli slávě svého jména nebo
kvůli výdělku Stali se tak prvními „diplomaty“ a pokud bychom nadsadili, také tak i prvními
teoretiky „mezinárodních vztahů“ (přičemž zde máme na mysli vztah „národu“ Řeků a „nenárodu“ barbarů200). Následující Rádlova tvrzení jsou samozřejmě absurdní, nicméně
poukazují na to, co jak uvidíme je do nejsubtilnějších detailů vlastní Platónovi (nebo alespoň
Platónovi některých dialogů) - sofistu odsouvá do osidel negace pod diktátem morálky a
čistoty.201 Rádlova poznámka je „sofistickým“ argumentem ad hominem, kterým autoritativní
vědění hovoří velmi často. Prozatím si řekněme, že Rádl sofistům vytýká to, že neměli „pevný
cíl života“ (čili že podobně jako cikáni, židé aj. nomádi nebezpečně kočovali), že „neměli
pevné mravní zásady“ (pomineme-li to, že v Řecku se na „mravní zásady“ dívalo dosti
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Kerferd G. B., The Sophistic Movement, str. 1.
Rádl, E., Dějiny filosofie: starověk a středověk, Votobia, Praha 1998, str. 126., srov. více tohoto typu
dezinterpretace sofistiky in Guthrie W. K. C., The Sophists, str. 10 - 13.
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Fontana, J., Evropa před zrcadlem, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001 str. 10.
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V tomto směru (přejímání negativního vymezení sofisty) v současném diskursu viz kap. Kdo je
moderním sofistou?, in: Hogenová, A., Jsme rozhovorem, PF UK, Praha 2011, str. 40-62.
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odlišně než v Rádlově době202), filosof se zde staví do role soudce „pevné a nepevné
morálky“, aniž by uvedl, co si pod těmito pojmy máme představit, dále se dozvíme, že toho
měli „příliš“, nebo naopak jen „zpola“ - což jsou další formy klamavé argumentace (non
habet). Rádlova poznámka je důkazem toho, že i filosofická argumentace je především
argumentací a je vždy nějak konstruována, a pokud chce být „správná“, měla by mít
zázemí ve znalosti rétoriky - nejen z toho důvodu, že pak snáze odhalí kvaziargumenty, ale
také že se jim může, přinejmenším do jisté míry, vyhýbat (slyšme opět ozvěnu Nietzscheho!).
Rádlův odsudek je také ukázkou toho, že se filosofie neštítí někdy hovořit jako jeden
z nejvýraznějších typů autoritativního, fašizujícího vědění, hovoří „rétorikou“ vlastní
demagogům, nikoliv snad „filosofům.“ Jak ostatně poznamenal Adorno: „Tam, kde je
nejjasněji, potají panují výkaly.“203
Úvaha E. Rádla však samozřejmě není osamocená a jako většina filosofických úvah vyvěrá
z reflexe tradice, se kterou daný autor pracuje.204 Tato práce i z těchto důvodů sleduje tradici
jinou.
b) Problém kánonu: kdo je „historicky“ sofos, sofistés.
Jak se sluší, nebo jinými slovy, jak rétorický kód káže, je správné začínat historickými kořeny
problému. Tedy již staří Řekové věděli, že (sic) ať už vhodně připravená, nebo improvizovaná,
v každém případě přesvědčivá řeč může být nástrojem, na kterém může záviset nejeden život.
Příkladů bychom nejen v antice našli bezpočet – od Homéra až po římskou latinskou tradici
Cicera a Quintilliana. Rozhodně není naším cílem se zde zabývat podrobnými dějinami
rétoriky – jde nám „pouze“ o jednu důležitou pasáž, která je v souladu s námi explikovaným
problémem myšlení, jež je „založeno“ mimo jazyk, a myšlení, které toto založení
odmítá.205
Tento „historizující“ postup je někdy výrazem naší touhy po počátku. Touhy po tom, neustále
objevovat sebe sama v romantickém proudu dějin. Toto vypravování kontinuálních dějin se
svým počátkem v antice je pak rétorickou figurou, jejíž projevy nalezneme vedle
akademického diskursu (příkladem budiž např. hledání „protosociologie, protopsychologie“,
202

Viz např. k tématu poskvrny Dodds, E. R., Řekové a iracionálno, OIKOYMENH, Praha 2000, a
v tomto směru bádání školy Annales.
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Adorno, T. W., Minima Moralia: reflexe z porušeného života, Academia, Praha 2009, str. 60.
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Pro podrobnou analýzu recepce sofistiky v moderních dějinách filosofie viz Kerferd G. B., The
Sophistic Movement, str. 4-14.
205
Již padl termín foundationalism a antifoundationalismus, viz k tomu zejména obsáhlý sborník esejů
Chalmers, D., Manley, D., Wasserman, R., Metametaphysics, Clarendon Press, Oxford 2009 dále viz Shapiro, S.,
Foundations without foundationalism, Clarendon Press, Oxford 1991.
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„protosémiotiky“ atd.), v „populárně-vědeckých“ pracích (ono zmíněné: „již staří Řekově
věděli že“), ale i např. v politice – „Evropská unie jako pokračovatelka řeckých a
křesťanských hodnot“, nebo „Třetí říše jako strážkyně hodnot platónských.“206 Jak napsal
Michel Foucault v Archeologii vědění, „velké vyprávění“ kontinuálních dějin je
„nepostradatelným korelátem“ k zakládající funkci subjektu. Dějiny jsou zárukou toho, že
vše, co subjektu uniklo, mu bude vráceno; dějiny poskytují jistotu, že „čas nic nerozpustí,
aniž by to obnovil v nově složené jednotce“, jak zní známý slogan o tom, že „kdo nezná svoji
historii, je nucen si ji zopakovat“. Je zde příslib, že „vše, co diference udržuje v jisté
vzdálenosti, si subjekt bude moci jednou opět přivlastnit – ve formě dějinného vědomí, že bude
moci obnovit své panování a nalézt zde něco, co může nazvat svým příbytkem.207 Jinými slovy
něco, co může nazvat svou rodinou, svou institucí, svou učebnicí (snad i proto je „celá
filosofie komentářem k Platónovi“).
Prvně tedy uveďme, kdo je pod rubriku sofistiky řazen. Učebnice nás často učí o tzv.
presókratické nebo předsókratovské filosofii. Je ale zřejmé, přesto často opomíjené, že i zde
se jedná o figuru historie filosofie. Toto dělení není nic přirozeného, jak by se mohlo zdát, a
dokonce ani chronologického, a je třeba říci, že se v posledku jedná o figuru platónskou,
kterou přejímá jak Diels-Kranz, tak i Hegel aj. Jde o figuru, která potvrzuje výše uvedený
Foucaultův citát o „faktech diskursu“ a nespokojenosti s kategoriemi, které používáme. A
důkaz toho, že jde o figuru, je nabíledni - sofisté jako Prótagoras, Gorgiás, Prodikos, Hippiás,
Antifón, Trasymachos, Kritias ad., nebyli Sókratovi předchůdci, ale současníci. Navíc jak si
záhy ukážeme, i tato taxonomie sofistů není rozhodně něčím „opravdově historickým“, ale
výsledkem „pragmaticky“ orientovaných rétorických („encyklopedických“) figur. Například,
jak jsme zmínili výše, Gorgiás sám sebe za sofistu explicitně nepovažoval, jak si ukážeme, je
mnohem funkčnější, zajímavější a i „historicky přesnější“ považovat Gorgiu za zakladatele
rétoriky a svébytné filosofické nauky, než za „příliš moderního a studeného“ nihilistu, Kritiu
lze také za sofistu považovat s mnoha pochybnostmi,208 zato naopak Sókrata, obraz
206

Guthrie W. K. C., The Sophists, str. 10, srov. Fontana, J., Evropa před zrcadlem, str. 9: „V Prusku a
Velké Británii bylo tehdy (rozumějme novověk – pozn. M. Š.) rozhodnuto založit vzdělávání na studiu antického
starověku a dokazovat, že soubor kulturních a společenských hodnost vládnoucího pořádku je dědictvím
idealizovaného Řecka.“
207
Foucault, M., Archeologie vědění, Herrmann a synové, Praha 2002, str. 35, srov. Fulka, J., Zmeškané
setkání: Denis Diderot a myšlení dvacátého století, Hermann a synové, Praha 2004, str. 117–118: „(...) slavná
teze o ‚konci člověka‛ ze závěru Slov a věcí to ostatně říká velice jasně. Totéž samozřejmě platí i naopak:
korelátem představy plného, transparentního a zakládajícího subjektu je představa kontinuálních a
‚monumentálních‛ dějin, kterou Foucault plným právem pokládá za iluzorní.“
208
Srov. McComiskey B., Gorgias and the New Sophistic rhetoric, str. 6., kde ukazuje, že Kritiu,
násilného oligarchu, který se podílel na hrůzovládě třiceti a podílel se tak na popravě 1500 lidí, lze považovat za
„šampióna demokracie“ stěží. Poměrně nepřesně však dává pod jednu střechu několik autorů s mnohdy
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filosofické čistoty, lze pro jeho filosofické metody a způsob práce za sofistům bližšího
považovat mnohem více, ne že často bere v potaz.
Pokud máme provést exemplární enumeraci,209 mezi sofisty můžeme historicky zařadit: prvně
Prótagoru z Abdér (490 – 421 př. n. l.), za jeho veřejné doznání a ražení sofistiky jako
svébytné profese (máme-li v tomto pochopitelně věřit Platónově dialogu Prot. 349a2-4). Dále
pak Gorgiu z Leontin (nejasné datum narození, cca 508 př. n. l., různé zdroje uvádějí dlouhý
věk cca 109 let). Ukážeme si však, že jak bylo naznačeno, je zařazení tohoto myslitele mezi
sofistiku v mnoha ohledech přinejmenším pochybné. Dalšími členy tohoto „hnutí“ podle
různých zdrojů210 jsou: Prodikos z Keu, Hippias z Élidy, Antifón, Trasymachos, Kalliklés,
Kritias (spíše žák sofistů, než sám sofistou), eristé Euthydémos a Dionýsodóros. Kerferd dále
uvádí dva významné anonymní texty přisuzované sofistům dochované v Sextovi Empirikovi
(Dissoi logoi a Protreptikos), poukazuje na důležitost hippokratiků a především přichází
s provokativní

myšlenkou

Sókrata

jako

nedílné

součásti

sofistického

„nejsnazší“ řešení sofistické definice podává Thomas A. Sinclair

211

hnutí.

Asi

, kdy: 1. sofista je

expertem v jistém vědění (knowledge), 2. má schopnost učit (a aktivně učí) toto vědění, 3. za
své služby pobírá odměnu.212 Sofistou je tak nakonec ten, jenž se k takovémuto programu
přihlásí. Právě rozdíl mezi sofistou (ne-filosofem?) a Sókratem (filosofem?), podle Sinclaira
spočívá v tom, že Sókrates neudělal žádné z takovýchto prohlášení, ani se k němu nepřihlásil,
přesto může být mezi sofisty počítán jakožto vyučující expert v dialektice. Pokud lze věřit
Platónovi a Aristotelovi, tak polyhistor Hippiás se mj. zabýval mnemotechnikami a stylistikou
(Hipp. Mai. 285c-e, Hipp. Min. 368d-e), Sókratův přítel a učitel Prodikos pojmovými
distinkcemi a synonymikou (Prot. 340a-341e, Euthyd. 277e-278c), Prótagoras slovními druhy
a dělením jmen do rodů (Aristotelés, Rétorika 1407b)

diametrálně odlišnými východisky a přístupy (Sharon Crowley, Susan Jarrat, Michaela Leffa, Rogera Mosse,
Jaspera Neela, Johna Poulakose a, což je do očí bijící, Victora J. Vitanzu) a de facto se tak dopouští stejného
redukcionismu, který vytýká jiným - a kritika, kterou vznáší Vitanza proti Schiappovi je stejně tak platná co se
týká McComiskeyho - viz níže.
209
Za tento termín děkuji Kryštofu Boháčkovi.
210
Ať už primárních či sekundárních, pro jejich přehled viz Kerferd, G. B., The Sophistic Movement, kap.
The Individual Sophists, str. 42-59.
211
A History of Greek Political Thought, Routledge and Kegan Paul Ltd., London 1951, str. 71.
212
K odměňování sofistů E. Rádl uvádí pozoruhodný údaj - totiž, že za svou přednášku sofisté vybírali asi
25 Kč od osoby za přednášku (viz Rádl, E., Dějiny filosofie, starověk a středověk, str. 126). Srov. „Prodikos
z Keu např. bral v Athénách za jistý kurs drachmu; od zámožných žáků si za týž kurs na vyšší úrovni nechal
platit 50 drachem.“ (Bleicken, A., Athénská demokracie, OIKOYMENH, Praha 2002 str. 462). Svědectví o ceně
moudrosti, podává i (možná pseudo) Platónův Hippiás: „Ne, ty nevíš nic, Sókrate, o krásných úspěších v této
věci. Neboť kdybys věděl, kolik peněz jsem si vydělal já, to bys užasl. (…) Kdysi jsem přišel na Sicílii, když tam
dlel Prótagoras, proslulý a starší, a tu jsem si já, mnohem mladší, v krátké době vydělal mnohem více, než sto
padesát min (…)“ Hipp. Mai 282e.

63

Samotný termín sofista (sofistés) je odvozen od slov sofos a sofia, nejčastěji překládané jako
moudrý a moudrost. Tento termín má ovšem několik dalších významů, jak ukazuje Kerferd,
neznamená pouze nějakou vědeckou nebo filosofickou moudrost, ale také zručnost (skill)
v určitém řemesle. Dále pak tento termín označuje něco, co bychom mohli přeložit jako
obeznámenost, sečtělost a orientace zejména v politických otázkách („prudence or wisdom in
general matters“213). A stejně jako sofia je schopností zasahující různí sféry lidské činnosti,
tak i sofos nemusí být nutně vědcem nebo mudrcem – sofos může být i Apollón s lyrou, voják
se sekerou nebo schopný loďmistr. Jinými slovy, termín sofos znamená expert.214 Není pak
tedy od věci, když se později sofisté budou prohlašovat za profesionály na věci veřejné,
ostatně i „sedmero mudrců“ jsou sofoi a jejich moudrost je spojena s bytím v obci.215 Od
pátého století je pak odvozený termín sofistés aplikován na velmi široké pole – zejména na
básníky typu Homéra a Hésioda, rapsódy a lyriky, jako byli Alkáios nebo Pindaros, ale také
na hudebníky, nebo mystiky a věštce. Herodotos například aplikuje tato označení na
Pythagoru, Solóna, a dokonce na zakladatele dionýsovského kultu.216 Podle Kerferda217 mohli
být sofistou dále nazváni také všichni presókratovští filosofové,218 a dokonce i postavy, figury
mýtů, jako např. Prométheus. Jak uvádí McComiskey, dokonce i Platón byl Lysiou nazván
sofistou!219
Historicky se tedy nejedná vždy o termín, který by byl invektivou,220 ba naopak, a
Prótagorova okázalá sebeidentifikace v Platónově dialogu221 je spojena zřejmě s odkazem k
této vznešené tradici vzdělávání (sofisté do jisté míry nahrazují instituci básníků, dodejme, že
vzdělávajícími básníky byl např. i Parmenidés a Empedoklés).222 Toto kritické a přísné

213

Kerferd, G. B., The Sophistic Movement, str. 24.
Guthrie, W. K. C., The Sophists, str. 27.
215
Viz Guthrie, W. K. C., The Sophists, str. 28, dále Prot. 318 e.
216
Srov. Guthrie, W. K. C., Ibid., dále McComiskey, B., Gorgias and the New Sophistic rhetoric, str. 1:
„je evidentní, že jakákoliv moudrá osoba v antickém Řecku byla nazývána sofistou“, dále srov. Schiappa, E.,
Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, str. 4: „Jak ukázali George Grote a G. B.
Kerferd, pod skupinu, která byla v antickém Řecku označována jako sofisté, zahrnovala básníky, hudebníky,
rapsódy, mystiky a osoby, které nyní nazýváme filosofy (…) Během pátého století slovo sofista získává přesnější
a více techničtější význam.“ Schiappa má na mysli mj. právě Prótagorovo veřejné vystupování jako sofisty jako
toho, kdo vyučuje politickou komunikaci a správu věcí politiky.
217
Kerferd, G. B., The Sophistic Movement, str. 24.
218
Schiappa, E., Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, str. 5.
219
McComiskey, B., Gorgias and New Sophistic Rhetoric, Southern Illinois University Press, 2002, str. 3
(Pramenem pro toto tvrzení je Aristeidés, Orationes). Srov. Yunis, H., Taming Democracy: Models of Political
Rhetoric in Classical Athens, Cornell University Press, Ithaca 1996, str. 16 (Platón jako „prvotřídní rétor“).
220
Na druhé straně jednu z výjimek tvoří např. Ísokrates, alespoň v jednom svém období, kdy nazývá
sofistikou nepraktické bádání pro „bádání samo“ (Soph. 7-9.)
221
Platón, Prot. 316 c-e.
222
Srov. Connolly, The Politics of rhetorical education, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to
Ancient Rhetoric, str. 126-141.
214
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rozdělení, vymezení pojmu sofista, tak jak ho chápe či někdy dezinterpretuje filosofická a
historická tradice,223 rozvedl tedy zřejmě až „otec sofistů“ – Prótagoras. Sofistika je
Platónovou figurou charakterizována následovně:
Prót. „Ta nauka je rozvážnost i v soukromých věcech, aby (Prótagorův student, v tomto
případě mladík jménem Hippokratés, poznámka M. Š.) co nejlépe spravoval své hospodářství,
i ve věcech obecních, aby byl co nejschopnějším činem i slovem říditi věci obce.“ (Prot. 318
e).
Ukazuje se, co to je být sofistou: být tím, kdo „pragmaticky“ praktikuje sofia, nikoliv však
jako věrouku o pravdě, ale jako učitelnou sociability. Pro uchopení fenoménu sofistiky je tak
klíčovým právě fenomén paideia (výchova, vzdělávání224), který je i hlavním bodem
Platónovy kritiky (Sofisté vychovali takové politiky, kteří odsoudili Sókrata a nakonec mohli
za zkázu Athén). Prótagoru bychom tedy mohli, jako to dělá E. Schiappa, nazvat jako
průkopníka svého oboru, paradigmatickou figurou, která odráží pohyb od mýticko-poetické
tradice ke kultuře humanisticko-racionální, „transicí od mýtu k člověku.“225 Dokonce jak
podotýká (poněkud přehnaně) G. B. Kerferd, sofisté jako první segmentarizují to, co jsme
schopni nazvat jako svět našich problémů.226
Závěr
Vrací se nám tím téma figury: Prótagoras, který skrze jistou sebereflexi jakožto „otce
sofistiky“ (otce diskursu?) definuje sofistiku, je figurou Platónova myšlení, kterou můžeme
porovnat s jinými, historickými prameny (tedy s historickou postavou Prótagory), ale figura
dělení, diairese, je platónským filosofickým principem par excellence, ostatně i postava
Prótagory se chová podle platónských pravidel, jen je pochopitelně neovládá tak dobře jako
223

Viz výše Rádl, k pomu tradice srov.: „(…) pojem tradice: jeho účelem je dát specifický časový statut
skupině jevů, které jsou jak následné, tak identické (nebo alespoň podobné); umožňuje znovu myslet rozptýlení
historie ve formě stejnosti; dovoluje redukovat rozdíl vlastní každému začátku, aby bylo možné bez přerušení
sledovat nekonečné hledání původu; tradice nám umožňuje izolovat nové na pozadí trvalého a převádět jeho
přednosti na originalitu, na genialitu, na rozhodnutí jednotlivců.“ Foucault M., Archeologie vědění, Herrmann a
synové, Praha 2002, str. 36.
224
„Mladíčku, budeš-li mým žákem, dostane se ti tedy toho, že který den se budeš u mne učit, vrátíš se
domů lepší, než jsi byl, a následující den právě tak.“ (Prot., 318a)
225
Schiappa, E.,.Protagoras and Logos: A Study in Greek Philosophy and Rhetoric, University of South
Carolina Press, 1991. str. 157. Srov. Patočka, J., Platón, SPN, Praha 1992, str. 133. Jako ilustraci lze uvést
Platónův dialog Prótagoras, kdy Sókratés vyzývá Prótagoru k tomu, aby jej přesvědčil, zda se dá zdatnost
(areté) učit, na což mu Prótagoras odpoví: „Však neodepru, Sókrate. Ale mám vám to, jakožto starší mladším,
dokázat vypravováním mýtu, či tak, že bych to vyložil prostou řečí?“ (320 c.) Rozhodně se zde nerozumí nějaké
„překonání“ mýtu logem – naopak z hlediska pragmatiky/rétoriky je mýtus a logos analogický, jsou to nástroje
přesvědčení, dva diskursy s různými koreláty. K reinterpretaci Homérových eposů v Attice srov. Szondi, P.,
Úvod do literární hermeneutiky, Host, Brno 2003, str. 14.
226
Kerferd G. B., The Sophistic Movement, str. 2.
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Sókratés, potažmo Platón, jakožto nejlepší Sókratův žák. Není tak nic jako hlas Prótagory,
Sókrata nebo Platóna – stojíme vždy pouze před figurací – a lze si všimnout, že figura
Prótagory dělá to, co dělají platónské postavy často – dělí – mythos a logos, vyděluje se
sofista vůči básníkům, nakonec dojde i na synonymiku.227 Je to Platón/Prótagoras, jenž činí
obrat, a to chce, jak sám přiznává, odvahu,228 slova sofos a sofistés jasně definuje, a
z obecného označení intelektuála destiluje skutečného sofistu, tedy jako „soukromého ironika
a veřejného liberála.“229 Proti této diairetické snaze však stále stojí abruptivní historicita
vymykající se podobným snahám založit diskurs ve své úplnosti, stejně jako rétoričnost, která
poukazuje na to, že sofista je zrovna takový, jaká je figurace tohoto pojmu, jaká je síla
interpretace (proto také: sofista osvícený, sofista zatracený).

c) Zrození řečnictví. Logos: stát, řeč a rozum.

Podíváme-li se na věc z druhé strany, tj. „externalisticky,“230 je páté století před Kristem,
časem mnoha politicko-kulturních, „fermentačních“ procesů v řecké společnosti. Změna
společenských, ekonomických a politických struktur vede zpravidla v okcidentálních dějinách
k tematizaci a problematizaci stávajícího politického uspořádání. Helada je toho jasným

227

Prot. 316c-317c.
Hovoří „o jistých opatřeních ,jenž musel provést.“ Prot. 317 b – d.
229
Narážíme zde samozřejmě na slavnou Rortyho sebeidentifikaci (Rorty, R., Contingency, Irony,
Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge 1989, nebo in: Rorty, R., Remarks on Deconstruction and
Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction and Pragmatism, str. 17.). Srov.
dále: „Sofistické umění jest podle mého mínění staré, ale ti, kdo se jím ve starém věku zabývali, ze strachu před
nenávistí s ním spojenou je zastírali a zakrývali jinými uměními, jedni básnictvím, jako Homér a Hésiodos a
Simonides, jiní zase zasvěčovačstvím a věštectvím, škola Orfeova a Músaiova; někteří, jak jsem slyšel, i
gymnastiku jako Ikkos z Tarantu a ten, který je ještě v nynější době jeden z nejlepších sofistů, Herodikos
sélymbrijský, původně z Megar; jménem hudby pak zakrýval své umění váš Agathoklés, veliký sofista a
Pythokleidos z Keu i mnozí jiní. Tito všichni, opakuji ze strachu před nenávistí užívali těchto umění k zastírání
sofistiky. Avšak já se s nimi všemi v této věci neshoduji. Neboť si myslím, že oni nikterak nedosáhli toho, co
chtěli – neunikli totiž pozornosti těch lidí, kteří mají v obcích moc a kvůli kterým je toto zastírání; vždyť prostý
lid, abych tak řekl, nic nepozoruje a zpívá to, co mu tito přeříkávají – nuže utíkat a nemoci utéci, nýbrž
prosazovat se, je velká pošetilost jen se o to pokoušet a nutně musí vzbuzovat u lidí mnohem větší odpor;
domnívají se totiž, že takový člověk je kromě ostatních úhon i podvodník. Já jsem však nastoupil zcela opačnou
cestu než oni: přiznávám se, že jsem sofista a že vzdělávám lidi, a pokládám toto opatření za lepší, než je ono,
raději se přiznávat, než zapírat.“ Prot. 316 d – 317 b.
230
Vedle feministických gender-sociologických přístupů k rétorice (viz dílo V. Vitanzy, nebo G. A.
Kennedyho) se k sociologickému přístupu ke starověké rétorice hlásí také T. Habinek (Ancient Rhetoric and
Oratory).
228
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příkladem a právě sofisté jsou zrcadlem těchto proměn.231 Vzhledem k reformám politického
systému se v pátém století objevuje potřeba politika z povolání-řečníka, který by dal laickému
shromáždění, které tehdy hlasovalo o záležitostech obce, „formu“. Tedy uvedl své
spoluobčany do problému a ve vyhrazené době srozumitelně a co nejlépe (s patřičnou
„hlasovou výchovou a estetikou“232) explikoval pro a proti projednávanému tématu.
S formalizovanou komunikací se tak objevuje i formovaná komunita.233 Řeč, formalizovaný
projev, který na Řeky měl již od pradávna, až uhrančivý účinek se stává médiem, ve kterém se
rozhoduje o zásadních otázkách komunity.
Nejstarším textem spojeným s řečnictvím je v západní tradici Homérova Iliada. Homérští
hrdinové jsou bájnými protorétory: součástí jejich „výzbroje“ byla vedle atletické zdatnosti i
zdatnost řečnická, která slouží jako nástroj přesvědčování ostatních velitelů a hraje klíčovou
úlohu při vojenských aj. rozhodnutích. Například chvíle, kdy Odysseus je společně s dalšími
veliteli vyslán Agamemnónem, aby přesvědčil zhrzeného Achillea k návratu na bitevní pole.
Tento moment Homérovi Iliady je přehlídkou několika řečnických stylů a Homér je tak
inspirátorem tří hlavních stylů řečí v Řecku: poradní, soudní a oslavné.234 Stejně tomu tak
je s hrdiny i u Hésioda, nebo Pindara, kde „Pindaros dokonce řečnické schopnosti řadí mezi
tři základní aretai smrtelníka, spolu se silou atleta či bojovníka a moudrostí básníkovou
Právě s Pindarem a jeho trojicí aretai se ovšem završuje nejstarší epocha veřejné řeči, která
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Viz Bleicken, A., Athénská demokracie, str. 460: „Během kolonizačního hnutí, které zasáhlo celý
středomořský prostor, se Řekům nesmírně rozšířily obzory, proběhla řada změn v obchodě a dopravě, prudce se
rozvíjelo hospodářství a začalo se užívat peněz. Tyto faktory způsobily hlubokou krizi, která otřásla pevně
semknutým aristokratickým světem a dopomohla rolníkům k sebevědomí a k dosažení nového postavení ve
společnosti. To všechno v rostoucí míře podrývalo hodnověrnost starých hodnotových představ, zpochybňovalo
nároky a aristokratů na mocenský monopol a vedlo lidi k otázkám, jaká je podstata a povaha věcí a jak spolu
souvisejí, tedy k tázání po skutečnostech, o nichž až dosud neměli nejmenší pochybnosti.“ Je třeba dodat, že „pro
Řeky obecně nebyla svoboda nikdy spojena s uznáváním cizí svobody. Otřepaný obraz polis obývané svobodnými
občany, kteří se kolektivně účastnili vlády, je pouhým přeludem, jež zakrývá tíhu otroctví, přehlížení rolníka (…),
podřízenost žen (považovaných za tak méně cenné, že Aristoteles, který byl přesvědčen, že mají méně zubů než
muži, jim přisuzoval pouhou pasivní úlohu při početí, jako „líhním“ rozmnožovací síly muže) i skutečné
rozdělení občanů na bohaté a chudé.“ Fontana, J., Evropa před zrcadlem, str. 10. Srov. Bataille, G.,
Svrchovanost, Herman a synové, Praha 2001, str. 10: „Svrchovanost je vymezena spotřebou bohatství jako
protikladu k práci a služebnosti, jež vytvářejí bohatství, aniž je spotřebovávají. Svrchovaný člověk spotřebovává
a nepracuje, zatímco na opačné straně otrok a člověk bez majetku pracují a svou spotřebu omezují na
nezbytnost, na produkty, bez nichž by nemohli přežít ani pracovat.“
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Srov. Porter, J., Rhetoric, Aesthetic and the Voice, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to
Ancient Rhetoric, str. 92-106.
233
Habinek, T., Ancient Rhetoric and Oratory, str. 1.
234
Čili později tria genera dicendi: genus deliberativum (poradní), genus iudicale (soudní) a genus
demonstrativum (oslavná řeč). K protorétorice homérských hrdinů vedle Habineka viz Toohey, P., Epic and
Rhetoric, in: Worthington, I. (ed.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, Routledge, New York 2003, str. 153 175 (Toohey se mj. ptá, jak je možné hovořit o rétorice dříve, než byla vynalezena – řešením je jednoduše v
úvodu zmíněná „dvojí artikulace“ rétoriky – „persvazivní“, která zde byla od momentu kdy je nějaká
komunikace a „analytická“, která je zde od Koraxe, či Gorgii.) Srov. Steel, C., Divisions of Speech, in:
Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 77-90; Hesk, J., Types of oratory, Ibid., str.
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nečiní rozdílu mezi vystoupením básníka, výměnou názorů na sněmu, proslovem vladaře nebo
přednesením válečného poselství. Rozhodující je pouze míra pozornosti publika a s ní
související moc jej ovlivňovávat i vrýt se do jeho paměti. Do této skupiny ještě patří první
filosofové jako Solón, nebo první filosofové, např. Hérakleitos.“235 Řeč je tak esenciálně
spojena s válečnickým uměním a rozšiřuje tak umění a působení válečníka – odtud spojení
řeči se soubojem na soudním dvoře, které mnohé stálo život, odtud i exkluze žen z rétoriky,
která je analogická vyloučení ženy z bitevního pole.236
V pátém století však je doba hrdinů dávno minulou a hrdinské činy patří občanům
demokratických poleis. Homér sice platí za kánon, nicméně se jakožto kánon začíná
podrobovat zásadní kritice.237 Ilias a Odyssea tvoří stále ohromnou zásobu nejrůznější figur,
které si vypůjčují mnozí – politici, básníci i filosofové, aby podobně jako se tomu děje i dnes,
odkazem k něčemu vzdálenému, počátečnímu a vznešenému dodali váhu svým argumentům.
A to ať už na soudním dvoře, sněmu nebo při chvále padlých (co jiného ostatně je
historiografie filosofie než právě chvála padlých…).
Jak bylo řečeno, se změnou politické konstelace se mění i politická komunikace, a pokud je
řeč prostředkem zisku ekonomické a společenské prestiže, je třeba takové výchovy, která
společenský vzestup umožní. Což je úkol právě pro sofisty, rétory a další imagology (ti, kteří
vytvářejí obraz panhelenismu), image-makery (Prótagoras a jeho vztah k Periklovi), kteří učí
občany a politiky tomu, jak správně mluvit i vypadat. „Sofisty“ tedy označujeme jako
„intelektuály,“ jejichž přístupy k tomu, jak takového dobrého politika vychovat, bývali až
diametrálně odlišné (viz výše Prótagorovo vymezení se vůči jeho kolegům). Můžeme snad
říci, že je do jisté míry spojoval jakýsi politický a epistemologický relativismus (daný jejich
praktickými zkušenostmi cestujících intelektuálů). Nejednalo se tedy o nějaký jednotný proud
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Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 3., dále viz Hésiodos, Theog. 80 – 92., Pindaros, Pyth. Od.
40 – 41, srov. Thomas, C. G., Webb, E. K., From Orality to Rhetoric: an Intelectual Transformation, in:
Worthington I. (ed.), Persuasion: Greek Rhetoric in Action, str. 7-10; dále viz Worman, N., Fighting words:
status, statue and verbal contest in archais poetry, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient
Rhetoric, str. 27-40.
236
Habinek, T., Ancient Rhetoric and Oratory, str. 3.
237
Srov. Kennedy, G. A., The Art of Persuasion in Greece, str. 27., ale také Ong, W. J., Technologizace
slova: mluvená a psaná řeč, Karolinum, Praha 2006, str. 27-29. Kritika se však rozhodně neodehrává cele v
(platónském) smyslu vyslovování v plné pravdivosti (jak uvádí Šedina, M., Achilleova pata: Ekonomie
filosofického dramatu v Platónově dialogu Hippias Menší, in: Havlíček, A. (ed), Platónův dialog Hippiás Menší,
OIKOYMENH, Praha 2006, str. 22.) ale ve smyslu „literatury“ (parodování, používání figur, odkazování atp.).
Srov. Boháček, K., Hektór a Odysseus v dialogu Hippias Minor (tamtéž, str. 51), kde je Hippiás, který je ve
stejnojmenném dialogu vykreslen Platónem jako stupidní prosťáček, připodobněn k tragice, kterou v Homérově
eposu představuje Hektor. Je tedy evidentní, že homérské figury minimálně současným interpretům pomáhají se
(pravdivě nebo nepravdivě) vztahovat post-homérské tradici. Dále viz Heath, M., Codification of Rhetoric, in:
Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 59-73.
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myšlení nebo nějakou „školu“, ani jednotný styl myšlení (pokud si zde dovolíme
anachronismus, je to asi, jako když dnes mluvíme o „poststrukturalismu“ nebo
„postmodernismu“).
Skutečnost, že se sofisté objevili, má pochopitelně i své „hlubší“ kořeny než
„pouze“ politickou situaci. Obrátíme-li k dějinně-filosofickému pohledu na věc, ve vývoji
řeckého myšlení jsou sofisté na jedné straně dědici investigativního racia a skepse k mýtickopoeticky danému světu, kterou zdědili po tzv. iónských filosofech. Na straně druhé jsou tito
učitelé řečnictví a vůbec politicky korektního bytí v obci spojeni s etickými poučkami
nejstarších mudrců. Na straně třetí jsou to právě sofisté, kdo bohatě čerpají ze základů a tradic
řeckého řečnictví, ale pro svoje performance i z pouček poezie a divadla. 238 Jsou to sofisté,
kteří do jisté míry nahrazují tradiční vzdělávání, které měli „na starost“ nejstarší básníci
tlumočení rapsódy. Sofisté a později, i filosofové jako Sókratés, Platón a Aristotelés, jsou
učiteli, jak by řekl U. Eco, „bezostyšné četby“ 239 tradice. Čili jsou nejen prvními „kritiky
kánonu“, ale i prvními „literárními utilitaristy“. A tak by se dalo říci, že „neexistuje snad
žádný intelektuální obrat, jenž by platností a trváním svých výsledků a přesahem skrze
evropskou historii, mohl být srovnán se sofistikou.“240
Co tento pohyb od „mýtu k logu“ (nebo spíše mytologu), toto řecké osvícenství znamenalo?
Parafrázujeme-li a upravíme-li to, co Michel Foucault napsal o osvícenství devatenáctého
století, lze velmi přesně ukázat, co v prostoru antického Řecka tento pohyb představoval.
V Řecku sice racionalizace, především co se týče jejích nástrojů a symptomů, pochopitelně
probíhala jiným způsobem, nicméně můžeme najít jisté, anachronicky plodné, společné body
– především šlo o zmnožení mocí politického rozumu, který začal kontrolovat bezbožnost,
zbožnost a morálnost občanů polis, což podobně jako v době devatenáctého století vedlo
k otázce, zda rozum není na nejlepší cestě stát se příliš mocným. Řeky tak začal znepokojovat
nejasně tušený vztah mezi společností náchylnou k racionalizaci a nad hrozbami vznášejícími
se nad jedincem a jeho svobodami.241 Pochopitelně i v prostředí polis se vylučuje (žena, otrok,
barbar, cizinec) a subjektivuje (patriarchální eroticko-politický řád242).
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Srov. Rosenbloom, D., Staging Rhetoric in Athens, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to
Ancient Rhetoric, str. 194-211; pro základní přehled vztahu rétoriky a římského dramatu viz Batstone, W., The
drama of Rhetoric at Rome, Ibid., str. 212-229.
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Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 322.
240
Guthrie W. K. C., W. K. C., The Sophists, str. 3.
241
Foucault, M., Myšlení vnějšku, Herrmann a synové, Praha 1998 str. 153., srov. Guthrie W. K. C., The
Sophists, str. 33., viz Nussbaumová M. C., Křehkost dobra: náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii,
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„Sofista“ je právě postavou stojící na hranici, kterou tento „epistémický“ zlom představuje,
figurou, která tento epistémický zlom zrcadlí. Od dob sofistů totiž filosofie není pouze
„komentářem k Platónovi“, ale pokud se na to podíváme jako Nietzsche, nebo z hlediska
oboru sémiotiky, je filosofie také primárně komentářem problému sofistiky (setkání s jiným,
vyloučeným, mlčícím, bezbožným, neredukovatelným, singulárním) a rétoriky (jaký jazyk
filosofie používá a jaká je její rétorika, figurace, jaký je vztah jazyka, myšlení a reality a jak
v této triádě funguje moc243).
Než se k tomuto sporu vrátíme na poli rétoriky a řečnictví, připomeneme si příběh Platóna
jako „archiváře“ sofistiky, jmenovitě Platónovu asi „největší poctu“ sofistice, vybrané pasáže
dialogu Sofistés.
d) Exkurs: Sofistés – na lovu
Platón se zřejmě díval na výše uvedené, jednak v různých dialozích rozdílně a oproti
historické tradici (tj. toho co se nám dochovalo jinde než v Platónovi) odlišně. Můžeme zde
parafrázovat Johna Fowlese a říci, že i Platón, jakožto do jisté míry romanopisec nebo
spisovatel nějakého vyprávění, vyžaduje „od čtenářů nějakou za vlasy přitaženou víru, často
při pohledu na skutečnost zdánlivě absurdní. Také od nich vyžaduje matoucí stupeň
metaforického chápání, než se pravda za jeho obrazy stane sdělitelnou, než začne
´fungovat.´"244
Figura Hosta představená v dialogu Sofistés touží pojmout slovo sofista (a filosof) přísně a
přesně v jeho vztahu k objektu, ke skutečnosti (takové kdy je jazyk očištěný skrze dialektické
diairese od pragmatiky). Otázkám různého čtení Platóna se budeme věnovat níže, zejména ve
vztahu ke Gorgiovi. Zde si projdeme některé aspekty nikoliv sofisty, ale Sofisty.
Platónův dialog Sofistés navazuje na dialog Theaitetos, na jehož konci se snad ukazují
Sókratovi meze jakožto filosofa-ontologa, kdy Sókratés zůstává věren svému babickému
umění, které Platón ilustruje hrozbou blížícího se soudu. Sókratovu úlohu vedení rozhovoru, a
tím i zřejmě prezentaci Platónových názorů, přejímá postava Platónem pojmenována jako
OIKOYMENH, Praha 2003, str. 208: „fanatismus, s jakým se vrhá veškeré řecké myšlení na rozumnost,
prozrazuje nesnáz: bylo nebezpečí, zbývala jediná volba, buď zahynout, nebo býti absurdně rozumným“ a vtom
jak je „pozdní páté století, doba Platónova mládí (…), dobou pronikavé úzkosti i přemrštěné důvěry v sílu
člověka.“
242
Viz Foucault, M., Užívání slastí, kap. Mravní problematizace slastí, dále viz komentář k tomuto tématu
Hladký, V., Změnit sám sebe: duchovní cvičení Pierra Hadota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši
Jana Patočky, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.
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Srov. Kerferd G. B., The Sophistic Movement, str. 2.
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Fowles, J., Larva, Volvox Globator, Praha 2001, str. 450.
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Host (Cizinec) z Eleje. Již z úvodních pasáží je zde jasné, kdo je vinen – sofista. A inkvizitor
bytí z Eleje je povolán k tomu, aby očistil svoji duši filosofa.
Na dialog Sofistés pak navazuje přímo dialog Politikos, kde se podle mnohých interpretů
rozvíjí náměty a témata předestřená v Sofistovi, zejména pak otázka dialektiky (a jejího
spojení s politiké). Důležitými dialogy, které se pojí k této trojici, je jednak Platónův obtížně
interpretovatelný dialog Parmenides (problémy dialektiky), dále pak Timaios (zasazující
dialektiku do kosmologického rozvrhu). Nechceme rozhodně číst dialog v přísném kontextu
předcházejícího a následujícího dialogu, už vůbec ne v kontextu Parmenida – sám dialog
Sofistés je v mnohém velmi kryptický a jeho text skýtá mnoho obtíží sám v sobě. Dále pak
nebudeme vysvětlovat jeden dialog druhým, pole problémů by se rozevřelo doširoka, do
nepřehledné dálky; omezíme se pouze na některá témata, která se pojí s hlavní argumentační
linií naší úvahy.
V samotném jméně dialogu se snad zrcadlí Platónova touha po „zúčtování“ se všemi sofisty.
Tím se dialog pojí méně zřetelnou nití s dialogy, které byly věnovány konkrétním sofistům,
zejména pak s dialogem Prótagoras, kde, jak jsme si řekli, postava Prótagory sofistiku asi
nejsilněji vymezuje a definuje jako de facto politické umění. Samotné jméno, název dialogu,
je obecné, netýká se přímo žádné historické ani literární postavy, netýká se tedy ani Prodika,
ani Antifóna, stejně tak ani Prótagory, Gorgii, Hippii menšího a většího atd. Čili se netýká
konkrétně žádného „skutečného“, singulárního „sofisty“, žádné jednotlivé figury, ale zároveň
se dotýká všech. Již název nám napovídá, že se bude jednat o sofistu modelového, sofistu
nejobecněji možného, o pojem, zejména pak denotace a konotace znaku sofista. Pokud
uděláme další krok, a vypomůžeme si dalším moderním výrazem, v dialogu se hledá sofista
„ontologicky založený“, „vydělený“.245 Na jedné straně jakoby nás dialog odváděl od
interpretace pod historickým prismatem (jak se často činí u výše zmíněných sofistů, čili
moment, kdy se srovnává Platónova interpretace s jinými prameny), na druhé straně se zde
ozývá i přímo nevyslovený nárok na shrnutí značně diversifikované skupiny, nebo spíše, jak
říká Kerferd – hnutí, pod jednu střechu. Pod jedno jméno se plánuje zahrnout skupinu jak tzv.
řeckých osvícenců, jak se domnívají jedni, tak i zatracenců, nebo ještě lépe v kontextu
samotného dialogu řečeno: tmářů, jak se domnívají jiní, mezi nimi, jak si ukážeme v jistém
ohledu i Platón. Tedy pod zastřešující pojem, který by měl výše zmíněná a ostatně všechna
možná jména obsáhnout (Platónova metoda dělení, diairetická dialektika, jakási rétorika
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Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 12-15, Derrida, J., viz dále Gramatologie, str. 60.
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jsoucího, je aplikovatelná jak na sofistu a filosofa, tak na politika, tak snad i na jakékoliv jiné
jsoucno, které plánujeme zasadit mezi větve vysokého stromu bytí 246). V jistém smyslu přísně
rozdělit, zároveň syntetizovat i analyzovat pojem sofisty - vidět v myšlenkovém pohybu
dialogu všechny patra, úrovně, polohy a místa, kde se nachází, ono inferiorizované, kluzké
zvíře, které se Host (který nejspíše, a toto „nejspíše“ je u čtení Platóna vždy důležité, je
hlasem autora dialogu) chystá ulovit - sofista.
Již v tomto prvním kroku, ve stínu prvních myšlenek o dialogu, můžeme nalézt to, o čem
Derrida hovoří jako o „afirmaci před otázkou“ – něco, co na začátku spisu O Gramatologii
Derrida pojmenovává slovní hříčkou L´ecriture avant la lettre – Písmo (psaní, rukopis, styl)
před písmenem.247 Platón totiž dávno před tím, než uvede v pohyb hru dialog, ví, kdo je
sofista. Stručně řečeno: je to nepřítel, kterého je třeba se zbavit, a to nejlépe na všech úrovních
jeho možného výskytu, či alespoň vytvořit takové zbraně, které toto nebezpečné, až mýtické
zvíře zneškodní – jinými slovy jde o to ulovit lovce, šelmu, která loví mladé hochy z
Platónova háje, a to lepší zbraní (v tomto případě je to dialektika a ontologie), než má lovec
mládí (sofista) sám (jeho zbraní je pouze „prázdná rétorika“). Nikoliv náhodou se v dialogu
setkáme s metaforikou lovu nejprve u „udičníka“ 221d-e, později na „lovu sofisty“ 253b-d.
Jak podotýká v tomto směru Noburu Notomi, „Platonův Sofistés pojednává o definici sofisty.
Hlavní mluvčí dialogu, jmenovitě návštěvník z Eleje a Theaitetos, souhlasí na začátku dialogu
s tím, že cílem jejich pátrání bude rozlišení sofisty od filosofa (216c-217b, 218b-c). Přestože
je tento projekt jasně předestřen Sofistovi a následován v Politikovi (257a-c), mnozí moderní
badatelé tuto skutečnost často ignorují. Pro mnohé je tento projekt pouze kamufláží pro
mnohem důležitější témata.248 Avšak, projekt definování sofisty musí být brán vážně.
Podotázkou dialogu, je totiž, co je Sókratés, jenž byl obviněn a odsouzen jako nebezpečný
sofista. (tučné M. Š.) Tato otázka je do očí bijící, zvláště když se v šesté definici objeví sofisté
a sofistika vznešeného rodu (kteří „vypadají“ jako Sókratés).“249

246

Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 12-24.
„Je třeba připomenou, že ve francouzštině má slovo l´ecriture několik významů zároveň: a) písmo jako
hotový, výsledný produkt, anebo typ, stejně jako v češtině; b) psaní jako akt vytváření písma c) rukopis jako
osobitý styl psaní nebo písma. (…) Navíc Písmo před písmenem (L´ecriture avant la lettre) je nepřeložitelnou
slovní hrou, protože druhá část výrazu avant la lettre, doslovně ...před písmenem je ve francouzštině
frazeologismem s významem ...ještě před tím, ...s dokonalou přípravou. (pozn. překl.).“ In: Derrida J.,
Gramatológia, Archa 1999, str. 7. (přel. Martin Kanovský)
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Notomi uvádí, že tato tendence je silná zvláště v anglofonní analytické tradici – od J. Ackrilla, G. E. L.
Owena, k Lesleymu Brownovi a Davidu Robinsonovi.
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Notomi, N., Manipulating what is not: Plato against the Sophists. str. 1.
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Notomi pak „antropocentralizuje“ a vztahuje na sofistiku i otázku, která je ústředním bodem
dialogu - po bytí a nebytí: Nejsi Sofista? Nejsem? (Are you not a Sophist? Am I not?) Jak
uzavírá, „zabezpečit možnost bytí filosofa, definováním jeho opozice, sofisty, je tedy hlavním
účelem dialogu.“250
Zopakujme, že osou dialogu je otázka, jak ontologicky založit primát dialektiky (která je
„ušlechtilou, - čili zřící na dobro“ - metodou filosofie), či (jak se s oblibou říká) v „našem
čtení“ jak ontologicky založit primát Platónovy touhy po čistém (až oslepujícím) filosofování,
nad zatemňující a nebezpečnou sofistikou, potažmo eristikou251 a rétorikou (budeme-li
sledovat naše úvodní úvahy, jde o způsob, jak v Platónově filosofickém rozvrhu vymezit
pravé filosofické umění vůči praktikám, pro které Platón vynalézá speciální pojmy).
Tady také počátek naší úvahy „zavážeme“ (268c)252 – vrátíme se nazpět k otázce („afirmace
před položením otázky“, vnuknutí/rozhodnutí před psaním) před kterou nás staví Derrida – a
Deleuzovo čtení H. Bergsona. G. Deleuze parafrázuje H. Bergsona takto: „I Platón, když
vypracovával svoji metodu dělení, měl v úmyslu rozdělovat směs na dvě poloviny nebo podle
několika linií. Problémem bylo ovšem zjistit, jak jsme si vybrali tu správnou polovinu: proč
bylo to, co jsme hledali, na této straně spíše než na té druhé? Tomuto rozdělování tedy bylo
možno vytknout, že není opravdovou metodou, neboť postrádá ´střední člen´ a stále ještě
závisí na jistém vnuknutí.“253
Podle V. J. Vitanzy Platón plánuje s filosofem provést absolutní, očišťující, dokonalou
(sebe)identifikaci tím, že se sofistou provede brutální a nesmiřitelnou, absolutní integraci
(Sofistés 226 d., 227 d.). Jak slovní hříčkou VItanza ilustruje – genocida – genus-cide –
sofist-cide. Vitanzova interpretace je nietzscheánská: dialektika je představena jako forma
Sókratovy/Platónovy pomsty.254 Jak se nakonec Vitanza ptá: "how to Speak of the Sophists?
For they have been exTerminated."255
Proč Platón používá metaforiku lovu? Odpověď je jednoduchá a zdála by se banální: sofista,
alespoň v Platónově představě, je někdo v pohybu, nestálý, unikající, měnící se s místem
250

Ibid.
Jak jsme již naznačili a uvidíme níže, je přinejmenším zkreslující zaměňovat eristiku se sofistikou,
nebo se domnívat, že sofistika se je zcela „neetická“ (srov. Prótagoru v Platónovi) jak činí např. Klein, O.,
Argumentace v komunikaci, str. 7.
252
Zde a dále údaje v závorkách odkazují k Platónově dialogu.
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Deleuze, G., Bergsonismus, Garamond, Praha 2006, str. 32 – 33.
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Nietzsche, F., Soumrak model, aneb jak se filosofuje s kladivem, Votobia, Brno 1995, str. 25.
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Vitanza V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, State University of New York, New
York 1997, str. 27.
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výskytu, a to můžeme říci nejen v Platónově optice, ale i, řečeno poněkud naivně, "historicky"
(viz výše představení sofistů jako cestujících intelektuálů). A tento pohyb je pro Platóna
nebezpečný, nepříjemný a je snad jedním ze zdrojů Platónova aristokratického resentimentu
vůči sofistům. Sofista, neklidná, jakási volně se pohybující hétera, nejenže uniká Filosofovým
argumentům tím, že se s cynickými gesty přesunuje z pozice do pozice, jako např. Kallikles v
Platónově dialogu Gorgiás (např. 498 c.), nebo z polis do polis – ale také se pohybuje
krajinou mimo polis. Krajinou, která je symbolem nestálosti, plynutí. Krajinou, kde žijí
barbaři, bohové a zvířata. Odtud ambivalence – s městem a jeho „byrokracií“ spjatý filosof, a
na druhé straně kočující sofista.
Již jsme poukázali na jisté otázky a problémy pojící se s tím, hovoříme-li o sofistech, které
vyplývají jednak z toho, pokoušíme-li se o nich mluvit právě "historicky", mimo Platóna, ale i
z problému "historicity (sofistiky)" samé.
Victor J. Vitanza (o kterého se budeme ve výkladu z velké části opírat) ve své knize Negation,
Subjectivity, and The History of Rhetoric,256 hovoří o tom, že se sofisty a jejich interpretací
byl vždycky problém, stejně jako s jejich, můžeme-li to tak vůbec nazvat "skupinou" použijeme-li jeho metaforiku, jedná se o problém podobně zneklidňující, který představuje v
evropské kultuře nomádství. Vitanza připodobňuje sofisty k židům, kočujícím cikánům,
homosexuálům, vykořeněným (rootless, no foundation) - obecně řečeno k těm, kteří jsou jiní,
k těm, kteří nemohou být reprezentováni, redukováni a vůči kterým je častokrát namířena
represe. A to jak, řekněme, represe intelektuální a akademická, jak můžeme vidět na
zmiňované tradici, která v jistých ohledech vychází z Platóna a Aristotela,257 tak i "skutečnáhistorická", namířená např. proti Prótagorovi.
Sofisté, jak podotýká např. W. K. C. Guthrie,258 však v sobě zároveň nesou i jakýsi politicky
pozitivní a aktivní náboj, než je Vitanzou zmiňovaná ostrakizace jiného - a to tím, že,
kočujíce od polis k polis, představují první diplomaty, nositele kulturní směny, představují
jakousi ambivalentní záruku panhelenských snah a vyhlídek (panhelenic outlook). Mj. díky
sofistům Řekové mohli pozvednout své meče již nikoliv pouze proti Řekům, ale i jakožto
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Vitanza V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, str. 27.
Jak ovšem uvádí Guthrie, negativní konotace pojmu sofistika je předplatónská (opak se domnívá např.
K. R. Popper či E. Schiappa: srov.: Popper, K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé, OIKOYMENH, Praha
1994., Schiappa E., Did Plato coin Rhetorike?, American journal of Philology 111, 1990, str. 307 - 315.)
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Guthrie W. K. C., The Sophists, str. 44.
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Řekové proti barbarům.259 Sofisté byli takto i prvními nositeli jakési profesionální (rétorika a
sofistika jako profese) „směny obrazů“ mezi jednotlivými městy a potažmo kulturami. Na
druhé straně pro svůj kočovný pohyb vyvolávají v Řecích nedůvěru. Tuto ambivalenci
popisuje Platón právě v již několikrát zmíněném dialogu Prótagoras. Mladík jménem
Hippokrates260 přijde za Sókratem s tím, že do města zavítal „otec sofistů“ krásný a moudrý
Prótagoras. Hippokrates, který ho nikdy neviděl ani od něj nic neslyšel, je přesvědčen, že z
něj udělá moudrého muže.261 Sókratovo tázání a Hippokratovy odpovědi pak velmi dobře
ilustrují vztah, jaký postoj k sofistům tehdejší Řekové zaujímali. Poté, co se Sókratés ptá na
„opravdová řemesla“, která je možné naučit se (lékař, sochař), říká Hippokratovi:
"Dobře, děl jsem já, nyní tedy přidejme, já a ty, k Prótagorovi a budeme hotovi platit mu peníze jako mzdu za
tebe - jestliže stačí naše prostředky a těmi si ho získáme: pakli ne, budeme na to vynakládat ještě i jmění svých
přátel. Kdyby se nás tedy někdo otázal, když budeme tak horlivě o to usilovat: Řekni mi, Sókrate a Hippokrate,
koho vidíte v Prótagorovi, když mu zamýšlíte platit peníze? - co bychom mu odpověděli? Jaké jiné jméno
slýcháme dávat Prótagorovi? Jako je nazýván Feidias sochařem a Homér básníkem, jaké takové jméno slyšíme
dávat Prótagorovi?
Nazývají, Sókrate, toho muže sofistou.
Tedy jdeme mu platit peníze jakožto sofistovi.
Ovšemže.
Nuže kdyby ti dal někdo ještě i tuto otázku: Čím se chceš ty sám stát, když jdeš k Prótagorovi?
A on řekl zarděv se - neboť se trochu rozednívalo, takže to na něm bylo vidět: Jestliže se to nějak podobá
předešlým příkladům, je patrno, že se chci stát sofistou.
A ty by ses, pro bohy, neostýchal vystupovat před Helény jako sofista?
Bůh ví, že ano, Sókrate, mám-li říci, co si myslím."
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Srov. Bataille, G., Erotismus, Herrmann a synové, Praha 2001, str. 230-231: "Proti rozumu stojí
excestr. Tyto pojmy - civilizace a barbarství - nebo divošství. Ale užívání těchto slov spojené s ideou, že na jedné
straně je jsou barbaři a na druhé civilizovaní lidé je klamné. Civilizovaní lidé totiž mluví, zatímco barbaři mlčí,
a ten kdo mluví, je vždy civilizovaný. Nebo přesněji, řeč je z definice výrazem civilizovaného člověka, zatímco
násilí je němé. Tato zaujatost vůči řeči má mnoho důsledků: nejenomže civilizovaní znamená většinou ´my´ a
barbarští ti ´druzí´, ale civilizace a řeč se utvářely, jako kdyby násilí bylo vnější, cizí nejenom civilizaci, nýbrž
člověku samému (člověk je totéž, co řeč)." Pojem barbara se šíří právě skrze divadlo, v řeckých tragédiích je
právě především barbarům přisouzen zločin, jako incest, lidské oběti etc.
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Který nemá nic společného s Hippokratem lékařem a v dialogu představuje zástupce „zlaté athénské
mládeže“, o jehož duši vlastně „zápasí“ Sókratés s Prótagorou.
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Platón, Prot. 310 d-e.
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Prótagoras 311c - 312a.
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V této krátké pasáži bychom samozřejmě našli mnoho dalších motivů (jako Sókratovo
stupňování naléhavosti argumentace, spojené s rozbřeskem, jakožto znak osvětlujícího
Sókratova rozumu ad.263), pro naši úvahu je ale ilustrující právě Hippokratův ostych a
uzardění, které vyjadřuje nebezpečnou svůdnost toho, co sofisté představovali.
Několikrát zmíněný E. Schiappa publikoval mimo zmíněné i sadu článků věnovaných právě
problému historie a vzniku sofistiky (tezi o vzniku termínu rétorika u Platóna jsme probrali
v úvodních pasážích).264 V těchto článcích představil zajímavé a poměrně provokativní teze,
které můžeme shrnout následovně:
(1) sofistická rétorika by měla být považována za přelud (nikoliv za oázu); (2) nálepka
sofistické – cokoliv, je spíše zavádějící, než užitečná; (3) sofistická rétorika je z větší části
fikce; (4) podle principů Ockhamovy břitvy je označení "sofistická rétorika" postradatelná;
(5) sofistická rétorika je konstrukt, který zavádí Platón ke svým vlastním záměrům - není
třeba udržovat tuto fikci pro "nás."265
Proti těmto názorům pak pod velmi podobnou vlajkou inspirace francouzským myšlením
druhé poloviny dvacátého století ostře vystupují zejména dva badatelé: již zmínění Bruce
McComiskey266 a Victor J. Vitanza.267 Vitanza uvádí, že Schiappův argument je v podstatě
platónský - stejně jako Platón používá metodu diairese, kvůli tomu aby rozlišil reálné a
falešné, a navíc Schiappova argumentace v sobě nese "modernistickou nostalgii po ´reálném´,
či tzv. ´aktuálním´ (ono „pro nás“ – pozn. M. Š.) Schiappa stejně jako Platón odmítá přelud
(...) ve prospěch reálné věci. Pro Schiappu, a je jedno, že proklamuje několikrát to, že není
platonik, je možnost representace stále determinována ontologickou podmínkou toho, zda
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Pro subtilní rozbor úvodní části dialogu (Platón, Prot. 310 b – 313 c.), kde jsou sofisté a jmenovitě
Prótagoras představeni jako „nájemná síla bez vazby na konkrétní společenství, (…) obtížně kontrolovatelní a
posuzovatelní, mohou být natolik závislí na svém zdroji finančního zabezpečení, jímž jsou žáci, že nepředstavují
spolehlivý zdroj poznání, vzdělání a výchovy, o širší společenské autoritě nemluvě“, viz Boháček, K., Homo
Protagorensis, in: Filosofický časopis 3, 2006, str. 65 a Patočka, J., Platón, str. 135 – 137.
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Podle Vitanza, V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, str. 28.
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McComiskey B., Gorgias and New Sophistic Rhetoric, Southern Illinois University Press 2002.
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Srov. např. jejich podobně nesouhlasnou argumentaci, když E. Schiappa cituje R. Rortyho a jeho
termíny "racionalistická" a "historická rekonstrukce" (Viz Rorty, R., The Historiography of Philosophy: Four
genres, in: Rorty, R. (ed.), Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy, Cambridge
University Press, Cambridge 1984, str. 49 - 75.) Srov. Vitanza, V. J., Negation, Subjectivity, and History of
Rhetoric, str. 30-33., a McComiskey, B., Gorgias and New Sophistic Rhetoric, str. 7 - 10 a Rorty, R.,
Contingency, Irony, Solidarity.
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nějaká věc je nebo není (Sofistés 236c - 237b). (...) Takže nás nepřekvapí, odpoví-li Schiappa
nakonec, že sofistika je přeludem a nikoliv oázou, simulakrem, imitací bez originálu."268
A metodika V. J. Vitanzy je právě opačná, s trochou nadsázky můžeme říci
"(neo)sofistická"269 a sleduje velmi podobné téma jako „my“ v Platónově dialogu - vyloučení
"třetího" - zničení Sofisty a zabezpečení "bytí" Filosofa. Podle Vitanzy: "Pokud Schiappa trvá
na ´definici´ (jakožto limitování, jakožto jednoduchém pravidlu souzení), a, obecně, když trvá
na tradičních filosofických/filologických pravidlech souzení, není účasten ´pře´ ale toho, co
nazývá Lyotard ´rozepře.´ (...) Když totiž opustíme při a vytvoříme (ontologické) předpoklady
rozepře (což je takové použití pravidel a větných režimů hodících se jedné straně a druhé ne, a
jejich použití znamená právě vyloučení jiného-druhého, nevyhnutelně očišťujeme,
zamlčujeme."270 Jinými slovy (R. Barthese) řečeno, jedná se o zbavení řeči ve jménu řeči
samé.271
Čili tím, že pokud klade Schiappa otázky takto ontologickým/nostalgickým způsobem se
dopouští „epistemologického násilí,“ stejně jako Platón když se ptá po pravém bytí sofisty.
Schiappa je pak podle Vitanzy následníkem historiografie vyloučení a hermeneutiky
zapomnění a diairesis je Vitanzou nakonec popsána jako "in/terror/gating method." Schiappa
nakonec podle Vitanzy pouze rekapituluje Platóna: "Co Platón vytvořil, Schiappa
znovuvytvořil. Jaká všestranná metodologie!"272 Je však třeba dodat na obranu E. Schiappy,
že rozhodně nemyslí takto reduktivně, jak Vitanza představuje - jeho článek, ač jsou nastíněné
metodologické výtky důležité, nekončí v takovéto „brutálně očistné ontologii,“273 ale
poukazem na to, že sofistům je třeba se věnovat vždy v jejich historickém kontextu jako
individuím. Zůstává tedy otázka, kdo je „platónštější“ než Platón. Obě řešení jsou v důsledku
prozatímní, podotkněme, že i přes ohromující erudici a brilantní argumentaci uvedených
autorů, nikdo z nich nechce vidět Platóna jako dílo, jako text. A to text, který si je v mnohém
vědom svých limitů a limitů jazyka, zejména písma - pro některé platoniky to může znít jako
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Vitanza V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, str. 28.
VItanza sám se inspirovaný Deleuzem a Lacanem pojímá jako „schizograf hysterie rétoriky“ – je třeba
říci, že se v tomto textu zcela a záměrně psychoanalytické tradici vyhýbáme, ač je jistě důležitým analytickým
nástrojem, zejména „ve prospěch“ sémiotiky.
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svatokrádež, ale i Platónův text je komponovaný, představuje soubor různých figur a autor
v něm nemluví pouze ústy Sókrata a Hosta z Athén. Autor je delegovaný na celý text a je
chybou v něm vidět všeobjímajícího arbitra. Stejně tak jako je chybné vidět v Platónovi
postavu Autora, je chybné se domnívat, že Platónovy dialogy jsou vždy návodem na
skutečnost; ta, jak víme od Karla Theina, narozdíl od pohádky nedopadá.274
Sledujme však nastíněnou debatu dále. Vitanzův návrh toho, jak alespoň částečně uniknout z
metafyzické dichotomie je/není schématu, je následující. Místo myšlení něčeho myšlení o
něčem - jak uvádí: "nenavrhuji to, že Herakleitos je sofista, upřednostňuji to, možná dětinsky,
přemýšlet o něm jako o sofistovi."275 Čili spíše než jak to činí Platón a Schiappa hledat
denotaci - pravdivý, odpovídající objekt-jméno, zůstat u konotací (v důsledku je to stejný
návrh, který předkládá ve finále Schiappa). Vitanza poukazuje na práci S. Kofmanové,276
která poukázala na to, jak tzv. "presókratici" - z nichž někteří jsou spojováni se sofistikou byli systematicky zkresleni, zneužiti a charakterizováni jako "naši předchůdci", "ti co myslí
v plenkách." Jedná se o podobně zkreslující figuru jako v případě „předsókratovských
sofistů“ u Dielse-Kranze. Jak se pak domnívali myslitelé jako Artistotelés či Hegel277 - je
třeba tyto myslitele nechat dospět pod dohledem platónských, aristotelských, či jinak
světodějných pravidel myšlení (argumenty sofistů vyvrátit formální logikou nebo zařadit jako
„nutné zlo“ do dialektického pohybu dějin).
Jaké jsou tedy podmínky a funkce "diskursu o sofistice." Když se nad problémem zamyslíme
z hlediska toho, že se jedná o jakýsi diskurs, jazykovou hru či větný režim, můžeme
podmínky toho, jak mluvíme o sofistice, formulovat následovně (přičemž jsou uvedeny opět
jako možnost výkladu, nikoliv jako "vyslovování čisté pravdy"278):
(1) O sofistice mluvíme jako o názvu pro diversifikovanou skupinu řeckých intelektuálů,
přičemž je v tomto smyslu sofistika obecným a reduktivním názvem, podobně jako slovo
intelektuál zahrnující pod sebe různé sféry lidské činnosti (jak jsme si ukázali: např. básnictví,
výuka, hudba, ba dokonce věštění). Tímto uvažováním de facto zčásti stále zůstáváme v
klasickém ontologickém rozvrhu, kdy se snažíme něco, co je rozptýlené a singulární, sjednotit
pod obecný pojem za cenu toho, že singulární karikujeme. (2) O sofistice na druhé straně
můžeme uvažovat jako o něčem, co je právě z výše zmíněného důvodu tím, co charakterizuje
274
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Thein K., Vynález věcí: O Platónově hypotéze idejí, str. 451.
Vitanza, V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, str. 47.
Kofman, S., Nietzsche and Obscurity of Heraclitus, Diacritics 1987 17. 3., str. 39 - 55.
Hegel, G. W. F., Dějiny filosofie (I. a II.), Academia, Praha 1974.
Sofistés 268 d.
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nemožnost redukce či její slabiny, to, co např. M. Foucault nazývá "vzpourou lokálních
vědění", o sofistice tak můžeme uvažovat jako o něčem, co vyzývá ke kontextualizaci k tomu, abychom se spíše na denotaci (co přesně odpovídá pojmu sofistika? Ti esti?) zaměřili
na konotaci a kontext jednotlivých myslitelů; (3) o sofistice můžeme uvažovat jako o
svébytném uměleckém jazyku, který se v mnohém liší od toho, jak asi chtěl používat jazyk
jako logos, čili jako rozum Platón (to, jak si ukážeme na dialogu Faidros, však také rozhodně
neplatí universálně) a mnozí další - jako záruku toho, že skrze jazyk můžeme objektivně
poznat věci; (4) o sofistice, či sofistické rétorice můžeme uvažovat jako o jazyku ve smyslu
větného režimu, jazykové hry či "diskursu." Namísto nějaké totality řeči a bytí se skrze
sofistiku objevuje multiplicita řeči a bytí. S nádechem pohrdání se říká, že sofisté si libovali v
paradoxech a jazykových hříčkách - ale v těchto momentech, v těchto singulárních bodech se
ukazují hranice toho, čemu říkáme jazyk, myšlení a realita nejjasněji. Tedy i toho jaké jsou
hranice našeho poznání, toho jak je poznání kontextuální a podmíněné stejně jako naše
možnosti a kompetence používat jazyk. Sofisté, jako první na tuto věc poukázali v několika
ohledech, na fenomény, které v mnohém znovuobjevuje pozdně moderní filosofie - na mysli
zde máme např. dvojí řeči (dissoi logoi), persvazivní složku jazyka, ale i paradoxy, jako
například učitele a žáka, zrádnost ekvivokací a nutnost studovat sémantiku.
Zdá se, že v Platónově optice není cizinec z Eleje nikdo jiný než právě filosof - což vyplývá
z „podstaty“ věci - pokud začneme uvažovat v ontologické dichotomii je/není, sofisté nám
toho k tomu příliš neřeknou - buď pochybují jako Prótagoras o bozích a otázky bytí pro
Platóna nepřijatelně antropocentralizují nebo nebezpečně multiplikují - jak je to v případě
homo mensura; nebo jako v Gorgiově případě, kdy se uměním improvizovat okouzlující řeči
ve vhodný okamžik zcela problém nebytí a bytí ruší tím, že je dáván na stejnou rovinu; nebo
jsou příliš autoritářští a hloupí jako Hippiás, či nepolapitelní jako ti co pěstují eristiku v
dialogu Euthydémos či

podle Vitanzy nebezpečně podobní

megalopatickém imperialismu jako Ísokrates.

279

Platónovi

ve svém

„Platónovým zrakem“ viděno, sofisté jsou

bezskrupulní frajeři, kteří mají „ve svém majetku jakési zdánlivé vědění o všech věcech, ale ne
pravdu.“ (Sof. 233 d.) Pravda a pravdivé vědění o všech věcech je pochopitelně vyhrazeno
pro Hosta z Eleje. Jak je však zřejmé, o ontologii nás nebude poučovat ani Sókratés, ten je
totiž sofistům v mnohém podobný taky, a společně s nimi je vyloučen – i když ne úplně, z
piety je mu ponechána možnost sedět a dívat se „jak to dělá filosof“. Sókratés, jakožto snad
zastaralá figura Platónovy filosofie (a nechejeme zde stranou debaty o periodizaci nebo
279

Viz Vitanza V. J., Negation, Subjectivity, and History of Rhetoric, str. 165.

79

chronologizaci dialogů), je možná až příliš blízko sofistice, sdílí s ní mnohé z jejího slovníku
(viz Sókratův a Prótagorův spor o areté v dialogu Prótagoras) a zdá se, že nemá potřebný
pojmový aparát, s nímž by provedl rozhodující kritiku, rozdělení a rozlišení. Sókratovo
nevědoucí vědění není zdá se dostačující (viz výše Notomi). Nad Sókratem se vznáší hrozba
smrti a snad Platón poukazuje na to, že vůči těm, kdo ho odsoudili, jeho babické umění
nestačí, že vůči těm kdo spřádají řeči na agoře je nutný mnohem „surovější“ postup opřený v
absolutnu. Otěže přebírá Host, který je ducha velmi filosofického a na konci dialogu je tím,
kdo vysloví čistou pravdu. (Sof. 268 d.)
Platónův přístup k jazyku je v dialogu následující - předpokládá podstatu, ideu, a to nikoliv
v nějakém regulativním, ale v silném slova smyslu. Premisa je tedy jasná - jde o to, pojem
sofista zakotvit a to nejen tím, že ho uvedeme do vztahu buď k jiným jazykovým hrám, ani
tím, že jej uvedeme do vztahu ke k nějakým objektům "smyslového světa", ale jde o to ustavit
vztah jazyka k metajazyku, který má svůj základ v metafyzice, v ontologickém rozvrhu
nejvyšších principů bytí.280 Což znamená "pravý" postup od jména k věci samé, zapuštění
nevyvratitelných kořenu stromu.
Nejprve se Host s Theaitétem dohodnou, že jejich společným majetkem je sofistovo jméno
(onoma). Již tady můžeme vyslovit vůči Platónově metodě z hlediska sémiotiky některé, spíše
ilustrativní, pochybnosti - opravdu jsou jména naším "majetkem"? Není v tomto předpokladu
jistá naivita - naivita spočívající v tom, že můžeme jednoduše rozdělit znak podle naší potřeby
- oddělit od sebe jméno a činnost (dílo, ergon) a obě tyto složky nezávisle zkoumat? Rozdělit
na to co vlastníme a s čím můžeme nakládat "v závorce", a na to, co je třeba zjistit ať už
diairektickou či jinou metodou, co tedy tomuto jménu odpovídá. Navážeme-li zde na výše
citovaného Deleuze: nežádalo by si již toto dělení svoji diairetickou metodu? Pokud
odpovíme kladně, dostáváme se do nekonečného regresu diaresí, pokud záporně, dostáváme
se tam, kde začíná Platón a k tomu, co kritizuje J. Derrida - k afirmaci před otázkou, k násilí,
k vnuknutí na kterém Platónova metoda závisí. Arbitrárnost znaku, která je dána jeho funkcí,
jeho vztahy k ostatním znakům, k ostatním prvkům v systému, je v Platónově rozvrhu
sjednána v první instanci dohodou - prostřednictvím výkladů, přesto v závěru „dolétá“ do
absolutních výšin. V Platónově optice tohoto dialogu se tak zdá, že má tak vždy primát
metafyzika nad signifikací.
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Což je v tomto dialogu (254b-258c) problematika tzv. nejvyšších rodů (jsoucnost, totožnost, různost,
pohyb a klid). Viz např. Migliori, M., Plato's Sophist, value and limitation on ontology, Academia Verl., Sankt
Augustin 2007; Narcy, M., Etudes sur le Sophiste de Platon, Bibliopolis, Napoli 1991; Wyller, E. A., Pozdní
Platón, Rezek, Praha 1996.
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Jak bylo řečeno, naskýtá se otázka, zda již tento návrh nezasluhuje prozkoumání - a to tedy
nejen podle argumentace vycházející v úvodu zmíněných autorů, ale i z důvodů pochyb o
metodě samotné - jaký je například vztah nejvíce a nejméně obecného členu diairesis, jaký je
poslední člen diairesis, jak poznáme, kdy výměr ukončit, jak se vyrovnat s různými možnosti
štěpení ve výměru, je pro jedno jméno pouze jeden výměr, který nám poskytuje ono
dílo/činnost?. Můžeme prostě říci - jako Vitanza, že diaresis/synthesis je především metodou
represe?
Závěr
Shrneme-li to, Platón se domnívá, že znak je v důsledku dělitelný na jakýsi akustický obraz,
který mohou jeho uživatelé interpretovat různě, a na jeho skutečnou podstatu, která je
zakotvena mimo tento běžný jazyk, mimo jeho "běžné" používání (otázkou je, zda je nějaké
běžné a neběžné použití jazyka, zda tyto kategorie mají vůbec smysl). Zdá se tak, že zde
můžem najít i jistou paralelu ke Kratylovi (otázky motivace znaku jeho skrze fysis), to však
pro šíři otázek, kterou by to přineslo, necháme stranou. Objevuje se problém, na začátku
předestřený R. Rortym - jak jít mimo jazyk, když jsme jím zcela nemilosrdně neseni a jediné,
co nám umožňuje je vždycky nakonec pouze on sám. Tzn., že každé jméno, které používáme
je, pragmaticky, tedy impozicí a neustálou reimpozicí (jak jsme uvedli u Nietzscheho), anebo
(historicko-)apriori obsaženo v jazykových strukturách či lépe řečeno je apriori součástí
jazykových her (je komunikováno), a pokud bychom jej chtěli z těchto struktur "vymanit", je
to buď nemožné, protože pouze změníme strukturu, větný režim či hru. Nebo je to možné, ale
pouze jako exces, gesto, které ale neukazuje na hranici jazyka a to co je "za ním", ale na
hranici naší strukturující metody se kterou se k živlu řeči stavíme.
Co potom znamená shoda "o věci samé spíše než o jméně bez výměru?" (218 d.) Nic jiného
než to, o čem byla řeč na začátku - přitakání "ontologickému", absolutnímu, "autoritářskyfilosofickému" na úkor „nomádského“, „multiplicitního“, "sofistického". Rozvrh metody
diairesis - začít s věcmi malými a pokračovat s velkými, který je jakýmsi morálním
potvrzením dávno odsouzeného znaku sofista (jenž je jak terminus a quo i ad quem diairese)
je pak jen jakýmsi cvičením, které má dodat čtenáři zdání „objektivity“. Je zřejmé, že
Platónovi je dávno před tím než začne pojem analyzovat jasné, že sofista je udičník mladých
krotkých hochů – zvlášť pokud jim převlečený za kejklíře z dálky ukazuje „nemravné
obrázky“ (Sof. 234 b.), což Platóna toužícího dominovat velmi rozčiluje, dále
"pseudovychovatel", "Obchodník, kupec a trhovec", "Eristik" a "Klamatel" atd. Platónovi je
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jasné i to, že jsou zde jacísi sofisté "dobrého rodu" (to jsou ti, kteří jsou nejbližší Platónovi či
Sókratovi - snad bychom mezi ně mohli zařadit Prótagoru, či některé z básníků, viz Sof. 230
b, kteří by snad mohli být vzati na milost). Metoda sofistů ušlechtilého rodu se totiž velmi
podobá metodě Hosta: pravda, asi jako její chudá příbuzná. Metoda je to rozlučovací, čištící,
vztahuje se k duši, je uměním vyučovacím a vzdělávacím – dosud by zcela odpovídala tomu,
co provádí Host z Eleje. Tito sofisté usvědčují – z čeho ovšem usvědčují? Z lichého zdání
moudrosti. To je Hostovi/Platónovi samozřejmě málo, protože se na první pohled podobají
sofistům špatného rodu a resentiment chátry je může (stejně jako Sókrata) semlít dohromady.
Na závěr můžeme říci, že sofistu není třeba před Platónem bránit. Je důležité říci, že sofista je
de facto nehybný – a to jak ve smyslu toho, jak mluví o znaku sofistés Platón – váže se
k mrzkým věcem, je v temnotě a v temnotě zůstane, i ve smyslu toho, jak jsme výše ukázali –
Platónova metoda je založena na vnuknutí, rozhodnutí, na resentimentu, a proto nikoliv že:
„nám uniká sofista“, ale to naše metoda, která nemá žádný základ – anebo naopak má základ
absolutní – a tedy znovu řečeno, nemá základ žádný - se pohybuje.
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III. Rétorika, sofistika a filosofie

a) Řečnictví, sofistika a rétorika.
Podobně jako u sofistiky, je i zde třeba zmínit ještě jednou jakousi exemplární enumeraci,
brachyologii rétoriky. Oproti sofistice je situace poněkud přehlednější, existuje totiž tzv.
antický kánon deseti attických řečníků.
Během pátého století došlo k tomu, že stejně jako se komodifikovala řeč, komodifikovalo se i
písmo. Rétor tak nemusel být zároveň strhujícím řečníkem a zároveň tím, kdo řeč napsal
(např. vzpomeňme Perikla a „jeho“ slavnou pohřební řeč napsanou zřejmě Gorgiovým žákem
Thukydidem) - věc ostatně zřejmá i dnes. Navíc velmi rigidní athénská společnost, jen tak
někomu řečnit na soudech, ale i při jiných příležitostech nedovolila. 281 Proto si mnoho rétorů,
ať už v Athénách usazených, ale i athénských rodem, vydělávalo na živobytí logografií.282
Tedy sepisováním řečí k soudům pro ostatní (mezi nejznámější patří Ísokrates, který sám
nikdy neřečnil a je tak jedním z otců literární rétoriky; dále Lysias, Antifón ad.) V pátém a
čtvrtém století tak v Athénách a jiných obcích působily stovky rétorů, kteří vystupovali jako
právníci, učitelé a logografové a sepsali velké množství řečí. Mezi třetím a druhým stoletím
(př. n. l) došlo k ustanovení kánonu deseti nejlepších attických řečníků, díky kterému se nám
dochoval zlomek děl ohromného korpusu.283 Ideálem attické prózy (attickým stylem284) tedy
bylo dílo Ísokrata, Lysii, Isaia, za další představitele je považován Andokidés, Lykurgos,
Antifón, Dinarchos, Demosthénes, Aischinés a Hypersidés. V latinské době se k nim připojil
Cicero, Dión Chrysotomos a Aelius Aristides. Vedle dochovaných řečí těchto autorů máme
k dispozici spisy o teorii rétoriky - vedle Platónových dialogů je to samozřejmě Aristotelova
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I řeči při pitce by měly mít řád, a pištkyně nechť píská ženám v domě, Platón, Symp. 176e.
Srov. zejm. Neel, J., Plato, Derrida and Writing, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988,
kap. 8, kde popisuje sofistiku jako nonfilosofický styl psaní.
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O postupném vzniku kánonu a obměně těch, kdo byli v top ten, viz Worthington, I., The Cannon of
Ten attic Orators, in: Worthington, I., Persuasion Greek Rhetoric in Action, Routledge, London 2003, 244-264.
284
Který byl charakterisctický důrazem na jazykovou správnost a průzračnost. Za jeho opozitum se
považoval „asianismus,“ užívání velkého množství rétorických efektů a ozdob.
282
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Rétorika, dále Cicerovo De Oratore, a zejména pozdnější Quintilllianovo Institutio oratoria
(z 1. století po Kristu).285
Okolnosti vzniku sofistiky a řečnictví a jejich vztahu k městskému státu ve starém Řecku
jsme si nastínili výše. Nyní se podrobněji podíváme na vznik rétoriky - proč takto odděleně?
Odpověď je prostá - kvůli Gorgiovi z Leontin, který jako zřejmě první (nebo přinejmenším je
jedním z prvních), kdo v historii západního logu rétoriku spojil se svébytnou filosofií jazyka.
Ač mnoho historiografií rétoriky začíná homérskými hrdiny, za „opravdového“ zakladatele
rétoriky jakožto metody a tradice je považován Gorgiás z Leontin,286 který se paradoxně, díky
v úvodu zmíněné Platónově kritice, stal, podobně jako Prótagorás, „nejslavnějším“ sofistou,
snad „nejslavnějším“ řeckým rétorem.
Tento myslitel tvoří v rámci našich úvah o sofistice podnětnou a důležitou výjimku. Je
evidentním faktem, že sofisté byli cestující učitelé rétoriky. Pokud bychom sofistu definovali
takto obecně, není zde problém a mezi sofisty by se tak řadil i Gorgiás, stejně tak by se jistě
Gorgiás „vešel“ do některé z diairesí Platónova Sofisty (např. jako profesionální klamatel). Na
druhé straně když promlouvá Gorgiás ve stejnojmenném dialogu, za sofistu nechce být
označen (Gorg. 449a), stejně tak je podezřelé, že chybí na Platónově „hostině
sofistů“ v dialogu Prótagorás.287 Dále je třeba přihlédnout k několika dalším historickým
korelátům. Prvním je ten, že Gorgiás oproti např. Prótagorovi nebyl tak bytostně a politicky
spjat s Periklovými Athénami,288 třebaže se jako diplomat a učitel, ač zprostředkovaně, přesto
význačně podílel na jejich politickém životě. Byl žákem sicilských právníků Koraxe a Teisii.
Korax a jeho žák Teisias byli zřejmě prvními, kdo přišli s první známou obecnou teorií
řečnictví a dali tak základy teorii soudní rétoriky, od nich mj. také zřejmě pochází slavný
paradox učitele a žáka, který byl pak připisován mnoha dalším řečníkům a sofistům (mj.
Prótagorovi289). Korax ostatně bývá považován vůbec za „vynálezce“ rétoriky - jakožto
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Vedle toho je ještě třeba znovu zmínit dochované učebnice rétoriky, jako je Rhetorica ad Alexandrum,
Rhetorica ad Herrenium a Cicerovo De inventione.
286
Viz např. Wardy, A., The Birth of Rhetoric: Plato, Gorgias and their successors, Routledge, London
1998; nebo Kennedy, G. A., A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, Princeton 1994.
Dále pak velmi inspirativní knihu, která mj. propojuje současné konceptuální nástroje s antickou rétorikou:
Webb, R., Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Ashgate
Publishing, London 2009.
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Viz Platónovu parodii Homéra - obrazu „sofistického pekla“, Prot. 314e, a zejména 315c-316a, srov.
Taylor, C. C. W., Plato Protagora: translation with notes, Clarendon Press, Oxford 1991, str. 68-70.
288
O významu Perikla pro sofistiku viz Kerferd G. B., The Sophistic Movement, str. 18-23; srov. Wohl,
V., Rhetoric of Athenian citizen, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 162176.
289
(Prótagoras a Euatlos) Viz Lyotard, J. F., Rozepře, str. 31
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systematické disciplíny (ikdyž je některými badateli považován za polomytickou postavu). 290
Je dále třeba zmínit další vliv na sicilskou rétoriku, jejž uvádí Aristotelés, kterým byl
Empedoklés

z Akragantu.

Odtud

a

dalších

eleatů

pak

zřejmě

pocházejí

„ontologické“ motivace Gorgiovi rétoriky, kterým se budeme níže věnovat.291 Pracujme tedy
dále s myšlenkou, že Gorgias, žák jak sicilských rétorů, tak i snad i akragantského kouzelníka
(ať už byl nebo nebyl Empedoklés příslovečným šamanem), přináší tuto tradici, rétoriku
pojatou jako specifický druh techné, ale nejen jako techné (peri logús), ale i svébytné
„filosofie“ (jakožto minimálně tvůrčí a analytické práce s jazykem) v roce 427 do Athén.
Pokud to shrneme, první odlišností od sofistů (ála Protagorás) je zmíněný „geografický
faktor“ (Sicílie), druhou pak zmíněná možná ontologická motivace rétoriky, za kterou zřejmě
Gorgiás vděčí zmíněnému Empedoklovi a eleatům.292 Třetí důležitou věcí je, že ač máme ve
zvyku se díky Platónovi dívat na rétoriku jako na něco přinejmenším podezřelého, nic
takového v antice (jistě ne v takové míře jakou představuje dvoutisícileté filosofické dědictví)
neexistovalo, nebo, jak bylo řečeno výše, to nebyla běžná věc. Rétorika byla tehdy zcela
etablovanou disciplínou s vysokým společenským kreditem. To je ostatně jeden z důvodů,
proč je proti ní (jakožto nástroji dekadentního politického establishmentu) vedena Platónem
na několika frontách ostrá kritika - a to nejen proti té, kterou představili někteří sofisté (jako
např. Prótagoras: jako doplnění komplexní výchovy občana), ale zejména proti této, negativní,
antifoundationalistické teorii řeči, která se nestará o celkovou strukturu jsoucna a je, alespoň
pro jistá Platónova období, snad tím nejzkaženějším nebezpečím, které kdy Helény
postihlo.293
Jelikož byl Gorgiás Sicilan, neměl jakožto cizinec přístup na shromáždění a soudy, a ač byl,
soudě podle jeho politické akce diplomata patrně i strhujícím řečníkem (rétorem), byl
290

Connolly, J., The Politics of Rhetorical Education, in: Gunderson, E., The Cambridge Companion to
Ancient Rhetoric, str. 128-129.
291
Pro podrobnou analýzu vztahu Empedoklovy magie a rétoriky viz Boháček, K., Proč Gorgiás mluví,
str. 196-209. Dodejme, že s těmito úvahami zde pracujeme jako s možnými modely interpretace, kterými
sledujeme vlastní linii (možného vztahu sémiotiky a rétoriky). To zda jsou historicky a filologicky přesné zcela
ponecháváme jiným - jde nám o to, pokusit se vyprávět „vlastní Příběh“, tedy o „archeologii a
genealogii“ konceptu rétoriky/sémiotiky, nikoliv o (při vší úctě k nim) pozitivní-hermeneutická fakta. Pro
interprataci Gorgii jako pythagorejce srov. Ballif, M., Seduction, Sophistry and the Women with the Rhetorical
Figure, Southern Illinois University Press, Carbondale 2001, str. 79-80.
292
Tento text se drží interpretační linie, která vykládá Prótagorovy zlomky spíše ve vzathu k jeho
„politické“ praxi, která je představena v Platónově dialogu Protágorás než ve vztahu k epistemologii
v Theaitétovi (odkud lze „eleatské inspirace“ také sledovat, u Gorgii je však inspirace eleaty mnohem
zřetelnější). Srov. Walters, F. D., Gorgias as Philosopher of Being, in: Philosophy and Rhetoric, 27, 2, 1994, str.
143-155.
293
Zde se tedy zcela odkláníme od Kennedyho přesvědčení, že první, kdo rozpoznává rétoriku jako
morálně neutrální je Aristotelés, viz nedy, G. A., Aristotle: On Civic Discourse, str. x.
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především teoretikem rétoriky (rétorikem). Oproti jiným řečem, které se nám dochovaly, ty
Gorgiovy nemají žádné praktické cíle. Jsou to, prostě řečeno, modely. Gorgiás v nich variuje,
podobně jako po něm mnozí další, například Platón, homérská a mytologická témata (jak je
tomu v případě Obrany Heleny a Obrany Palaméda). Gorgiás je jeden z prvních teoretiků
improvizace, „jazzman,“294 představující svým žákům modely, které mají v příhodný okamžik
umět aplikovat tak, aby dosáhli kýženého efektu. Rétorika má tak v Gorgiově pojetí dva
základní rozměry: (a) informativní, technický - rétorika má publikum spravit o nějakém
tématu, ale stejně tak (b) poetický - má být zároveň tvorbou (asambláží?), na které se podílí
jak rétor, tak publikum. Stejně jako při jakékoliv jiné improvizaci se i toto děje v čase, a rétor
pak má být ten, kdo je schopen přesně a efektně (tzn. s náležitou dynamikou, expresí, funkčně
a srozumitelně vzhledem k publiku) používat „slovník“ – jak tedy tropy, figury, tak patřičně
užívat „modely“ - topoi, čili body, místa, které musí být v řeči zastoupena295), která se
naučil.296
Jak v tomto směru shrnuje Boháček, „klíčem k pochopení toho, co je od Gorgii dále
podstatou rétoriky, je rétorická interpretace jakékoli praktické příležitosti. Politický či právní
problém vyžadující pronesení řeči je rétorikou chápán zejména jako příležitost - příležitost
získat publikum,297 které naslouchá. Skutečná rétorika totiž i během konkrétních záležitostí a
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Srov. Nesbit, N., Critique and Clinique: From Soundin bodies to the Musical Event, in: Hulse,
B. ,Nesbitt, N., Sounding the Virtual: Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music, Ashgate,
Burlington 2010, str. 159-181.
295
Tedy úvod (prooimion, exordium), explikace ústředního tématu (diegésis, narratio), dále zápas
(agón - viz výše o vztahu řečnictví a bitevního pole), ve kterém má rétor přesvědčit posluchače, a závěr
(epilogos, peroratio). Nutno dodat, že to je pouze základní rozdělení, každý „rétorik“ pak tyto body upravuje,
variuje, nebo doplňuje – za kanonickou část je také považováno podání důkazu (pistis, probatio), které v
podstatě splývá s tím, co jsme označili jako zápas. Byl to také zřejmě Gorgiás, nebo možná už Teisias, kdo přišel
s tradičním dělením řečí na právní (dikainikon), politickou (demégorikon) a slavnostní (panégerikon). Pro
podrobný rozbor rétorické praxe (méchané) viz zejména obsáhlou učebnici Crowley S., Hawhee D., Ancient
Rhetoric for Contenporary Students. Pro aplikaci na některé současné fenomény srov. Rodowick, D. N., Reading
the Figural, or, Philosophy after the New Media, Duke University Press, Durham 2001. Cicero (Rét. Her., I, 3.),
uvádí (inspirován zřejmě Ísokratem a Aristotelem), následující rozšířenou taxonomii. Rétorika se skládá
z fysis/natura řečníka, jeho vzdělání a výchovy (paideia, doctrina) a zkušeností (empereia, exercitatio).
Nástroji k jejímu ovládnutí je techné (ars), mimésis (imitatio), a procvičování - askésis, exercitatio. Rétotův
výkon se pak opírá o pět základních erga (officia): zvolení námětu (heuresis, inventio), které je zkoumáním
platných nebo zdánlivě platných argumentů a jeich řazení tak, aby byly plausibilní (De Inventione, I. 9.),
uspořádání (taxis, dispositio), formulaci (lexis, elocutio), zapamatování (mnémé, memoria), performance,
přednes (hypokrisis, actio, pronuntiatio). Viz Gunderson, E. (ed.), The Cambridge Companion to Ancient
Rhetoric, Appendix, str. 291-294.
296
Srov. Genette, G., Fikce a vyprávění, Ústav pro českou literaturu AVČR, Praha 2007, str. 8 - 9.
297
Vzpomeňme zde na Nietzscheho „vkus mnohých.“
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právě v nich hledí nalézat obecné, nebo naopak vyzdvihnout jedinečnost za cenu
neopakovatelného.“ 298 (tučné M. Š.).
Je třeba říci, že pokud jsme výše charakterizovali Prótagoru jako figuru stojící na hraně
epistémického zlomu, nebo jako Schiappa „průkopníka svého oboru“, tak Gorgiás je v tomto
stejně zajímavou, para-doxní, až „paradigmatickou“ postavou. Bez ohledu na to, kdo vlastně
rétoriku založil a koho označíme jako sofistu, nebo prvního rétora v dějinách, je “Gorgiás
ideálním příkladem ať již jako sofista, nebo zakladatel samostatného myšlenkového proudu.
Gorgiás byl totiž, jak vyplývá z dochovaného spisu Peri tú mé ontos (O nebytí), vynikající
filosof a dialektik, nicméně úplně ´klasickou´ filosofií jeho nauka není. Stejně tak byl
významným fysikem (Menón, 76c-d), patrně však opět v rámci celkově neobvyklého pojetí.
Zcela jistě byl strhující řečník, - ale opět nebyl tak docela řečníkem v klasickém politickém
slova smyslu, věnoval se zejména řečem oslavným a složeným na fiktivní témata, tedy vlastně
určitému druhu umění. A umění je také to, za co rétoriku považoval, a co z ní vytvořil: ani
filosofie, ani řečnictví, ani poesie, ani politika či právo, a přitom zasahuje do každého z nich umění logu. Gorgiou počínaje je rétorika pokládána za techné obsahující řemeslnou stránku
a to ve vědomé paralele k poesii.“299
V rámci naší úvahy je důležité upozornit na to, že Boháček spojuje Gorgiu s rétorickou (a
dodejme „pragmatickou“) maximou docere delectare movere.300 Rétorika stejně jako
filosofie totiž může hovořit o tom, co uzná za vhodné. Jak nás na začátku poučil Lyotard:
filosof, a doplňme stejně jako rétor, nepředpokládá závazná pravidla svého diskursu, ale to, že
nějakým pravidlům - řečové hry - musí podléhat. Jakým, je pak vždy věc situace. Důležitá je
„přínosnost“ pro publikum, ale i pro mluvčího, tato pragmatická konstanta je pak podle
Boháčka obsahem Ciceronovské maximy, která má předobraz v Gorgiově psychagógiá
(movere, vedení posluchačovi duše), velkolepém „divadelním“ stylu (delectare) a nakonec
v Gorgiově filosofii nebytí a „logoplastice“ (docere).301
Výše jsme popsali Platónův útok na sofistiku, než budeme pokračovat, nejprve zmíníme
některé body Platónovy kritiky na účet rétoriky v dialogu Gorgiás. Karikování a kritika
rétoriky probíhá ve velmi podobném duchu jako u popsaného parodování a kritiky sofistiky.
298

Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 7. Srov. Peters, G., The Philosophy of Improvisation,
University of Chicago Press, London 2009.
299
Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 8.
300
Čili bavit, poučovat dojímat, „pohnout duší posluchače“, viz Cicero Brut. 185., Quintilianus, Inst. Orat.
III, 5,2.
301
Podle Boháčka je to pak Ísokrates, kdo tuto část evidentně dopracovává do formy rétoriky jako
praktické (pragmatické) filosofie, jak dále uvádí, docere je minimálně pro Platóna výsadou pouze filosofie.
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Proto se budeme spíše zabývat interpretačními možnostmi spisu O Nebytí, než Platónovou
hrou

na

to,

kdo

je

lepší

rétor

(zda

Sókrates,

nebo

Kalliklés).

Situace

pro

„historicizující“ kritiku Platóna, je zde o mnoho lepší - s porovnáním s Prótagorovými zlomky
se nám dochovalo mnohem více pramenů.302
b) Exkurs Euthydémos: Filosof a hydra, několik poznámek k eristice.

Prvním (1) zásadním rozdílem mezi tím, co bychom ilustrativně mohli nazvat jako rétorický
pohled na věc a pohled filosofický/platónský, je právo a politika. Zatímco u žáků Koraxe a
Teieisii tyto věci (nomoi) vyrůstají vždy ze (soudní) diskuse, Platón chce pro právo,
spravedlnost a zákony zřídit buď ideální obec (jako v Ústavě), nebo alespoň druhé nejlepší
zřízení (jako v Zákonech). Ač má rétorika v Platónově politické koncepci místo, je jí dán
prostor pouze jako nástroje, který filosof ovládá jen tak mimochodem, protože je podřízena
dialektice. Pravé a pravdivé snažení filosofa (ač je těžké říci kdo to vlastně je, když je pro
jeho bytí v pravdě takřka nemožné ho zahlédnout, stejně jako sofistu nebo rétora, který je
schován v temnotě nejsoucího), má své těžiště jinde. Nikoliv v pravdě-podobnosti, ale
v pravdivosti. Je evidentní, že u rétorů se jedná o pragmatický přístup k pravdě (čemuž se
budeme - jak vztahu sofistů a pragmatiky, tak pragmatismu samotnému - níže věnovat), u
Platóna (a je stále otázkou visící ve vzduchu, co je Platónův hlas a kdo to je a kdo je vlastně
„hlavním hrdinou“ jeho textů303) pak v mnoha ohledech o přístup, který označme reduktivně
jako „metafyzický“. To je tedy, chceme-li být diairetičtí podobně jako Platón: druhý rozdíl
(2). Zatímco rétor přistupuje k pravdě z pozice nahodilosti okamžiku (kairu), funkčnosti a
„užitku“, Filosof jako k něčemu, co je založené mimo nahodilost správného okamžiku
(kairos), mimo „pouhou“ funkci a užitek. Rétorika, minimálně „historická“, tak jednoduše
zachází s jiným konceptem pravdy než „filosofie“: jednak s ne vždy úmyslně matoucí
pravděpodobností, ale i záměrnými „sofismaty“ (kvaziargumenty), jako tzv. eristika, jak ji
známe z dialogu Euthydémos. V dialogu se vedle kritiky sofistiky otevírají další problémy, se
sofistikou esenciálně spojené: teorie řeči a hlavně otázka jmen (podobně jako v Kratylovi a
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Výčet spisů je: Enkómion na Helenu (Chvála Heleny), Obrana Palaméda, Epitafios, Olympikos,
Pythikos, Enkómion na Elejské, Techné, Enkómion na Achillea a Peri tú mé ontos é peri fyseós (O nebytí čili o
fysis). Většinou se jedná o nesouvislé zlomky, dochovaly se Helena, Palamédes a částečně Epitafostr.
303
Srov. Nussbaumová M. C., Křehkost dobra: náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii, str. 159.
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Sofistovi), problém politiky vycházející z eristiky či rétoriky vůbec (v dialogu nalezneme
rozsáhlou diskusi s Ísokratem).304
Než se budeme tomuto textu věnovat, je třeba dodat, že rétorika tak počítá s paralogismy a
jejich účinkem zcela „otevřeně“. Je ale důležité zde poznamenat, že samozřejmě i Platón
pracuje ohromujícím způsobem s ironií a komikou. A pustíme-li se na tenký led spekulace,
činí tak velmi podobně jako samotná rétorika. Je otázkou při četbě Platóna (ale i jiných textů),
kdo („čistě“) pravdivě může určit, co je figura a co ne, co se míní vážně, a tedy kdy je správné
se smát?
Nechejme stranou šíři témat, ostatně jako u jiných, zde použitých Platónských dialogů, a
zaměřme se zde na to, kdo nebo co byla eristika a eristé. Dva bratři, dvouhlavá sofistická
hydra, Eyuthydémos a Dionysodóros, jsou označeni jako sofisté (271c) a zápasníci (271d).
Platón se zde chystá variovat téma „agonální rétoriky“, tentokrát na téma druhu sofistiky
nejútočnějšího (272a), eristiky (jak nás na začátku poučil Schiappa, jedná se zřejmě o termín
vytvořený Platónem). Paralely sofistiky a zápasu nalezneme samozřejmě i v jiných dialozích
(např. proslulá „rána rohovníka“, které zasadí Prótagoras Sókratovi 305), v Euthydémovi však
sofisté bojují těmi „nejpodpásovějšími“ technikami. Sofisté jsou zde představeni jako
nestoudní uživatelé paralogismů (fallacií), založených nejčastěji na ekvivokaci, amfibólii a
dvojznačnosti jmen, za jejichž pomoci ničí duši athénské omladiny (podobně jako když chce
jít Hippokrates k Prótagorovi, nebo když zlověstný Sofistés ukazuje zdáli hochům nemravné
obrázky306). Sókrates po setkání se dvěma eristy v tomto dialogu vzpomíná:
"A v tom Dionysodóros, nahnuv se maličko k mému uchu, pravil se širokým úsměvem v obličeji: Na mou věru
Sókrate, říkám ti napřed, že ať ten chlapec odpoví tak, nebo tak, bude vyvrácen. A zatímco on toto říkal, Kleinias
dal odpověď, takže se mi ani nepodařilo vybídnout chlapce, aby si dal pozor, odpověděl, že moudří jsou ti, kteří
se učí.
A Euthydémos pravil: Nazýváš některé lidi učitele či ne?
Souhlasil.
Učitelé jsou učiteli těch, kteří se učí, pravda jako přece kitharista a grammatista byli učiteli tvými i ostatních
hochů a vy jste byli žáci?
Přisvědčil.
304

K tomu viz Tomin, J., Platónův střet s Isokratem, in: Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z
platónského symposia, OIKOYMEN, Praha 2007, 116-137.
305
Prot. 328 d., a zejm. 339 e.
306
Viz výše (str. 92) Exkurs Sofistés, viz Sofistés 268c-d.
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A když jste se učili, ještě jste neznali to, čemu jste se učili, že ne?
Ne.
Zdalipak jste tedy byli moudří, když jste to neznali?
Jistě ne, děl on.
Tedy jestliže jste nebyli moudří, byli jste nemoudří?
Ovšemže.
Protože jste se tedy vy učili tomu, co jste neznali, učili jste se, jsouce nemoudří.
Chlapec přikývl.
Tedy nemoudří se učí Kleinio, a ne moudří, jak se ty domníváš."

307

V případě ekvivokace se jedná evidentně o problém sémantiky308 (nebo můžeme říci
kontextu), což v tomto dialogu Sókrates ihned odhalil, a jde jednoduše o chybné určení závěru
sylogismu. Řeč eristů si libuje v takovýchto hříčkách, nesplňuje nároky platónské paideia,
tedy péči o duši, usilování o areté a lásku k moudrosti (275. a), vede duši k demokratickému
charakteru (Resp. VIII, 555b) a je pouze prostředkem k vyvolávání smíchu publika.309 Pravý
filosof se totiž ptá vždy s vážnou tváří (agelasti, 278 e1). Budeme sledovat kritiku, jejíž
principy, jak uvidíme, jsou velmi podobné těm, které můžeme nalézt v dialogu Gorgiás nebo
jsme ukázali v poznámkách v exkursu k dialogu Sofistés. Jde tedy o to, že jména mají vztah
ke skutečnosti a je zde jejich nějaká „přirozená správnost,“310 která spočívá ve vztahu ke
skutečnému jménu, které vyjadřuje nejlépe povahu věci samé (nejlépe skrze organon diairese,
stejně jako v případě Sofisty), s čímž se pojí postulát: prvně poznej věci (bytí, skutečnost),
potom slova. S tím pak souvisí i to, že eristé jsou Platónem de facto vykresleni jako ti, kteří
nemají žádnou identitu - „v sofistickém modelu jazyka (dyadickém - pozn. M. Š.) tedy nic
nevstupuje mezi vztah jména a předmětu, triadický model naopak trvá na podstatné roli
mluvčího (…) Při Sókratových rozmluvách je identita mluvčího klíčová, a to jak pro jeho

307

Euthydémos 275e - 276b.
Nebo také Prodikovy synonymiky, Euthydémos 277e4.
309
Zcela jiný (konstruktivní a pozitivní) pohled na eristiku uvádí např. Kotarbiński, T., L´Eristique – car
particulier de la theorie de la lutte, in: Logique et Analyse, 4, 1963, str. 19-29.
310
Kratylos 383a - 391a
308
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metodu elenchického vyvracení, tak i pro vlastní cíl jeho rozmluv - zbavit duši špatných
mínění a učinit ji tak lepší.“311
c) Exkurs Gorgiás: figury ve správnou chvíli.
Vraťme se zpět k Platónovu Gorgiovi. Gorgiás zdá se v Platónových očích nepatřil do ranku
hrubé eristiky („říkej si, co chceš - vyvrátíme Tě!“), kterou lze zneškodnit jednoduchou
sémantikou, přesto se některé výtky obsažené v Euthydémovi obejvují i v Gorgiovi. Například
identita mluvčího, která se naléhavě „vrací“ (nechejme zcela stranou chronologii dialogů) jak
v podobě figury Trasymacha v Ústavě,312 tak v Gorgiovi v podobě Kalliklea.313 V čem jiném
ostatně spočívá Sókratovo elenchické tázání, než v prověrce identity. A to prověrce identity
vědeckým/ontologickým diskursem, jak se bude vyjadřovat Lyotard (kdo doopravdy jsi?). V
prověřování identity postavy, kterou pak čtenář má nutkání vztahovat i na Platónův text, na
figury, které Platón staví před čtenáře (Kdo doopravdy jsi, Sókrate? Kdo doopravdy jsi,
Platóne? A kdo, u všech ďáblů, jsem já?). Jinými slovy, Platón, lector in fabula, zůstává
jedním z největších mistrů („literární“) rétoriky v tom ohledu, že dodnes podněcuje touhu
interpretů prozkoumávat neustále význam znaku Platón.
Zde se zaměříme na výzvu, kterou Gorgiás vznesl svojí non-esencialistickou „filosofií
nebytí“. Tato výzva zaměstnala Platóna mnohem více, než ekvivokační hrátky eristiky. Je
jasné, že není cílem této práce sledovat nuance kritiky rétoriky v celém platónském korpusu
ani, poukazovat na Platónův fašismus, nebo naopak na svobodomyslnost rétoriky (ostatně
srov. zde Vitanzův ironický pohled na souběžnost imperiálního a dynastického logu u Ísokrata
a Gorgii314). Nám jde o to, alespoň rámcově poukázat na problém, který Gorgiás představil možnost „vyhnout se“ foundationalistickému uvažování o jazyce. Problém, který Platón
inspirujícím (jak uvidíme - i historicky zkreslujícím) způsobem komentoval a na jeho možná
„řešení“ - tedy interpretace. A to u dvou myslitelů dvacátého století - J. F. Lyotarda a Ch. S.
Peirce, k tomu se ale dostaneme záhy, až po důkladné explikaci nastíněného (vybraných témat
dialogu Gorgiás).
Brilantní porovnání Gorgii jako historické postavy (čili porovnání textů a zlomků, které se
dochovaly) a Platónovy figury Gorgii provádí Bruce McComiskey. Domnívám se, že uvádí
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Jirsa, J., Sofisté, jména a demokracie, in: Havlíček, A., Špinka, Š, (vyd.), Platónův dialog Euthydémos,
OIKOYMENH, Praha 2008, str. 68.
312
350e.
313
Gorg. 497b.
314
Vitanza V., Negation, Subjectivity and The History of Rhetoric, kap. Helen(ism)?
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tak silné argumenty, že za prvé je třeba je zmínit, a za druhé po jejich prozkoumání, můžeme
platónskou interpretaci Gorgii, stejně jako výše Sofisty, bezmála opustit315 - ne snad proto, že
by nezůstalo velké množství otázek (a máme tu smůlu, že je oproti Peircovi nemůžeme
spočítat), ale proto, že opustit je a nechat je otevřené je navýsost platónskou (ale i
peircovskou) metodou, a možná filosofickou metodou vůbec.
Platónova kritika Gorgii ve stejnojmenném dialogu se odvíjí od základních výtek. Ze všeho
nejdříve se dozvíme, že rétorika je jednoduše úlisné lahodění, přelud, věc věru zlá a ošklivá
(463 c-d.), a ani Gorgiás, dovolíme-li si „povahopisnou perspektivu“, nechce věřit vlastním
uším (463 d.). Sókratés záhy Gorgiovi, jeho žáku Pólovi a dalším co poslouchají, vysvětlí, že
rétorika je antistrofem ušlechtilých umění a že se má k duši jako kuchařství k tělu. Rétorika:
1. není žádným umem (techné), protože je iracionální (alogon, 464e-465a); 2. je lahoděním,
lichocením (kolakeia) jelikož jejím cílem je vyvolat slast (terpsis) bez nějakého ohledu
k dobru (beltistos, 465a); a nakonec je pouze jakousi zběhlostí (tribé), která nemá rozumový
výklad, čili nemůže artikulovat svoji metodu nebo její příčiny (aitia, Ibid.). Aby tento kritický
postulát byl možný, musí figura Sókrata zcela pohltit Gorgiu do své hry na dělení na tři
binární opozice: 1. mezi věděním (epistémé nebo mathésis) a míněním (doxa nebo pistis); 2.
mezi vyučováním, vedením (didaché, docere) a přesvědčením (persvazí, peithó); 3. mezi
rozumem (logos) a („prázdným“) obsahem (pragma). To je, jak ukazuje McComiskey,
v evidentním rozporu s texty „historického“ Gorgii.316
Platón

Gorgiu

čte,

zopakujme:

bezostyšně.

Představuje

Gorgiu

jako

„rétora

s foundationalistickou epistemologií, kterou je kairem ovládaná techné“ (str. 20). Je třeba říci,
že historický Gorgiás by zřejmě nepřistoupil na následující věci:
(1) Na opozici vědění vs. mínění. Jediný způsob, jak Platón/Sókratés může určit rétoriku jako
iracionální a figuru Gorgii tak „vyvrátit“ je, že předpokládá nějaký koncept racionálního,
založený na jistém vědění a neměnné pravdě317 a tak Gorgiás, který vytváří mínění a nikoliv
vědění, neví tím pádem co je dobré a co špatné318 a nemá tak žádnou techné, jenom její zdání.
Pro figuru historického Gorgii však není prostě možné vědění o současnosti, minulosti a
315

Viz také Taylor, M., Schiappa E., How accurate Is Plato´s Portrayal of Gorgias of Leontini?, str. 23 31., in: Walzer, A., Rhetoric in the Vortex of Cultural Studies, Rhetoric Society, Minneapolis 1993.
316
McComiskey, B., Gorgias and the New Sophistic rhetoric, str. 21. Další odkazy na strany
v závorkách v textu. Pro jinou perspektivu srov. Kastely, J. L., In Defense of Plato´s Gorgias, in: PMLA, 106, 1,
1991, str. 96-109.
317
Viz pasáž Gorg. 454c-d, kde Sókrates Gorgiu donutí pod tímto rozvrhem to, že mathésis a pistis, jsou
rozdílné věci.
318
Gorg. 454d-e.
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budoucnosti319 - vždy totiž záleží na okamžiku, kdy je toto vědění artikulováno a v jakém
ohledu, jinými slovy záleží na aktuálním agónu320: „Pro Gorgiu je kairos radikálním
principem okasionality321, což implikuje pojetí produkce významu jakožto produkce
kontinuální připravenosti tvořit na základě dané situace, nebo v rámci procesu kontinuální
interpretace, při kterém se rétor322 snaží modulovat daný ´text´vhodně ke svým záměrům, a to
ve stejný moment, kdy je rétorův ´text´ interpretován v kontextu, který jej obklopuje. Toto
podřízení významu situaci implikuje perspektivu pravdy jakožto výpovědi (utterance), a
pravda je imanentní a nikoliv předcházející situaci výpovědi. Jinými slovy, persvazivní síla
řeči není odvozena od její korespondence s preexistující realitou nebo pravdou. Pravda je
spojena s rétorem a daným kontextem. Není zde žádné kritérium, nebo standard, který může
jednou provždy založit a určovat vědění. Persvazivní síla pravdy musí být obnovována
v každé situaci, a proto se nemůže stát rutinním výsledkem.“323 (tučné M. Š.)
Tuto myšlenku ještě budeme porovnávat s jinou ontologickou představou, zejména s Peircem
a Lyotardem, nicméně zatím můžeme říci, že epistemologie historického Gorgii je evidentně
„relativistická“ (tj. vždy je artikulována v síti vztahů) a žádný logos podle ní není plně
racionální (str. 23), tato úvaha společně se spisem O Nebytí tvoří filosofický základ Gorgiovi
rétoriky.324
Další podpůrné argumenty můžeme tedy nalézt, obrátíme-li se ke jmenovanému (oproti
dochovaným řečem zřejmě ranému) spisu. Tento značně enigmatický text se interpretuje
různě, mezi badateli v podstatě neexistuje širší shoda, co přesně má představovat. 325 Nás bude

319

Viz Chvála Heleny, DK 82 B 11.11.
Spojení rétoriky a zápasu jsme se věnovali výše.
321
Zde rozhodně nepoužito v karteziánském smyslu - mohli bychom tento termín přeložit opisem, jako
„prinicp reakce na událost“, jinými slovy schopnost briskní reakce a improvizace.
322
Překládám po smyslu neutrální anglické speaker.
323
White, E. Ch., Kairomania: On the Will-to-invent, Cornell University Press, Ithaca 1987, str. 14-15.
Tuto myšlenku pak uvidíme podobně explikovanou u Peircova falibilismu.
324
Uvádí tak např. i Wardy, R., Philosophy of Rhetoric and Rhetoric of Philosophy, in Gunderson, E., The
Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, str. 43-58.
325
Dochovaly se dvě poměrně odlišné verze spisu: jedna u Sexta Empeirika, druhá v pseudo-aristotelském
spisu De Melisso Xenophane Gorgia (MXG), který je však silně poškozen. Podrobné shrnutí nejrůznějších
výkladů, překlad spisu O nebytí a důkladnou interpretaci viz Boháček, K., Proč Gorgiás mluví. Je zde třeba
podotknout, že vztah různých badatelů ke Gorgiově spisu se různí - co nás zajímá v rámci úvahy je to, že se
v podstatě můžeme setkat se dvěma druhy názoru: jedním, který Gorgiův spis považuje za de facto mladický
výstřelek poukazující na absurditu tehdejších filosofických škol, druhý, ke kterému se kloníme i zde, totiž že
mezi dochovanými řečmi a ne-ontologickým (nebo tedy tzv. filosofií nebytí) spisem jsou důležité styčné body.
320
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především zajímat, jak se (podle některých) tento zlomek pojí s rétorikou. Gorgiás nás staví
před tři zásadní, klimatické teze:326
1. Nic není (nelze myslet bytí ani nebytí, aniž bychom neupadli do paradoxů, stejně jako
nelze myslet jsoucno - ať už jako vzniklé, nebo věčné; ani jako jedno nebo mnohé; ani
jako v klidu, nebo pohybu)
2. Nic není poznatelné (jak jsme uvedli výše, poznání podléhá situaci)
3. Nic není sdělitelné druhým (- stejně tak sdělení a proto nelze nikdy myslet nějaký
základ)
Čili nic neexistuje, i kdyby něco existovalo, není to možné poznat, i kdybychom to mohli
poznat, nejsme schopni reprezentovat to druhým. Tento an-archický styl, který pochybuje o
nějakém universálním poznání, evidentně jde zcela mimo nějakou Platónovu metodu dělení.
Tedy pro historického Gorgiu je neakceptovatelná opozice vědění vs. mínění, tedy
v platónském smyslu i bytí a nebytí (str. 23). Gorgiás však nezavrhuje nějaké externí objekty,
které aktuálně existují nebo je lze vnímat (ta onta), nicméně akce lidského poznávání
jednoduše vždy tyto objekty proměňuje. Nejen že tento postulát je klíčový pro rétoriku, jak
uvidíme dále je klíčový i pro Peircovu sémiotiku. Na začátku jsme hovořili o tom, že rétorika
je tím, co se skrze dynamiku techné odráží fysis. Jakou fysis? Tu, která není poznatelná, nelze
o ní nic vypovídat, protože de facto není (nikdy statická).327 Ale Gorgiás mluví, mluví a
píše328 - stejně jako Platón, a dokonce stejně jako Platón „lahodí“ publiku. Čili možnost
komunikace zpochybněna není, není zpochybněn logos, a to podle Gorgii logos jakožto
vládce: „Gorgiás jako první poznal, že řeč není reflexí věcí, není ani nástrojem - otrockým
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Vycházím zde z překladu a interpretace K. Boháčka (který mj. vychází z článku Newiger, H. J.,
Gorgias von Leontini und die Philosophen vor Sokrates, in: Würzburger Jahrbücher für die
Alertumswisschenschaft V, 1979.), který spis zasazuje i do historického kontextu - kdy se jedná o odmítnutí
tehdejších hlavních škol myšlení. První část spisu je podle něj argumentem proti Parmenidovi, Zénónovi,
Melissovi i Herakleitovi) - myslet bytí a nebytí nelze aniž bychom neupadli do paradoxů, druhá proti
Parmenidovi a Empedoklovi (ani myšlení ani vnímání nejsou zárukou pravdivého poznání), třetí část pak proti
Empedoklovi (je sdělována řeč, nikoliv obsahy mysli - narážíme zde na stejný předpoklad jako výše u
Nietzscheho) a sofistům (časovost situace proměňuje sdělené ve vztahu k myšlenému). Mimo to je Boháčkovou
(a vzhledem k opoře v rozsáhlé literatuře) silnou tezí, že u Gorgii de facto nelze rozlišit dialektiku a rétoriku tato myšlenka je důležitá i pro nás, zejména pro naší interpretaci Peirce.
327
Srov. Spengler, O., Zánik západu, Academia, Praha 2010, str. 109: „Osud je slovo pro vnitřní jistotu,
kterou nelze popsat. Podstatu kauzálního si člověk ozřejmuje nějakým fyzikálním či noeticko-kritickým systémem,
čísly, pojmovým rozčleněním. Ideu osudu sděluje jen jako umělec, podobenstvím, tragédií, hudbou. Jedno
vyžaduje rozlišení, tedy zničení, druhé je skrz naskrz tvořením. V tom spočívá vztah osudu k životu, kauzality k
smrti. “
328
Proto rozhodně nemá pravdu Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 15.
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popisem věcí, ale že je svým vlastním pánem.“329 Člověk, pokud komunikuje je odsouzen
k tomu být vždy nikoliv homo symbolicus (implikující do jisté míry nějakého Člověka, nějaký
fundující subjekt), ale spíše sign-animal (jak se bude vyjadřovat mj. Deely a Sebeok, i to co
člověk „je“ podléhá vždy kairu, nevyzpytatelné a tragikomické fysis). Jak shrnuje Boháček,
„vezmeme-li v úvahu, že nemůže být nic jiného než logos, svitne nám, proč je Gorgiův spis
čistě negativní. Čistý logos, tak jak se jej Leontiňan naučil u eleatů - tedy možnost trvale být a
platit bez rozporu, a je tedy výsostným prostorem zjevování fysis; v každém paradoxu logu
neschopného dostát svým vlastním nárokům dokonalého poznání a pravdivosti, stojíme tváří
v tvář přirozenosti, která není.“330 Takovéto východisko je pro Platóna samozřejmě zcela
nepřípustné, zejména pro jeho vliv na politiku - jakékoliv rozhodnutí, jakýkoliv neměnný
ohled (na dobro) není možný, vše záleží na okamžiku, kterému vládne fysis a to nikoliv jako
princip, ale jako nekonečný „disruptor“. Také proto jsou žáci sofistů a rétorů (a zejména žáci
Gorgii jako Alkibiadés, Ísokratés a Thúkydides) napadáni za svoji politickou „nečitelnost“,
nebo bychom dnes řekli za cynismus a prospěchářský „pragmatismus“. 331 Všimněme si, že
tato hodnocení hrají do karet právě Gorgiovi - abychom někoho mohli označit jako
bezpáteřního pragmatika, je zde předpoklad filosofa s páteří.332 Zůstáváme tak v eleatském
(ontologicky - bytí je, nebytí není), nebo platónském rozvrhu (argumentace opírající své
předpoklady o fundamentální bytí). Jak ale bylo řečeno to je pouze jeden rozměr podobné
skepse - druhý pól, který je spíše než pólem, komplementaritou předchozího; je rozměr
produktivní. Zcela bazálně (a pochopitelně nic není „bazální“) - „otevřeme-li si Peirce ve
vhodný okamžik“, zjistíme, že pragmatismus rozhodně není vždy pragmatismus, tak jak se
mnohdy reprezentuje v rétorické hře dějin filosofie (jejíž pravidla utvářejí nejčastěji vítězové).
Proto je Gorgiova negativní „dialektika“ také vždy důslednou kritikou (rozlišováním)
tyranského principu dynamis (proč je daná figura použita v daném smyslu?). Svět, který
obýváme se tak mění s každým mrknutím oka, proto i řeč, je odrazem nikoliv nějaké
skutečnosti, ale znakové produkce - fysis. Jejím korelátem není vztah k nějaké
skutečnosti, ale k dynamice této skutečnosti, jinými slovy k dynamice semiósis, kdy
jakákoliv věc vždy podléhá danému diskursu, danému větnému režimu, dané znakové

329

Rosenmeyer, T. G., Gorgias, Aeschylos and Apate, in: American Journal of Philology, 76, 1955, str.

231.
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Rétorika a řečnické umění, str. 26. Srov. Segal, Ch. P., Gorgias and the Psychology of the Logos, in:
Harvard Studies in Classical Philology, 66, 1962, str. 99.
331
Mohli bychom také říci, jejich „nečitelnost“, srov. o Thúkydidovi Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a
řeči, str. 78.
332
Srov. Crowley, S., Of Gorgias and Grammatology, in: College Composition and Communication, 30, 3,
1979, str. 279-284.
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produkci. Jsou zde dvě důležité otázky, které můžem Gorgiově filosofii položit a které budou
dále podmiňovat naši úvahu:
První, „doplňující“, na kterou odpovídá primárně „historicky“ Boháček, který ukazuje (stejně
jako McComiskey) spojení jeho rétorických spisů (modelových řečí) s filosofií nebytí, otázka
zní: Proč Gorgiás mluví? Odpovědí je tedy Gorgiova logoplastika.333 Dynastický logos,
(dynastés megas), který je v druhé části Chvály Heleny představen jako logos, mocný vládce,
který vykonává božské činy334 funguje totiž ve dvou základních modech. Jednak v modu
klamu, šálení (apaté), kdy se jedná o řeč básnickou (božsky inspirovanou), jejíž persvazivní
síla spočívá v působení obrazů a vůbec celkové expresivitě (rytmus a akustické vlastnosti).
Improvizující a inspirovaný řečník má tak, podobně jako tragický básník, skrze vytříbenou
techniku použitou ve správný okamžik po vzoru mága335 okouzlit publikum.336 Jinými slovy
se jedná o velkolepý styl určený pro ty, kterým lahodí rétorická pyrotechnika. Druhým
modem je pak přesvědčování, persvazivní stránka (peithó). Pro tento druh logu je pak důležitá
taxis - vhodná figurace argumentů.337 Vhodně namíchaný farmakon338 má mít pak zcela
přesné účinky.339 Lék/jed je pak účinný právě podle toho, jak odráží fysis. „Pravda musí u
Gorgii vždy souviset s řečí, pravdivý může být jedině logos a to v té míře, nakolik je prostorem
k vyjevení fysis. Čím více je fysis v logu manifestována, tím je řeč působivější, mocnější a tedy
pravdivější. Pravda je dynamis, tedy projev moci prolamující se fysis, která se v různých
rovinách projevuje různě: na rovině fyzické silou, na rovině kosmické losem osudu, v řeči
333

Tento termín uvádí Buchheim, T., Gorgias von Leontini: Reden, Fragmente und Testimonien,
Hamburg, 1989 str. xiv.
334
DK B 11.8.
335
Srov. Lyotard, J. F., Rozepře, str. 53: „Od shromáždění se neočekává, že se ujme slova, že se bude
argumentovat, dokonce se ani neočekává, že bude soudit. Epideiktika, slavnostní řečnictví, není dialektikou, ani
soudní nebo deliberativní rétorikou, má spíše blízko k poetice. Nejde o to vyvolat u adresáta věty, ale ony kvazivěty, kterými jsou mlčenlivé pocity. Kdyby se věty skurtečně vynořily, odstranily by dvojznačnost patosu a kouzlo
by se rozptýlilo. (Zde je možné pozorovat, že to, co je ve hře v některých čeledích vět, totiž ve větách poetických,
je právě adresátovo mlčení jakožto sugnál citu.) Mlčení patosu, závrať, kterou popisuje Sókratés, vyplývá
z všudypřítomnosti, která vyznačuje situace jmen na jednotlivých instancích: adresát slyší to, co je o něm řečeno,
jako kdyby tady nebyl, jako kdyby byl zároveň živý jako adresát a mrtvý jako referens, tedy nesmrtelný. (Tuto
všudypřítomnost můžeme nazvat jako naplnění touhy, ale toto označení je metafyzické). Tato skupina
paralogických postupů se v platónském slovníku nazývá metabolé, mimésis, peithó. Předpokládá u adresáta
určitý patický postoj, patheia, schopnost dojetí, metamorfózy (jejímž symbolem je oblak); a u adresanta
zamlžnování, temné narážky (ne já, nýbrž bohové, hrdinové promlouvají z mých úst: prosópopeia mrtvých,
prosópopeia parmenidovské bohyně.)“ (K parmenidovské bohyni jako „garantovi ontologie“, viz níže kapitola o
Lyotardovi).
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Viz k tomu zejména Romilly, J., Magic and Rhetoric in Ancient Greece, Cambridge University Press,
Massachuests 1975, str. 18.
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Lat. Compositio, dispositio, distributio, srov. Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a řečii, str. 69-87.
338
Srov. Scholten, H., Die Sophistik. Eine Bedrohung für die Religion und Politik der Polis?, Akademie
Verlag, Berlin 2003, str. 64-65.
339
K tématu spojení šamanismu, lékařství (Gorgiův bratr Herodikos byl lékař), viz Boháček, Proč Gorgiás
mluví, str. 200 - 207.
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pravdou. Protože se však fysis otevírá skrze kairos - pravý čas - je pravda také limitována
okamžikem: pravda gorgiovského logu je moc nad okamžikem.“340 Ilustrací této perspektivy
pak jsou právě dochované řeči, Chvála Heleny a Apologie Palaméda.
Helena je představena jako zcela nevinná z tohoto důvodu, že když podnikla svou cestu do
Tróje, udělala tak buď z toho důvodu, že tak jednala z příkazu bohů a těm se prostě nemohla
bránit (jsou to bohové), nebo k tomu byla donucena násilím a je třeba ji tak spíše litovat, než
zavrhovat, anebo jednala z lásky. Nejdůležitější v Gorgiově modelové řeči je to, že Helena je
nevinná i v případě, že byla přemluvena:
„Jestliže to byla řeč, která ji přesvědčila a její duši ošálila, není obtížné ji obhájiti a viny
zbaviti. Řeč je mocným vládcem, který zcela nepatrným a zcela nepostižitelným tělem
vykonává věci převeliké; neboť v její moci je zbaviti člověka strachu, odejmout mu zármutek,
vzbudit v něm radost, zmnožit jeho lítost.“341
Rétorika tedy z Gorgiovy perspektivy zvládá „manipulaci“ s duší a tělem stejně dobře jako
bohové a dokáže být mocným strojem donucení, stejně jako láska i řeč svými obrazy dokáže
svést a poblouznit. Jak vidno, argumentace zde spis Peri tú mé ontos jasně připomíná ve
struktuře své „právnické“ (jak uvidíme níže u Lyotarda) argumentace (1. Nejobecnější tvrzení
a důkaz. 2. I kdybychom první důkaz zpochybnili, je zde konkrétní tvrzení a důkaz. 3. I kdyby
byly oba předchozí vyvráceny, je zde ještě třetí, zvláštní důkaz).342 Opět se zde setkáváme s
„fysis jakožto universální nepředvídelnou mocí, jíž nelze odolat a která stojí v základu všech
aspektů světa, našeho jednání i myšlení: přirozenost jako los smrtelníka, přirozenost slabšího
pohlaví, přirozenost naší duše, přirozenost vnímání a těla. Každého dotyčného lze jen litovat,
že se fysis prolomila do jeho života tak tyranským způsobem.“343

340

Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 31 - 32. Boháček dále otevírá otázku, díky které by se daly
sledovat další motivy, vyplývající z této pozice, totiž nietzscheánské (foucaultovské) - je zde totiž otázka,
v jakém vztahu je rétor skrze svůj logos k sobě. Je jasné, že se nejedná o nějaký fundující subjekt na straně jedné
a řeč na straně druhé. Rétor totiž Subjekt je zcela implikován v řeči (mysl je pojata jako uspořádávání - taxis
zkušeností, domnívám se, že nelze hovořit (jako to činí Boháček o „externím“ a „interním“ rozměru), u Gorgii,
zdá se nic jako vnitřek nebo vnějšek není. Srov. Nienkamp, J., Internal Rhetorics: Toward a History and Theory
of Self-Persuasion, Southern Illinois University Press, Corbonate/Edwardsville 2001, který se tomuto tématu
věnuje historicky spíše od F. Bacona dále, nicméně úvod této knihy se věnuje některým motivům antické
„vnitřní rétoriky“ (str. 9-40). Dalším směrem těchto zkoumání může být samozřejmě pozdní práce M. Foucaulta
(kdy „seberétorika“ je jistě jednou z technik utváření já).
341
DK 82 B 11.8., česky Gorgiás, Chvála Heleny (8–9), in: Tribuni výmluvnosti, Odeon, Praha 1974, str.
10.
342
Srov. Gigon, O., Gorgias über das Nichtsein, in: Hermes 71, 1936, str. 190.
343
Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 29.
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Druhá otázka, je dejme tomu peircovská (nepředpokládají některé reálné, ale i diskursivní
objekty silněji svůj znak než jiné), nebo v jiném smyslu inspirována Derridou (jeho
„školometským“ požadavkem dekonstrukce“344 nemá i Gorgiova filosofie nebytí -„negativní
ontologie“- nějaké skryté, pozitivní předpoklady?). Pokud přistoupíme na Gorgiovu
argumentaci, je zde otázka, zda když postulujeme nějakou hierarchizaci dynamis, i když
opřenou o kairos a tragicky neuchopitelnou fysis, proč jen je nějaká řeč přesvědčivější a
mocnější než druhá, některé modely fungují lépe a dokonce vždy, respektive vždy v nějaké
historické situaci. A jak to že vůbec hierarchizujeme? Některé (ať už diskursivní nebo jiné)
objekty si svůj znak tyransky vyžadují a nemění se, jinými slovy co s přirozenými znaky. Ještě
jinými slovy: jazyk je ikonický a bez této ikonicity nemůže fungovat žádná nauka, ani ta
Gorgiova. Na Gorgiu tak do jisté míry lze uplatniti výtku, kterou Platón vztahuje na eristy
z dialogu Euthydémos - totiž, že eristika, pokud nebere v úvahu logiku a koreláty, kterými je
skutečnost (ať už empiricky ověřitelná, nebo logicky správná) tvoří rigidní, sémanticky
uzavřený systém.345 Gorgiova rétorika je samozřejmě mnohem rafinovanější a předestřený
problém řeší postulovaním časovosti rétoriky (kairu). Ukázali jsme, že chtít po jazyku, aby
byl poslušný neměnnému bytí je absurdní, na druhé straně se bytí, které nemá nutně jen
povahu „prolamující se fysis“ vyhnout nelze, protože to, co bychom nazvali jako „objektová
realita“ ovlivňuje (ne vždy a nutně, ale prostě „někdy a často“) formy řeči. I Gorgiovy
modelové řeči operují s nějakou ontologií, která se ne vždy váže pouze ke kairu. Model i
slovník je statický a ontologii musí přepokládat v tom smyslu, že chce-li například rétor
někoho přesvědčit o morálnosti jeho rozhodnutí, vybírá takové modely, které se zdají být
morální. Podle jakého kriteria se však vybírají tyto modely? Lépe řečeno podle jakých
sémantických (ontologických) pravidel je sestaven slovník, ze kterého vytváříme figury?
Tomuto problému se budeme do hloubky věnovat u Peirce, který ač je od Ecových dob
považován za zakladatele neomezené semiois, velkou část svého díla věnoval tomu, aby
vysvětlil její limity. Prozatím se vrátíme zpět k Platónově a našemu čtení Gorgii (které, jak už
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Jak se vyjadřuje ve slavné polemice, ne zcela od věci ač samozřejmě velmi rétoricky Michel Foucault,
který Derridovu dekonstrukci označí za test, který díky tomu, že se zaměřuje na to co je a co není řečeno v textu,
musí každý žák „donekonečna opakovat“. Budeme se tomu věnovat níže, v případě Derridovo čtení Peirce.
345
Solnicov, S., Euthydemus´ Philosophy of Language, in: Robinson, T. M., Brisson, L. (eds.), Plato
Euthydemus, Lysis, Charmides, Proceeding of the Symposium Platonicum, Selected Papers, Sankt Augustin
2000, str. 115 - 122.
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teď víme, nikdy není naše, nebo Platónovo, přesto je nějaké čtení vhodnější a silnější než
jiné346).
Po tomto odbočení připomeňme, že stále sledujeme argumentaci Platónova dialogu a její
analýzu zejména ze strany Bruce McComiskeyho, přičemž jsme ukázali, že první binární
opozice jak ji představuje Platón, je zcela v rozporu s učením historického Gorgii (nemyslíme
věci samotné, ale vždy „o věcech“ - vzpomeňme na Vitanzův návrh: nemyslet sofisty, ale
přemýšlet o sofistech). Můžeme se oprávněně domnívat, že by Sókratovu hru v dialogu na
pravé a falešné bytí rozhodně odmítnul. Je třeba dodat, že McComiskeyho poukazuje na to
(str. 25), že i Platón psal dialog pro nějaké publikum, v tomto případě pro takové, které bylo
anti-demokraticky a anti-oligarchicky naladěno a proto, (mj. tradičně probírané otázky, které
jsme zejm. ve spojení s Ústavou a Euthydémem) nastínili výše, zřejmě zkreslil nauku
historického Gorgii.
(2) Druhou Sókratovou výtkou, je to, že rétorika je lichocením a cílem je vyvolat potěšení
publika, bez ohledu na dobro a nastolení binarity mezi vyučováním a přesvědčováním (opět si
zde můžeme vzpomenout na dialog Euthydémos - správně vyučuje filosof - tj. ontolog Platón,
Sókrates, který zná věci, nikoliv slova). Jak jsme i předestřeli výše, z hlediska filosofie nebytí
ani tato binární opozice by nemohla být přijata Gorgiou jako závazná, jak přesně ukazuje
McComiskey, oproti sofistům (dejme tomu jako Prótagorás), logoplastika neoperuje
s persvazí ve smyslu sdílení nějakých komunálních pravd. Jelikož není možné poznání nějaké
stabilní fysis, nemůže rétor („sofista přebývající v temnotě nejsoucna“) používat nějaký
koncept positivity persvaze - ostatně i v Heleně je persvaze popsána negativně (božská
persvaze, násilná a vilná). Jediné co zbývá je lístost nad tragičností osudu (str. 27.).
Jednoduše, pokud je „cílem persvaze měnit mysl lidí pro dobro nějaké skupiny, Gorgiás
nepraktikuje persvazi, ale rétoriku“ (str. 27), nebo jinými slovy „filosofii nebytí“, která, a
tady se Platón nemýlí, má pohnout (movere) publikem tím, že esteticky působí na jeho duši
(psychagógiá). Nicméně mýlí se v tom, že by do jejího diskursu mohlo patřit nějaké dobro,
346

Výše jsme hovořili o tom, že setkání se sofistikou (v „nejobecnějším“ slova smyslu - tedy sofista cestující učitel) sebou nese výzvu, setkání se s problematicky redukovatelným, podobně je tomu pohlédneme i na
Gorgiovi žáky: „Gorgiova logoplastika, filosoficky fundovaná ´filosofie nebytí´, představuje ideální základní
teorii rétoriky jako universálního umění řeči, zahrnujícího jednotným záběrem všechny oblasti veřejného i
soukromého života. Že ovšem bylo toto propojení logoplastiky s politickými tendencemi založeno pouze na
Gorgiově osobnosti a životních zkušenostech, ukazují jednak žáci, kteří zdůraznili apolitickou podstatu
gorgiovské rétoriky (Pólos, Agathón, Likymnios), jednak žáci zastávající zcela opačné politické názory než jejich
mistr (Alkibiadés, Kalliklés), a naopak další, kterří Gorgiovo stanovisko z velké části převzali (Menón,
Thúkydidés). Ke zvláštnímu prolnutí všech těchto otevřených možností obsažených v Gorgiově myšlení došlo u
jeho nejvýznamnějšího žáka Ísokrata, jenž na komplexní nauku svého učitele navázal zejména směrem
k praktické výuce rétoriky jako ´občanské filosofie´.“ Boháček, K., Rétorika a řečnické umění, str. 40.
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nebo vůbec cokoliv co je „mimo“ a strukturuje rétoriku.347 Fysis rétoriku nestrukturuje (nebo
spíše nehierarchizuje), ale neustále proměňuje (otázka je co vůbec umožňuje toto proměnu, je
pro Derridu otázka nepatřičná - ptáme se po nějaké esenciální diferenci, pro Peirce, jak
uvidíme níže, zásadní).
(3) Z uvedeného je jasné, že i poslední vyvrácení Gorgii je vyvrácením figury figurou (kdy
Gorgiás souhlasí s opozicí jazyk versus obsah) a zřejmě záměrným parodováním historického
Gorgii Platónem. Ten by těžko připustil, že techné musí zahrnovat nějaký mimolingvistický
obsah a jazyk který jej tlumočí (Gorg. 453a-455a, McComiskey, str. 29.). Rétor z hlediska
historického Gorgii rozhodně neučí „velké věci“ v platónově smylu (455a7). Vyučovat
správné věci a správná rétorika náleží pouze filosofovi (srov. Faidros 260a), jelikož ten
studuje pravdu, oproti studiu jazyka a tedy mínění u rétora, pro kterého je logos/fysis jak
součástí techné, tak logu samého - viz na začátku uvedený Fishův komentář.348
Když se na McComiskeyho argumentaci podíváme zpětně, zjistíme, že před nás jsou
postaveny tři důkazy, které jsou negativně vyvráceny – zůstává tak vzrušující filosofickou
spekulací, zda Platón neudělal tento krok úmyslně - ovšem se tím také před nás staví
opět téma figury ve své naléhavosti, předestřené na začátku. Pokud použil Platón tuto
figuru, v jakém ji použil smyslu? Použil ji, aby učení historického Gorgii vyvrátil (na rovině
toho, že se předpokládá, že čtenář fandí Sókratovi), anebo naopak „potvrdil“ (čtenář je
fanouškem Gorgii)? Věc (lék/jed) je jednoduše nerozhodnutelná ať už z toho důvodu, že se
jedná o postulát neměnné pravdy, nebo radikálně antifoundationalistické rétoriky.
„Literární“ rozměr textu se tak zdá nikoliv jako pavučina, kterou je třeba odejmout, abychom
se dostali k ontologickému rozměru, k pravdě atd. Rétorika („literárnost“) zde hraje
naopak rozhodující úlohu. Kde jinde pak se má filosofie objevit než v takovéto Rozepři.

IV. Lyotard a smějící se filosofové.

347
348

Viz str. 30, pozn. 108.
Str. 25.
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Lyotard je důležitý pro naši úvahu z jednoho jasného a důležitého důvodu - pokouší se
postihnout možnosti a limity filosofie skrze interpretaci sofistiky (jak už jsme nastínili na
začátku naší úvahy). Sofisté (a je třeba říci, že Lyotard se nesnaží držet „historické“ rozdělení
nebo vymezení mezi rétorikou a sofistikou349) jsou pro něj společně s jejich hrou s logickými
kategoriemi výrazy myšlení vzpírající se totalitním nároků filosofie. Lyotard se začal sofisty
zabývat na konci šedesátých let. Vedle zájmu o logiku a paradoxy tehdy napsal krátké
pojednání o Gorgiovi, avšak větší ucelenou práci věnoval sofistům v letech 1974 a 1976, kdy
přednášel na Paris VIII o Nietzscheovi a sofistech. Přednášky pak zpracovává do článku Sur
la force des faibles.350 Hlavní dílo věnované této problematice je však bezesporu Rozepře, kde
se autor po vzoru Wittgensteinových logických zkoumání pouští do diskontinuálního eseje,
majícího strukturu nekončícího dialogu. Filosofie je zde od toho, aby rozepře351
dosvědčovala, nikoliv aby byla jejich arbitrem. Lyotardův text tak plyne v neustálém
posouvání se z nějakého striktně hodnotícího a konečného stanoviska. Ačkoliv je pravda, že
postmoderna a poststrukturalismus jsou nálepky slučující pod sebou rozlišné autory, můžeme
říci, že tento pohyb je vlasní jak Lyotardovi, tak Derridovi, Deleuzovi nebo Sloterdijkovi:
nebýt si jist ve svých pravdách, neustále je přehodnocovat, poukazovat na jejich konstrukci,
nesázet stromy, být neustále kritický k vlastní kritice - avšak jde vždy o činnost místo
maximy.
V současném a minulém akademickém diskursu se Lyotardově interpretaci sofistiky, vedle
zmíněných autorů jako Victor J. Vitanza (který ostatně je mimo to, že je profesorem rétoriky a
angličtiny i profesorem „na Lyotarda“352) a Bruce McComiskey, intenzivně věnuje JeanMichel Salanskis353 a zejména Keith Crome, která věnovala vztahu Lyotardova myšlení a
sofistiky ucelenou studii. Za mnohé podněty také tato úvaha vděčí obsáhlému sborníku,
komentáři přístupů francouzského myšlení dvacátého století k antice (zejména k sosfistům,
Platónovi a Aristotelovi), který editovala Barbara Cassin (která sama je Lyotardem ostatně
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Viz výše. (Jak jsme uvedli, být považován za sofistu odmítal jak Gorgiás tak jeho žáci - jako například
Ísokrates).
350
Crome K., Lyotard and Greek Thought I: Sophistry, str. 1-2. Viz Lyotard J. F., Sur la force des faibles,
in: L´Arc 64, 4- 12.
351
„Na rozdíl od pře (litige) by rozepře (différend) byla případem konfliktu mezi (přinejmenším) dvěma
stranami, který by nemohl být rozsouzen spravedlivě, protože chybí pravidlo souzení aplikovatelné na obě
argumentace (...) Titul (Rozepře) má naznačit, že nějaké univerzální pravidlo souzení mezi různorodými žánry
chybí.“ Lyotard, Rozepře, str. 19.
352
Lyotard Chair, European Graduate School (EGS).
353
Viz zejména Salanskis, J.-M., Paradoxes, singularité, systémes, in: Critique, č. 33, 1979, str. 649-656,
dále Genéses „actuelles“ et genéses sérielles de l´inconsistant et l´heterogene, in: Critique, č. 34, 1978.
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mnohdy citována354). Narozdíl od svých nejznámějších současníků (Foucaulta, Derridy a
Deleuze355) Lyotard de facto nepublikoval žádný text věnovaný přímo antice.356 To (a to i
v českém prostředí) do jisté míry vedlo jednoduše k tomu, že je Lyotardův zájem o antiku
mnohdy přehlížen.357 Lyotard je tak mnohdy až učebnicově interpretován jako ikona
„postmodernismu“, zejména pro dvě rozšířené studie Postmoderní situace a Postmoderno
vysvětlované dětem. V „lepším“ případě je pozornost věnována Rozepři, avšak zejména
aspektům tohoto díla, které jsou spojeny s Hegelem, Kantem, Wittgensteinem a
Heideggerem.358
Po poměrně obsáhlém historickém exposé se tedy dostáváme k jednomu z klíčových topoi
naší úvahy. J. F. Lyotard se sofisty dlouhodobě zabýval, zejména z toho důvodu, že v nich
viděl jistou protiváhu totalizujícím nárokům akademického (platónského) diskursu, jehož
některé postupy jsme explikovali v předchozích exkursech. O problému historické
interpretace sofistiky jsme pojednali výše, stejně jako jsme se pokusili navrhnout vlastní
interpretační optiku. Je třeba dodat, že je Lyotard „historizujícím“ myslitelem - není možné
oddělit interpretaci tradice od jeho „vlastních“ filosofických úvah (a je to vůbec u nějakého
filosofa možné?). Podobně jako např. Foucaultovi (a dalším filosofům, kteří historii namířili
proti Dějinám) slouží Lyotardovi historie jako interpretační rámec poukazující na limity
filosofického myšlení. Lyotard se však od jeho nejslavnějších současníků odlišuje - je velmi
odolný vůči populárnímu strukturalistickému slovníku, je dalek toho, aby stanovil nějaký
princip, nebo ne-princip (jako Derrida), nechce filosofické myšlení cele deteritorializovat
nebo rizomatizovat (filosofie je pro něj stále platným kritickým konceptem), v historii nechce
stanovit nějaké nutné zlomy, které zabraňují tomu porozumět minulosti. Avšak je třeba říci,
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Cassin, B. (ed.), Nos Grecs et leur modernes: Les Stratégies contenporaines de l´antiquité, Seuil, Paris
1992; dále viz Cassin, B., Who’s Afraid of the Sophists? Against Ethical Correctness, in: Hypatia, ročník 15, č.
4, 2000 (Přel. Charles T. Wolfe), str. 102-120.
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Máme zde na mysli Derridovy texty věnované Platónově lékárně, Deleuzovu Logiku smyslu, kde se
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Paris 1986, a Lecons sur analytique du sublime¸ Galileé, Paris 1991,; posmrtně vydané dílo Augustinovi: La
Confession d´Augustin, Galileé, Paris 1998; a Malrauxovi: Signé Malraux (1996) a Chambre Sourde:
L´antiestethique de Malraux (1998).
357
A to i např. citovanými pracemi K. Boháčka, které se sofistům a rétorice v českém prostředí věnují
nejintenzivněji.
358
Ostatně i český - po jiných stránkách vynikající a přesný překlad a komentář do jisté míry sofistickou
tématiku „odinterpretovává“, a to zejména pod vlivem díla Jana Patočky.
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že obdobně jako Deleuze myšlení „pragmatizuje“359 (a to stejně jako Deleuze velmi svébytně
a stejně radikálně). Poukazuje na paradoxy, konstrukce a předpoklady, které sebou filosofické
myšlení nese, a v důsledku užívá působivou rétoriku založenou na zmíněné historizaci
myšlení. Právě v kritické reflexi tradice, kdy neustále osciluje mezi několika body:
historizujícím čtením (např. Kanta a sofistů), nečekanými spojeními (sofistů a Wittgensteina)
a hledáním invariantních problémů a pravidel na poli filosofie, tkví síla jeho vlastního
„projektu“, jeho vlastní bedýnky s nářadím, který, pokud si můžeme dovolit generalizaci,
spočívá zejména ve vyrovnání se s tím, co označily dějiny filosofie jako (zejména
politický) „nihilismus“ (a který je druhým dechem spojován se svým „otcem“, Gorgiou z
Leontin).
Lyotard se věnuje v Rozepři zejména dvěma „sofistům“ – Prótagorovi a Gorgiovi, ale také
Anthisténovi, a pochopitelně Platónovi a Aristotelovi. V Prótagorově případě ho zajímá
paradox učitele a žáka, který v mnohém strukturuje Lyotardovo další uvažování o vztahu
logiky, času a výroku a nároku na poznání výroku:
„Říká se, Prótagorás požadoval jednou od žáka Euathla svůj honorář, a protože tento žák protestoval,
že nedosáhl sebemenšího vítězství, Protagorás odpověděl: Jestliže mám vyhrát já, budeš mi muset
zaplatit, protože tím, kdo vyhrál, budu já: a jestliže vyhraješ ty, tak budeš muset zaplatit proto, že tím,
kdo vyhrál, jsi byl ty.“ 360

Je nutno dodat, že paradox je v Lyotardově čtení vlastně ahistorický přesto zásadním
způsobem odkazuje k otázce časovosti. Proč ahistorický? Paradox je totiž starší než
Protagorás, pochází nejspíše od Koraxe a Teisii, je však třeba říci, že Lyotardovi nejde o
historickou přesnost jako právě o nastolený problém, kdy Protagorás proměňuje alternativu
v dilema (jak je možné tvrdit, že Euathlos vyhrál, když vždycky prohrál?). Protagorás využívá
„možnosti věty pojmout sebe samu za své referens“ (str. 31361). Lyotard obratným způsobem
opouští interpretaci paradoxu, kterou nabízí logika, zejména Russelova teorie typů Prótagorův paradox je z hlediska logiky konfúzní z toho důvodu, že Protagorás „směšuje
modus (deklarativní prefix: Euathlos říká že) a dictum, univerzální tvrzení denotující určitou
skutečnost (Euathlos nevyhrál ani jednou)“ (str. 32.). Z hlediska teorie typů je tato věta
chybná, jelikož výrok (rozhodnutí sporu), který se vztahuje k určitému celku výroků (soubor
359

Pokud odhlédneme od „naší“ interpretační mřížky, tak se Lyotard mnohdy odvolává např. W. Jamese.
Srov. Crome K., Lyotard and Greek Thought I: Sophistry, str. 8-9, dále viz Williams, J., Lyotard: Towards
postmodern philosophy, Polity Press, Cambridge 1998.
360
DK 80 A1, A4.
361
Odkazy na strany v závorkách se týkají výše několikrát citované Rozepře.
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předchozích rozsudků), nemůže být částí tohoto celku - porušuje princip bezespornosti a nelze
rozhodnout o jeho pravdivostní hodnotě (Ibid.). Podle Lyotarda však i logika je diskursem, a
to diskursem, který jako svoji finalitu bere axiomatický systém rozhodující o pravdivostní
hodnotě věty. Rétorika nebo filosofie dosvědčující rozepře však může otevřít jiná
interpretační prismata než „pohrdání sofistou“.
Primárně je to problém časovosti a časové extrapolace dilematu. Spor se odehrává
v neurčitém čase a vztahuje se k celku, který má povahu řady. To znamená, že aktuální pře
mezi žákem a učitelem se vždy vztahuje ke přím předchozím a zjištění pravdy tak závisí na
daném okamžiku, „nyní“. Síla paradoxu pak spočívá v neslučitelnosti (pohybu) časů Prótagorovo „nyní“ není stejné jako „nyní“ jeho žáka: „Budeme-li je situovat ve vztahu
k libovolnému počátku, t0, žákovo nyní budeme označovat jako t1 a Prótagorovo jako t2, ale
libovolný počátek, je právě tím, čemu říkáme nyní. V tomto ohledu Prótagoras tedy jen využil
možnosti, kterou mu dává časové deiktum ´nyní´ tím, že je schopno být zároveň počátkem
časových řad i zároveň prvkem těchto řad.“ (str. 33). Pro Lyotarda je pak diskursem, který
tuto větu může akceptovat nikoliv logika, ale fyzika, proto potom „věty tvoří fyzické
univerzum“, a jsou-li pojímány v pohybu (jak to činí právě typ sémiotiky/rétoriky, který
sledujeme, nebo jak to činí Lyotard) „tvoří nekonečnou řadu“ (Ibid.). Jinými slovy, věty jsou
v pohybu stejně jako znaky podléhají - nebo jsou součástí - semiosis (o tom dále). Znovu se
tak objevuje problém z úvodu (Sofisté: osvícení nebo zatracení?), který Lyotard popisuje
jako historicismus a dogmatismus. Pro historicismus („objektivní historiografii“) je věta
vždy součástí toho, k čemu se vztahuje (je součástí referens), pro dogmatismus naopak je věta
ahistorická a součástí referens nikdy není (platí nezávisle na referens). Lyotardovo řešení
(kritické) je inspirováno Kantem: řada vět, která „tvoří svět, zejména svět lidské historie, není
konečná ani nekonečná“ A proč je tedy historie „diskursivní“?362 Jednoduše proto, že je ve
„fyzickém“ pohybu, stejně jako její věty, jak Lyotard grandiózně uzavírá, „tvořena soudy,
které jsou samy souzeny“(str.34).
Vedle paradoxu učitele a žáka zajímá Lyotarda dále Gorgiás a jeho spis Peri tú mé ontos,
jemuž jsme se věnovali výše. Gorgiovu argumentaci situuje do role právníka (což je, jak jsme
ukázali výše, „historicky“ velmi přesné). Usporádání (taxis) Gorgiova argumentu je stejně
jako jiná obhajoba negativní (Prokurátor: Udělal to! Obhájce: Neudělal!). A jak jsme popsali,

362

Srov. počáteční úvahu o historiografii sofistiky.
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i v případě „historickém rozvrhu“ (viz výše nejen Boháčkovu interpretaci Gorgiova spisu jako
negace Parmenida aj. tradice).
Tak tedy: něco je - nic není; je to postižitelné - není to postižitelné; je to sdělitelné - není
to sdělitelné. Argumentace, kterou paradox představuje, se tak podobá předchozímu dilematu
učitele a žáka - formuluje své závěry inverzivně, každý jako „platný“ i „neplatný“: „Gorgiás
´zastává´ Parmenidovu tezi. Místo aby se však přidržoval zjevení bohyně, pokouší se tezi
dokázat a tím ji ničí. Jeho závěr je: ´Není možné bytí ani nebytí´. Uvažuje takto: ´Neboť
jestliže nebytí znamená nikoli být (jak píše Parmenidés), pak nejsoucno by neméně než
jsoucno bylo. Nejsoucno totiž nejsoucnem je právě tak, jako jsoucno je jsoucnem, takže
skutečné věci (ta pragmata) právě tak jsou jako nejsou´. K tomuto dodává: ´Ale jestliže
nicméně nebytí je, pak bytí jakožto jeho protiklad není. Jestliže totiž nebytí je, pak bytí by
mělo nebýt´. Pak by tudíž nebylo nic, ať už by bylo bytí a nebytí totožné, či nikoliv. Jsou-li
totožné: tu bytí je nebytí; a nejsou-li: ty bytí není nebytí a je tvrzeno jen zdvojenou
negací“ (str. 45).363 Paradox zde podobně jako ten předchozí čerpá svoji rétorickou sílu
z toho, že jazyk nám neposkytuje nějaký neutrální čas k rozhodnutí dilematu. Lyotard tak
vedle zmíněných autorů svojí interpretací přidává další argumenty pro interpretaci spisu O
nebytí jako „základu“ Gorgiovi an-archické364 rétoriky. Hrozivost tohoto argumentu
(hrozivost „nezakotvenosti“ logu), jejíž kritice věnuje Platón velkou část svého díla, spočívá
v tom, že logos bytí nebo nebytí nevyvrací, ale dělá z nich „určitou čeleď vět“ (Ibid).
Lyotardův závěr je tak následující: ontologie (v Gorgiově pojetí) je tak poesis, je určitým
diskursivním žánrem, který se jednoduše neřídí koreláty, kterými se řídí dialektika (ať už jako
platónská metoda dělení, nebo hegeliánská spekulace). Z Bohyně, tím, že její odebráno
zjevení a je nahrazeno rétorikou (z bytí a nebytí se stává teze a antiteze), se tak stává partnerka
do dialogu, nebo ještě spíše do soudní pře: „jestliže tedy není nic, pak všechno říkají důkazy
(...) Otázka reality se klade v tomto aspektu zároveň nihilistickém a logologickém a takto ji
musíme zkoumat. Bohyně nám realitu neukazuje prstem, je třeba ´ji dokázat´, tj.
vyargumentovat a předvést jako to, co se má tak a tak, a je-li jednou zjištěna, je určitým
stavem referens kognitivních vět“ (str. 46). „Naší terminologií“ řečeno, podléhá kairu
363

Srov. Výklad Parmenidovi básně in: Umlauf, V., Synopse historie a koncept dějinnosti, str. 45-47, dále
srov. Ibid. Str.106: „Základ bytí je u Parmenida dán díky pravdomluvnosti bohyně, která svým božským slovem
odděluje jsoucí od nejsoucího. Tímto novým základem se u sofistů stává člověk díky schopnosti měnit realitu
slovem, a tak ji činit užitečnou mocensky i filosoficky. Historie naplní program nové epochy tím, že nový princip
zjevování vztáhne nikoliv ke schopnosti měnit realitu slovem, ale k apodeikticky vykázanému celku lidskkých
záležitostí.“
364
Jak uvádí Lyotard (str. 45), Gorgiás „nezná“ nebo spíše záměrně útočí na to, co Hegel později definuje
jako imanentní rezultát této argumentace (není bytí ani nebytí), který je motorem hegeliánské dialektiky a které
předpokládá nějaké absolutní (foundationalistické) zakotvení myšlení.
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(fyzickému universu vět, souzení souzení) a tento stav „nebrání tomu, že prostě ´nic
není´“ (Ibid.). Lyotardova odpověď na toto trilema je, jak si ještě níže ukážeme,
„peircovská“ - nejenže je třeba „potvrdit jsoucí“ (jak říká Lyotard „realitu referens“) - nikoliv
však způsobem metafyzickým (upadli bychom do popsaných paradoxů), ale sémiotickým, je
třeba obrátit pořadí - čili je třeba začít od „třeťosti“ (Peircovým kategoriím a jeho
„nezamýšlené dekonstrukci“ Gorgii se budeme obsáhle věnovat v příslušné kapitole): „je tu
někdo kdo označuje (signifikuje) příslušné referens a někdo kdo je schopen chápat větu, která
je signifikuje; referens je signifikovatelné, existuje“ (Ibid.). A jelikož je Lyotardova odpověď
„peircovská“, je i „pragmatická“. Nelze totiž podat důkaz o realitě referens, pokud se
nerespektují pravidla dokazování: „Ta určují universum kognitivních vět, to znamená,
připisují určité funkce instancím, jimiž jsou referens, adresát, adresant a smysl“ (str. 47.)
Dokazování je v tomto pojetí připisování funkcí instancím. Lyotard udává příklad, kdy se od
adresanta očekává, že se bude snažit se s partnerem dialogu (adresátem) dohodnout o smyslu
referens, o jakém se jedná, že mu vysvětlí smysl výrazu, který chce ukázat. Sókratovsky
(platónsky) se od adresáta očekává, že bude s adresantem souhlasit, pokud nemá námitek
(Arciže Sókrate!), pokud se podle Lyotarda dosáhne shody, máme zde dobře utvořený výraz.
Lyotard samozřejmě nenásleduje Platóna do vod, kde dobře utvořený výraz je zakotven mimo
diskurs (má ohled na dobro), ale je vlastně stále „gorgiovcem“. Historický Gorgias by zřejmě
proti této pragmatické maximě nic nenamítal. Je třeba dodat, že Lyotardovo řešení de facto
není řešením typu „odmítnutí“ paradoxu, ale formováním jeho „pozitivní obhajoby“.
V moment, kdy Lyotard formuluje své „řešení“, Gorgiovu interpretaci „neruší“ (protože o
skutečnosti nelze říci nic, co by ji už nepředpokládalo, str. 70.), ale rétoricky „obchází“ - tedy
de facto zůstává v negativní dialektice, nicméně afirmuje její skeptickou produktivní sílu.
Nakonec i adresant a adresát, kterými je Lyotard sám (jak jsme uvedli na začátku, v Rozepři
jde o přesvědčení, persvazi, jakousi „seberétoriku“), jsou rétorickou figurou (srov. např. § 227
a 228). I tady je ale Lyotard opatrný, aby neupadl do dilematu je/není: zlá vůle totiž nespočívá
v tom, zda někdo popírá existenci plynových komor, ale v tom, že se vzdává vůle
přesvědčovat. Smysl (jeden ze smyslů) Rozepře je vzhledem ke svému úvodu evidentně
etický - podobně jako jsou paradoxy sofistů (Protágorův člověk, Gorgiova filosofie nebytí).
Zda jde, nebo nejde o vyvrácení, které Lyotard (snad rétoricky) proklamuje, zůstává
otevřenou otázkou a filosofie (filosofický text) dobrovolně dosvědčuje rozepři: „jestliže věta,
která tvrdí, že věda je ve skutečnosti rétorikou, je vědecká, platí jedno z dvojího: buďto je ona
sama rétorická, protože je vědecká, platí jedno z dvojího: buďto je ona sama rétorická,
protože je vědecká a nemůže dokázat ani realitu svého referens, ani pravdivost svého smyslu.
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Nebo je prohlášena za vědeckou, protože rétorická není: a v tom případě tvoří výjimku z toho,
co prohlašuje (...)“ (str. 47-48.)
Ještě k tématu žaloby, obhajoby a soudní rétoriky - Platónova Apologie, jakýsi logos
basilikos filosofa. Pokud jsme identifikovali jako jeden ze smyslů Lyotardovi úvahy jako
etický (kdy hlavním problémem je téma exkomunikace, neboli již zmíněné: zbavení
komunikace ve jménu komunikace samé), není náhodou, že si za další „oběť“ svých
poznámek z četby vybírá právě nejslavnější proces, který kdy byl s filosofem veden.
Nebudeme se rozhodně pouštět do subtilní analýzy Platónova dialogu, zajímají nás pouze
motivy rozprostřené výše - vztah Sókrata a sofistů a stanovení Bohyně jako partnerky
dialogu, čili rétorika jako forma bezbožnosti. Obvinění vznesená (v Platónově dialogu
Melétem a „historicky“ Aristofenem v Oblacích) proti Sókratovi (Obrana Sókrata 18b, 19 bc, 23d) nebo Sókratovými slovy „pověst, které se obává“, jsou, že zkoumá to, co je pod zemí
a na nebesích, že dělá ze slabého argumentu silnější a že učí nevěřit v bohy. Tato obžaloba by
se tak týkala (podle Aristotela, Rét. II. 1402a) již zmíněného Koraxe, a zejména Prótagory (a
potažmo autora Dissoi logoi). Lyotard (a velké množství zpráv z antiky365) pak poukazuje na
to, že bezbožnost je vytýkána Prótagorovi, jehož knihy byly v Athénách spáleny. Oproti
Sókratovi, který přináší tragickou, fatální oběť obci, sofista neeticky (jakožto cynický sofista
pochopitelně) před stíháním prchl (a zřejmě při úprku zahynul),366 triádu velkých procesů
zahrnuje Ísokratés, který podobnému obvinění jako Sókratés a Prótagorás čelil na svá stará
kolena ve věku dvaaosmdesáti let.367
Lyotard poukazuje na zmíněnou bezbožnost (která je svázána s rétorikou) jako jednu
z hlavních otázek, se kterými se Platónovo dílo potýká. A Protágoras a Gorgiás na jedné
straně a Sókratés na straně druhé nám mohou posloužit jako figury úvahy, znaky zastupující
žánr vět „rétoriky“ (jak uvádí Lyotard: žánr logologu) a „ontologie“ (žánr ontologu).368
Ontologie, která podle Lyotarda nestrpí dualitu cest, předpovídá nevyzpytatelné osvícení,
které vyslechl Parmenidés z úst bohyně, totiž že bytí je myšlením: „Ontologická věta je
nejprve větou přijatou a ten, kdo myslí bytí, je adresátem, svědkem. Z tohoto aspektu řečník,
sofista předvolává svědka a vyžadují předložení jeho důkazů. Žádné nemá; buďto neexistuje
vůbec žádné referens nebo není postižitelné, nebo konečně není sdělitelné“ (str. 52). Stejně
365

DK 80 B4, A 12 ad.
Srov. Patočka, J., Sókratés, SPN, Praha 1990, str. 36, 53-54.
367
Více viz Boháček, K., Ísokratova praktická filosofie a její závislost na Gorgiovi z Leontin, str. 79-80.
368
Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 67 (ontologie jako pragmatika, viz Smith, B., Ontology, in:
Floridi, L. (ed.), Blackwell Guide to Philosophy of Computing information, Blackwell, Maiden 2003).
366
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jako mluví Gorgiás o nebytí, podle Lyotarda i Prótagoras hovoří o bozích, když říká, že
v horizontu lidského života není možné rozhodnout rozepři, zda jsou, nebo ne. Pro Platóna
(Sókrata) a ontologii „zjeveného“ to samozřejmě představuje výzvu - „To i ono se stalo
určitými referens, instancemi, které je třeba stanovit. Nový diskurs je proto prohlášen za
bezbožný; neodvolává se na zjevení, nýbrž vyžaduje vyvrácení (´falsifikaci´), aby mohla být
zjištěna skutečnost referens. Bezbožnost spočívá v tom, že povinností důkazu je na instancích
adresanta a adresáta. Slovo logos mění svůj smysl. Není již slovem přijímajícím, ale slovem
argumentujícím.“ (str. 52) Ontologie je jinými slovy bezbožně rétorizována, potažmo
pragmatizována (falibilismus a falsifikace) - totiž „jestliže tedy není nic, pak všechno říkají
jen důkazy“ (str. 46.). Lyotardova (gorgiovská, „kacířská“) argumentace je následující:
„Bohové buďto nejsou adresáty našich vět, nebo jsou-li, neodpovídají na ně a nejsou našimi
partnery v rozhovoru, nebo jestliže odpovídají, dají se podplatit a podléhají vášni, nejsou
spravedliví. Tedy: nejsou; jestliže jsou, jsou němí; jestliže mluví, říkají to, k čemu je
přimějeme, aby řekli.“ (str. 54.) Bezbožnost tohoto prismatu je pak v tom, že řečník je de
facto „silnější“ a „hrozivější“ než samotní bohové, adresuje jim sdělení: jste méně silní než já,
který existuji, mluvím a říkám, co chci říci369. Síla této rétoriky spočívá v tom, že řečník
nemluví „k bohům“, ale „mluví o nich“ (viz výše Vitanzova úvaha „o sofistech“). Takovouto
úvahu, kterou můžeme pod argumenty zmíněných „sofistů“ nalézt, by Platón (a
Aristofanes370) zřejmě považoval za formu hybris.371 Nicméně, jak Lyotard dovozuje, ani
Platón jednoduše nemůže mimésis zrušit - může jí kritizovat (obraz jako žalostný artefakt
zmnožující ontologickou bídu tím, že zdvojuje chatrné smyslové jsoucno), ale nakonec s ní
musí uzavřít dohodu, člověk totiž „nepostihuje věci samé, ale jejich obrazy. Kdyby je
postihoval, nebylo by zapotřebí mluvit, formulovat věty. Anebo kdyby se nemluvilo, nemuselo
by se nic napodobovat. Mluví se pro nedostatek toho, o čem je řeč. Řeč je znakem toho, že
člověk nezná bytí jsoucího. Jestliže je zná, je sám jsoucím, a nezůstává nic než mlčení (List
VII, 342a-d). Napodobení je něčím klamným, stejně jako idol, eidolón; je-li však chápanáno
jako eikos (pravděpodobné), je také ukazatelem na cestě pravdivého ´vlastního´ (Faidros
261372)“ (str. 55). Lyotard pak dovozuje, že Platónovi (minimálně ve Faidrovi a Ústavě) jde o
to zabezpečit „pravidla zdání“ - nikoliv úplně mimésis odmítnout, ale vytvořit natolik vhodné
369

Srov. Descombes, V., Stejné a jiné, str. 80 – 81.
Pro podrobnou interpretaci analogií mezi Aristofanovými a Platónovými názory na paideia, viz Crome
K., Lyotard and Greek Thought I: Sophistry, str. 24 - 30. Crome analýzu uzavírá slovy (str. 30): „Platónské texty
sdílí stejné strukturální výtky vůči vzdělávání a politické výchově sofistů jako Aristofanova Oblaka“.
371
Vzpomeňme zde na Aristofanovu řeč z dialogu Symposion, 189a-193e.
372
Je třeba upozornit, že v Lyotardem citované pasáži Faidra se odkazuje k termínu psychagogía, kterému
jsme se věnovali výše.
370
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formy, které dávají vznik nejvhodnějším napodobeninám: „kanonické věta platónské poetiky
by nakonec zněla: Klamu tě tak málo jak je to jen možné“ (Ibid. 55., srov. Ústava 352-355373).
Této úvaze se budeme ještě dále věnovat v závěru ve spojení s Platónovým dialogem Faidros
a Deleuzovou myšlenkou režimu znaků - některé otázky jsme tematizovali výše v exkursu o
dialogu Sofistés. Na tomto místě je však třeba říci jednu zásadní věc, která snad osvětlí, proč
se tak obsáhle věnujeme Lyotardovi - Lyotard totiž, jak je vidno vykládá Platóna nikoliv
„idealisticky“ (jako např. Vitanza, který chce vidět v dialektice onu brutální očistu), ale
„pragmaticky.“374
Tato pragmatika375 se konstituuje v problematice ztráty, nebo zanikání referens. Lyotard tak
dělá „úkrok“ od Platóna k Aristotelovi, který podle něj de facto jako první
„systematicky“ traktuje pravidla tvoření a navazování vět a podávání důkazů (v Topikách, O
Sofistických důkazech a v Rétorice) - jak Lyotard dodává: tato pravidla mají „daleko k tomu,
aby byla pevně stanovena a aby byla předmětem konsensu i pro ty, kdo v diskusi hledají
pravdu“ (str. 56). Základním pravidlem (signálem) pravdy je tak shoda (homología) mezi
partnery dialogu - tento pohled (řekněme „platónský“ nebo „sókratovský“) se odlišuje od
pozice zastávané rétory (kde pravdivost je dána svědky). Jinými slovy jde o identifikaci
referens bez třetí strany (soudce). Lyotard věnuje této figuře - vyloučeného třetího (pohyb od
lidských svědků k tematizaci toho co je to opravdová moudrost376) zvláštní pozornost.
Lyotard však tuto figuru (vytrácení se třetího) posouvá dále, řekněme ve prospěch
„psaní“ (opět se tomu budeme věnovat níže). Lyotard se obrací k otázce figury a figurace
(v linii naší úvahy tedy rétorizace, nebo „tropologizace“) Platónova psaní. Platón podle
Lyotarda totiž v některých dialozích (jako příklad uvádí dialog Theaitétos,377 avšak figury,
ve kterých Autor „mizí“ z textu, nalezneme i jinde (např. ve zmíněném Prótagorovi). Je
373

Srov. Boháček, K., Záhadná filopoesie, in: Vrabec, M. a kol., Filosofické reflexe umění, Togga, Praha
2010, str. 21-23.
374
Srov. Rozepře str. 65: „Diskursivní žánry určují to, oč běží, podřizují věty různému režimu jediné
finalitě: otázka, příklad, argumentace, vyprávění, zvolání jsou v soudní rétorice různorodými prostředky
přesvědčování. Z toho nevyplývá že rozepře mezi větami by byly eliminovány. Každá z nich může být
východiskem jiného diskursivního žánru s jinou finalitou. Diskursivní žánry jenom přesouvají rozepři z roviny
režimů do roviny účelů. Ale to, že je možno více způsobů navazování, neimplikuje přece, že je mezi nimi rozepře?
- Implikuje “
375
Historické genezi a divergenci samotného pojmu se budeme věnovat níže zejména v kapitolách
věnovaných Peircovi.
376
Viz např. Obrana Sókrata, 17a. Podrobná analýza této figury: Crome K., Lyotard and Greek Thought I:
Sophistry, str. 33 - 37.
377
Podle Lyotarda je dialog příkladem dokonalé mimése - pozná se „podle toho, že se spisovatel vytrácí,
že Eukleidés zůstává skryt. Athéňan ze Zákonů ponechává alespoň ve svém monologizovaném dialogu znaky
simulace. Nyní se však i Platón podobně vytrácí jako spisovatel z dialogů, které čteme (a které mu
připisujeme).“ (str. 59)
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ostatně příznačné, že mnozí badatelé tuto rovinu textu nazvou jako „dramatický rámec,“ nebo
podobně, který musí být interpretován vždy v nějakém ontologickém rozvrhu (z hlediska
rétorického čtení textů je také někd těžké určit co znamená karteziánské zaklínadlo „textové
evidence“). Tedy každá část textu má své „posvátné opodstatnění“ a vytvořil ji inženýr
s božským rozvrhem. Málokdy se interpretuje jako „jednoduše“ pragmatická nebo rétorická
strategie. Tady je Lyotard velmi subversivní - podle něj Platón poetické zákony stanovené
Sókratem v Ústavě takto porušuje a vystavuje se, minimálně kvůli formě, kterou užívá,
obvinění z bezbožnosti! „Nás, jako čtenáře ´Platónem´ napsaných dialogů, postihne stejný
osud: jsme udržováni inscenačními operacemi v odstupu, naše identifikace s partnery dialogu,
jako by byla pozdržována“ (str. 60).
Opět se tak objevuje rozepře spojená s figurací (na úplném začátku našeho textu rozprostřena
jako napětí mezi antropomorfním a objektivním), která jestliže je rozhodnuta, upadáme do
podobného paradoxu jako Euathlos, nebo jako nutně každý interpret Platóna (to, co nazývá
Lyotard rozepří mezi agonistikou a dialogem). „Operátory narativního vytváření odstupu
hrají v platónské poetice podobnou roli jako ono vyloučení, které se ´sókratovském´ dialogu
týká toho, kdo by zastával roli třetího: my čtenáři nemůžeme být připuštěni do psaného
dialogu o nic více ani o nic méně, než Sparťan a Kréťan v Zákonech, do dialogu
simulovaného. Stejně jako oni jsme příliš slabí, nebo neotesaní a tvrdohlaví, jako synové
země, materialisté v Sofistovi. Jsme neschopni shodnout se na pravidlech dialogu, z nichž
nejdůležitější říká, že pokud jde o referens, musí být dosaženo shody na základě našeho
vlastního myšlení a námi samými. Pokud jde o skutečnost, věříme v rozhodnutí třetího.
Soudíme, že úspěch v očích třetího je znakem pravdy378. Věříme v agonistiku. Připouštíme, že
pomocí určitých postupů slabý argument zvítězil.“ (str. 60)
Lyotard je tak filosof, pro kterého má téma figury zásadní význam. Nejenže, jak jsme si
ukázali, je rétorika a filosofie tématizována jakožto matrice problémů, ze které tato
problematika vyvěrá, Lyotard sám neutále promýšlí figurativnost (jeho slovníkem bychom
mohli říci „větnost“, nebo „žánrovost“) svého myšlení - podobně jako u Nietzscheho tu není
žádná přirozená nebo přirozeně pravdivá figura.

378

Vzpomeňme zde na úvodní myšlenky W. Gombrowicze, str. 42.
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Závěr
"What matter who’s speaking, someone said what matter who’s speaking."
Samuel Beckett379
"Jakmile se ocitnu před prázdnou stránkou, mám pokaždé pocit, že si musím literaturu
znovuobjevit. Ale minulost mi není nic platná. Jak jsem tedy řekl, mohu vám nabídnout jen
svou nejistotu (…) Co jiného jsou dějiny nejistoty hinduistické, čínské, řecké, scholastické,
biskupa Berkleyho, Schopenhauerovy a tak dále?"
J. L. Borges380
Snahou naší úvahy byl tematizovat problém, před který je chtě nechtě postaven každý badatel
a který se na první pohled zdá jako banální, pro někoho rétorický, pro někoho možná
nesmyslný - totiž že musí texty číst a že "musí" psát a že pokud chce "bádat", musí "mluvit" a
"psát" – jinými slovy musí vždy figurovat. Jinými slovy, „jsme vydání napospas větě, phrasis,
a tudíž – frazeologii.“381 V optice předchozích úvah byl Platón představen jako někdo, kdo
snad jako první velmi silně tematizuje a akcentuje rozkol, který to filosofovi a dokonce i
filosofii přináší – a to už tím, že vynalezl pojmy jako rétorika, eristika a dialektika (ukázali
jsme to zejména na Lyotardově interpretaci sofistiky pro kterou jsme se připravili několika
našimi exkursy do Platónova díla a historie sofistiky). Poukázali jsme na to, že rétorika je tak
vždy typem sémiotiky. Minimálně proto, že figura je druhem znaku a naopak – znak,
který není možné myslet bez ohledu (kontextu), je druhem figury. (Jak by řekl Nietzsche:
„celá gramatika je výsledkem těchto figurae sermonis“382)
Nechali jsme do jisté míry stranou problém písma, za kterým je snad touha člověka otisknout
svůj osud do stop - do těch nejbližších extenzí těla (jak by řekl Marshall McLuhan), které se
mu nabízí - primárně do hlasu, sekundárně do znaků, signálů a stop, případně do Písma383.

379

Podle Foucault, M., Co je autor, in: Autor, diskurs, genealogie, Svoboda, Praha 1994, str. 44.
Borges, J. L., Ars Poetica, Mladá fronta, Praha 2005, str. 7 - 8.
381
Barthes, R., Rozkoš z textu, str. 45.
382
Nietzsche, F., Rané texty o hudbě a řeči, str. 69.
383
Stálo by zde možná za povšimnutí, že M. McLuhan v jednom svém aforismu uvádí jako finální extenzi
člověka Ježíše. K této "touze po otisku" viz O ritornelu, in: Deleuze G., Guattari F., Tisíc plošin: kapitalismus a
schizofrenie II. Dále srov. Borges J. L., Ars Poetica, str. 12 – 13: "Po antice přišlo z Východu jiné pojetí knihy.
Přišla myšlenka svatého písma, knih napsaných Duchem svatým; přišly korány, bible a tak dále. Po vzoru
Spenglera a jeho spisu Soumrak západu vezmu jako příklad korán. Pokud se nemýlím, muslimští teologové se
domnívají, že předcházel stvoření světa. Korán je napsán v arabštině, přesto ho muslimové považují za starší než
jejich jazyk. Dokonce jsem se dočetl, že nechápou korán jako boží dílo, ale jako atribut Boha, podobně jako Jeho
spravedlnost, Jeho milost a Jeho nekonečnou moudrost. A tak přišla do Evropy představa Písma svatého 380
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S jakými předpoklady a touhami přišlo „naše“ čtení?
Snažili jsme se odhlédnout, jiní by možná řekli uzávorkovat, to, co lze nazvat
antropomorfním čtení Platóna (viz výše tematizovaný problém figurace). Poukázali jsme na
spojitost toho, co „historicky" – nazýváme různě: antifoundationalismus, vzpoura lokálního
vědění, boj proti smíšeným stavům atp. a spojení tohoto typu myšlení s tradicí řecké sofistiky
a rétoriky, která má své „pokračování“ u Nietzscheho (a přes Nietzscheho pragmatismus a
podezření k praktikám západní filosofie u Foucaulta a Derridy384).
Antropomorfním čtením Platóna lze nazvat touhu čtenáře, který chce vidět za Platónem
Autora - kritický subjekt, neotřesitelné cogito otištěné v Písmu. Touhu, která se domnívá, že
Platónovy filosofické metody, nebo metody popsané v textech, které spojuje znak Platón, je
možné aplikovat na "Platóna samotného". Aplikovat na "Platóna", který je myšlen jakožto
jednota propojující v různých diskursech sdílené obrazy, a tím i později na celé "universum":
etiku, estetiku, řeč, písmo - jinými slovy Platóna jako jednu mapu na všechny eventuality,
identitu shrnující veškeré diference. Řekněme, že se jedná o velmi „nesémiotickou“ snahu,
nebo ignoraci ohledů. Touha, která chce věřit, že Platón a jeho nauka, ať už napsaná či
nenapsaná, existuje, a to v nejsilnějším slova smyslu - tedy že je platónsky řečeno
reálná/ideální - že je za textem něco jiného než text, než další semiósis, další režim znaků.
Inspirací/zraněním (Adorno: střep v oku je ta nejlepší lupa385) pro tento způsob čtení, o
kterém se nedomnívám, že je lepší, nebo horší než kterýkoliv jiný, protože je jednoduše
jedním z mnoha režimů znaků, jednou z mnoha figurací, které Platónův text zažehává a jimiž
je zároveň podnícen, jsou časté rétorické výroky typu: "přetěžujete text", "myslel by si tohle
Platón?" atd., indexikálně odkazující k problémům, které vznikají díky výše zmíněnému
antropomorfnímu čtení (tedy neexistují žádná svědectví o sobě, ani „Platón o sobě“386).
Diktum úvahy bylo následující: Pro Sókrata jako hrdinu, milovníka nebo zosobnění ironie
nesmí mít - nikoliv "Filosof" (který má v plánu zalíbit se bohům), ale sémiotik (ten kdo se

představa, která není myslím úplně pomýlená. Bernarda Shawa (k němuž se stále vracím) se jednou zeptali, jestli
si skutečně myslí, že bible je dílem Ducha svatého. Odpověděl: ´Myslím, že Duch svatý nenapsal jen bibli, ale
vůbec všechny knihy.´ To je samozřejmě k Duchu svatému poněkud kruté - ale domnívám se, že všechny knihy
stojí za přečtení. Myslím že právě to chtěl říci Homér, když mluvil k Múze. A to chtěli říci Židé a Milton, když
mluvili o Duchu svatém, jehož chrámem je přímé a čisté lidské srdce. A v naší méně krásné mytologii mluvíme o
´podprahovém já´ či o ´podvědomí´. Tato slova jsou dosti nepůvabná srovnáme-li je s múzami, či Duchem
svatým. Přesto se musíme vyrovnat s mytologií naší doby. Neboť tato slova znamenají v podstatě totéž."
384
Rorty, R., Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty,
R., Deconstruction and Pragmatism, str. 13.
385
Minima Moralia: reflexe z porušeného života, Academia, Praha 2009.
386
Reale, G., Platón, str. 86-87.
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chápe jako vždy situovaný a mluvící, v určitém znakovém režimu, který se jako jeden z
mnoha jiných režimů pokouší analyzovat), žádné sympatie, zalíbení. Všechna útěcha a
sympatie, které k těmto Figurám (Sókrates Filosof)/figurám (Sókrates jako poetická nebo
rétorická figura Platónova textu) chová, jsou nenaplněnou touhou právě antropomorfního
čtení. A také tím možná přichází o jistou část rozkoše z textu.
Pokud bychom to shrnuli, nezajímal nás Platón, Sókrates nebo Gorgiás, ale to, o jaké režimy
znaků se jedná, jak jsou komponovány a jaké přináší strategie persvaze. Pokud bychom si
měli dovolit další paradox, ústřední otázkou textu, kterou není možné zodpovědět a která je
povrchní, banální a rétorická, protože metafyzika a logika hloubky patří právě k
antropomorfnímu způsobu čtení, je: kolik a jakých Sókratů, kolik Platónů a kolik nás samých
můžeme v textu nalézt. Nikoliv však nás samých jako hlubokých subjektů pod diktátem
identity na úkor diference, ale nás samých jako zástupů, nás samých jako procesů, jako spíše
rizomatických než ideálních trojjediných struktur.
Pozice, o kterou nám šlo: nemluví Platón, Sókrates nebo Gorgiás aforismem vyjádřeno mluví jazyk. Čtení Platóna je totiž rétorická hra, stejně jako jeho (Platónovo) psaní 387. Jak
ukážeme, některá tato východiska lze extrapolovat „dále“ přímo na pole Peircovy sémiotiky.

387

A pokud bychom si měli dovolit nietzscheánskou hyperbolu: od Leibnize k Realemu nebo tübingenské
škole je touha z Platóna systém vytvořit především projevem samotné vůle k systému. Reale. G., Platón, str. 2223, 48-89; Leibniz, G. W.,Lettera a Rémond, in: Gerhardt (ed.), Die Philosophie Schriften von G. W. Leibniz, III,
Berlin 1887, str. 637. Je ostatně příznačné, že do Realeho rozvrhu paradigmat (Platón, str. 50) se „nevejde“ ani
anglosaská ani francouzská interpretační tradice.
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Druhá část: rozhledna a horizont sémiotiky
Poznání, to ano... Zůstala touha po poznání. Je to zvláštní věc, touha po poznání... Má ji velmi málo lidí, víte,
dokonce i mezi vědci; většina se spokojí s budováním kariéry, rychle se přeorientují na administrativu; přitom je
to v dějinách lidstva něco strašně důležitého. Představte si příběh, v němž by malá skupinka lidí – maximálně
několik stovek na celé Zemi – setrvávala v nesmírně obtížné, abstraktní a nezasvěceným naprosto nesrozumitelné
činnosti. Tito lidé zůstanou zbytku populace navždy neznámí; nepoznají ani moc, ani bohatství ani slávu; nikdo
ani nedokáže pochopit potěšení, jaké jim jejich nepatrná činnost přináší. Přesto jsou nejvýznamnější světovou
mocností, a to z velmi prostého, nenápadného důvodu: vlastní klíč k racionální jistotě. Vše, co prohlásí za
pravdivé, je jako takové dříve nebo později uznáno celou společností. Žádná ekonomická, politická, sociální ani
náboženská mocnost není schopná čelit samozřejmosti racionální jistoty. Dalo by se říci, že Západ se nadevše
zajímal o filosofii a politiku, že sváděl zcela pošetilé bitvy okolo filosofických nebo poitických otázek; dalo by se
říci, že Západ miloval literaturu a umění; ve skutečnosti však v jeho dějinách nic nemělo takovou váhu jako
potřeba racionální jistoty. Této potřebě racionální jistoty nakonec Západ obětoval všechno: své náboženství, své
štěstí, své naděje a nakonec i svůj život.´“

Michel Houellebecq, Elementární částice, str. 250-251
„Realista: ´Jo, to se mi líbí: sémiotický tvor (semiotic animal). Nová definice pro člověka tak, jak ji otevírá
postmoderní doba. Řekněme tedy nashledanou res cogitans, stejně jako Descartes dal sbohem animal rationale; a
jakožto hodná sémiotická zvířata pojďme hledat taková znaková vehikula, která nás povedou k objektům, které
budou dobré k snědku. Co třebas k Vejvodům?´“

John Deely (Sign is what? A Dialogue between Semiotist and Would-be Realist, str. 52
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I. Peirce: u kořenů stromu
Jelikož jsme již poučeni tím, že filosofie je zde od toho, aby dosvědčovala rozepři, na tomto
místě obrátíme, ve stylu dissoi logoi (audiatur et altera pars), naši perspektivu. Budeme se
věnovat Ch. S. Peircovi, který, jak by se na první pohled mohlo zdát, nemá v naší úvaze
místo. Ukážeme si, že Peirce je tím, kdo „hrozivou“ (deinos) gorgiánskou rétoriku nejenže
(přirozeně zcela anachronicky) „dekonstruuje“, ale dokonce „zařazuje“ do svého
filosofického systému. V této části se tedy pokusíme proměnit všechny narážky na Peirce z
předchozích kapitol. Jinými slovy pokud stál Peirce dosud za našimi úvahami, zde se neklidný
čtenář dočká jeho vystoupení ze suterénu poznámek pod čarou do světla ramp.
Charles Sanders „Santiago“ Peirce388 (1839-1914), „americký Aristotelés“, primus inter
pares sémiotiky, je minimálně podivuhodnou figurou dějin filosofie, jehož život lze,
parafrázujeme-li T. A. Sebeoka, považovat za „tragikomický thriller.“389 Jak je známo, byl
synem slavného matematika Benjamina Peirce (1809-1880),390 jenž byl důležitou postavou
amerického vědeckého "establishmentu," byl např. jedním ze zakladatelů National Academy
of Sciences. Peircův otec byl tak jedním z nejdůležitějších zdrojů inspirace, který ovlivnil jeho
tvorbu - ať už neutuchajícím zájmem o matematiku, logiku a přírodní vědy, či o morální
filosofii. Po Charlesově otci je dokonce pojmenován jeden z měsíčních kráterů.
Charles vystudoval Harvard (chemii391), vyučoval pět let na John Hopkins Univerity, kde sice
nikdy nepůsobil na plný úvazek, nicméně během těchto let vychoval dva talentované a
později slavné studenty: Johna Deweyho (1859-1952) a Williama Jamese (1842-1910).
Kromě toho že publikoval mnoho textů ve vědeckých časopisech a rozsáhlou práci The Grand
Logic, většinu života (31 let) se živil jako geodet – odtud také jeho obsáhlé praktické znalosti
astronomie, chemie a meteorologie. Není však příliš známé to, že byl prvním
experimentálním psychologem v USA,392 že vylepšil některé americké kryptografické

388

Jehož příjmění se vyslovuje angl. [purse].
Obsáhlou a vynikající biografií, která může být i zároveň vhodným teoretickým úvodem (podobně jako
třebas Úděl génia Raye Monka nebo biografie Michel Foucault Didiera Eribona) je kniha Josepha L. Brenta,
Charles Sanders Peirce: A life, Indiana University Press, Bloomington 1993, zde cit. Sebeokova předmluva, str.
xi. Srov. také Delledale, G., Charles S. Peirce, 1839-1914: An Intellectual Biography, Benjamins, Amsterdam
1990.
390
Nejedná se zde o Benjamina Osgooda Peirce (1854-1914), jiného harvardského matematika.
391
Viz Seibert, Ch., Charles Peirce's Head Start in Chemistry, in: Foundations of Chemistry, vol. 3, č. 3.,
2001, str. 201 – 226 (Peircovu filosofii jakožto silně odvozenou z chemie také vykládá G. Deledalle, viz níže)
392
Cadwallader, C. T., Charles S. Peirce (1839-1914): The first American Experimental Psychologist, in:
Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol: 10, č. 3, 1974, str. 291-298, srov. Jastrow, J., Charles S.
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systémy,393 že miloval divadlo a že jej hrál a že působil jako literární kritik. Šíře jeho
vědeckých zásluh, obejvů a vynálezů je udivující – kromě jeho sémiotiky, které se budeme
věnovat, revolucionalizoval Peirce logiku (teorie relací, nezávisle na G. Fregeovi zavedl do
logiky již v šedesátých letech 19. století kvantifikátory), matematiku (viz jeho příspěvky k
teorii kontinua a topologii), věnoval se zlepšení architektury mostů, z hlediska dějin filosofie
je zakladatelem jediného originálního příspěvku, který dala americká filosofie k dobru
dějinám západního myšlení - pragmatismu. Nezávisle na Husserlovi uvedl do centra
filosofické problematiky „fenomenologii“ (která se však od Husserla však v mnohém zásadně
odlišuje394). Dále anticipoval mnohé další filosofické myšlenky, které se objevily až mnohem
později ve dvacátém století. Vedle zmíněné matematiky a logiky se jedná zejména o
myšlenky z teorie a filosofie vědy (H. Reichenbach, K. R. Popper, S. Toulmin395), přinesl
originální pojetí etiky (není také příliš známé, že následovníkem mnoha Peircovch myšlenek
je tak Karl-Otto Apel a Jürgen Habermas396) i estetiky (především skrze pokusy jeho
sémiotiku více či méně úspěšně aplikovat397).
Své studenty pak fascinoval tím, že na tabuli psal obouručně logické formule a přitom je
vysvětloval.398 A. N. Whitehead (mj. autor mnoha slavných přirovnání) přirovnal právě Peirce
k Aristotelovi (W. Jamese k Platónovi) a označil jeho myšlení za renesanci americké filosofie,
Jakobson se o něm prý vyjádřil, že byl „až příliš dobrý pro Harvard.“399 (Nejen) Podle
Poppera jsou některé jeho teorie a myšlení srovnatelné s Einsteinem400 (mj. přišel Peirce
s tezí, že logické operace mohou být neseny elektronickými obvody) a Noam Chomsky se dal

Peirce as a Teacher, in: The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, vol 13, č. 26, 1916, str.
724.
393
Beaulieu, Y., Peirce’s Contribution to American Cryptography, in: Transactions of the Charles S.
Peirce Society: A Quarterly Journal in American Philosophy, vol. 44, č. 2, 2008, str. 263-287
394
Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 2., dále viz Ketner, K. L. (ed.), Peirce and Contenporary
Thought, Fordham University Press, 1995.
395
Srov. Shortovo srovnání Peirce, Kuhna a Feyerabenda, cit. dílo, str. 317-346; dále Miller, R. W.,
Popper or Peirce?, in: The British Journal for the Philosophy of Science, 26, 2, 1975, str. 123-132.
396
Viz Apel, K. O., Towards a Transformation of Philosophy, Routledge, Kegan Paul 1980; Apel, K. O.,
Ch. S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism, University of Massachusets Press, 1981; Apel, K. O.,
Transcendental Semeiotic and Hypothetical a Habermas, J., Peirce and Communication, in: Ketner (ed.) a kol.,
Proceedings of the Ch. S. Peirce Bicentennial International Congres, Texas Tech Press 1981.
397
Jak už bylo naznačeno, ne vždy příliš šťastně – viz například velmi zjednodušující pojetí Peircovy
teorie pro potřeby teatrologie v Osolsobě, I., Ostenze, Hra, jazyk: sémiotické studie, Host, Brno 2002. Srov.
Smith, C. M., The Aesthetics of Charles S. Peirce, in: Journal of Aesthetics and Art Criticism, 31, 1, 1972, str.
21-29. Zavádějící a nepřesnou interpretaci představují Černý, J., Holeš, J., Sémiotika, Portál, Praha 2004, str. 2627.
398
K Peircově akademické dráze viz Jastrow, J., Charles S. Peirce as a Teacher, str. 725-728.
399
Brent, J. L., Charles Sanders Peirce: A life, str. x.
400
Brent, J. L., Charles Sanders Peirce: A life, str. 6.

116

slyšet, že jeho generativní gramatika je takřka parafrází Peircových myšlenek 401 – s čímž by
ovšem nesouhlasil jiný „peircovec“ – G. Deleuze.
Kromě toho byl Peirce vynikajícím znalcem dějin filosofie. Ač je některými chybně
interpretován jako vynálezce antimetafyzické nauky,402 je jeho myšlení naopak pokusem
o spojení středověkého aristotelismu a moderního vědeckého přístupu. Podle Deelyho tak
porušil přikázání moderní filosofie: nikdy se od scholastiků učiti nebudeš.403
Když např. Peirce definuje pragmatimus uvádí, že se jedná o zkoumání bytí po vzoru
scholastiků, odlišující od pozitivistické, nominalistické doktríny (CP 5.423): „za prvé se
jedná o snahu očistit filosofii; za druhé je plnou akceptací hlavní úlohy, kterou hrají naše
instinktivní přesvědčení (beliefs); za třetí je setrváním na pravdě pojaté jako ve scholastickém
realismu (nebo se tomuto pojetí snaží co nejblíže dostat).“
Tato definice je zde však vágní, protože stejně jako úvodní karikatura, nevystihuje bohatost a
záběr Peircova myšlení, které je tak díky své středověké a antické inspiraci mnohdy
rozkročeno právě mezi metafyzickou imaginací a zároveň snahou o co nejpřísnější logické
formulace.404
Jak shrnuje Brent, „Peirce byl poctivým studentem historie vědy, filosofie a matematiky.
Dobře věděl, jak z osobní zkušenosti muže vědy i náboženství, tak ze studia minulosti, jaké
zásadní až revoluční změny postojů (basic beliefs) vyžaduje moderní věda. Podobně jako
Darwin tak odmítal jakékoliv metafyzické a náboženské doktríny, které nemohly obstát tváří
v tvář moderní vědě, ač byly součástí lidské kultury po tisíce let. Na rozdíl od Darwina se
však domníval, že středověký aristotelský realismus poskytuje základ pro rekonstrukci povahy
vědění – a to nejen tak, že je s vědeckým pohledem konsistentní, ale že je obsažen v praxi vědy
samé. Peirce pevně věřil, že objevil model myšlení, které je příkladem tohoto přesvědčení a
zároveň je klíčem k pochopení toho, jak je utvořeno universum. Universum může být totiž
poznatelné pomocí logického zkoumání jeho tří základních ontologických kategorií – prvního,
druhého a třetího.“405Jakou úlohu tyto kategorie hrají v motivaci Peircovy sémiotiky, si
obsáhle předvedeme níže.
401

Ibid.
Ilustrativní je například Morris, M., Rethinking Communicative Turn, State University of New York
Press 2001, str. 145.
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Deely, J., Red Book, str. 9.
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O rozdílu mezi Peircovým pojetím kognitivní teorie a kosmologie viz Eco, U., Od stromu k labyrintu,
str. 534-535.
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Brent, J. L., Charles Sanders Peirce: A life, str. 4. Srov. Deely, J., Four Ages of Understanding: The
first Postmodern Survey of Philosophy from Ancient Times to the Turn of the Twenty-First Century, Toronto
University Press, 2001, str. 61. Ke srovnání Peirce a Darwina dále viz Wiener, P. P., Evolutionism and
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K dokreslení jeho povahopisu je snad ještě dobré říci, že jeho současníci jej považovali za
výrazně hezkého muže, spíše podivína, s pronikavým vysokým hlasem a výbušnou povahou
(není divu: Peirce od mládí trpěl zánětem trojklaného nervu, sklony k maniodepresivitě a cca
ve třiceti letech byl závislý na alkoholu, kokainu, morfiu a dalších drogách – tedy na tehdy
běžně dostupných lécích). Abychom dokončili portrét této figury, dodejme, že Peirce zemřel
sám, v bolestech a chudobě. Peirce byl mužem, který život cele obětoval vědě a filosofii. Je
tak ironií dějin, že autor, který psal mj. o důležitosti spolupráce vědecké komunity, vybízel
k precizaci našeho užívání znaků ve vědě, byl po dlouhou dobu dějinami filosofie bezmála
zapomenut,

případně

dezinterpretován

jako

antimetafyzicky

naladěný

vynálezce

pragmatismu, nebo ještě hůře na toho, jehož dílo lze redukovat na jednu popuární triádu
ikonu, indexu a symbolu.406
Je třeba „vyvrátit“ některé mýty, které jsou s Peircem spojeny. Jako například to, že
nevymyslel ani nezastával žádný „ikonismus“ (jak uvádí v Teorii sémiotiky U. Eco), že
nekreslil trojúhelníky, že pragmatismus v jeho pojetí není rozhodně nějakou utilitaristickou
naukou a že je problematické podsouvat mu „triadickou“ koncepci znaku,407 ale třebas i to, že
Peirce nedekonstruuje transcendentální označované (jak se domnívá Derrida v Gramatologii).
Ukážeme si, že Peircova sémiotika a de Saussureova sémiologie rozhodně není „v podstatě to
samé“. Jak shrnuje (nutno dodat že z pozice analytického filosofa a filosofa vědy) T. L. Short
ve svém komplexním pojednání o vývoji Peircovy teorie znaků:
„(…) kontinentální spisovatelé, kteří přistupují k Peircovi z perspektivy Saussureovy
sémiologie systematicky dezinterpretují jeho sémiotiku. Zavádějící spojování Saussureem
předpokládaného konvencionalismu s - z kontextu vytrženými - pasážemi Peircovy pozdní
sémiotiky vedlo ke zrodu hybrida extrémního relativismu a irealismu – ke zrodu moderní

Pragmatism of Peirce, in: Journal of the History of Ideas, 7, 3, 1946, str. 321-350. Dále viz Rorty, R., Remarks
on Deconstruction and Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction and
Pragmatism, str. 15, kde Rorty uvádí jako „starting point“ pragmatismu Darwinův naturalismus (historii vzniku
pragmatismu se budeme věnovat podrobněji níže).
406
V tomto textu se této triádě se věnovat nebudeme, jde nám o popsání některých obecných aspektů
Peircovy pozdní sémitoky, která je mnohými autory zcela opomíjena.
407
Je třeba říci, že např. Rorty se domnívá opak, podle něj je Peirce, jak se vyjadřuje, triádomaniakem
(což není úplně přesné) a že dal tomu, co považujeme za moderní pragmatismus pouze jméno (což už je
přesnější). Viz Rorty, T.,, The Pragmatist’s Progress, in: Collini, S., Interpretation and Over-Interpretation,
Cambridge UP, Cambridge 1992, str. 89-108; ; dále viz Hill, W. H., Peirce´s Pragmatic Method, in: Philosophy
of Science, 7, 2, 1940, str. 168-181. Kdy již v roce 1940 Hill uvádí, že „pravá pragmatické metoda patří
Jamesovi a Deweymu.“ (str. 181)
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sofistiky, kterou by Saussure i Peirce odmítnuli. Proto tyto spisy nepovažuji za formy čtení
Peirce, ale za alternativy k jeho teorii.“408
Jednoduše řečeno - pro mnohá zkreslení Peircovy teorie je třeba připravit „obhajovací a
oslavnou řeč“. Vyražme na blata, do křovisek a mlhy, s obezřetným krokem. Lucernou a
mapou nechť nám je náš jasný předpoklad toho, co chceme na mnohdy velmi spletitých a
širokých cestách najít. Vedle výše zmíněného znovupřečtení zavedených a slavných
interpretací (Eco, Derrida), je to Peircův poukaz na úlohu a místo rétoriky ve vědeckém
uvažování a výzkumu. Dalším tématem, které budeme sledovat, a jak uvidíme, je s výše
uvedeným bytostně spjato, je jeho vymezení vůči pragmatismu.
Vědeckého uznání se Peircovi dostalo až mnohem později, de facto posmrtně - a to mj.
zásluhou anglické filosofky, která vedla obsáhlou korespondenci snad s každým, kdo na konci
devatenáctého a na začátku dvacátého století v anglosaské filosofii „něco znamenal“ - touto
ženou byla dvorní dáma královny Viktorie, filosofka Victoria Welby. Byla to právě ona, kdo
poslal Peircovy texty Ogdenovi a Richardsovi409 Také dopis od Peirce jí adresovaný z Vánoc
z roku 1908 představuje asi nejrozvinutější formu Peircovi sémiotiky. Než však přistoupíme
k tomuto velmi náročnému textu, shrneme si některé Peircovy filosofické předpoklady a
termíny. Jelikož je častým zvykem Peircovu filosofii zjednodušovat, my v tomto textu
půjdeme záměrně jiným směrem. Ne, že by šlo o to Peirce záměrně zatemňovat (na to stačil
Peirce sám), ale jde o to poukázat na vnitřní rozmanitost jeho díla a naznačit některé cesty,
kterými se ubíral. My budeme pochopitelně (jak název celého textu napovídá) sledovat cesty
dvě: sémiotiku a rétoriku.
Na záčátek je třeba říci, že ač se Peirce systematicky zabýval mnoha filosofickými tématy,
jeho filosofie se nikdy nestala nějakým završeným systémem romantického typu 410 (ač si
někdy výrazivo z německé idealistické filosofie vypůjčoval). Je velmi obtížné podat nějaký
ucelený obraz jeho díla – mnohé články a monografie sledují vždy spíše vždy dílčí tématiku –
sémiotiku a její vývoj v Peircově díle (T. L. Short), jeho pojetí rétoriky (V. Colapietro, J. J.
408

Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. xiii.
Viz srovnání teorie signifikace (Welby) a sémiotiky (Peirce), Deledalle, G., Charles S. Peirce´s
Philosophy of Signs: Essays in Comparative Semiotics, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis
2000, str. 87-100; dále viz Petrili, S., Signifying and Understanding. Reading the Works of Victoria Welby and
the Signific Movement, De Gruyter Mouton, The Hague 2009, str. 11
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. xi. Jsou zde samozřejmě i hlasy opačné, považujuící
sémiotiku za neproblematicky daný a zřejmý systém (v českém prostředí např. Bohumil Palek), případně
akcentují „romantický“ rozměr Peircovy filosofie (jako John Deely).
409
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Liszka, M. Bergmann), Peircův pragmatismus (Ch. Hookway) atd. Také je třeba dodat, že
podstatně záleží na tom, jaké části Peircových Collected Papers nebo Chronological
edition kdo cituje – jinými slovy i Peirců je zástup. Stejně jako ve vztahu k Platónovu dílu
se objevuje mnoho hypotéz týkajících se chronologické či tématické souvislosti jeho dialogů,
na jejichž základě si badatel dělá nějakou ucelenější představu o díle, můžeme nalézt tento
problém u Peirce. Peirce má sice tu výhodu, že je nám „historicky blíže“, avšak i v jeho
případě je třeba vzít v úvahu jistou chronologizaci a proměnu jeho postojů. Ač se to díky
mnoha zkreslením Peircovy filosofie zdá, Peirce si sémiotiku nevystřelil z pistole, zřejmě jako
Platón nepřišel se zčistajasna hotovou „teorií idejí“. Každý názor uzrává a proměňuje se pod
tíhou sebereflexivní kritiky – asi nejkomplexnějším pojednáním o vývoji Peircovy sémiotiky
je zmíněná kniha T. L. Shorta, avšak jeho prisma je především prisma logika a filosofa vědy –
podle toho také Short cituje převážně ty Peircovy texty týkající se logiky. Jinou perspektivu
zaujímá již zmíněný J. Deely, který se zaměřuje především na „scholastické
aspekty“ Peircova díla (zejména na spojitosti Peicovy sémiotiky a teorie signifikace Johna
Poinsota – Jana od Sv. Tomáše), Sebeokova práce se snaží propojit Peircovu sémiotiku
s biologií, Gérard Delledale má blízko Shortovu pojetí, když se pokouší uvést skrze
komparaci do kontextu k hlavním filosofickým paradigmatům západního myšlení atp. Lze
říci, že pro naši perspektivu – jsou z mnoha výše uvedených důvodů a mj. i vzhledem k cíli a
náplni práce – nejdůležitější autoři, kteří k Peircovi přistupují z „pragmatické“, nebo
„rétorické“ perspektivy – mj. V. Colapietro nebo J. J. Lizska. Jelikož jsme „to, co čteme“,
práce těchto autorů (ať už Shorta nebo Deelyho, nebo Colapietra a Lizsky) se evidentně
v mnoha ohledech promítá do našeho textu. Nutno dodat, že právě v těchto konceptech práce
nachází svoji („sekundární“) sílu k tomu kritizovat sub specie semiotica některé zavedené
interpretace (U. Eco, J. Derrida). Četba těchto komentátorů byla nejen živnou půdou pro moji
skepsi vůči tomu, jak je Peirce někdy představován, ale i snad klíčem k vlastním námětům a
úvahám.
Peirce podobně jako Protagorás, Gorgiás, kteří stáli na prahu mezi tzv. řeckým archaickým a
klasickým myšlením, se ocitá na zlomu toho, co nazýváme moderní (kdy filosofie představuje
pana Hydea a věda doktora Jekylla411) a pozdně moderní nebo postmoderní dobou412 (asi
v podobném smyslu jako je za „protopostmoderního“ myslitele považován Nietzsche). Peirce
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Deely, J., Red Book, str. 7.
Vedle Deelyho Red Book, kap. First of Postmoderns, viz Amian, K., Rethinking Postmodernism(s),
Charles S. Peirce and the Pragmatist Negotiations of Thomas Pynchon, Toni Morrison, and Jonathan Safran
Foer, Rodopi, Amsterdam/New York 2008, str. 15-19.
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se nechce rozhodně vzdát nároků na vědecké poznání, avšak je mu zcela cizí nějak
scientismus, je si vědom limitů moderní filosofické metafyziky, a proto se obrací zejména ke
středověkým autorům, aby nejen revitalizoval její kořeny, ale především přišel se zcela
novým pojetím, kdy křísí moderní filosofií takřka zapomenutou myšlenku znaku jako
specifického druhu vztahového bytí. Tato znovuobjevená myšlenka (obratu ke znaku) je
jedním z klíčů k tzv. pozdně modernímu myšlení – ať už se jedná o frankofonní, teutonský
nebo anglosaský diskurs.
a) Cože, znak? Sémiotika a semeiotika.
Nejprve tedy k termínům základním, kterým je znak a sémiotika. Možná se to nezdá, ale
v záplavě nejrůznějších příruček tvrdících čtenáři, že znaky „jsou všude kolem nás,“ 413 je
třeba při interpretaci znaku znak být stejně obezřetný jako výše v případě sofistiky a rétoriky.
Jednoduchá etymologie tohoto slova (znak) totiž není beze zbytku možná: (my) čelíme vždy
dvěma spolu spojeným ohledům – můžeme je nazvat jako (1) lingvistický nebo lépe
diskursivní a (2) ontologický. Jednak je vždy pojetí znaku vázáno na funkci, kterou hraje
v daném slovníku (ať už třebas v Aristotelově, Augustinově, Poinsotově, Saussureově nebo
Ecově414), jednak je otázkou, odkud odvozovat to, co chápeme jako „my“. Tedy odkud
vlastně chceme etymologii vést, kde postavíme naši pozorovatelnu znaku. Otázkou je tak, kdo
jsme to my a jakým „sémiotickým slovníkem“ mluvíme (jestli po peircovsku nebo
saussureovsku nebo morrisovsku nebo dokonce deleuzeovsku atp.), a také jak nám tento
slovník umožňuje mluvit o jiných sémiotických jazycích a slovnících nebo mezi nimi
překládat. Poučeni rétorikou víme, že rozdílné sémiotické slovníky přinášejí rozdílné analýzy
a témata. S tímto jde ruku v ruce totiž onen ontologický ohled – když pozici vyostříme,
mnohé z těchto slovníků zachází se skutečností, nebo s tím, co chápou jako skutečné velmi
odlišně. Základní otázkou pro mnohé autory už je to, zda se má sémiotika nějakou
mimolingvistickou skutečností vůbec zabývat.415 Na úvod řekněme, že znak lze pojímat
těmito základními způsoby (je o něm možné mluvit těmito slovníky):

413

Doubravová, J., Sémiotika v teorii a praxi, Portál, Praha 2007, str. 7-10; Černý, J., Holeš, J., Sémiotika,
Portál, Praha 2004.
414
Srov. Esbach, A., Prolegomena of a Possible Historiography of Semiotics. The Developmnet of a
Semiotical Fact, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics , str. 27-36; kriticky ke vztahu dějin a
znaku Derrida, J., Gramatologie, str. 23.
415
Jak uvádí Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 35: „Svěřujeme tím jazyku obrovskou moc a tvrdíme, že
existuje tak silná forma jazyka, natolik konsubstanciální se samotným základem bytí, že nám ´ukazuje´ bytí (nebo
nerozdělitelný svazek bytí-jazyk) tak, že už nic jiného nezbývá – tak, že v jazyce realizuje sebe-odhalení bytí.“
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1. Jako primárně lingvistický fenomén (jak činil de Saussure – co to znamená, si
vysvětlíme níže, v podkapitole o vztahu Peircovy a Saussureovy teorie)
2. Jako ontologický fenomén (znak jako vztahové bytí, tedy logické relatum, jako je
tomu ve scholastice, nebo jak jej pojímá např. U. Eco v Kantovi a ptakopyskovi nebo z
jiné perspektivy Ch. S. Peirce).
3. Biologický fenomén (sémiotika je brána jako součást biologie, nebo naopak biologie
jako součást sémiotiky – T. A. Sebeok nebo jako součást kognitivních věd – k tomuto
pojetí má blízko John Deely, ale také např. některá odvětví tzv. psycholingvistiky)
4. Ostatní teorie znaku a znakové akce a produkce (např. znakového režimu a
abstraktních strojů u G. Deleuze)
Je třeba dodat, že s ontologickým ohledem se také pojí jeden (řekněme peircovskodeelyovský) předpoklad, který tato práce do jisté míry sdílí, ale který se také pokouší kriticky
reflektovat416 – totiž že za sémiotiku (sémiotické paradigma) lze považovat pouze tu nauku,
která se zabývá semiósí – tj. zabývá se akcí znaků v ohledu na jejich objekty a interpretanty.
Pro představu toho, co je to obecně semiósis zde můžeme použít Deelyho schéma.417 Jak sám
Deely připouští, inspirované „biosémiotikem“ Sebeokem (a také Jakobem von Uexküllem a
samozřejmě Peircovým pojetím teleologie a kausality), kde semiósis znamená obecnou akci
znaků, kterou můžeme nalézt na různých úrovních „kosmu“. Na kosmologické úrovni hovoří
Deely o fysiosemiósis (znaky motivované obecně fyzikálními objekty), na úrovni fauny o
fytosemiósis, flóry o zoosemiósis, a konečně o specificky (species-specifically) lidské
antroposemiósis. Tedy „grandiózní vize zakotvená spíše ve vědě než v mysticismu:“418

416

Viz např. kritiku Deelyho (v práci jeho žáka) velmi volného zacházení s termíny jako „postmoderní“ a
nepřesné interpretace francouzské pozdně moderní filosofie - Smith, A., Postmodernism and Theory of
Significance, Diplomová práce, The Department of Philosophy, Religious Studies, and Interdisciplinary
Humanities, College of Arts and Sciences, The University of West Florida 2007.
417
Deely, J., Basics of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 1990, str 32, srov. S Ecovou
tabulkou znakové produkce, in: Teorie sémiotiky, str. 194, obr. 31.
418
Red Book, str. 28. Ve Four Ages of Understanding jsou pak tyto typy semiósis pojaty právě jako
rozdílné typy understanding. Srov. CP. 2.92.
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Jinými slovy (zcela „doktrinálně-imperialistickými“), sémiotika je pouze nauka o znacích,
jejich objektech a interpretantech.419 Pro ostatní typy nauk je lépe hovořit jinými,
specifickými termíny (sémiologie, teorie kódů, znakové režimy). Peircova sémiotika má tak
jednu velmi „silnou výhodu“ – lze ji „vždy“ poznat. Zdá se tak, že ne náhodou Peirce použil
(přejal od Locka a ještě spíše od scholastiků) podtitul doctrine of signs – a nutno dodat, že
přesně v duchu své etiky terminologie (pokud pro naše zkoumání byl již vynalezen vhodný
termín, je třeba se jej držet).420 Jednoduše řečeno: buď badatel v sémiotice počítá
s Peircovým předpokladem funkce universa v jeho triadičnosti (tedy faneroskopickými
kategoriemi – záhy vysvětlíme, co to je), ergo triadickou strukturou znaku a
„skutečnosti“, nebo ne. Pokud ne, jedná se o jinou formu teorie znaku (a v očích
Deelyho, ale i Shorta se tak nejedná o sémiotiku nebo se jedná o jinak zformované nebo
deformované sémiotické paradigma421).

419

Srov Ecovo téma hranic sémiotiky, zejména demonstrované na Hjemslevových příkladech in: Teorie
sémiotiky, str. 112 – 114.
420
Srov. výše (str. 42) citovaný úryvek Etiky terminologie.
421
Deely, J., Four Ages of Understanding: The first Postmodern Survey of Philosophy from Ancient Times
to the Turn of the Twenty-First Century. Deelyho minimálně rozsahem (1015 stran) monumentální dílo
pojednává o tom, jak se formovalo (a tedy i deformovalo) sémiotické paradigma, které v základě vyrůstá z tázání
se po povaze zkušenosti (které je specificky lidskou schopnosti). Sémiotické paradigma je pak
předpokladem toho, že veškerá zkušenost (jakýkoli kognitivní či afektivní obsah jakéhokoli organismu – viz vše
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Totiž k historizující otázce Co je to znak? můžeme přistoupit také několika způsoby.422
Jednak systematicky („globálně“, „synteticky“), a to totiž tak, že si jako předpoklad svého
výzkumu určíme to, že znak má nějakou invariantní podobu: je buď triadický, nebo dyadický,
a pak hledáme pro tuto mřížku opodstatnění v dějinách. Zjistíme, že De Saussure křísí pojetí
znaku logiky z Port-Royal423 nebo na druhé straně, že stoici měli triadické pojetí atd. Tento
příklad přesně ukazuje ony zmíněné limity slovníku – buď chceme jako Michel Foucault
podniknout sémiologický (strukturalistický) výlet do dějin myšlení o znaku s jeho
neredukovatelnými historickými zlomy, nebo, jako John Deely, sémiotický a hledáme de
facto Peircovo („latinské“) pojetí, které je jasně stanové a v dějinách se „de/formuje.“ 424 Jak
už bylo řečeno, každý koncept znaku je svébytný a je třeba se dívat na kontext slovníku
autora, který o něm referuje – otázkou je, jak a pod jakým dohledem necháme ony neúplné
teorie znaku „dospět“ (podobně očima filosofie sofistiku), jestli pod vyprávěním
strukturalistické sémiologie nebo filosofické sémiotiky. Ideálem je pochopitelně kombinace
obojího – ohled na konkrétní historická fakta a komparace s jinými systémy. Součástí
současné sémiotiky je tak nutně archeologie konceptů (a záměrně zde používáme tento
Foucaultem ražený a některými historiky sémiotiky používaný termín425). Klíčovou je tak pro
jakoukoliv sémiotiku otázka hranice – totiž otázka vnímání toho, co není součástí signálu,
otázka toho, co je možné v dané historické epoše vnímat jako znak a co nikoliv.426 Na některé
odkazy k Sebeokovi a Kennedymu) je umožněna a zprostředkována znakovými relacemi. Podle Deelyho je tak
hlavním úkolem sémiotiky studium akce kterou provádějí (a které provádíme se) znaky. Pro rozumění
(understanding) je pak esenciální schopnost uvažovat o objektech zkušenosti tak, jak jsou vně této zkušenosti,
klást je do vztahu k nim samým. Deely rozebírá, jak byla tato problematika pojednávána napříč věky. Pro její
náležité uchopení je dle Deelyho zapotřebí sémiotického přístupu a ve svém díle zkoumá, jak se jednotliví autoři
podíleli na jeho budování. Karl´a M., Teorie znaků Rogera Bacona, diplomová práce, FHSUK, 2012, str. 11. Je
zcela nad rámec tohoto textu cele zhodnotit tento přístup – zejména z hlediska kritické historiografie (podobně
jako kritizuje Kennedyho rozsáhlé dějiny rétoriky Schiappa).
422
Srov. tyto úvahy s počátečními úvahami o externalismu a internalismu v historiografii, dále viz Esbach,
A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia/Amsterdam 1983,
obsáhlou kolektivní monografii pojednávající o historii sémiotiky a možných přístupech k historiografii
sémiotiky (k otázkám historiografie sémiotiky viz zejména str. 25-41)
423
Foucault, M., Slova a věci, Kalligram, Bratislava 2000, str. 296.
424
Je samozřejmě možné nalézt jasné rozdíly mezi Peircovým pojetím znaku a u latiníků. Děkuji prof.
Palkovi za upozornění na rozdíl mezi triadicitou u Peirce a scholastiků. Základní rozdíl spočívá v důsledcích,
které tyto koncepty mají. Zatímco u Peirce je konstituuje triadické pojetí znaku klasifikaci znakových tříd, ve
středověku slouží k výkladu podílu myšlení a reality (modi essendi, intelligendi a significandi s ohledem na
propprietas a ratio).
425
Brind`Amour, L., Vance, E. (eds.), Archéologie du signe, Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
Toronto 1983; také Eco, U., Meze interpretace, str. 54-59.
426
Proto Achim Esbach (Prolegomena of a Possible Historiography of Semiotics. The Developmnet of a
Semiotical Fact, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics , str. 27, navrhuje koncept „kritické
historiografie sémiotiky“, pod jejíž rubriku spadají tato základní témata, tento „žebřík“, který je dle mého názoru
pro záměry tohoto textu mnohem více plausibilní než-li Ecovo, i přes svoji váhu důležité, leč spíše zastaralé,
dělení sémiotiky v Teorii sémiotiky (viz zejm. str. 31-44). Základní teleologie tohoto výzkumu by tedy podle
Esbacha měla vypadat takto: 1.0 Proč bychom se vůbec měli takovýmto zkoumáním zabývat, jaký je vztah této
doktríny k filosofii vědy, sociologii vědy a vědy o vědě (Esbach uvádí science of science); 1.1 Vztah sémiotiky a
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možné odpovědi na otázku po bytí hranice v sémiotice si zkusíme odpovědět právě v rámci
Peircovy teorie (rétoriky). Níže si tyto předpoklady kážeme podrobněji, předtím ještě
vymezíme některé základní pojmy.
Slovo znak (sign), můžeme-li věřit Johnu Deelymu a U. Ecovi,427 je překladem latinského
slova signum, které pochází od Agustina, což je první myslitel, který „znak“ razil jakožto
obecný pojem, rod (genus), universální instrument, prostředek, jímž probíhá
komunikace jakéhokoliv druhu a na jakékoliv úrovni (znak je něco, co přináší do pozornosti,
Deely by řekl organismu, Peirce zřejmě interpreta, něco jiného).428 Augustin je (ve čtvrtém
století) první, opouští starořecké pojetí znaku, kdy máme semeion jako formu přirozeného
znaku a symbolón jako formu znaku kulturního.429 Další „kopernikovský“ obrat před Peircem
pak ještě činí zmíněný John Poinsot v sedmnáctém století – ke kterému by krze četbu latinské
tradice pionýr Peirce nakonec pravděpodobně došel, nebýt jeho smrti v roce 1914.430 Poinsot
jako první totiž chápe znak jako relaci, jako ono vztahové bytí (směs ens reale a ens rationis).
U slova sémiotika (semiotics) etymologická situace však také není jednoduchá.
Otcem termínu semiotiké je již zmíněný John Locke, který s termínem přišel v jeho výše
citovaných Esejích o lidském rozumu (původně vydané v roce 1690), kdy ve čtvrté knize
tohoto spisu (kap. XXI) „rozděluje vědy“, kdy jednou z nich (vedle fysiky a praktické vědy)
má být právě nauka o znacích (doctrine of signs), pro kterou Locke zvolil právě termín
semiotiké, jež bude „jiným druhem logiky a kritiky, než tím se kterým jsme byli dosud
obeznámeni.“431 Locke tento výraz nejspíše převzal ze slovníku řecké medicíny432 nebo z

historie; 1.2 Koncept historie; 1.3 Konstituování historie sémiiotiky; 2.0 Zkomání předmětu sémiotické historie;
2.1 Co teoretici pojednávající o sémiotice rozumí sémiotkou; 2.2 Otázka vehikulí znakově-teoretického vývoje
(jak by Peirce řekl: „růstu symbolů“ - M. Š., CP 2.222 ); 2.3 Materiál, kerý má být do historie sémiotiky
zahrnut; 2.4 Kontextuální koherence sémiotické historie; 2.5 Vznik sémiotického dogmatu; 3.0 Zkoumání
metodologie historiografie sémiotiky; 3.1 Vztah závislosti této metody a epistemologie; 3.2 Filosofické a
hermeneutické předpoklady, télos sémiotiky a úloha jazyka; 3.3 Pravdivost (truth) a koherence sémiotické
historie; 3.4 Různé metody postupů v sémiotické historiografii.
427
Deely, J., The Red Book, Text připravený pro Metafyzický klub, Universita Helsinky, 2000, str. 2.
428
Deely, J., Basics of Semiotics, Indiana University Press, Indianapolis 1990, str. 108. Augustin zřejmě
neuměl řecky, a proto spojil termíny symbolón a semeion pod jeden termín signum.
429
Srov. Manetti, G., Theories of the Sign in Classical Antiquity, kap. 10; Deely, J., The Red Book, str. 8.
430
Deely, J., Ibid., str. 9.
431
Locke J., Esej o lidském rozumu, Praha 1954 (IV. Kniha, kap. XII). Je třeba upozornit, že mnohé edice
mají termín opravený na semeiotiké – stejně tak i poslední český překlad Locke, J., Esej o lidském chápání,
OIKOYMENH, Praha 2012, str. 762. Srov. Deely, J., John Locke's Place in the History of Semiotic Inquiry, in:
Semiotics, 1986, str. 406-418.
432
Jak se domnívá Deely, J., The Red Book, str. 2 (Romeo, L., The Derivation of ´Semiotics´ through
History of the Discipline, in: Semiosis 6, 1977, str. 37-49.)
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řecké teorie hudby,433 „ať už je to jakkoliv v Lockově knize se objevil termín deformovaný.
Podle řecké gramatiky by mělo slovo obsahovat epsílon oddělující mý od ióty, což nemá434.
(…) Je dále zajímavé, že sémiotika (semiotics) není přímou transliterací Lockovy gramatické
deformace starořečtiny. Avšak co je přímou transliterací této chyby je latinský termín
semiotica, který nikdy žádný latinský autor nepoužil. Tedy Lockova deformace termínu je ve
skutečnosti neologismem v latinské transliteraci.“435 Čili české slovo sémiotika je utvořeno ve
vztahu k latinskému neologismu, který má svůj původ v Lockově zkreslení řečtiny. Pokud jde
o Peirce, je možné, že prvním zdrojem pro použití názvu sémiotika mohly být Lockovy Eseje
nebo, jak uvádí Deely, z knihy Augustuse Raucha, Psychology, or a View of the Human soul,
including Anthropologys (sic), z roku 1840.436
Z těchto důvodů se tak u některých autorů (výrazě u T. L. Shorta, V. Colapietra nebo G.
Deledalle) setkáme s dělením sémiotika (jakožto obecná teorie znaku zahrující jak Peircovu
sémiotiku, tak i jiné teorie) a sémeiotika (semeiotic), která se váže specificky k Peircově
přístupu. Nutno dodat, že toto rozdělení je spíše nominální povahy sloužící současným
interpretačním potřebám, a že samotný Peirce zachází s formou tohoto slova volněji (užívá
např. jak semiotic, tak semiotics).
b) Znak v dějinách filosofie, krátký exkurs.
Než se dostaneme k Peircovi, je třeba ještě udělat velmi krátký exkurs do dějin znaku
s ohledem právě na Peircovu teorii znaku, a také proto, abychom podobně jako v případě
dějin rétoriky alespoň naznačili, co všechno necháváme stranou a také ukázali, alespoň
rámcově, co všechno naší úvaze předchází. Vedle antické a středověké filosofické tradice,
kterou Peirce (oproti mnoha svým současníkům) velmi dobře zná, vyrůstá jeho pojetí
sémiotiky z („kritické“) inspirace I. Kantem, kritiky R. Descartese a Johna Locka.437

433

Jak se domnívá Sebeok, T. A., ´Semiotics´ and its congeners, in: Jazayery, M. A. (ed.) a kol.,
Linguistics and Literary Studies, Mouton Publishers, New York, 1978, str. 284.
434
Správný výraz odvozený od semeion, by tedy byl semeiotiké, M. Š.
435
Deely, J., The Red Book, str. 2
436
Deely, J., Red Book, str. 9.
437
Viz zejména Shortovu podrobnou studii „Sources of Peirces semeiotic in Locke and Kant“, Short, T.
L., Peirce´s Theory of Signs, str. 2-6. Podle Shorta Peircova četba těchto filosofů otevřela dvě základní otázky:
(a) co je to vůbec signifikace a jak ji obecně určit (proč a jak vůbec jedna věc zastupuje druhou) a (b) jak je
základ (ground) na kterém signifikace probíhá a jak se vyhnout regresu ad infinitum (pokud slovo označuje
myšlenku a myšlenky jsou slova). Dále tamt. poukaz na otázku intencionality u Brentana, Husserla, dále Quinea
a Crisholma (cit. dílo, str. 6-18). Kromě Shorta se vztahu Kanta a Peirce věnuje podrobně Eco v Kantovi a
ptakopyskovi, viz zejm str. 68-82 (otázka soudu a percepce).
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Domnívám se, že také nelze opomenout (často opomínaného) Hegela,438 samotný Peirce se
vyjádřil dokonce tak, že jeho filosofie resuscituuje Hegela, ale v jiném hávu (CP 1.42).
V Peircově hodnocení jsou tito „moderní filosofové“ pojímáni (a celkově odmítáni) jako
nominalisté (společně s Leibnizem, Humem aj.), Hegel pak dokonce jako „nominalista
s touhami realisty“ (CP 1.19).439 Jak však upozorňuje Short, „nenechejme se tím zmýlit: i
přes jeho občasné používání jazyka romantických idealistů (částečně Schellinga) Peircova
teleologie není odmítnutím fyzikalismu, který převládá v současné filosofii.“440 Je však třeba,
dodat, že podle některých sémiotiků interpretujících Hegela nenalezneme v jeho filosofii
žádnou teorii znaku.441
Ke zdrojům Peircovy teorie znaku je však třeba jít ještě hlouběji než k německým idealistům.
Peirce, jak už bylo naznačeno, je ten, kdo křísí pojetí latinského (u Peirce nelze říci že
„pouze“ augustinovského) signum a je svojí znalostí antiky a středověku v tehdejším
anglosaském diskursu unikátní.442 Stejně jako není možné popsat bez zkreslení historii
rétoriky, není to možné ani s dějinami sémiotiky – problémy, které jsme identifikovali jako
ontologický a lingvistický, stejně tak problémy historické reprezentace jsme nastínili výše.
Pokusíme se zde, podobně jako v případě rétoriky, nastínit linie a spojitosti. Především z toho
důvodu, abychom ukázali, že Peircova nauka nevyrůstá z nějaké „nepopsané tabule“ (jak
uvidíme níže, zejména historiografové pragmatismu zapomínají na středověké metafyzické
motivace Peircovy teorie). Navíc, jak víme od Eca, dějiny rétoriky (jakožto systematické
analýzy figurace diskursu) a sémiotiky jsou nejen komplementární, ale takřka totožné. 443 Je
však třeba dodat, že jednak pouze potud, pokud se sémiotika zabývá teorií kódů (jako ta
inspirovaná de Saussureem) nebo teorií vědeckého výzkumu a působením znaků a jejich
objektů (jako ta inspirovaná Peircem).
438

Hroch, J., Šíp, R., Madzia, R., Funda, O., Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filosofii, str.

39-43.
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Pokud si vypůjčíme definici od Miroslava Hankeho (Hanke, M., Jan Buridan a nominalistická teorie
racionality, str. 10), tak nominalismus je obecně „tendence redukovat na minimum ontologické závazky jazykové
praxe.“ Pro historické chápání pojmu nominalismus a jeho vznik viz Dutton, B. D., Nicholaus of Autrecourt
and William Ockham on Atomism. Nominalism and Ontology of Motion, in: Medieval Philosophy and
Theology, 5, 1996, str. 64; Courtenay, W. J., Ockham and Ockhamism: Studies in Dissemination and Impact of
His Thought, Brill, Leiden 2008, str. 39-80.
)Jak dodává Rorty, R., Pragmatism, Categories and Lang-usage, in: The Philosophical Review, 70, 2, 1961, str.
199: „Peirce rád mluvil o jakémkoliv učení, se kterým nesouhlasil jako o ´nominalismu´.“ Srov. Townsend, H.
G., The Pragmatism of Peirce and Hegel, in: Philosophical Review, 37, 4, str. 297-303.
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. x. K tématu Peircova zastávání se semioticky pojatého
fyzikalismu viz zejm. CP 5.425, 427, 431. Viz také Deely, J., Red Book, str. 16-18.
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Zejména viz Gutterer, D., Ansätze zu einer Zeichentheorie bei Hegel, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds),
History of Semiotics, John Benjamins Publishing Company, Philadelphia/Amsterdam 1983, str. 191-205.
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Domnívá se tak Short, cit. dílo, str. 21.
443
Méně odvážné tvrzení v tomto směru presentuje již Morris, Ch. W., Signs, language, and behavior,
Prentice-Hall, New York 1946, str. 285.
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„Pojďme rychle nakouknout do několika zaprášených vitrín v muzeu logiky. Týkají se
Peircova myšlení a zaslouží si být zmíněny, aby náš hrdina nevypadal více originální, než ve
skutečnosti byl.“444
Jak nás výše poučil Lyotard, Bohyně zjevuje Parmenidovi pravdu ontologu, avšak činí tak
prostřednictvím básně. Není divu, jelikož staří řečtí bohové (v Herakleitově případě Apollón)
„naznačují“, nebo dávají znamení (semainein) – „Vládce, jehož věštírna je v Delfách, ani
nevypovídá, ani nezatajuje, nýbrž naznačuje“.445 Bohové tak sice zjevují filosofovi pravdu,
ale mnohdy přeneseně, filosof musí umět znaky správě interpretovat (kromě věšteb i
například si správně rozklíčovat pythagorejské postuláty), rozluštit jejich pravou řeč,
proniknout k vyšší pravdě, k „fysis, která se ráda skrývá“ (nebo skončit tragicky jako třebas
Oidipus). Již v tzv. archaické filosofii můžeme najít stopy nějakého specifického zacházení se
znaky a snad i inspiraci pro vzletnost a oblibu nejrůznějších tajemných figur (mýtů)
v pozdější filosofii a řečnictví klasické doby (nejvýrazněji pak u Platóna). Avšak sémiotiku,
jako nějakou alespoň částečně ucelenou a případně později komentovanou teorii nebo
dokonce nějakou klasifikaci znaků bychom naleznuli v nejstarší filosofii ztěží – buď by
„presókratické“ zlomky považoval za protosémiotickou teorii velký optimista nebo hegelián
(jako zmíněný John Deely, který se ve svém rozsáhlém díle zabývá archaickou filosofií, avšak
ta je pro něj nikoliv sémiotickou teorií, ale jistou formou understanding), nebo prostě musíme
připustit, že nic takového hledat v nejstarší filosofii nelze. Ostatně, o „božství (které nám
některé zlomky zjevují, M. Š.) lze vydat pouze svědectví.“446
Proto většina historií sémiotiky447 mluví až Sókratově současníkovi, lékaři Hippokratovi (460
– 377 př. n. l), jenž přichází s pojetím sémiotiky (techné semeiotiké) jako části medicíny (de
facto jde o teorii příznaků, symptomatologie) a znaku (semeion) jako symptomu nemoci. Je
důležité říci, že Hippokratés zřejmě jako první chápe znak jako něco co stojí za něco jiného
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 21.
DK 22 B 93, (překlad Schofield, M., Raven, J. E., Kirk, G. S., Předsókratovští filosofové,
OIKOYMENH, Praha 2004, str. 271) viz k Herakleitově „protosémiotické teorii“ a jejího možného vlivu na
Platóna a Aristotela, Schmitter, P., Plädoyer gegen die Geschichte der Semotik – oder: Voruberlegungen zu einer
Historiographie der Zeichentheorie, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics, str. 6-9. K tématu
„sémantiky božského“ srov. Umlauf, V., Synopse historie a koncept dějinnosti, str. 41-43.
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Kočandrle, R., Apeiron Anaximandra z Mílétu, Epocha, Plzeň 2011, str. 104.
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Viz např. Sebeok, T. A., Signs: An Introduction to Semiotics, University of Toronto Press, Toronto
2001, str. 4. Nicméně jsou zde i výjimky, vedle J. Deelyho, např. Eugen Baer (koncept mýtického, orakulárního
znaku předcházející tomu, co Baer nazývá sokratický nebo filosofický znak. Viz Baer, E., A Semiotic HIstory of
Symptomatology, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics, John Benjamins Publishing Company,
Philadelphia/Amsterdam 1983, str. 51-53, 58-61)
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než je samo (kašel znakem nachlazení).448 V této tradici je také pojetí znaku spojeno
s tématem divinace a věštění, ale také s jistým vyvázáním z této „magické“ perspektivy
v případě hippokratiků s předpovídáním nemoci, prognostikou: „co se s pacientem
stane“ (jinými slovy se zde pro soubor jevů se hledá odpovídající referenční rámec449).
Tato doba je také érou rozlišení nomos, „zákona“ a fysis, „přirozenosti“, které se přisuzuje
výše podrobně tematizovaným „sofistům“, které je jedním z námětů (společně s kritikou této
představy) Platónova Kratyla,450 jehož figura je ostatně v mnohém záludná stejně jako
věštírna v Delfách.451 Stejně tak je záludnou otázkou (kterou zde nebudeme rozvádět) zda
Platónem komentovaný vztah přímé závislosti mezi slovním tvarem a významem452 autor
dialogu skutečně zastával nebo se jedná o ironický odstup (o porušování platónských pravidel
mimésis jsme mluvili mnoho výše).
Situace je o něco přehlednější u Aristotela,453 který dává slovu „naznačovat“ spíše význam
„značit“ (ač se nejedná o nějakou protovariantu moderní-morrisovské sémantiky). Mluví o
slovech jako o symbolech (symbola, De Int. 1), kdy jména jsou pro něj mluvené zvuky
označující (semantikon) konvencí. Pokud pro naše účely zjednodušíme aristotelské (a později
stoické) pojetí je to takové, kde se znak skládá ze tří dimenzí: a) fyzické části, kterou je
„znak“ sám (zvuk který utváří slovo kočka); b) „referent“454 ke kterému se znak vztahuje
(jistá „věc“, v tomto případě kategorie kočkovitých savců); c) evokace významu (pohnutí
duše, to co denotát znamená „psychologicky a sociálně“455). Tyto tři kategorie pak nelze
myslet odděleně – kočka nutně odkazuje k tomuto savci a stejně tak odkazuje ke konkrétní
zkušenosti s tím, co kočka znamená. Když Aristotelés v Prvních Analytikách456 definuje znak,
tak podle Eca:
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Viz Baer, E. The Medical Symptom: Phylogeny and Ontogeny, in: AmericanJournal of Semiotics 1.2,

1980.
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Viz zcela zásadní (pro dějiny a archeologii sémiotiky v antické tradici) práci Manetti, G., Theories of
the Sign in Classical Antiquity, Indiana University Press, Bloomington 1993, 36-52.
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Viz např. Sedley, D., Plato´s Cratylus, Cambridge University Press, zejm. str. 54 – 61. Srovnání
s Peircovou Etikou terminologie (správné a špatné označování věcí) uvádí Oliver, D. W., Peirce on „The Ethics
of Terminology“, in: The Philosophical Quarterly, 13, 52, str. 238-245 (zejm. str. 238-240).
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Kratylos, 383b7-384a3.
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Srov. k tématu konvence v současné lingvistice Pinker, S., Slova a pravidla, Academia, Praha 2008,
str. 14-24.
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Ač se Aristotelova teorie signifikace stala terčem široké kritiky, viz např. J. L. Ackrillův komentář k De
Interpretatione, Clarendon Press, Oxford 1963, str. 113 – 115.
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Srov. Lyotardovo pojetí referens v Rozepři, dále k otázce „referentu“ srov U., Kant a ptakopysk, Argo,
Praha 2012, str. 381 – 409. a Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 361 – 394.
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Sebeok, T. A., Signs: An Introduction to Semiotics, str. 4.
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II, 27:70a7.
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„jasně vymezuje sémiotický trojúhelník v němž jsou slova na jedné straně spjata s pojmy (či
s duševními prožitky), na druhé straně s věcmi. (…) Prohlašuje, že slova jsou ´symboly´ prožitků, a
symbolem míní konvenční a arbitrární prostředek. (…) Zastává však i názor, že slova lze pokládat za
symptomy (semeia) prožitků, ale v tom smyslu, že každý verbální projev může být především příznakem
toho, že mluvčí má něco na mysli. Prožitky duše jsou naopak zdání či obrazy věcí. Avšak podle
aristotelské teorie poznáváme věci skrze duševní prožitky, bez přímé vazby mezi symboly a věcmi.
Pojmenováváme věci, přičemž máme na mysli jejich obrazy, tj. příslušné představy, které věci
vyvolávají v naší mysli. K označení tohoto symbolického vztahu nepoužívá Aristotelés slova sémainen
(které by šlo přeložit jako označovat), v mnoha jiných případech vak používá toto sloveso k označení
vztahu mezi pojmy. Podobně jako u Platóna nevypovídají izolované termíny ani podle Aristotela nic o
tom, co existuje, nýbrž znamenají myšlenku. Výpovědi nebo složité výrazy také znamenají myšlenky,
přesto však jeden zvláštní typ výpovědi (výpověď oznamovací nebo věta) prohlašuje stav věcí za
pravdivý nebo nepravdivý. Aristotelés neříká, že tvrzení znamenají pravdivou nebo nepravdivou věc,
spíše říkají (sloveso je legein) že daná věc A se řídí (sloveso je uparkein) k dané věci B.“457

Můžeme si to ilustrovat na následujícím schématu.458

Eco se zde (vzácně) shoduje se Shortem, podle nějž Aristotelés svým pojetím znaku v Prvních
analytikách (II, 27:707a7) implikuje to, že znaky buď skrze následky označující své příčiny,
nebo příčiny označující své následky. „Pokud řekneme že X označuje Y, je to jako říci, že Y je
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Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 384. Srov. Augustin Aurelius, Křesťanská vzdělanost, Vyšehrad, Praha
2004, str. 78. Viz dále Ecovu interpretaci Aristotelova pojetí znaku a následné středověké tradici (Boëthius,
Tomáš Akvinský) a stoického dědictví (Augustin, P. Abélard, R. Bacon) in Meze interpretace, str. 125 – 134.
Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 197-200, dále srov. Derrida, J., Gramatologie, str. 20.
458
Ilustrativní řehled dějin denotace podává U. Eco v Kantovi a ptakopyskovi, str. 381-409.
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odvoditelné (inferable) z X. A tudíž teorie znaků spadá pod logiku, studium inference.“459
Nakonec dodejme, že se zde nebudeme nijak podrobně věnovat stoické sémantice, která
přebírá mnohé z Aristotela (otázky pravdivosti propozice), ale přináší nové problémy.460
Dalším tématem, kterému se nebudeme věnovat, je novoplatónská gramatika bytí,461 a tedy
ani renesančnímu hermetismu a znakům spojeným pouty podobnosti (zasvěcenou a
inspirativní „sémiotickou“ studií jsou v tomto Slova a věci462).
Zmíněným zlomem pro sémiotiku je zmíněné dílo Augustina Aurelia a jeho pojetí zaku jako
generického pojmu. V tomto se shoduje většina autorů (ať už Deely, pro něhož je Augustin
zásadní postavou formování sémiotického vědomí, nebo Eco, který Augustina považuje za
zakladatele obecné sémiotiky - souhlasí s tím i T. L. Short, který však shledává Ecovu
interpretaci za „divoce hyperbolickou“463). Zejména jde o texty De doctrina Christiana, De
Magistro a De Dialectica. Dostáváme se tím však také k autorovi, jehož pojetí znaku Peirce
kupodivu nikde necituje, ač zmíněná díla evidentně dobře znal (viz např. Duch scholastiky,
CP 1.30). Pokud bychom chtěli pro kontext vysvětlit některé rámcové body jeho teorie, pak
můžeme říci, že pro Augustina jsou znaky něco, díky čemuž se můžeme učit o věcech. Výše
zmíněné signum tak je obecným komunikačním nástrojem, který způsobuje to, „že člověku
vytane na mysli kromě představy, kterou vnuká smyslům, ještě něco jiného.“464 Médiem
vztahu mezi znakem a intelektem je tak (jak se domnívá Eco „moc“465) significatio, která de
facto „nahrazuje“ řecké téma konvenčního a přirozeného znaku. Znak je triadický, a je tedy
něčím, co vyvolává nějakou ideu v intelektu, která se pojí s nějakou věcí (res pro Augustina,
objekt466 pro Peirce). Je však třeba dodat, že Augustinovo pojetí znaku bylo (stejně jako
459

Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 22. Srov. Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 28 (0.6. Přirozené

znaky)
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Viz k otázce stoické logiky a jejího vlivu na středověké myšlení in Eco, U., Meze interpretace, str. 15 a

20.
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Pro základní přehled viz Ebbesen, S., The Odyssey of Semantics, from the Stoa to Buridan, in: Esbach,
A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics, str. 67-79, obsáhle o tématu arbor porphyriana, novoplatónské
koncepci velkého řetězce bytí, pojednává Eco, U., Od stromu k labyrintu, zejm. str. 10-24.
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Viz komentář k Foucauultově „sémiotice“, nebo spíše „filosofické teorii značení“ Agamben, G., Signature of
All Things, Zone Books, New York 2009, zejm. str. 33-81 (kap. Theory of Signatures).
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 24.
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De Doctrina Christiana II, 1,1. Jackson, D. B., The Theory of Signs in St. Augustine's De Doctrina
Christiana, in: Markus, R.A. (ed.): Augustine. A Collection of Critical Essay,. Garden, New York 1972,
Ruef, H., Augustin uber Semiotik und Sprache. Sprachtheoretische Analysen zu Augustins Schrift 'De
Dialectica"mit einer deutschen Ubersetzung, Bern 1981.
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Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 386.
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Na tomto místě si dovolme krátkou poznámkou, že v češtině obvyklý překlad Peircova termínu object
jako „předmět“ je zavádějící až chybný. Pro Peirce nese objekt význam, v jakém říkáme, že je něco
„objektivní“ - např. „objektivní realita“, těžko bychom tak řekli, že je „předmětná realita“ (zejména v tomto
směru argumentace srov. Deely, J., Pure Objective Reality, Mounton de Gruyter, New York 2009). Správně tak
tento termín překládá Bohumil Palek. Chybně, nebo zavádějícím způsobem, tak činí např. Pavel Štichauer (Kant
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rétorika i filosofie) podřízeno křesťanské věrouce a v důsledku teologickým cílům467 – těžko
bychom ovšem i u jiných středověkých myslitelů hledali nějaké snahy založit „sekulární
vědu“468 – snad jen u františkána Viléma z Baskervilu (1327).469 Bůh je tak buď ten, který „za
to všechno tak nějak může“, nebo do systému signifikace zcela „přirozeně“ patří (jako např. u
Augustina - Ježíš jako vnitřní učitel a garant správnému rozumění znakům, nebo nakonec i u
Rogera Bacona470).
Dokončeme naší exkursi a pouze nahlédněme do několika dalších kabinetů, které nebudeme
nijak podrobně zkoumat – ač by si to jistě zasloužily. Jedná se o Augustinovy
„pokračovatele“. Tedy další středověké myslitele, zejména scholastiku – základní vývoj teorií
středověké signifikace od Augustina, Boëthia, přes velmi originální práci De Signis Rogera
Bacona až po Tomáše Akvinského, Dunse Scota, modisty a Williama Ockhama ukazuje v
základě Eco,471 podrobně pak Deely,472 který poukazuje na význam pozdní scholastiky a
především na anticipátora mnoha Peircových myšlenek, zmíněnou osobu Johna Poinsota
(1589-1644) a jeho díla Tractatus de signis.473
Je třeba říci, že mnohé prostory ani neotevřeme – dělají to jiní – jako právě v případě
renesanční astrologie a mystiky U. Eco, nebo „sémiologové“ jako Michel Foucault, jenž se ve
Slovech a věcech mj. snaží i popsat proměny toho, jak znaky historicky vznikají a jak jsou
„řazeny“ v diskursu.474

a ptakopysk, Od stromu k labyrintu), nebo tým autorů in: Hroch, J., Šíp, R., Madzia, R., Funda, O.,
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fysis, tedy ani symbolón a semeion.
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Foucault, M., Slova a věci, str. 73 – 82. (ohledně řazení viz foucaultovsko-klasickou ideu tabulky Tamt.
Str. 81.)
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b) Proč není sémiotika sémiologie: Ch. S. Peirce a F. de Saussure
Jedno poslední důkladné zastavení je však třeba udělat. Může se zdát, že když řekneme, že
sémiotika je „věda o znacích“, znamená to, že se jedná o jakoukoliv teorii týkající se znaku.
Pokud (jako některé studie spíše učebnicového charakteru) přistoupíme na tento postulát,
ocitneme v podobné pozici, jako když se hovoří o sofistice jako o šizení lidové důvěřivosti.
Jinak řečeno tato odpověď nám poví asi tolik, jako ta, která nás informuje, že „ontologie je
nauka o bytí“. I zde je třeba rozlišovat od sebe navzájem neredukovatelná paradigmata –
mj. (!) Peircovu sémiotiku a de Saussureovu sémiologii. Podobně jako je nepřesné se
domnívat, že sofisté jsou redukovatelní na předskokany skutečného filosofa nebo že Gorgiova
rétorika je vlastně vedle filosofie stínové a nepravé umění, které lze zrušit binárními kódy
„diairetické“ filosofie. Řečeno slovy Lyotarda, mezi sémiotikou a sémiologií bude vždy
rozepře, a to z jednoduchého důvodu – jedna teorie chápe znak (právě pro inspiraci
starověkým pojetím) jako determinovaný svým objektem, druhá jako arbitrární.
Podíváme se na to blížeji.
Ač jeden druhého mohli potkat, svoji práci navzájem neznali – nechme stranou velké
množství historických okolností, které k tomu mohly vést (nejdůležitější je asi až posmrtná
sláva obou autorů). De Saussureův teoretický model,475 ač ovlivnil i široké pole jiných
odvětví vědy, je primárně spojen s lingvistikou a je konstruován především pro její potřeby.476
Řeč (langage) je pro něj obecně lidskou dispozicí - „jen lidská řeč má univerzální vlastnost,
na rozdíl například od zvířat, vytvářet v tak vysoké míře v jazyce systém znaků, který není
dědičný.“477 Také je však temným a nelehce uchopitelným živlem – proto je třeba stanovit
dvě základní analytické dimenze. Saussure je nazývá langue (jazyk), což je systém (kód)
lingvistických pravidel zapojených v mluvení a parole (mluva), čili konkrétní a partikulární
projevy tohoto systému. Tento systém je pak něco, co můžeme vědecky studovat, např. jeho
strukturu a popisovat jeho funkce – zde můžeme vystopovat jeden z mnoha motivů, které
měly vliv na zrod toho, co nazvaly dějiny jako strukturalismus (de Saussure sám nikdy slovo
struktura nepoužil) – myšlenka, že nespočitatelná, konkrétní fakta lidské existence mohou být
vysvětlena na základě abstraktní reprezentace. Jak se bude dlouho po Saussureovi vyjadřovat
M. Serres: „V případě daného kulturního obsahu, ať už je to Bůh, stůl, anebo miska, lze
475

Kterým je jeho Kurs obecné lingvistiky, Academia, Praha 2007.
Srov. Deledalle, G., Charles S. Peirce´s Philosophy of Signs, Indiana University Press, Bloomington
2000, str. 3-14.
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Skalička, V., Ferdinand de Saussure a jeho kurs, in: De Saussure, F., Kurs obecné lingvistiky,
Academia, Praha 2007, str. 20.
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mluvit o strukturální analýze tehdy (a pouze tehdy) pokud tento obsah ukazuje jako model.“478
Tuto debatu nebudeme sledovat, již zde se však objevují některé pozice obtížně sloučitelné
s Peircovými. Peirce totiž neklade proces vznikání znaků pouze do sféry lidského jazyka,
stejně tak jeho teorie není takto dominantně deduktivní479 a má rozhodně svůj „logickoempirický“ rozměr (pro Peircovu sémiotiku je stejně důležitá jak dedukce a indukce, tak i
abdukce480). Dovolme si zde prozatímní zjednodušení, a řekněme, že u Peirce vznikají znaky
díky objektům. Schopnost komunikace chápe Peirce, zřejmě i v tomto inspirován
středověkými koncepcemi mnohem šířeji – jednoduše řečeno člověk se sice odlišuje od zvířat
tím, že že jeho znakový systém je komplexnější, to však neznamená, že by zvířata
nekomunikovala také znaky. Tento argument je ostatně východiskem zmíněné biosémiotiky a
viděli jsme to výše jasně na uvedené tabulce. Zatímco Saussure koncentruje svoji pozornost
na specificky lidskou činnost – jazyk je pro něj radikálně společenským fenoménem, pro
Peirce jazyk je radikálně ontologickým fenoménem (tedy zatímco to, co pro Saussurea
proměňuje systémy znaků, jsou řekněme historické proměny jazyka-kódu, pro Peirce je to, co
determinuje vposledku znak evolvující skutečnost481). Odtud pak myšlenka, že sémiologie se
může pustit právě do zkoumání těch kódů, které s lidskou kulturou bytostně souvisejí
(historie, mytologie, móda atd.). Zároveň již zde se objevují limity nějaké stručně aplikované
sémiotiky – každý, kdo chce Peirce redukovat na „ikonu482 (sic), index, symbol“, stojí před
ontologickou otázkou objektu a jeho statutu, který Peirce pečlivě zkoumá, mnozí z jeho
interpretů však nikoliv.
Stojíme tak před zcela rozdílným pojetím znaku u těchto dvou autorů. Peircově sémiotice se
budeme důkladně věnovat, nejprve proto krátce k Saussureově teorii znaku. Analogicky (čili
skrze rovnost poměrů) jako jazyk je ovlivněn mluvou (konkrétní užití jazyka mohou

478

Serres, M., La communication, Minuit, Paris 1968, str. 32 (česky Descombes, V., Stejné a jiné, str. 88.)
Strukturalismus jako především deduktivní typ uvažování popisuje Gorlée, D., Symbolic Argument and
Beyond, in: Poetics Today, 13, 3, 1992, str. 407-423 (viz zejm. podkapitolu binarity vs triadicity, zejm. str. 411).
Srov. Rorty, R., Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J., Laclau, E., Rorty, R.,
Deconstruction and Pragmatism, str. 16, kde Rorty poukazuje na Derridův odmítavý přístup k empirismu. Lze
říci, že u Foucaulta je situace podobná (dovolíme-li si zde binární opozici, můžeme říci, také nakonec
„racionalistická“). Situace je pak jiná u G. Deleuze a F. Guattariho.
480
Pokud bychom to prozatímně zjednodušuli, budeme se tomu podrobněji věnovat níže, tak u Peirce je
součástí sémiotiky, jakožto vědecké metody, která by měla být efektivní (CP 2.779), třeba jak empirie
(induktivních úsudků), tak „zákonů“ (dedukce), přičemž obojímu předchází hypotetické abstrahování (abdukce,
v rané práci hypotéza, později abdukce, retrodukce apod., viz níže, viz Burks, A. W., Peirce´s Theory of
Abduction, in: Philosophy of Science, 13, 4, 1946, str. 301-306).
481
Srov. zejména komentář k Peircově nekonečné, sebeorganizující a evolvující kosmologii Kevelson, R.,
Peirce and Mark of the Gryphon, St. Martin Press, 1999.
482
Domnívám se, že u Peirce např. nelze hovořit o nějakém „ikonografickém“ vztahu, jak činí, Derrida, J.,
Gramatologie, str. 52.
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proměňovat jeho systém) a mluva jazykem483 (nemůžeme komunikovat bez základních kódů
– jako je – byť i primitivní - syntax484), což je základní princip změny jazyků. Proto i znak má
dvě stránky. Jde o označující (signifiant), akustický obraz, a označované, pojem, koncept,
signifikaci (signifié). Znak je tak v systému signifikace (později se bude říkat struktuře)
„negativní, relační a opozitní.485“ Jelikož zkoumáme řeč v její abstrakci, tj. zkoumáme
langue, i tyto dvě stránky mají abstraktní povahu: „uslyšíme-li sled hlásek (fónickou
substanci) stůl, jsme zvykově schopni mu hned přiřadit příslušný smysl a význam čili přiřadit
určitému označujícímu určité označované, a to prostou abstraktní operací. Ze skutečnosti vak
víme, že v něm (v tomto případě předmětu stůl) není vůbec nic, co by předurčovalo, že se musí
v češtině nazvat právě skedem čtyř fonémů

s-t-ů-l a, abychom se vrátili k poznatku

plynoucímu z různosti jazyků, ani například francouzský table, rusky stol´, německy Tisch,
finsky pöyta, či japonsky tsukue. Proto mohl de Saussure prohlásit, že vztah mezi označujícím
a označovaným je arbitrární, (nezávislý, nemotivovaný), a učinit z této vlastnosti jeden
z úhlených kamenů svého učení o jazyce jako specifickém znakovém systému.“486 Arbitrárnost
je tak jak podmínkou stability i proměny jazykového systému (onomatopoeia pak hrají podle
de Saussurea v jazyce marginální roli a nejsou organickými prvky jazyka487, stejně tak např.
zájmena – a „indexikální znaky“ vůbec, které tento teoretický model nevysvětluje, nebo spíše
marginalizuje488).
Víme tedy, že znak je věcí dvou stránek akustického obrazu a pojmu, který pod tento znak
přiřazujeme, že znak je prvkem v systému (ergo, jak se budou de Saussureovi vykladači
vyjadřovat, ve struktuře) znaků, který je podle de Saussurea určen diferencemi: „(…) v jazyce
existují pouze rozdíly. Ba co víc, určit rozdíl obecně předpokládá pozitivní termíny, mezi
nimiž se vytváří; avšak v jazyce existují rozdíly pouze bez pozitivních termínů. Ať už si
všímáme označujícího nebo označovaného, jazyk nemá ani ideje, ani hlásky, které by
existovaly před systémem jazyka, ale jen konceptuální a fónické rozdíly, které z tohoto
483

Vedle dalších binarizací, které Saussure zavádí, jako paradigma/syntagma, materie/forma,
zvuk/význam, synchronicita/diachronicita aj., které mají pak ozvěnu v Hjemslevových dichotomiích jako
výraz/obsah, forma/substance, nebo v Jakobsonově binarismu: kód/sdělení, selekce/kombinace,
metafora/metonymie atd. (Gorlée, D., Symbolic Argument and Beyond, str. 413). Mimo francouzský kontext
srov. Sebeokovi binarismy jako vnitřní/vnější, vokální/nonvokální, verbální/nonverbální atd. in: Sebeok, T. A.,
Zoosemiotic Components of Human Communication, In: Innis, R. E. (ed.), Semiotics: An Introductory
Anthology, Indiana University Press, Bloomington 1985. Gorlée dále poukazuje na Jurije Lotmana (in: Lucid, D.
P.(ed.), Soviet Semiotics: An Anthology, John Hopkins University Press, London/Baltimore 1988) a jeho
distinkce mezi primárním a sekundárním modelujícím systémem, uzavřenou a otevřenou kulturou apod.
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Viz Černý, J., Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc 1996, 21-28.
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Jakobson, R., Waugh, L., The Sound Shape of Language, Mouton, Paris 1979, str. 20.
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Skalička, V., Ferdinand de Saussure a jeho kurs, str. 21.
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De Saussure, F., Kurs obecné lingvistiky, Academia, Praha 2007, str. 99. (standardní pag. 102)
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Další tematizaci Saussureova pojmu viz Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 25-26.
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systému vyplynuly. To, co je na znaku z ideje, nebo fónického, není tak důležité jako to, co je
v ostatních znacích, které jsou kolem něj. Důkazem toho je to, že hodnotu termínu lze
pozměnit, a přitom se jeho smyslu či hlásek ani nedotknout, a to jen tím, že se pozmění některý
jeho sousední termín. (…) Systém jazyka je řadou rozdílů hláskových, jež je kombinována
s řadou rozdílů v idejích, avšak vztažení jistého množství akustických znaků ke stejnému
množství úseků v myšlenkové mase plodí systém hodnot; a právě tento systém vytváří uvnitř
každého znaku účinný svazek mezi fónickmi a psychickými prvky. Třebaže jsou označované a
označující každé samo o sobě čistě diferenční a negativní, je jejich kombinace faktem
pozitivním; je to dokonce jedin druh faktů, které jazyk má, neboť instituci jazyka je vlastní
právě udržování paralelismu mezi těmito dvěma druhy rozdílů“.489
Jak je vidno, Saussure i přes (a možná že naopak pro) subtilnost a de facto „racionalistickou
pozicí“ své analýzy ponechává zcela stranou otázku nejasného vztahu jazyka, myšleného
a světa. Nejsnažší odpověď této „výhradě“ je taková, že mu o ni nejde (je prostě dědicem
mladogramatiky490). Můžeme si však položit otázku, zda jeho především pro potřeby
lingvisitky vytvořená, nicméně filosofií přivlastněná, koncepce vůbec nějaký „svět“ (onen
„empirický rozměr“) potřebuje. Problém představuje otázka, zda můžeme vůbec něco jako
„svět“ jazykem sémiologie artikulovat, když podle mnohých následovníků binarizace
„začíná“ u samotné jednotky, tedy znaku a je tak základním elementem signifikace. 491
Saussure však ponechává tento prostor („světa“) neobsazen. Prostor, který je pro Peirce
naprosto zásadní. Nicméně nejen proto, že je vágně řečeno důležitá otázka vztahu jazyka a
světa, ale proto, že znak je u Peirce světem (objekty, nebo „objektovou realitou“) podmíněn.
Historizující odpovědí na tento probém pak může být to, že de Saussure (kromě toho, že byl
mladogramatikem), neznal Johna Locka (a tedy nejspíše nečetl anglicky), jak naznačuje i
Schmitter:492
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De Saussure, F., Kurs obecné lingvistiky, str. 148 (standardní pag. 166)
Vedle K. Brugmanna, B. Delbrücka, A. Leskiena, H. Osthoffa, H. Paula, E. Sieverse, H. Hübschmanna
aj., Viz Černý, J., Dějiny lingvistiky, str. 103-106. Schmitter, dále P., Plädoyer gegen die Geschichte der Semotik
– oder: Voruberlegungen zu einer Historiographie der Zeichentheorie, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History
of Semiotics, str. 12
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Viz Greimas, A. J., Courtès, J., Semiotics and Language: An Analytical Dictionary, Indiana University
Press, Bloomington 1982, str. 25.
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Schmitter, P., Plädoyer gegen die Geschichte der Semotik – oder: Voruberlegungen zu einer
Historiographie der Zeichentheorie, in: Esbach, A., Trabant, J. (eds), History of Semiotics, str. 12
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U Peirce stojíme tváří v tvář zcela jiné koncepci, zcela jinému paradigmatu, jak uvádí Dinda
Gorlée, jde o paradigma, „které se pokouší jednak sjednotit různé teorie jazyka a nabízí
obsáhlý teoretický rámec aplikovatelný na všechny disciplíny zabývající se znaky (ať už
verbálními nebo nonverbálními).“493 U Peirce je totiž podmíněno to, co chápeme jako znak,
vždy jednak ohledem v jakém je interpretován – což je ovšem ohled de facto ke třem
ontologickým (faneroskopickým-záhy si vysvětlíme o, co běží) kategoriím – prvosti, druhosti
a třeťosti (nikoliv jak by se mohlo zdá k ostatním znakům/prvkům systému jako u Saussurea)
a jednak znak oproti de Saussureovi není něčím, co spojuje dvě stránky, čili není nějakou
syntetickou jednotkou. Znak je u Peirce relatum triadického vztahu, kdy dalšími relaty jsou
objekt a interpretans – znak je, zopakujme pro začátek, pak něco, co je determinováno svým
objektem a dále to, co determinuje ideu v mysli interpreta (nazýváno interpretans, srov. EP
2.289). Lze to vyjádřit jednoduchým schématem (které budeme níže problematizovat):
Objekt - předpokládá - znak - determinuje - interpretant.
Kdy navíc každé z těchto relat má své triadické dělení, přičemž některá dělení jsou možná,
některá ne (vzhledem k jejich „ontologickým statusům“ v rámci semiósis -

ukážeme

podrobně níže). A co je důležité, právě ve vztahu k „idejím“ (kategoriím/skutečnosti), které
jsou v důsledku minimálně jazyk předcházející. Bez („skutečných“) objektů by pro Peirce
prostě nebyl jazyk. Je tak jasné, že časté tabulkové rozdělení na Saussure-dyáda, Peircetriáda, přinejmenším pokulhává. Jak uzavírá T. L. Short:
„Pojetí znaku se u Peirce a de Saussurea odlišuje nejen v počtu kombinovaných prvků, ale i
ve způsobu jak se tyto prvky kombinují. Jedná se o rozdíl mezi složenou entitou a relačními
vlastnostmi. (…) Ti, kteří předpokládají, že Peirce pojímal znak jako triádu, nebo triadickou
relaci, spíše než jedno relatum triadického vztahu pak museli přijít (...) s dalším relatem,
493

Gorlée, D., Symbolic Argument and Beyond, str. 415.
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s další částí přidanou k objektu znaku a interpretantu. Často jej nazývají znakové vehikulum
(přičemž se tento termín byl představen Charlesem Morrisem nikoliv však jako způsob
interpretace Peircovi teorie). Znakové vehikulum je pak identifikováno jako vehikulum plus
objekt plus interpretans nebo jako vztah, který celou triádu váže. V Peircových textech pro
toto tvrzení není žádný podklad.“494
Snad je jasnější, jak se odlišují metody sémiotiky a sémiologie (již jsme mohli tento rozdíl
zahlédnout v úvodu – v Saussureově postulátu řeči jako obecně lidské schopnosti). Peircova
sémiotika se zajímá o široké pole signifikace, které pod sebou mimo (jinak pojaté)
arbitrárnosti znaku zahrnuje i kauzalitu a afekce, ale i osobní zájmena („přirozené znaky“)
nebo „podobnost“, nebo lépe: znaky sdílející primární kvality se svými objekty („ikonické
znaky“). Oproti de Sassureovi pak netvoří součást znaku pouze jeho pojem, ale intepretantem
může být i např. pocit (budeme se tomu věnovat podrobně níže). To ovšem neznamená, že
bychom mohli brát de Sassureovu sémiologii jako část Peircovi sémiotiky (nebo se
domnívat, že Peircova sémiotika je Saussureovou teorií s přidaným třetím členem objektem).
Nakonec tedy dissoi logoi, rozepře v sémiotickém/sémiologickém stylu shrnující problémy
našeho používání sémiotických (aj.) slovníků, opět slovy Shorta: „pokud měl Saussure
pravdu a systém arbitrární signifikace může být studován v abstrakci od svého partikulárního
použití, přirozených znaků a dalších forem nonarbitrární signifikace, pak se Peirce mýlí.
Pokud měl však Peirce pravdu v tom, že jazyku může být porozuměno pouze v konkrétním
kontextu jeho použití, v kooperaci s dalšími druhy znaků, pak se mýlil de Saussure. Jeden
systém nemůže být částí druhého, protože jsou v kontradikci.“495 Z tohoto důvodu také nelze
říci, že by se strukturalismus zabýval „symbolickým“ a parciálně indexikálními znaky.496
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 18-19, obdobná argumentace u Johna Poinsota (viz Deely, J.,
Red Book, str. 10). Srov. tedy, z tohoto hlediska, s nepřijatelnou perspektivou („u de Saussure chybí objekt“) in
Michalovič, P., Zuska, V., Znaky, obrazy a stíny slov, AMU, Praha 2009, str. 33-36, 89-90. Je však třeba dodat
k otázce vehikula, že oběcně v peircologické problematice se nejedná o takto uzavřený problém, jak Short uvádí
(např. v českém prostředí s termínem operuje Bohumil Palek).
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Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 19-20. K tomuto tématu také viz delší pojednání in Palek, B.,
Sémiotika, Karolinum, Praha 1997, str. 5-25.
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Jakobson: Towards a Structuralist Reconstruction of Peirce, in: Transactions of the Charles. S. Peirce Society,
17, str. 41-61. (zejm. str. 41: „strukturalismů je tolik co strukturalistů“). Pro až militantní odmítání
strukturalismu a jeho karikování srov. Deely, J., Williams, B., Kruse, F. E., Frontiers in Semiotics, Indiana
University Press, Bloomington, 1986; dále kritiku takto jednostranné kritiky v Andrews, E., Semiotics:
The Peircean Totum, in: American Speech, 62, 4, 1987, str. 354-358.
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c) Faneroskopie: nauka o hierarchizaci ontologických kategorií, aneb odkud vyrazit,
zajímáme-li se o znaky.
Než přistoupíme k hlavní myšlence, jen připomeňme, že i Peirce má právo na to být „raný,
střední a pozdní“, čili jak bylo zmíněno výše, i jeho filosofie se vyvíjela a proměňovala. Tento
text se převážně věnuje Peircovi přibližně po roce 1902, čili jeho „vrcholnému období“, tzv.
mature semeiotic. Tehdy totiž přichází zřejmě s ideou, kterou nazývá nejdříve fenomenologie
(jakožto doktríny kategorií, vypůjčuje si, zcela nezávisle na Husserlovi, termín od Hegela),
později (1904) faneroskopie.
„Fenomenologie, nebo také učení o kategoriích, které by mělo rozmotat zamotané přadeno
toho, co se jeví ve smyslech a navinout tkaninu do jasných forem; nebo jinými slovy vytvořit
konečnou analýzu celku zkušenosti, což je první úkol a filosofie jej musí vztáhnout na sebe
samu.“497
Ač se některé ideje objevují dříve (1885, New List of Categories), jasný záměr faneroskopie,
její metoda a předmět výzkumu se objevuje až začátkem dvacátého století.498 Cílem této
(kenoskopické499) metody je ve fenoménu/faneronu odhalit základní a universální prvky –
jinými slovy kategorie.
Tento text bude záměrně používat slovo faneroskopie, a to z jednoduchého důvodu –
Husserlova a Peircova filosofie se v mnoha bodech odlišují a snad podobně jako není
převoditelná Saussureova sémiologie na sémiotiku a naopak, není možné se domnívat, že
faneroskopie a fenomenologie jsou totožné, nebo i komplementární. Není rozhodně cílem této
úvahy na rozdíly nebo shodné stránky poukazovat a popisovat je.500 Snad základním
rozdílem, který zde můžeme velmi povrchně zmínit, je ten, že zatímco pro Husserla (přírodní)
věda mnohdy zakrývá pravou podstatu světa, u Peirce ji naopak zjevuje.
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CP 1.280.
Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 60.
499
Peirce používá obskurní terminologii Jeremy Benthama, kdy po jeho vzoru dělí vědy na kenoskopické
– observační (coenoscopic) a idioskopické - experimentální. Přičemž sémiotika je vědou kenoskopickou. Jako
příklad rozdílu mezi těmito dvěma druhy věd si můžeme představit např. pojetí fyziky u Aristotela
(kenoskopické) a u Galilea (idioskopické).
500
Dělá to v obsáhlé studii např. Rosensohn, W. L., The Phenomenology of Charles S. Peirce: From the
Doctrine of Categories to Phaneroscopy, B. R. Grüner, Amsterdam 1974; srov. Ransdell, J., Is Peirce
Phenomenologist?, in: Études Phénoménologiquesi, 9-10, 1989, str. 51-75. Dále Feibleman, J. K., Peirce´s
Phaneroscopy, in: Philosophy and Phenomenological Research, 1, 2, str. 208-216. Pro širší debatu srov. James,
E., William James and phenomenology, Indiana University Press, Bloomington 1987; Rosentahl, S. B.,
Bourgeois, P. L., Pragmatism and Phenomenology: A Philosophic Encounter, Gruner, Amsterdam 1980.
498
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d) Pointa: „Three pipe problem.“
K čemu sloužíla předchozí rétorická mašinérie? Na Peircově filosofii je fascinující mj. to, že
stojí na zcela jednoduchém základu (který zřejmě vzniknul díky údajné Peircově
nespokojenosti s Kantovými kategoriemi) tří modů existence, nebo bychom mohli říci na
„velmi silné intuici“,501 která určuje jeho filosofii jak v raném tak pozdním období. Tyto
kategorie tedy jsou:
1. Prvost. Něco „je“.502
2. Druhost. To co „je“, je v nějaké akci, a tudíž je možná naše zkušenost s tím, že něco je.
3. Třeťost.503 To co je, tudíž může být sděleno.
Tyto tři kategorie bytí Peirce nazval jako firstness, secondness a thirdness, česky překládané
jako zmíněná prvost, druhost a třeťost. Můžeme je interpretovat jako možnost, akci a
komunikaci (artikulaci).504 Čili to, že vůbec komunikuji, ergo kladívko není možné bez
předpokladu nějakého performativního/persvazivního aktu (ať už direktivního – direkt na
obličej při rvačce v hospodě, nebo symbolického – zpívání sonetu své milované. Vzpomeňme
zde na naše úvodní úvahy o persvazi, která je vykonávána „symbolicky“). Tento akt
předpokládá pro svoji realizaci nutně nějaké médium (letící pěst potažmo tělo, nebo můj
zvučný hlas a schopnost řeči505). Tato triáda prostupuje podle Peirce celé univerzum (toto je
tedy ta Triáda obsažená jak v universu, tak v praxi vědy samotné) – jinými slovy co je
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Hroch, J., Šíp, R., Madzia, R., Funda, O., Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filosofii,str.

57.
502

Podle Peirce jakmile „přidáme“ k prvosti nějaký predikát, dostáváme se do vztahu, tedy do druhosti.
Zde každým pádem interpretujeme prvost jako možnost, která musí nutně existovat. Naše interpretace jde tak do
jisté míry proti Ecově, který pod vlivem Claudia Paolucciho (Appendice perciania, in: Antilogos. Logica delle
relazioni e semiotica. Tessi di dottorato, Universita di Bologna 2005), posuzuje jako singulární a proměnlivou.
Podle mého názoru nelze prvosti přisuzovat takovéto predikát, zejména singularita je vždy zcela věcí druhosti –
viz dále (Paolucci se navíc ve své interpretaci opírá o nepříliš přesvědčivé a kusé poznámky z CP 6.54). Podle
Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 524 (zejm. pozn.)-525. Srov. Peircovy definice prvosti CP 1.304, 1.306,
1.357, 1.358, 5.119, 8.329.
503
Držíme se zde plausibilnějšího Palkova překladu (tedy třeťost, nikoliv třetnost, viz Hroch, J., Šíp, R.,
Madzia, R., Funda, O., Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filosofii, str. 53., stejně tak používáme
prvost oproti prvotnost apod, viz český překlad Eco, U., Od stromu k labyrintu, např. str. 524.)
504
Viz Peircův výrok: “Což snad nemusí být každý znak aby se stal znakem vysloven?” (CP 2. 348), srov.
Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 520-522, interpretace kategorií jako čistých kantovských forem vytvářejících
zkušenost, Tamt., str. 524. Dále srov. Eco, U., Kant a ptakopyski, str. 22 (Bytí a prvost).
505
Do jisté míry bychom mohli vysvětlit (a ilustrovat) tuto kategorii z hlediska lingvistiky Ecovým
slovníkem (ač Eco sám tak nečiní) – totiž v případě prvosti se (nejspíše) jedná o neintencionální znaky – to, že
mluví Číňan nebo Němec, poznám, aniž bych musel čínsky nebo německy umět. Mohli bychom dodat, že stejně
jako v případě neintencionálních znaků, stejně v případě signálu, se Ecovými slovy střetává sémiotika se svým
„dolním prahem“ (str. 32), Peircovými slovy – tematizuje prvost. Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 520521.
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myslitelné, co je komunikovatelné a co je možné vědecky zkoumat, není možné myslet mimo
faneroskopické kategorie. Jak dodává Deely: „Peirce pojímá sféry toho, co existuje
´noumenálně´ nebo ´o sobě´, a sféry toho, co existuje ´fenomenálně´ nebo ´zjevně´ jako
protkané mezi sebou (laced together) akcí znaků takovým způsobem, že můžeme dospět
k rozlišení a poznání jedné jako části druhé, a také jedné skrze druhou za pomoci kritické
kontroly objektivity, která je srdcem vědy a filosofie přeze všechny jejich odlišnoti.“506
Skrytým půvabem této myšlenky a zcela základní věcí je, že Peirce odvozuje tyto
kategorie nikoliv z nějakého mystického nahlédnutí bytí, ale z experimentálního
pozorování – i filosofie nebo logika je pro Peirce observační vědou:507
„Domnívám se, že jsem prokázal, že logika je v obecném smyslu jen jiným jménem pro
sémiotiku, kvazinutné či formální učení o znacích. Tím, že říkám, že toto učení je ´kvazinutné´
či formální, míním to, že pozorujeme rysy známých znaků a že od takového pozorování jsme
procesem, který přes vlastní výhrady nazvu ABSTRAKCÍ, vedeni k tvrzením, jaké musí být
rysy všech znaků užívaných ´vědeckým´ intelektem, tj. intelektem schopným učit se ze
zkušenosti, kterážto tvrzení mohou být nepopiratelně mylná, a tudíž v jistém smyslu zdaleka ne
nutná. Co se týče zmíněného procesu abstrakce, je sám jistým druhem pozorování.“508
Tyto základní kategorie můžeme „pozorovat“ a „aplikovat“ (jako v případě letící pěsti nebo
milostného sonetu) – a Peirce tak činí – jeho filosofie je až závratným aplikováním tohoto
předpokladu na různé sféry jednak „myšlení“, jednak „skutečnosti“ a jednak na „kategorie
samé“ – neboli kategorie se také uplatňují vždy v nějakém ohledu, jinými slovy je třeba se
vyhnout metodě, která není aplikovatelná sama na sebe. Byla by tedy chyba ztotožňovat
Peircovy kategorie s nějakým kartesiánským rozvrhem. Jak ještě uvidíme na Peircově textu,
Dopise lady Welby, i to jak se nám tyto kategorie ukazují (čili jak jsme schopni je pozorovat)
je věcí neustálého a falzifikovatelného výzkumu – tj. u Peirce pragmatismu! Peirce rozhodně
nevede podobně jako Descartes nějaký vnitřní monolog, při kterém založíme jistotu ega zas a
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Deely, J., Red Book, str. 10.
Na příkladě chemie to poutavě ukazuje mj. Deledalle, G., Semiotics as Philosophy, in: Doubravová, J.,
Společenské hry, Aleš Čeněk, Dobrá voda 2003, str. 9: "Stejně jako newtonovský důraz na prostor jakožto Boha
nemůže být oddělen on Newtonovi fyziky, nebo Einsteinův striktní determinismus od jeho teorie relativity,
následující fakta dotýkající se myšlení Charlese S. Peirce, vynálezce triadické sémiotiky, nemohou a nesmí být
opomenuta. Peirce je evolucionistickým empirikem, jehož intelektuálním mentorem byl Kant, a jehož vědou
(science of reference) byla chemie a metodou myšlení pak experimentální metoda laboratoře." Srov. Short, T. L.,
Peirce´s Theory of Signs, str. xiii.
508
CP 2.227
507
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znovu, krom toho je Peircova filosofie odmítnutím dualismu jakéhokoliv druhu.509 Pro
iustraci rozdílu mezi Descartovým metodickým pochybováním a Peircovým abstrahujícím (či
adbuktivním, hypotetickým) pozorováním Peirce říká:
„Schopnost, kterou nazývám abstrahujícím pozorováním, je schopnost kterou obyčejní lidé
bezpečně znají, ale která sotvakdy nalezla místo v teoriích filosofů. Patří k běžné zkušenosti
každého člověka přát si něco, co značně přesahuje jeho současné prostředky, a hned po
vzniku tohoto přání ptát se sama sebe: ´Přál bych si tuto věc tolik, kdybych měl dostatek
prostředků ke splnění svého přání?´ K zodpovězení této otázky se člověk zpytuje a provádí to,
čemu já říkám abstrahující pozorování. Představuje si jakýsi hrubý náčrt sebe sama, uváží jak
tento hypotetický obraz modifikovat, a potom zkoumá, tj. pozoruje to, co si představil, ve
snaze zjistit, zda tam lze nalézt totéž horoucí přání.“510
Zde se zastavíme a povíme něco o oné „přirozené dekonstrukci“ (což je záměrný protimluv)
Gorgiova argumentu, kterému jsme se podrobně věnovali v Lyotardově explikaci výše.
Zopakujme zjištěné.
Gorgiás:
1.

Nic není

2.

I kdyby bylo, není poznatelné

3.

I kdyby bylo poznatelné, není sdělitelné

Kontra:
Peirce:
1.

Pokud něco je

2.

Je to poznatelné

3.

Je to sdělitelné

509

LCHL, str. 2, kritika kartesiánství se objevuje již v Peircových rannějších textech jako The Fixation of
Belief (1877) a How to Make Our Ideas Clear (1878) a zejména Some consequences of four Incapaties (CP
5.264), kde uvádí že nemáme žádnou schopnost introspekce a veškeré naše poznání pochází z hypotetických
úvah, nemáme žádnou intuici a vše je determinováno naším předchozím věděním, nemůžeme myslet bez znaků a
nakonec nemáme schopnost myslet nic absolutně nepoznatelného (Srov. Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 37; W
2:213; dále viz Murphree, I., Peirce: The Experimental Nature of Belief, in: The Journal of Philosophy, 60, 12,
1963, str- 309-317).
510
CP 2.227.
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Shrňme si nejdříve některé na první pohled fundamentální rozdíly – Gorgiás zřejmě klade
argumenty ve stylu své „právnické metody“. Peirce „pozoruje“ kategorie. Ale pozor, i tyto
kategorie jsou typem důkazu nebo lépe argumentu (ergo znaku)!
A tady se dostáváme k závěrům našich úvah. Sledovali jsme snahu vyrovnat se
s aporetičností vlastního myšlení. Výsledek je podobný u Gorgii i Peirce – jeden proti
vlamující se tragické fysis staví svoji rétoriku, druhý „vědecké zkoumání“ - sémiotiku.
Proč Platón porušuje stanovené mimetické zákony ve prospěch textu? Proč je pro
Nietzscheho pravda pohybujícím se vojskem metafor? Proč Lyotard vede nekonečný
dialog a proč řeší Gorgiovo trilema pragmaticky? Proč Peirce neustále aplikuje
kategorie na faneron a na samotné aplikování těchto kategorií? Vede je k tomu právě
tato aporie. Stejně jako je v rétorice kairos ne-principem vhodnosti použité figury, je pro
Peirce experimentální pozorování a jeho falsifikace principem filosofie511, a jak uvidíme
rétoriky.
Jinými slovy se zde objevuje to, co jsme sledovali od začátku – Peirce a Gorgiás (Lyotard
tematizací nerozhodnutelné rozepře, Nietzsche popisem inherentní figurativnosti diskursu
nebo Platón propastnou metalepsí, kterou přináší psaní) poukazují na limity ontologie – jeden
pozitivní afirmací, druhý negací – nicméně pro oba je tento krok krokem produkce, a to
nikoliv nějakého rigidního metafyzického systému u Peirce, ani nihilismu u Gorgii (explicitně
u Lyotarda). Nic na tom nemění to, že u Peirce se jedná o hierarchické kategorie, kdy třetí
nutně předpokládá druhé a první (CP 1.358512). U Peirce tak můžeme nalézt odpovědi na
některé otázky, které jsme vznesli vůči Gorgiovi výše, proto návrat z labyrintu na strom.
Stejně jako není Peircova filosofie karteziánstvím, není Gorgiův spis racionalismem, je jeho
parodií.
Vědecký intelekt je tak ve stejné pozici jako rétor – je nucen zkoumat, které symboly
působí silněji a proč. Pokusíme si dále ukázat na některé Peircovy návrhy, teoretické
modely, skrze které mu můžeme tuto sílu zkoumat, a to právě na textu, který je považován za
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Viz zejm. Habermas, J., Peirce and Communication, in: Ketner, K. L. (ed.), Peirce and Contenporary
Thought, Fordham University Press, 1995, str. 251 (realita „uvalující restrikce na naše poznání“ pouze takovým
způsobem, že vyvrací chybné hypotézy, srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 597.).
512
Srov. Eco, U., Kant a ptakopysk, str. 173.
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asi nejpropracovanější systém jeho sémiotiky, „vánoční dárek“ Lady Welby, dopis z 24.
prosince roku 1908, který jí však nikdy nedošel.513

e) Znamení tří514 nebo více? Peircova prolegomena ke každé příští sémiotice, která se
bude chtít stát vědou.
Výše uvedené zjištění tří fundamentálních kategorií je, ve smyslu toho, jak se na věc dívá
Peirce, triviální a sémiotikovo dobrodružství tím teprve začíná. Je třeba právě trivia
sémiotických věd, které nám umožní se v tomto prostoru pohybovat. Obecně se jedná o
logiku nebo prostě jinak sémiotiku zkoumající vztahy znaků (Peirce v roce 1867 hovoří o
symbolech) k jejich objektům – a pro Peirce jak k objektům „skutečného“, tak i
„fiktivního“ nebo „teoretického“ světa. Tedy základní součástí sémiotiky (která je jiným
názvem pro logiku a vice versa) je jednak zkoumání formálních podmínek znaků, tedy
jakýchkoliv událostí (Peirce toto slovo v tomto kontextu nepoužívá, ale vystihuje domnívám
se podstatu věci), které mají význam – a jak je zřejmé, podle Peirce jakákoliv událost, pokud
je událostí, nutně nese nějaký význam (ať už je interpretovaný, nebo ne). Podle Peirce se
jedná o vztah „symbolu“ a jeho základu (ground). Tyto základy jsou nejobecnější rysy znaku,
záhy se tyto postuláty pokusíme pochopit podle některých Peircových příkladů. Prozatím
můžeme říci, že se u Peirce zřejmě jedná o jednak znak v jeho možnosti a neurčenosti a
513

Pro subtilnější ilustraci vývoje Peircovy sémiotiky nebo kategorizace objektů zde jen zběžně zmiňme
postulaci kategorií v New list of Categories, který jak bylo řečeno, faneroskopii historicky předchází. Seznam
kategorií je sice založen do jisté míry na pozorovatelných a nutných kategoriích, ale vše je popsáno de facto
pomocí aristotelsko-scholastického principu rozlišení bytí a substance, kdy substance předchází bytí („Pojem
bytí vystupuje při tvoření propozice. Propozice má vždy vedle termínu k vyjádření substance další termín
k vyjádření kvality této substance; funkcí pojmu bytí je spojit kvalitu se substancí. Kvalita v nejširším je tedy
první vhodný pojem při přechodu od bytí k substanci.“ CP 1.551). Substance a bytí spolu s mentálními procesy
tvoří základ pro obecnou kategorizaci pojmů. Kategorie substance je založena na „pozorování“ (vnímání?)
obecniny, může určovat jakoukoliv vlastnost – Peirce dává příklad zájmena it (to), které ve větě může zastupovat
obecně zastupovat např. podst. Jméno, nicméně samo nemůže být predikátem, stejně tak (pro svoji neurčitost)
neurčuje žádnou vlastnost. Klíčová je zde právě proposice, spojení subjektu s predikátem, které zaručuje bytí
(spojení kvality se substancí). Proposice vypovídá o tom, zda to, co odpovídá subjektu, substance, je aktuální
nebo potenciální (viz níže Peircovo rozlišení bezprostředního a dynamického objektu a interpretantu). Bytí tak
nepůsobí na subjekt, ale na predikát, a je tak díky své povaze jakousi garancí neurčitosti. Z toho důvodu jsme
schopni ze znalosti predikátu odvodit aktuální či potenciální subjekt, a tak i příslušnou substanci. Predikát však
nemůže být neurčitý – není žádná společná vlastnost všech věcí. Proto je pro Peirce bytí korelátem všech úvah o
substanci. Bytí vyjádřené predikátem má prázdný subjekt a pouze tímto je vázáno na substanci. Tedy nejde u
Peirce o to, která substance je vázána na jisté bytí, ale že je možná nějaká, která je vázána (slyšme v tomto
předjímání toho, co později Peirce nazve prvostí). Jsou zde pak predikáty odpovídající bytí (jako je „být“), které
jsou výsledkem našich vjemů spolu se substancemi a predikáty, které jsou výsledkem uplatnění jazyka (jsou
„symbolickými vazbami“, to co Peirce bude nazývat třeťostí).
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Podle názvu sborníku editovaného U. Ecem a T. Sebeokem, věnovaného zejména Peircovi a Sherlocku
Holmesovi (obecně zejména teorii abdukce), The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce, Indiana University
Press, Bloomington 1983 (Il seigno de tre, Bompini, Milano 1983).
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zkoumání toho jak se tato neurčenost a možnost určuje a realizuje. Peirce používá pro tuto
část sémiotiky (1) název grammatica speculativa nebo také čistá gramatika (kdy Peirce
původ termínu připisuje Dunsu Scotovi, autorem termínu je však Tomáš z Erfurtu). Z jiné
perspektivy je tato spekulativní gramatika nebo formální gramatika (jakožto gramatika forem)
de facto druhem analytické metafyziky (nebo metafyzickým zkoumáním typů modalit).515 A
Peirce nám dává za pravdu, když uvádí, že ground je idea, chápaná v „jakémsi platónském
smyslu“ (CP 2.228). Zde je třeba podotknout, že se zdá, že Peirce Platóna zná mnohem spíše
ze scholastických komentářů (jinými slovy se dívá na Platóna aristotelsky) nebo hůře
z představ, který měli o Platónovi britští empirici.516 Nebo je jeho interpretace Platónovy ideje
více než svébytná – určuje ji jednak jako jakýsi pravzor, nebo základ, nicméně druhým
dechem dodá, že se jedná o ideu, ve smyslu „pochopit něčí ideu“, tedy jako myšlenku (CP
2.228), spíše v „lockovském“ smyslu (CP 8.25). Zdá se, že idea je pro Peirce jak oním
ontologickým fundamentem, tak i ideou v běžném slova smyslu. Abychom mohli
rekonstruovat to, jak to autor myslel, museli bychom zde mít více informací. Spíše se pojďme
zamyslet nad tím, co by to mohlo znamenat. Idea u Peirce, zdá se nese oba významy – jak
ideje jako např. hypotézy trojúhelníku, čili jak nějaké absolutní limity, ke které se zkoumání
neustále snaží přiblížit, tak i běžné myšlenky, která se na této ideji vždy účastní. Jinými slovy
řečeno se zdá, že pro Peirce je klíčový předpoklad, že jazyk a myšlení není možné bez
nějakých „universálií.“517 Touto krátkou disgresí jsme chtěli poukázat na to, že je obtížné
ztotožňovat Peirce pouze s aristotelskou tradicí518 a že (stejně jako u jiných „pragmatiků“ i u
Peirce má Platón, ač „v pozadí“, výraznou úlohu519).

515

Viz Dvořák, P., Peroutka, D., Tomala, O., Modality v analytické metafyzice, Filosofia, Praha 2010,
zejm. kap. Modality.
516
A obecně o metafyzice. Představa, kterou zdědili zejména pragmatici jako James, Dewey Schiller aj.
Viz k tomuto zejména Deely, J., Red Book, str. 16: „Pragmatismus se hrdě pojímá jako demolice ´metafyziky´.
Avšak to, co rozumí metafyzikou má pramalý, nebo spíše žádný vztah k metafyzice Aristotela, a tím spíše ke
scholastikům latinského věku.“ Kořeny chápání metafyziky u Jamese a zejména Deweyho leží u moderních
filosofů, primárně u britských empiriků – od kterých se toho pochopitelně o aristotelské nebo tomistické
metafyzice příliš naučit nemohli. Peirce samozřejmě také odmítal metafyziku, tak jak o ní referovali empirici,
nicméně jak je vidno, z pozic metafyziky, nikoliv jako Dewey a James z pozic její „destrukce“ (srov. CP 5.423).
Ono „přiblížení se scholastice“ je u Peirce přesné, jak dodává Deely (tamt.), „Peirce nikdy nedošel do bodu,
který můžeme nalézt u scholastiků (Deely má na mysli Tomáše a zejm. pozdního scholastika Johna Poinsota – M.
Š.), kteří terminologii transcendentálních a ontologických vztahů plně inkorporovali do samotného učení o
znacích.“ (Srov. CP 5.429) Srov. také Krempel, J., La doctrine de la relation chez Saint Thomas. Exposé
historique et systématique, Vrin, Paris 1984, str. 668 a Deely, J., New Begginings: Early Modern Philosophy and
Postmodern Thought, University of Toronto Press, Toronto 1994, str. 249-253.
517
Uvidíme, že je velmi problematické tato témata „zamést“ pod stůl způsobem, jakým to činí U. Eco,
Teorie sémiotiky, str. 208-209. Pro Peirce nejsou ideje pouze „sémiotickým produktem“.
518
Inspirace Aristotelem je samozřejmě silná, viz Peircovy komentáře k rétorice: CP. 2.553, 2.554, 2.11).
519
Peirce samozřejmě také nezapomíná na „ecovskou“ problematiku novoplatónských predikábilií
(zejména u Porfýria), viz např. CP 2.391.
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Druhou částí sémiotiky (2) je podle Peirce formální logika, která pojednává o formálních
podmínkách pravdivosti znaků520, třetí nedílnou částí sémiotiky (3) je pak (kvazi)nutně
formální rétorika, která má zkoumat „sílu“ znaků, čímž Peirce nemá na mysli nic jiného než
to, co jsme tematizovali výše – otázku figur, schémat a jejich působení na mysl (subjekt, duši,
intelekt – je nutno podotknout že Peirce se teorii nějakého kantovského subjektu nebo duše na
jedné straně vyhýbá, na straně druhé neustále s nějakou „myslí“ počítá521). V rámci
faneroskopické triády tak má nejobecněji sémiotika na znaku zkoumat jeho ground – tedy
fundament relace, dále vztah objektu k jeho znaku, a to kdy je tento pozorovaný vztah
pravdivý (faneroskopicky řečeno:

správně

pozorovaný),

a

nakonec

vztah

znaku

k interpretantu (čili k ideji kterou vyvolává znak v mysli interpreta) a zkoumání toho, jak
jedna myšlenka dává (nebo nedává) zrod druhé či podle jakého zákona (proč je například
něco ve vědě, nebo řeči obecně ne-místné?). Stejně jako je nedílná sémiotika, je nedílný i
vztah těchto tří složek znaku. Peirce se v tomto směru projevuje spíše jako filosof, sociolog
vědy a podotýká, že pokud se nějaké hranice mezi těmito třemi částmi sémiotiky vedou, není
to povahou samé věci, ale příklonem těch k metafyzice, těch k logice a těch k rétorice (CP
8.342). Slyšme za tím zmíněné Peircovo přesvědčení, že odhalil klíč k pochopení universa a
výzkum, který nezohledňuje jednu z částí zkoumaného faneronu, ač může být užitečný, není
kompletní. Nutno také podotknout, že nejvýraznějším proponentem tohoto typu zkoumání byl
Peirce sám, jak budeme moci pozorovat.
Již výše jsme naznačili otázku, zda lze Peircovo pojetí chápat tak, jak to činí Charles
Morris522 a později přebírá Rudolf Carnap a později de facto většina tzv. analytických
filosofů. Po tomto úvodním exposé dělení sémiotiky a vzhledem k Peircově poznámce o její
trojjedinosti je tak napováženou Morrisovo tradiční dělení sémiotiky na syntaktiku (úroveň
analýzy, kdy bereme v úvahu soustavu sdělitelnosti nebo možné sdělitelnosti523 a vztahy
v rámci této soustavy), nebo soustavu výrazů vztaženou ke sféře jevů „mimo jazyk“, kdy tuto
část analýzy nazýváme po Morrisovi sémantikou, a nakonec problematiku zapojení se
„uživatele jazyka“ a jeho komunikačních záměrů, kdy se hovoří o pragmatice.524 I přes
plodnost tohoto rozlišení, díky kterému dnes vznikají knihovny knih o těchto třech typech
520

Peirce předstihuje mj. G. Fregeho v použití termínu pravdivostní hodnota, viz Tondl, L., Problémy
sémantiky, Karolinum, Praha 2006, str. 369, pozn. 15.
521
K tomu zejména Colapietro, V., Peirce´s Approach to the Self: A Semiotic Perspective on Human
Subujectivity, State Uuniversity of New York Press, Albany 1989.
522
Pro rozbor Morrisovy sémiotiky viz Eco, U., Meze interpretace, str. 219-238.
523
Transmisibility.
524
Srov. Tondl, L., Problémy sémantiky, str. 24-25, dále Morris, C. W., Foundations of the Theory of
Signs, International Encyclopedia of United Science, Chicago 1938, Carnap, R., Introduction to Semantics, in:
Studies in Semantics, vol. I, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1942.
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analýzy a znakové produkce, se zdá, že i v případě Morrise se jedná spíše o funkční
alternativu k Peircovi (jak nás výše upozornil T. L. Short).
Některí autoři (jako např. J. J. Liszka, M. Bergmann nebo V. Colapietro), hovoří o
následujícím schématu, které výchozí dělení sémiotické vědy v Peircově pozdní filosofii takto
shrnuje:

Tato (kenoskopická) věda, sémiotika, pak zkoumá znak jakožto něco, co je jednak
determinováno objektem a jednak samo determinuje ideu v mysli interpreta, výsledek této
determinace je pak interpretant. Tento interpretant je pak tím, co je v důsledku
determinováno objektem. Zde opět velmi jasně vidíme diametrální rozdíl mezi de
Saussurem a Peircem: zatímco jeden nějakou „objektovou“ realitu „škrtá“, pro druhého je
fundamentální veličinou. Pro lepší přehled si to můžeme následovně ilustrovat:
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Vidíme tak (popsáno jazykem předcházející dopisu Lady Welby), že „znak je (...) cokoli, co
vztahuje něco jiného (jeho interpretans) k nějakému objektu, k němuž se samo vztahuje
(svému objektu) týmž způsobem, přičemž interpretans se stává postupně znakem, a tak se
opakuje ad infinitum” (CP 2.303) nebo že “znak je cokoli, co je vztaženo k druhé věci, svému
objektu, vzhledem k nějaké kvalitě tak, jako je zavedena třetí věc, jeho interpretant, do relace
k témuž objektu, a toto je provedeno tak, jak je zavedeno Čtvrté do relace k tomuto objektu
touž formou, ad infinitum.” (CP 2.92)
V tento moment Peirce přestává tak docela počítat do tří – objekt totiž podle něj má dva,
řekněme, mody – bezprostřední a dynamický, hovoří o nich jak v dopisu Lady Welby, tak i
v dopisu Williamu Jamesovi (CP 8.183, CP 5.423, EP 2:492). Pro začátek řekněme, že Peirce
tyto fanerony pojímá jakožto objekt reprezentovaný znakem - tj. bezprostřední a objekt, který
se bezprostředně neuplatňuje, tj. dynamický (CP 8. 343). Analogicky odvozuje Peirce i
bezprostřední interpretant, vyznačený znakem a dynamický interpretant, který vyvolal
ideu v mysli, jinými slovy se jedná o „skutečný“ účinek. To však není všechno, je zde ještě
třetí, normální interpretant, kterého je třeba od dvou předchozích odlišit, do teorie znaku se
tímto dostává kategorie času, tento interpretant totiž potřebuje „dostatečně dlouhé utváření
myšlenky“ (tamtéž). Než se pustíme do interpretace těchto termínů, zdůrazněme, že je
evidentní, jak daleko jsme od představ nějaké jednoduché triády znaku. Můžeme si to
ilustrovat na našem schématu:
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Pojďme navrhnout hypotézu toho, co Peirce touto distinkcí zamýšlel. Zkusíme vyjít
z Deelyho „maximy“, že objekt je něco, co předpokládá svůj znak.525 Peirce jde od této
představy samozřejmě dále a snaží se popsat, jakým způsobem může objekt svůj objekt
presuponovat,526 před-pokládat.
Prvním typem je bezprostřední objekt, který svůj znak předpokládá bezprostředně (a znak
tento objekt bezprostředně reprezentuje). Snad se příliš nevzdálíme Peircově myšlence, když
si tento objekt představíme, jako jakýkoliv objekt který může být reprezentován v jazyce.
Druhým objektem, dynamickým, je objekt sám o sobě.527 Postulací dynamického objektu
se opět s Peircem ocitáme na hranici jeho metafyziky a opět u jeho neujasněné podoby
platonismu. Tento typ objektů je garantem toho, co bychom mohli nazvat jako objektivní
věda, tedy je zde nějaký typ ideálních objektů ke kterým se naším zkoumáním přibližujeme,
pokud bychom následovali Deelyho, jsou zde ideální objekty předpokládající vždy pravdivé
znaky, jak v tomto poznamenává Short, jsme tak v osidlech sémiotického idealismu528 (ergo
realismu platónského ražení). Na druhé straně Peircova motivace je taková, že bez
dynamických objektů bychom nemohli rozpoznat úspěch nebo neúspěch výzkumu, stejně jako
to, zda je něco pravdivé nebo nepravdivé nebo z hlediska faneroskopie nakonec i to, zda
nějaká věc je, nebo není. Nabízí se ještě jiný pohled na dynamický objekt, totiž jako na
garanta síly našeho argumentu. Ocitáme se zde opět u klasických postulátů – např.
Aristotelovy Rétoriky, kdy pravdivá věc – pravdivé znaky - je ze své „přirozenosti“ (fysis)
účinnější v diskusi než jiná,529 s Peircem řečeno, protože buď odpovídá, nebo neodpovídá
dynamickému objektu. Nutno říci, že Peirce zde nemá na mysli pouze nějakou jednoduchou
sémantiku (nikoliv: „domnívám se, že je v pytlíku pět fazolí, vysypu a naleznu čtyři =
dynamický objekt jsou čtyři fazole“), ale dynamický objekt je zde korelátem toho, že nějaká
pravdivost vůbec je, že o ni můžeme usilovat – jinými slovy je inteligibilní. Bezprostřední
objekty samozřejmě mohou své znaky předpokládat, řekněme nekonečným množství
způsobů, avšak správnost našeho zkoumání (spekulativní gramatika), jeho pravdivostní
podmínky, nakonec i formální rétorika je odvislá od objektu dynamického – pravdivost,
525

Sign is what? A Dialogue between Semiotist and Would-be Realist, in: The American Journal of
Semiotics 20.1–4, 2004, str. 51 (číslování dle Deelyho paginace).
526
Popis teorie suppozice viz v přehledu Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 375-378.
527
Právě toto pojetí objektu Peirce vylučuje (Rortyho optikou) z „textualismu“, nebo pragmatismu
„dekonstruktivního“ typu (Rorty, R., Consequences of Pragmatism, str. xxxvii, str. 161)., dále viz Eco, U., Meze
interpretace, str. 45; srov. Molinie, G., Linguistique du texte et de l’écrit, stylistique, in: Durand, J. Habert, B.,
Laks, B. (eds.), Congrès Mondial de Linguistique Française - CMLF'08, Institut de Linguistique Française, Paris
2008, str. 1507-1509.
528
Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, str. 191.
529
Viz Aristotelés, Rétorika, I, I, 1355a (Užitečnost rétoriky).
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ale i přesvědčivost je závislá na „realitě“, nikoliv reprezentaci. Stále je si však třeba uvědomit,
že ona realita nelze myslet bez třech základních kategorií a že je důležité v jakém ohledu tento
objekt reprezentujeme. Pokud to uzavřeme, je třeba říci, že idea (ve smyslu prvosti) není u
Peirce samotným objektem, ale je kvalitou tohoto objektu. Z toho důvodu, že objekt nám
nikdy není dán „objektivně“. Tyto myšlenky budou důležité zejména při kritice některých
Ecových

představ,

nicméně

tím

snad

docházíme

k limitům

Deelyho

„objektivistické“ hypotézy. Je třeba obrátit se zde k Peircově teorii interpretantů, tedy od
objektivní k významové části jazyka.530
Zopakujme, že obecně mezi objektem a interpretantem je proces akce (vznikání a zanikání)
znaku (ať už jde o běžný jazyk, nebo vědecký výzkum), který Peirce obecně nazývá jako
semiósis. Zde je jasné, proč se někdy hovoří a proč jsme hovořili o znaku jakožto o
„vztahovém bytí“. Jak už bylo naznačeno, interpretant není nějaký interpret, ale v rámci
Peircovy observační teorie (CP 1.238-242) jeden z pozorovatelných prvků znaku. Jednoduše
řečeno můžeme pozorovat, že jsou zde nějaké objekty (matčiným prsem počínaje, mlhovinou
nebo zakřiveným prostorem třebas konče), které jsou v nějaké akci, která determinuje ideje
(myšlenky). Podle Peirce pak opět několika způsoby – buď jako bezprostřední, dynamický
nebo normální (také ale v korpusu Peircova díla označovaný také jako logický nebo finální)
interpretant.
Dále zopakujme, že v případě interpretantu se nejedná o interpreta, nějakou mysl nebo
subjekt. Peirce se jakémukoliv pojetí „člověka“ snaží vyhnout, přesto, jak víme, často mluví o
mysli nebo intelektu531, navíc znak jako takový se nutně nachází v mysli svého interpreta.
Vzpomeňme zde na antický „logos jako vládce“ – Peirce jde podobným směrem,
nemluví nějaký subjekt, ale znaky. (Formální) Rétorika tedy nezkoumá „dojmy“, ale
sémiotické formy persvaze.
Obecně lze interpretant považovat za účinek na mysl interpreta, ale také jako to, že
interpretans postupně může nabývat jisté formy, a tím se stát novým znakem, tedy jistý znak,
se může díky interpretantu stát zdrojem dalšího znaku. Bezprostřední interpretant je pak
analogicky jako dynamický objekt prvostí, aprioritou, kvalitou imprese, kterou je znak
530

Srov. Palek, B., Sémiotika, str. 21. Samotný pojem interpretantu byl Peircem uveden do celkového
systému kategorií ve zmíněném Novém seznamu kategorií (New List of Categories).
531

Tomuto tématu se věnuje zejména Colapietro, V., Peirce's Approach to the Self: A Semiotic
Perspective on Human Subjectivity, Sunny, 1989. Srov. Eco, U., Teorie sémiotiky, kap. Problematika subjektu v
sémiotice, str. 383-387, dále Ibid. Ecovo neantropomorfní pojetí Peirce, str.26.
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schopen produkovat (CP 8.315), čili se jedná o vůbec možnost interpretace (interpretabilitu),
mohli bychom říci „objektivní interpretovatelnost“. Jinými slovy tento interpretant je tím, „co
je určováno specifickou interpretovatelností znaku dříve, než znak má co činit s interpretem,
který interpretant následně vyvozuje. To znamená, podle Peirce, že interpretant je vyvozen
z faktu, nikoli, že interpretant je na znaku pozorovatelný přímo (…). Řečeno z hlediska jazyka,
uživatel jazyka se musí něčím řídit; to je nezávislé na jeho záměru je řízeno příslušným
faktem; čili je to právě interpretovatelnost vzhledem k situaci.“532
Situací je však míněna i zcela obecná věc, jako je nějaký řád diskursu. Řečeno jinak, tento
interpretant má „lineární/literární funkci“, totiž máme-li nějaké znakové vehikulum, pak
bezprostřední interpretant je na něj vázán. Znak (vehikulum) není výsledkem interpretability,
ale ta je výsledkem toho, že nějaké vehikulum prohlásíme znakem. Podíl bezprostředního
interpretantu tedy není výsledkem působení na interpreta, ale faktem, že interpretant získává
svoji roli z objektu, který umožňuje vztah mezi znakem a jejich interpretantem (viz obrázek,
což hraje opět v prospěch Deelyho objektivistické hypotézy). Proto je třeba rozumět
bezprostřednímu interpretantu jako možnosti (jak je jasné, podle Peirce možnost není nějakou
dispozicí interpreta, ale faktem, který stojí mimo něj).
Druhým typem je Dynamický interpretant, který je odvozen z aktuálního působení znaku
(podobně jako aktuálně působí bezprostřední objekt). Jedná se o skutečný účinek, který
působí na interpreta. Dynamický interpretant je tak spojen s druhostí, protože nutně
předpokládá přímý kontakt s objektem (např. ona zmíněná letící pěst) – vedle možnosti tedy
akce.
Normální interpretant (neboli artikulace, nebo také final, ultimate, logical) je takový druh
interpretantu (snad jen připomeňme, že interpretant je pro Peirce znakem533), který je účinkem
vyvolaným „znakem“ (viz výše schéma) za „dostatečně dlouhého utváření myšlenky.“534
Hypotéz, které vysvětlují tento druh znaku, je několik, s naprostou jasností určit to, co byla
Peircova představa je obtížné. Můj návrh je interpretovat konečný interpretant jako výsledek
nějakého bádání (co jiného by mělo být Peircem proklamované „dostatečně dlouhé utváření
532

Viz Palek, B., Sémiotika, str. 21, viz dále ibid. „Podle Peirce je interpretant důsledkem uplatnění
triadické relace znaku. Pro Peircův interpretant je důležitá jedna skutečnost: znak není spojen ani s pojetím
jazyka jako la langue, ani jako la parole. Jde v podstatě o pojetí jazyka tak, jak se užívá, znaky se mohou
vztahovat k jednotlivým instancím popisovaných objektů, mohou se vztahovat i obecně (dichotomie sinsignum a
legisignum). Interpretant je tak účinkem na interpreta bez ohledu na akt sémiose hic et nunc, nebo akt sémiose
pojatý obecně, nebo akt sémiose jako abstrakce, atd. Pojem interpretantu je důležitý pro vymezení a fungování
znaku (sémiosis). Jeho vymezení však není v Peircově díle zcela transparentní, zejména co se týká důsledků.“
533
CP 2.228.
534
CP 2.343

151

myšlenky“). Příkladem by tak mohla být například (vy)počítaná rovnice, nebo obecně nějaký
výsledek výzkumu. Zdá se tak, že na začátku proklamované označení třeťosti jako artikulace
je i zde plausibilní – i v běžném jazyce často říkáme: „podařilo se mi problém vhodně
artikulovat“. Ostatně pokud srovnáme i jiné zmínky o interpretantnu než v dopise Lady
Welby (CP 4.536, 5.475-479535), zdá se, že tento interpretant je takový, který je spojen
s vědeckým jazykem (tj. takovým znakem, jehož soustava proposic je minimálně syntakticky
pravdivá), pokud je tento interpretant v souladu s těmito předpoklady, je artikulovaný, tedy
konečný. Konečný snad i v tom smyslu, že v jazyce sémiotiky je tím, co určuje správnou
interpretaci znaku (tj. „nakonec“ určuje správnou artikulaci znaku, tedy vlastně způsob,
zákon, jak má být znak representován, aby byl vztažen k objektu).
Otázka, která se tímto rozevírá, je tak vedle věci falibilismu (jak formulovat hypotézy) – o
Peircově teorii abdukce si povíme záhy – otázka časovosti semiósis, a s ní spojená otázka, zda
finální interpretant je tím, co nakonec celou semiosis (a snad tak i sémiotiku) určuje jako
teleologickou. Téma v peircologických bádání stále aktuální.
Konečný interpretant tedy předpokládá, že umíme rozhodnout o správnosti znaku, resp.
můžeme se k tomuto konečnému rozhodnutí postupně dostat. Předtím, než pokročíme dále
k taxonomii

znaků,

poukážeme

na

skutečnost,

že

tento

předpoklad

(de

facto

„finality“ semiosis) je tím, co spojuje Peircovo pojetí struktury znaku a kladení hypotézy
(abdukce) nebo také jak se Peirce lakonicky vyjadřuje, „odhadováním“ (guessing536).
f) Exkurs: Abdukce jako výsledek postulace finálního interpretantu
Jedním z vyřčených i nevyřčených hlavních témat Peircova pozdního díla je snaha sémioticky
vymezit a ujasnit mechanismus interpretace,537 jinými slovy osvětlit strukturu vědeckého
uvažování.538 Výše jsme hovořili o Peircově pojetí abstraktního pozorování, zde některá

535

Bezprostřední interpretant může být ještě dale členěn (na tři kategorie: ejakulativní, imperativní a
signifikantní). Níže se budeme věnovat Peircově pojetí emočního, energetického a logického interpretantu. Viz
Short, T. L., Peirce´s Theory of Signs, kap. More taxa.
536
CP 4.320, srov. 1. 13. Peirce uvádí několik názvů pro tento typ úsudku: Reasoning à posteriori (W 1:
180, W 1:266-267), Hypotéza (W 1:283; CP 1.559), Abdukce (CP 7.202, CP 5.188-189, CP 8.209), Presumpce
(CP 2.776-777), Retrodukce (CP 1.68, CP 6.469-470, 1908; CP 8.385-388)
537
Ač se někteří autoři (zejména ti, kteří Peirce interpretují z Jakobsonova nebo Ecova prismatu, jako
např. J. M. Klinkenberg), domnívají opak (totiž že Peirce žádnou teorií interpretace nedisponuje).
538
Metodami jsou „na jedné straně abstrakce a vyčlenění (prescissio), na straně druhé postupy, jako je
generalizace (rozšíření šířky pojmu a zúžení hloubky pojmu), indukce (rozšíření šířky pojmu bez vlivu na
hloubku), restrikce pro zúžení šířky bez vlivu na hloubku). (Zúžení šířky pojmu a rozšíření hloubky je inversí
generalizace). Výsledkem uplatnění prvního typu procesů je to, co Carnap a současná sémantika nazývá intenzí,
resp. intenzionální sémantikou vůbec, v případě druhého typu procesů je to extensionální sémantika (referenční
sémantika u Quinea). Obecně prvním typem jsou zajištěny vlastnosti a jejich relace, druhým typem informace o
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východiska rozvedeme.
Nejprve je třeba upozornit na to, na co jsme již narazili výše – vědecký jazyk je soustava
„obecné třídy analogických argumentů, kterážto třída jako celek směřuje k pravdě“ (CP
2.266). Právě hlediska finálního interpretantu (k jaké finalitě naše bádání směřuje) se obecná
inference tak může dít deduktivně, induktivně a abduktivně. 539 Podle našeho čtení Peirce je
pak abdukce de facto tím, co předchází dedukci i indukci (kladení hypotézy je i podle Peirce
tím „nejpřirozenějším“540 získávání nových informací). Tedy abychom něco odvodili např.
deduktivně, musíme být, fenomenologové by řekli, „obeznámeni se světem“ – z Peircova
hlediska jsou i metody inference znakem, můžeme předpokládat, že se na ně vztahují i výše
zmíněné kategorie, kterým de facto předchází ona metoda „abstraktního pozorování“kterou můžeme s abdukcí ztotožnit.
Podle Peirce se abdukcí rozumí „metoda tvoření obecné predikce bez positivní jistoty, že
predikce bude úspěšná, ať ve zvláštním případě nebo obvykle, přičemž oprávnění této metody
spočívá v tom, že je to jediná možnost, jak racionálně řídit naše budoucí chování a že indukce
z minulé zkušenosti v nás vzbuzuje naději, že predikce bude úspěšná i v budoucnu“ (CP

objektech a způsobech jejich vyjádření. Tyto obecné pojmy v sobě zahrnují nejrůznější další odstíny podle toho,
které parametry pro jejich vyčlenění se berou v úvahu. Zatímco procesy druhého typu jsou transparentně
určitelné jak co do jejich průběhu, tak co do výsledku (ponecháme-li stranou extensionální vágnost, víceznačnost
nebo denotační temnost), v případě restrikce a vyčlenění tomu tak ovšem není, protože nemají dosah na
informační hodnotu pojmu. Spolu s abstrakcí a vyčleněním se na výsledku prvního typu procesů podílejí další
dva postupy a to: rozlišení (discrimination) a odlišení (disassociation). Pomocí abstrakce, vyčlenění, rozlišení a
odlišení jsou vyčleněny relace mezi dvojicemi vlastností a ve smyslu těchto postupů jsou stanoveny poměry
relativizovaných vlastností. Abstrakce se týká stanovení vlastnostmi vůči všem ostatním vlastnostem. Další tři
druhy postupů jsou specifičtější. Rozlišení se týká pouze významu pojmů, tedy skutečnosti, že jeden pojem se
různí od druhého, a to na stejné úrovni, nikoli nutně vzhledem k podobnosti. Odlišení naopak předpokládá
asociaci, podobnost představ, na stejné úrovni pozorování vzhledem, nějaké širší vlastnosti, proto mohu odlišit
pouze červenou od modré (modrou od červené) vzhledem k nějakému spektru barev. Jak říká Peirce mohu
rozlišit červenou od modré barvy, prostor od barvy, barvu od prostoru, ale nikoli červenou od barvy. Mohu
rovněž vyčlenit červenou od modré. A prostor od barvy, ale nemohu vyčlenit barvu od prostoru ani červenou od
barvy, tedy vyčleňovat mohu vhledem k nějaké vlastnosti na stejné nebo vyšší úrovni, nikoli nižší. Abstrakce
znamená, že vyčleňuji červenou, modrou, barvu, prostor jako vlastnosti bez vzájemné relace.“ Palek, B., Procesy
poznání a zkoumání, str. 1 (nepublikovaný text).
539
K Peircovo pojetí indukce a abdukce viz CP 2.267-269, dále Peircovo upřesnění pojetí Kantových
analytických vět (adbuktorní indukce) viz CP 6.526. Je také třeba dodat, že se Peirce mnohdy odvolává na Dunse
Scota, ale také na portugalského jezuitu Pedro da Fonsecu a vůbec Collegium Conimbricensis (viz Doyle, J. P.,
The Conimbricenses on the Relations Involved in Signs, in: Deely, J.,(ed.), Semiotics, Proceeding of the Ninth
Meeting of Semiotic Society of America, University Press of America, Lanham 1985). Pro “literární” detektivní
příklad dedukce, indukce a abdukce viz Eco, U., Meze interpretace, str. 170 – 176.
540
Peirce hovoří o „instinktu“ hypotézy, a kolem této tématiky (je abdukce instinkt nebo inference) je
obsáhlá debata, které se zde nebudeme věnovat, viz zejm. CP 4.416, Anderson, D. R., The Evolution of Peirce´s
Concept of Abduction, in: Transactions of the Charles S. Peirce Society, 22, 2, 1986, str. 145-164; Fann, K. T.,
Peirce’s Theory of Abduction, Martinus Nijhoff, The Hague 1970; a zejm. Paavola, S., Peircean abduction:
instinct, or inference?, 2012; Paavola, S., Abduction through Grammar, Critic and Methodeutic, Transactions of
the Charles S. Peirce Society: A Quarterly Journal in American Philosophy, 40, 2, str. 245-270.
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2.270541).
Jak jsme uvedli, Peirce byl chemik, a tak jeho teorie abdukce spojena s experimentováním a
praxe přírodních věd, rozšířeném na logiku (sémiotiku).542 Jedná se tedy o provisorní přijetí
hypotézy, a to z toho důvodu, že každý důsledek může být experimentálně verifikován (CP
1.68). Co je nejdůležitější, že je to právě abduktivní metoda, která jako jediná zavádí nové
poznatky (viz CP 5.171; detailní demonstrací abduktivního uvažování na sylogismu, kterýžto
skrze logiku je tradičně považován za médium zisku nového poznání, se Peirce zabývá v
CP 2.623).
Pokud to shrneme, v případě abdukce nebo abduktivní inference postupujeme tak, že nejprve
v průběhu poznání vycházíme z předpokladu, nápadu, hypotézy a tyto položky se snažíme
činit oprávněnými, ať již explanací jednotlivých kroků, či, z pragmatického hlediska,
přesvědčení (belief543) v jejich oprávněnost či zaujetím jiného propozičního postoje. Nebo své
předpoklady testujeme (abdukce podle Peirce musí být testovatelná544) – pro představu asi
tak, jak to dělal asi nejslavnější “abduktor” Sherlock Holmes.545 Přesvědčení tak vzniká
především z pochybností (vzpomeňme zde na náš odkaz na skepsi jako produktivní sílu546).
541

Pro ilustraci viz také často zmiňovaný (Ecem oblíbeny) „fazolový příklad“, in: CP. 2.623:
„Předpokládejme, že vstoupím do místnosti a naleznu tam určitý počet tašek, v které obsahují různé druhy fazolí.
Na stole leží hrst bílých fazolí; a po chvíli pátrání najdu jednu z tašek, v níž jsou jen bílé fazole. Ihned vyvozuji
jako pravděpodobnost nebo jako čistý odhad, že tato hrst byla vzata z této tašky. Tomuto úsudku říkáme
vytváření hypotézy.“ Domnívám se však, že nelze hovořot o „přerušované abdukci“, jak to činí Eco (Eco, U.,,
Kant a ptakopysk, str. 61) v případě Marca Polla a jednorožce se týká jednoduše o abdukci a její testování a
zavedení abdukce nové.
542
Srov. CP 5.392: „Obdivovaný ornament logiky, jasnost a zřetelnost, vypadá snad pěkně, avšak je třeba
jej zařadit do antikvárního bijou, a vybavit se něčím přizpůsobeným pro současné účely.“
543
Je třeba dodat, že belief je tím, co nás vede k tomu, že jednáme určitým způsoberm (ať už v běžném
jednání, nebo ve vědě) a v důsledku je adaptací na prostředí, viz CP 5.373, 378.
544
Srov. CP 5.392: „Z analýzy definic se nemůžeme naučit nic nového. Nicméně naše existující
přesvědčení mohou být uspořádána podle tohoto procesu, a tento řád představuje podstatnou složku
intelektuální ekonomie stejně jako všeho ostatního.“ Dále viz zejm. 5. 406 a srov. Corrington, R., An
Introduction to C. S. Peirce, Semiotician, Ecstatic Naturalist, Rowan and Littlefield, Lanham 1993, kap.
Pragmatism and Abduction.
545
Je častou chybou považovat Sherlocka za nějakého pozitivistu, jak ukazují sémiotické komentáře, byl
to především falibilista Peircova typu, viz Eco, U., Horns, Hooves, Insteps: Some Hypotheses on Three Types of
Abduction, in: Eco, U., Sebeok, T. (eds.), The Sign of Three: Dupin,Holmes, Peirce, str. 198-221. Eco dále
poukazuje na velmi inspirativní vztah Peirce a Borgese (Smrt a kompas, in: Nesmrtelnost, str. 178-196). Borges
sice Peirce nejspíše nečetl, nicméně “knihy mezi sebou rozmlouvají”, viz Meze interpretace, str. 170: “Pokud
máme mít jistotu, že detektiv ve své mysli náležitě rekonstruoval sled faktů a pravidel, pak musíme přijmout
hlubokou spinozovskou představu, že ´ordo et connexio rerum idem est ac ordo et connexio idearum´
(uspořádání a propojení věcí je stejné jako uspořádání a propojení idejí). Pohyb naší mysli, která vyšetřuje
nějaký případ sleduje stejná pravidla jako skutečný svět. Pokud myslíme ´dobře´, pak jsme nuceni myslet podle
stejných pravidel, jaká spojují věci. Identifikuje-li se detektiv ve své mysli s vrahem, musí dospět ke stejnému
bodu jako vrah. V tomto spinozovském (a můžeme dodat peircovském – M. Š.) bude detektiv rovněž vědět, co
vrah udělá druhý den. A počká na něj přímo na místě zločinu.” Dodejme, že peircovský vesmír je ale i vesmír
intuice a nelogického (rétorického, ideologického) “založení” (srov. Ibid., str. 175.)
546
Srov. Peircovo pojetí pochybnosti jako neklidného, neuspokojivého stavu vedoucího nás skrze
zkoumání (inquiry) k nějakému postoji, přesvědčení, CP 5.371-372, a zejména jeho postulaci „živé
pochybnosti“ in: CP 5.376.
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Pro přehlednost si můžeme rozdíl usuzování, tj. abdukce, dedukce a indukce, shrnout a
ilustrovat následovným schématem (kde indukce realizaci finálního interpretantu vylučuje,
srov. W3:514).
Dedukce:
Pravidlo: Všechny dýmky od Sherlock´s Company jsou z višňového dřeva.
Případ: Tato dýmka je od Sherlock´s Company.
Závěr: Tato dýmka je z višňového dřeva.
Abdukce:
Pravidlo: Všechny dýmky od Sherlock´s Company jsou z višňového dřeva.
Závěr: Tato dýmka je z višňového dřeva.
Případ: Tato dýmka je od Sherlock´s Company.
Indukce:
Případ: Tato dýmka je od Sherlock´s Company.
Závěr: Tato dýmka je z višňového dřeva.
Pravidlo: Všechny dýmky od Sherlock´s Company jsou z višňového dřeva.

Jak dodává Gérard Deledalle,547 jedná se zde o paradigmatický posun od Aristotela ke
Kantovi, ilustruje to na následujícím schématu z CP 2.263:

547

Deledalle, G., Charles S. Peirce Philosophy of Signs, Indiana University Press, Bloomington 2000, str.

4-5.
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II. Peirce: závrať z větvení fysis
a) Pointa II: pragmatismus není pragmatismus. Pragmatismus je sémiotika, tedy
zkoumání bytí po vzoru scholastiků, a/nebo z hlediska pravděpodobnosti rétoriky.
„Pokud si z bible vytrhnu stránku, abych si z ní ubalil cigaretu, pak tuto bibli nepochybně
používám, ale bylo by dosti odvážné nazývati mne ´textualistou´ - ačkoliv jsem ne-li silný
pragmatik, pak přinejmenším velmi pragmatická osoba.“
Umberto Eco548
Ecův úvodní citát odpovídá běžnému užití slova pragmatismus, a ač působí zábavně, nepojí se
s tím, jak o pragmatismu uvažuje Peirce. Zde si to demonstrujeme.
V předchozí části jsme popsali základní východiska Peircovy struktury znaku, která je
analogická struktuře „skutečnosti“. Což ovšem neznamená, že je analogická nějaké
neměnné a ideální skutečnosti, ale naopak skutečnosti proměnlivé, evolvující, ke které se
můžeme vztahovat primárně skrze naše hypotézy, které je třeba testovat jak experimentálně –
tj. ve vztahu k druhosti tak syntakticky-logicky, ale i rétoricky! – ve vztahu k třeťosti,
„moderně řečeno“ ve vztahu k diskursu. Právě tento princip můžeme prozatímně nazvat
jako Peircův falibilismus/pragmatismus.549
Pokud budeme hovořit na „ontologické rovině“, tak zde je vidět jasně posun od Gorgiova
nebytí nebo možná spíše jeho jiná artikulace. Jak jsme se dozvěděli, nepolapitelná fysis se
abruptivně prolamuje do věcí našeho konání, a tak jediná možnost našeho vědění je
schopnost improvizovat. U Peirce je taková fysis ve svém celku také nepoznatelná, avšak již
jen to, že ji můžeme předpokládat, nám dává nějakou jistotu, která však musí být neustále
přezkušována (čili zopakujme: nikoliv jako u Descarta) – čili nakonec nic „absolutně
nepoznatelného“ podle Peirce nemůžeme artikulovat, protože vždy „artikulujeme“.550 Jinými
slovy, Peirce si je vědom toho, že vedle logických důkazů, které jsou přesvědčivé svojí
pravdivostí vyplývání, jsou zde i důkazy, které nemusejí mít logicky správnou strukturu
(fallacie), mohou být neúplné (narážíme zde na entýmémata), přesto mohou být přesvědčivé.
Jak je to možné? Lakonickou odpovědí – je zde vždy nějaká, dejme tomu, persvazivní,

548

Meze interpretace, str. 67.
K Peircově posunu od „skotovského realismu” raného období k pragmatickému falibilismu srov.
Mounce, H. O., The Two Pragmatism: From Peirce to Rorty, Routledge, London 1997, str. 12.
550
Srov. první kapitolu Ecova Kanta a ptakopyska. Nebo Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 89
(sémiotika jako „zpřítomňování nepřítomného“), dále tamtéž str. 525.
549

157

„ilokuční síla.“ Avšak zatímco u Gorgii ji zřejmě nemůžeme postihnout, Peirce se nevzdává
logického studia „síly symbolů“, neboli studia toho, jakým způsobem se ona fysis do
„věcí“ prolamuje.
Tedy nejsme vydáni fysis napospas, pokud studujeme sémiotiku, jinými slovy rétoriku –
už jenom z toho důvodu, že by mělo být těžší nás obelhat (například výše uvedenými
kvaziargumenty). Nikoliv proto, že bychom měli nějaké tajemné vědění ontologických a
mystických souvislostí, ale proto, že víme, že je třeba vždy uvážit:
„jaké možné představitelné důsledky (effects) by mohl mít určitý pojem. Právě naše představa
těchto důsledků je naším úplným pojmem této věci.“551
Tato maxima je základem Peircova pragmatismu a vzhledem výše uvedené subtilní explikaci
toho, co znamená studium znaku, můžeme rozkrýt další vrstvy této slavné teze – jinak řečeno,
můžeme ji zkoumat sémioticky. Jak vidno, jsme na hony vzdálení vulgárnímu chápání
pragmatismu jako něčeho, co je „praktické“ nebo „užitečné“ (viz úvodní Ecova hyperbola).
V Peircově podání nás pragmatismus nutně (!) vede k tomu nejpraktičtějšímu a
nejužitečnějšímu - totiž stát se sémiotiky (záměrně hyperbolizováno552), jinými slovy, činit
naše ideje jasnými, pokud bychom to interpretovali v rámci naší práce: uvádět naše ideje do
„ohledu“, jinými slovy: „kontextualizovat“ je,553 jinými slovy pokoušet se poukazovat na
hranice daných semiósických procesů. Zde jen opět zopakujme pod prismatem předchozího
význam této maximy: uvážení důsledku pojmu znamená v jistém ohledu interpretovat
jeho ať už v jejich bezprostředním, nebo dynamickém efektu. Zopakujme: znak vždy
interpretujeme v nějakém ohledu (nikdy nemáme nic „jasné a zřetelné“554), to nás sice vede
k pozici falibilismu a k tomu, že „existují tři věci, o kterých nemůžeme nikdy doufat, že je
prokážeme zdůvodňováním, tedy absolutní jistota, absolutní přesnost (vzpomeňme zde na
problémy platónské dialektiky – M. Š.), absolutní univerzálnosti“ (CP 1.141), nikdy však ne
k nihilismu, ale k „sofisticky lidské“ (homo mensura555), nebo můžeme říci vzhledem
k předchozím exkursům i „nietzscheánské“ pozici. Neomylnost patří „papeži a církevním
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W 1:31
Nicméně tato hyperbola má své opodstatnění v Peircově „romantismu“, kdy nás pragmatismus nakonec
vede od našich parciálních já k já totálnímu, estetickému celku (viz CP 5.429, srov. Deely, J., Red Book, str. 1922, a násl. kapitolu Peirce´s Grand Vision). Dále srov. CP 5.430 a také Peircovu charakteristiku „vědeckého
člověka“, CP 1. 49.
553
Srov. Eco. U., Od stromu k labyrintu, str. 95 (kontext jako výběr souboru interpretantů).
554
CP 5. 391-392.
555
Srov. Boodin, J. E., From Protagoras to William James, in: The Monist, 21, 1, 1911, str. 73-91.
552
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koncilům“ (CP 1.141), a mj. i Descartovi.556 O tragické fysis tedy lze říci, že je
mnohovrstevnatá a mnohotvárná stejně jako naše poznání.557 Sémiotika i rétorika jsou tak tak
vždy falibilistické – je toho „vinen“ jak kairos, nebo tragická fysis (Gorgiás), tak evolvující
skutečnost (Peirce).
Zde se zastavíme u mnohdy zapomenutého „velkého vyprávění“ o pragmatismu, ze kterého se
stala poznámka pod čarou.558 Samotný termín vznikl nejspíše při diskusích na podzim roku
1874, kdy Peirce vyučoval na univerzitě. Skupina, která se na těchto diskusích scházela, si
dala jméno Metafyzický klub, a vedle Peirce byli členy klubu W. James a John Dewey. Právě
zde se zrodila idea pragmatismu. Deely uvádí,559 že Peircův pohled na věc byl evidentně
ovlivněn skotským filosofem Alexanderem Bainem (1818), pro něhož byla definice
přesvědčení (belief), taková, že „připravuje člověka k jednání“ (Srov. CP 5.11.), a také
pochopitelně I. Kantem od něhož zřejmě termín nominálně přebírá.
James a Dewey však nesdíleli Peircovo falibilistické (termín totožný s Peircovou koncepcí
pragmatismu), nebo jak to Peirce později nazval pragmaticistické (pragmaticism) pojetí.560
Byli to však oni, kdo pragmatismus proslavili, jak ironizuje Deely po Deweym a Jamesovi
„se termín stal typicky americkým, vyjadřujíc našeho ducha, na kterého jsme tak pyšni, který
e dá vyjádřit ´myšlením s nohama na zemi´ a frází ´Může bejt!´ (Can do!). Američané jsou
´pragmatici´ (z hledika češtiny: vlasně „pragmatisté“ – pokud bychom chtěli být věrnější
Peircovi, pak jeho následovníci by měli být nazýváni „pragmatici“ pro termín pragmaticismu
– M. Š.) Američané vynalezli pragmatismus poukázáním na to, že význam spočívá v akci,
v jednání.“561
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Horyna, B., Filosofie skepse, str. 66-87.
Srov. Miniha, F., Racionalita. K náčrtu genealogie, modelov, problémov, ManaCon, Prešov 1997, str.

100-103.
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Deely, J., Red Book, str. 12.
Red Book, str. 11.
560
Které, jak jsme ukázali, rozhodně není „antimetafyzické“, jak se domnívá např. S. Mailloux, Sophistry
and rhetorical pragmatism, str. 4, nebo jak zcela chybně postupuje Tom Cohen, když se snaží podsunout Peircovi
koncepci homo mensura, viz The „genealogies“ in pragmatism, in: Mailloux, S., (ed.), Rhetoric, sophistry,
pragmatism, Cambridge University Press, Cambridge 1995, str. 94-109. Pro historický rozbor vztahu Peirce,
Jamese a Deweyho k jejich intelektuálnímu milieu, viz Hollinger, D. A., The Problem of Pragmatism in
American History, in: The Journal of American History, 67, 1, 1980, str. 88-107.
561
Deely, J., Red Book, str. 11. Srov. také Peircovo vyjádření ke Kantovi a jeho rozlišení praktisch a
pragmatisch, od kterého se pragmatismus (pro který „Peircovi přátelé chtěli zavést název prakticismus“) zcela
odlišuje jakožto učení o racionálním poznávání (cognition) a racionálním účelu (purpose), přičemž to co je
determinováno těmito dvěma póly se nazývá pragmatismem (CP 5.412). Srov. Carpenter, F. I., Charles Sanders
Peirce Pragmatic Transcendentalist, in: The New England Quarterly, 14, 1, 1941, str. 34-48; srov. Feibleman, J.,
Peirce´s Use of Kant, in: Journal of Philosophy, 42, 14, 1945, str. 365-377.
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Z těchto důvodů se Peirce na proměnu falibilismu na pragmatimus prezentovaný jeho žáky
díval bezmála s hrůzou a vystoupil proti takovému pojetí filosofování, u jehož zrodu stál (v
případě diskusí tedy spíše seděl). Proto je podle Peirce třeba dát dítěti pragmatismu polibek na
rozloučenou, nechat jej jeho důležitému údělu a přijít se slovem pragmaticismus, které je dost
ošklivé na to aby je někdo „unesl“ (CP 5.414-415).
Pro Jamese a Deweyho znamenal přesný opak toho, co pro Peirce, důkladného čtenáře
latinského středověku – totiž opuštění tradice ve jménu („karteziánské“) akce. 562 Z výše
uvedeného je jasné, že se v případě Peircovy reakce nejednalo o afekt hašteřivé primadony
nebo excentrického individualismu (jak mu bylo některými současníky podsouváno). Peirce
tehdy cítil silnou potřebu svá východiska od tohoto druhu pragmatismu odlišit, a pátý svazek
Collected Papers je věnován právě rozdílu mezi pragmatismem (který mimo představené
historické a systematické kontury lze obecně definovat v Peircově smyslu jako teorii proposic
o přesvědčení) a pragmaticismem (falibilismem, tedy výkladu vztahu poznání k významu,
jinými slovy vztah pragmatiky a znaků). Naše „přesvědčení“ (belief), jak jsme ukázali
schematicky výše, je u pak Peirce věcí determinace, neboli interpretantu (jinými slovy
významové části komunikace).

b) Více interpretantů
Vedle výše uvedených tří druhů interpretantu (dynamický, bezprostřední a normální) uvádí
Peirce v 5.475-479 jiné názvy pro druhy interpretantu, které zdá se jsou jinou linií zkoumání
než v dopie Lady Welby. Jedná se o interpretant emoční (emotional), energetický
(energetic) a logický (logical). Tento paradigmatický „shift“ lze pojímat, jak to činí John
Joseph Fitzerald v Peirce's Theory of Signs as Foundation for Pragmatism563, jako druhy
dynamického interpretantu (čili takového interpretantu, který působí přímo na interpreta),
nicméně mnohem zajímavější a Peircovi věrnější je pojetí, které razí námi sledovaný
komentář T. L. Shorta564 nebo v českém prostředí do jité míry Bohumil Palek. Pojetí, které je
věrnější i Deelyho optice: totiž že specifický druh finálního interpretantu je druhem korelace
objektu a interpretantu.
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O Peircově kritice Descarta jsme si řekli výše. Jak podotýká Deely, tato pozice byla silná zejm. u
Deweyho, srov. Deely, J., The Philosophical Dimension of the Origin of Species, in: The Thommist XXXIII, část
I: 75-149, část II: 251-342.
563
The Hague, Mouton 1966.
564
Peirce´s Theory of SIgns, str. 200-206.
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Short uvádí Peircův příklad s vojákem „pochodujím sem a tam po buzerplace,“565 na kterého
velitel zařve: „K ruce zbraň!“. Emocionální interpretant je pak pocit vyvolaný „melodickým
výkonem“ velitelova hlasu, energetický je akcí vyvolanou rozkazem (zvednutí pušky) a
logický interpretant je druh interpretantu, který je samotnou myšlenkou – v takovém případě
se jedná o vojáka sémiotika nebo filosofa, který namísto, aby vykonal rozkaz, o rozkazu
přemýšlí (vzpomeňme zde na Nietzscheho a jeho zmíněné „poznání a přenášení
pocitu“ namísto „vědění“ v počátečním exkursu – Peirce zde vyjadřuje analogické myšlenky).
Tedy v rozvrhu Peircovy teorie kategorií: emocionální interpretant představuje emoci,
energetický interpretant akci a logický artikulaci. Tento potřeh je samozřejmě zajímavý
pro rétoriku a můžeme nalézt analogie k otázce pathosu, amplificatio a logu. A vůbec
k důležitému tématu, které sledujeme od začátku, totiž že interpretace nemusí být vždy pouze
rozumová („logická“ ve výše uvedeném smyslu logického interpretantu), kdyby byla, nikdy
bychom se nedostali „od myšlenky k akci“. Pokud budeme ještě sledovat Shortovu úvahu,
vztah interpretantu

k dynamickému objektu je tedy typem vztahu, který rozhoduje o

„úspěchu, či neúspěchu“ interpretace neboli vykonané akce (pro Peirce typu experimentu).
Podle Shorta je korelátem tohoto vztahu „logicky“ finální (normální) interpretant. Jako je
cílem vojenského tréninku redukovat vztah mezi rozkazem a vykonáním rozkazu na co
nejmenší dobu, je tato redukce analogická vztahu mezi bezprostředním a finálním
interpretantem (tak aby odpovídal finální interpretant – co nejlépe – svému dynamickému
objektu).
Na pragmaticismus lze pohlédnout ještě z jiné perspektivy. Peirce totiž v této části Collected
Papers vykládá znak v relaci ke znakové podobě větších znakových celků, tedy zejména vět
nebo větších útvarů než je věta (dnes bychom mohli říci – diskurs). Ve světle předchozích
úvah se zdá, že je to z toho důvodu, že postuluje onen finální nebo normální interpretant.
Obecně interpretantem propozic jsou podle Peirce predikáty, které činí subjekt takový, jakým
je (zmínili jsme se o tom již výše v poznámce o New list of categories566)
Pokud to shrneme: emočním interpretantem (predikátem) pak Peirce rozumí působení znaku
(CP 5.475), přičemž toto působení je prvostí - je „signifikantní“, tudíž „samodané“, působí
svojí kvalitou (melodika rozkazu), která je možností a garantem toho, že můžeme formovat
odpovídající objekt a následný interpretant. Peirce zde uvádí „slavný“ (mj. jej komentuje
Short i Eco) hudební příklad. Tímto emočním interpretantem může být působení
565
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Monty Python´s Meaning of Life.
CP 1.545-1.559.
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performovaného hudebního díla, které vyjadřuje nějaké skladatelovy ideje a pohnutky, které
nám pochopitelně nejsou přístupné „o sobě“, ale vždy skrze semiósis, tedy sémiotiku (stejně
jako u Platóna nemůžeme „škrtnout“ „literárnost“, nemůžeme „odinterpretovat“ u Milese
Davise „momentální nápad“).
Můžeme to ilustrovat na zmenšeném mollovém septakordu nebo na alterované dominantě,
která podle hudebního výraziva „vytváří pnutí“. Nechceme sledovat, kde je původ toho, proč
naše kultura např. disonantním zvukům přisuzuje „drama“ (hledání něčeho takového je
nakonec stejné jako hledání původu jazyků nebo knihy světa), nicméně je jasné, že díky
intervalům tento akord „působí“ a toto působení může být dovedeno do „akce“ (funkce). Jeho
užití na konkrétním místě, v konkrétní funkci (náhrada za mimotonální dominantu, rozvedení
tóniky) je pak energetickým interpretantem. Pro energetický interpretant je rovněž
charakteristický omyl, chyba, které jsou spjaty s určitým okamžikem užití znaku (CP 5.490),
ale také právě to, co jsme nazvali v rétorice jako kairos - energetický interpretant je
výsledkem singulárního aktu, totiž nikoliv omyl, ale moment inspirace a (nečekané) invence.
„Svoboda“ výrazu (jak nás na začátku poučil John Scofield: nehrát klišé) je tak neutuchajícím
bojem.567 V obecné rovině (sémioticky se můžeme dívat jak na jeden akord, tak celou skladbu
– vždy záleží na ohledu) je to tedy takový případ hudebního díla, kdy kromě pocitu či toho, co
je presentováno emočním interpretantem, je s vyjádřením díla spojeno určité konkrétní úsilí,
záměr předvést hudební dílo právě jistým způsobem. V jazzové improvizaci a v umění vůbec
je to zcela běžná věc: říká se tomu expresivita, která není nutně logická – improvizující
hudebník si nemůže během improvizace sednout a říct i „Aha, tady bychom mohli použít
druhý modus melodické moll“ – ne náhodou se improvizaci říká „instantní kompozice“.
Z jiné perspektivy - právě „kompoziční“ - se jedná o ono zařazení působení do nějakého
vztahu. Popsání tohoto vztahu je pak věcí logického interpretantu („co jsem to tam včera
zahrál za akord? A budu jej tam hrát zítra znovu, nebo použiji jiný?“). Třetí interpretant, je
spjat s povahou objektů, které mají intelektuální charakter, nakonec tedy formální rétorikou,
která určuje vztah logického interpretantu ke znaku (Srov. CP 4.572). Jak dodává Bohumil
Palek: „Jde totiž o to, jak se rozumí logickému inrepretantu a jak ten representuje objekt, tedy
co znamená volba objektu a interpretantu. Konkrétně jde o toto: Argument (syllogismus) není
formulován proto, aby informoval o objektu (objektech), k němuž se vztahuje, nebo o
567

Kernodle, T. L., Freedom Is a Constant Struggle: Alice Coltrane and the Redefi ning of the Jazz AvantGarde, in: Brown, L. L., John Coltrane and Black America’s Quest for Freedom, Oxford University Press, New
York 2010. Srov. také Nesbit, N., Critique and Clinique:From Sounding Bodies to the Musical Event, in: Hulse,
B., Nesbit, N, Sounding the Virtual: Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music, Ashgate 2010, str.
159-180.

162

pravdivosti sylogismu, ale aby představil proces, jakým z premis vyplývá závěr. Tedy nejde o
to, aby argument poskytl informace jakémukoli interpretovi o správnosti a pravdivosti dané
soustavy premis a závěrů, ale o to, aby ho vyzval k souhlasu s postupem předváděným v
argumentu. Tento proces se nesestává z propozic, ale z faktu, že závěr může být vyvozen
z premis, totiž z uspořádání premis a závěru, které celkový proces ovlivňují. Podle Peirce tedy
konečný interpretant

argumentu representuje objekt argumentu po způsobu symbolu (a

symbol je podle definice tříd znaků určován zákonitosti, něčím, co je obvyklé).“568
Na závěr řekněme, že je přinejmenším ošemetné myslet si, že u Peirce je „pravda celek
sémiotického systému“ nebo „souhrn celého poznání“ (jak se domnívají např. autoři
Pragmatismu a dekonstrukce v anglo-americké filosofii), stejně tak že by v případě Peirce byl
pragmatimus nějakou „teorií pravdy“ - pro Peirce, pro kterého skutečné je to samé co pro
scholastiky, je pragmati(ci)smus vždy nutně „cestou k pravdě“ která rozhodně není pouze
nějakou „praktickou aplikací“ nebo „nominalismem.“ (Pragmatismus je v opozici vůči
nominalismu „Význam je dán obecně“, viz CP 5.429569). Peirce však co se týče vztahu znaků
a reality zůstává právě z principu falibilismu nerozhodnutý, tedy pro interpreta i
nerozhodnutelný, zůstává (stejně jako Platón ukrytý v textu) v rozepři – ukážeme si to níže na
Peircově klasifikaci znaků.
III. Jak přesně myslet (správně klasifikovat) znaky?
U Peirce nalezneme odpověď, která má dvě stránky: první stránka je klasifikací, druhá
spočívá ve struktuře této klasifikace. Zde si popíšeme obě tváře Januse a nutno dodat
retrospektivně - podíváme se na Peircovu známou klasifikaci (předvedenou v Grammatica
Speculativa a příbuzné spisy týkající se znakové taxonomie počínající rokem 1903) očima
jeho pozdní sémiotiky (Dopis Lady Welby z r. 1908).

a) Myslet podle Lady Welby
Vzhledem k našim předchozím analýzám struktury znaku zní tedy odpověď na v nadpisu
vznesenou otázku následovně: znak stejně jako skutečnost je interpretovatelný v několika
568

Palek, B., Peircovo pojetí Interpretantu, (nepublikovaný text), str. 3.
„Nejenže jsou obecniny skutečné, ale mají fyzické důsledky, a to nikoliv vždy v metafyzickém smyslu,
ale v běžném smyslu (common sense), kdy akceptujeme to, že lidské jednání má fyzikální důsledky. Stranou od
metafyzických nesmyslů, žádný příčetný člověk nemůže pochybovat, že pokud cítím, že vzduch v mojí pracovně je
těžký, že tato myšlenka může způsobit otevření okna“. (CP. 5.431)
569
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ohledech (jak jsme ukázali na příkladu interpretantech, ne však nutně vždy v triádě). Peirce se
ve svém pozdním období pokouší tyto ohledy třídit následujícím způsobem:
1) Podle toho, jak daný znak vnímáme.
2) Podle toho, zda znak reprezentuje nějaký bezprostřední objekt.
(presentation of immediate object). Můj návrh je rozumět této rovině
jako sémantické.
3) Podle způsobu bytí dynamického objektu (jinými slovy podle toho
jakým způsobem se v semiosis prezentuje dynamický objekt). Toto
bytí tedy můžeme vyjádřit, zdá se, nějak izolovaně a snad se tak jedná
vpodstatě o úkol spekulativní gramatiky.
4) Podle vztahu znaku k jeho dynamickému objektu. Tedy tento ohled
se týká toho, jak je representován dynamický objekt. Zdá se, že zde o
jistou formu platonismu – zkoumat by se měl vztah kvality, k tomu,
jak je presentována (např. konkrétní a formální trojúhelník).
5) Podle toho, zda znak reprezentuje nějaký bezprostřední interpretans.
Zde se, že se zde jedná o logické (syntaktické) zkoumání pravdivosti
symbolů.
6) Podle způsobu bytí dynamického interpretantu. Čili jakým způsobem
lze obecně myslet objektivní a bezprostřední účinky znaku na mysl.
7) Podle vztahu znaku k dynamickému interpretantu. V tomto případě
jde o rétorická zkoumání toho, co znak bezprostředně vyvolává
v mysli interpreta.
8) Podle povahy normálního (finálního) interpretantu. Jakým způsobem
normální interpretant lze reprezentovat jako objekt.
9) Podle vztahu znaku k normálnímu interpretantu. Tedy jakým
způsobem lze finální interpretant reprezentovat jako znak.
10) A konečné základní třídění znaků podle triadické relace znak –
dynamický objekt – normální interpretant. Jinými slovy vztah
vztahového bytí jako je znak k objektivnímu bytí kvality a
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k výsledku, zároveň k času, k finalitě (finální/normální interpretant
jako „dostatečně dlouhému utváření myšlenky“).
To je tedy základní třídění Peircovy pozdní sémiotiky, jak vidno mj. Jakobsonem
zpopularizovaná triáda570 ikonu, indexu a symbolu (z Peircovy Grammatica Speculativa)
dostává mnohem subtilnější rozměr.571 Jak ukazuje Deely,572 Peirce nerozuměl znaku, jak to
navrhuje Jakobson – totiž jako aliquid stat pro aliquo („něco nahrazující něco“), které se
nabízí Lockově nebo Descartově interpretaci signa jako znakového vehikula), ale spíše jako J.
Poinsot, jako aliquid stat pro alio (tedy „něco co stojí za něco jiného než je samo“).
A teď k závrati: abychom šli ještě hlouběji k pochopení znaku, a tudíž k pochopení
faneroskopického univerza, je třeba faneroskopii vztáhnout na všechny výše uvedené třídy.
Čili pokusit se je interpretovat z pohledu kategorií prvosti, druhosti a třeťosti. Aplikace
faneroskopie nám totiž umožňuje zjistit, zda se v každém případě třídy jedná o platnou triádu.
Peirce tak zanechal dalším badatelům 59049 (tři na desátou) těžkých otázek k uvážení.
Rozhodně se v této práci nepokusíme je zodpovědět: blíží se ostatně snění o teorii všeho. Tyto
třídy jsou jakési „nadpisy“ dalšího dělení.573
Pouze jej zde stručně shrňme Peircovo další dělení z roku 1908.574 (1) Znaky nutně nachází
v mysli interpreta (kterým však podle Peirce nemusí být, po vzoru středověkých aristoteliků,
nutně pouze člověk – což otvírá pole pro evoluční spekulanty jako Deely a Sebeok). A to
jednak jako kvality - pocity, Peirce zde (ač se sám považoval za neobratného stylistu) uvádí
půvabnou (fenomenologizující-faneroskopickou) figuru. Znaky jako pocity jsou ty,
„jako je tomu v prvém okamžiku probuzení z hlubokého spánku, když se ani myšlení ani jasné
myšlení ještě neobjevilo, a když člověk předtím ulehl ke spánku, více spící než bdící ve velkém
cizím pokoji s jedinou mdlou svíčkou. V okamžiku probuzení je vše kolem vnímáno jednotka.
Pocit skřívánčí písně z rána, pocit člověka, který poprvé uslyšel v Anglii zpívat slavíka.“ (CP
2.344)
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K problému zkreslení Peircovy teorie Jakobsonem, jeho selektivní četbě Peirce a pokusu zapojit jej
plausibilně do své („již hotové“) sémiotické teorie viz Gorlée, D., Symbolic Argument and Beyond, str. 414
(pozn. 5); dále srov. Sheriff, J. K., The Fate of Meaning: Charles S. Peirce, Structuralism and Literature,
Princeton University Press, Princeton 1989.
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Srov. Jakobson, R., Coup d´oeil sur la devéloppement de la sémiotique, in: Eco, U., Chatman, S.,
Klinkenberg, J. M., (eds.) Panorama sémiotique/A Semeiotic Landscape, Proceedings of the First Congress of
the International Association for Semiotic Studies, Mouton, The Hague 1974, str. 3-18.
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Red Book, str. 39-40.
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Srov. Weis, P., Burks, A., Peirce´s Sixty-six Signs, in: Journal of Philosophy, 42, 14, str. 383-388.
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Od podrobného popisu, který měl být součástí tohoto textu jsem pro jeho náročnost upustil a nechávám
si jej pro další bádání.
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Dalším takovým znakem je odpor kladoucí se našemu úsilí, vypůjčíme-li si názvosloví
z Grammatica Speculativa, jde o „sinsignální“ kvalitu (úlek, překvapení). Třetím typem
znaku z hlediska vnímání je paměť, ideje známé a obecné. Zde se snad ukazuje, že znaky
nejsou pouze věcí třeťosti,575 ale zejména to, že Peirce nelze redukovat na kovencionalistu
(uvidíme níže u Eca).
Podle modu přítomnosti bezprostředního objektu (2) pak můžeme rozeznávat potisigna,
neboli teoretické a možné objekty, actisigna, neboli objekty jakžto předměty naší zkušenosti,
a nakonec famisigna – obecné znaky, v tom smyslu, že neoznačují obecniny (trojúhelník), ale
jsou obecné samy (Karel Veliký).
Podle modu dynamického objektu (3) pak můžeme znaky klasifikovat jako ideje (a tady
v „platónském“ smyslu jako abstrakta jako geometrický prostor, nebo skrze diairesis
absolutně vymezený a přesný pojem), dále jako něco co upoutává pozornost (výkřik), třetím
typem je pak Peircova zajímavá proklamace, je taková, že se jedná o něco „racionálního“ (ve
smyslu „to by bylo rozumné“), čili třetím typem znaku podle bytí dynamického objektu je
nějaký obecný úzus, se kterým je člověk smířen (CP 2.349).
Dostáváme s k tomu, jak se znak vztahuje ke svému dynamickému objektu (4) – je to
způsobem deskriptivním („deskriptiva“ - znak stanovuje rysy objektu), designativním
(„designativa“, nebo indikativa, nebo denominativa – jedá se například o směrovou šipku,
ukazující prst, „demonstrativní“ zájmeno apod.) a nakonec skrze kopulanty (které nepopisují
objekty, ale určují jejich vztahy k jiným objektům – v případě syntaxe výrazy jako „Jestližepak“).
Dále Peirce začíná celou věc problematizovat a je nad rámec a téma tohoto textu a i nad síly
autora jej následovat. Snad se to podaří někdy v budoucnu. Cílem této explikace bylo
především poukázat na nesamozřejmost dělení znaků u Peirce, která bude hrát klíčovou úlohu
v dalších úvahách.
Pro celkový přehled zde ještě zopakujme známější dělení znaků z Peircova „ranějšího“ díla,
po explikaci komplikovaného, ale subtilnějšího dělení z Dopisu se domívám, že uvidíme
taxonomii znakové produkce jasněji.
b) Zpět k Spekulativní gramatice ve „světle“ Peircovy pozdní sémiotiky.
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Poukazuje na to i T. L. Short, Peirce´s Theory of Signs, str. 209.
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Pokud to shrneme, Peirce, ač již dříve muví o znacích, jejich první komplexní klasifikaci
stanovuje roku 1903, přepracovává v roce 1908 a nikdy ji nedokončí. Jak poznamená Short,
576

některé věci byly jasné od začátku: to, že je znak o sobě triadický (jako monáda, dyáda a

triáda), je v triadickém vztahu ke svému objektu a stejně tak k interpretantu. Toto východisko
pak vede Peirce k postulaci 27 tříd (3x3x3) znaku. Nutno dodat důležitou věc, že znak je
vždy složen (resp. záleží v jakém ohledu je interpretován) z částí distinktních trichotomií,
nikdy není kombinací v celkovém rámci jedné třídy (neexistuuje nic jako ikonický
indexikální symbol, ale např. rématické indexikální sinsignum ano). Šíři otázek, kterou
vyvolává spojování mezi třídami, které Peirce nikdy nedokončil, jsme naznačili výše.
Jak jsme viděli výše toto pojetí Peirce problematizuje zavedením rozlišení mezi
bezprostředním a dynamickým objektem a postulací finálního interpretantu, které vede
k deseti zmíněným třídám trichotomií a posléze tedy k šedesáti šesti třídám znaku.
Zopakujme, že východiskem pro tato taxa je vždy faneroskopie a výše předvené kategorie
(máme tedy znaky ve své kvalitě, ve vztahu k objektu a ve vztahu k interpretantu).
Pokud takto uvažujeme, je jasné, že znak sám (podle první trichotomie), jakožto „kvalita
nebo obecný zákon“ (EP 2.291), je buď qualisignem, sinsignem, nebo legisignem, tato
trichotomie je spojena s výše zmíněnou interpretabilitou znaku. Proto je qualisignum prostou
kvalitou znaku, sinsignum je aktuální existencí (spojení qualisigna nebo, jak uvádí Peirce,
spojením qualisignií - s nějakou konkrétní sémiosickou akcí) a nakonec tedy legisignum,
které je „zákonem“ - můžeme dovodit typem kódu. Peirce jako příklad uvádí (EP 2.291)
v angičtině určitý člen, který je ve své obecnosti právě takovým zákonem, stanoveným
obvykle konvenčně. Každé další užité „the“ je pak replikou tohoto legisigna - sinsignem.
Odtud také rozlišení zámého type/token, které je vpodstatě pojmenováním téhož. Jak vidno,
Peirce zde uvažuje přesně podle zásad své faneroskopie - třetí (zákon jakožto znak) ve své
artikulaci nutně předpokládá akci druhého (uskutečnění jakožto znak) a potencionalitu
prvního (kvalita jakožto znak577).
Pokud se jedná o vztah znaku k objektu, jde o slavnou triádu ikonu, indexu a symbolu, která
byla tématizována nesčetněkrát a mnohdy velmi zavádějícím způsobem. Jedná se o
trichotomii, kdy zkoumáme spojení znaku se svým objektem. Ve světle předchozího si
musíme položit otázku - s jakým objektem? Peirce mluví jasně - s dynamickým! (CP 8.334,
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Peirce´s Theory of Signs, str. 207.
Srov. problematiku tone, qualisignum a quale (nebo také tzv. qualií), viz Eco, U., Od stromu
k labyrintu, str. 522; Dennet, D., Consciousness Explained, Little Brown, New York 1991.
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8.335, 4.536 ad.) Ikonické znaky tak sdílejí kvality se svým objektem (který však nemusí
aktuálně existovat- v případě vyjádření geometrických vztahů obrazci, CP 2.304). Ikon je se
svým objektem spojen pouty podobnosti (nikoliv však similarity ale likeness), podle Peirce je
například fotografie ikonem (EP 2.13). Peirce také rozlišuje případ čistého ikonu, které
vyjadřují pouze kvalitu, zvláštním typem ikonu jsou pak hypoikony, čili ikony takového typu,
které například na dvourozměrném povrchu zobrazují hloubku nebo „rytmus“. V době
nejrůznějších 3D modelů si něco takového není těžké představit. V rámci naší úvahy k tomu
dodejme, že spojení ikonicity a rétoriky, ať už jako konstrukce persvazivní řeči, vizuální
rétoriky nebo jako „kritické metaforologie“, je nabíledni a jedná se asi o nejužívanější
prostředek většiny sdělení a příkladů bychom nalezli bezpočet (od Platóna přes Joyce nebo
Eschera až k reklamním kampaním). Není rozhodně naším zájmem se tím zabývat, estetika na
toto téma vypracovala mnoho.
Index je pak znakem spojeným s (dynamickým) objektem na základě kauzálního vztahu
(Peircův slavný příklad je korouhvička ukazující směr větru), kdy pokud chybí objekt (vítr),
inexikální vztah zaniká (CP 2.304). Ostatně i díky tomu poznáme, že se jedná o indexikální
vztah - pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o chybně určený index, a tedy i chybný
výzkum.578 Symbol, je pak znakem spojeným s objektem na základě zákona - jinými slovy,
symbol není nutně nějaké arbitrární určení (jak se mnohdy reduktivně interpretuje), ale
například modus sylogismu. Symbol je na jedné straně věcí nějakého kódu, ale pro Peirce
především kódu logiky (sylogistiky). Spojení s rétorikou ve světle předchozích úvah je,
domnívám se, opět evidentní. Rozdíl mezi legisignem a symbolem je pak ten, že symbol
neoznačuje obecný zákon (interpretace), ale podobně jako index právě ten zákon, který je
spojený s konkrétním objektem (např. sylogismem). Příkladem, podle mého názoru může být
třeba vyjádření typu sylogismu „zkratkou“ BARBARA. Kdy sylogismus sám je obecným
principem, tj. legisignem, a BARBARA symbolem pro tento modus.
Třetí trichotomií (vztah znaku a interpretantu) je pak réma, dicisignum (nebo také dicentní
signum, nebo také kvazipropozice) a argument (nebo také: term, proposition, argument,
CP 4. 538, 8.337 nebo také později sumisignum, dicisignum, suasignum, EP 2:275, nebo
seme, pheme, delome, CP 4.538, EP 2:481,490). Vzhledem k faneroskopické metodě můžeme
již tušit, o co tu jde: réma je znakem, kdy objekt předpokládá takový znak, který determinuje
takovou ideu, jejíž výsledkem je interpretant reprezentující kvalitativní možnost, dicisignum
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takový znak který determinuje nakonec interpretant vztahující se ke skutečné možnosti, a
nakonec argument, který je pro interpretans zákonem. Jak zde shrnuje Peirce (CP 2. 252):
„Nebo můžeme říci, že réma je znak, který lze chápat tak, že 'reprezentuje svůj objekt pouze v
jeho rysech; že dicisignum je znak, který lze chápat tak, že reprezentuje svůj objekt s
přihlédnutím ke skutečné existenci; a že argument je znak, který lze chápat tak, že
reprezentuje svým charakterem svůj objekt.“
Dále lze ale dovodit, že vztah k interpretantům nebude tak evidentní jako v případě vztahu
znaku k dynamickému objektu v předchozí triádě. Jak víme z výše uvedeného, máme několik
druhů interpretantu. Zopakujme zde ještě jednou pro lepší přehlednost výše načrtnuté schéma:

V nejobecnější rovině (Lady Welby) máme tedy interpretant bezprostřední, dynamický a
finální, v jiné (nikoliv první ekvivalentní) emocionální, energetický a logický. V prvním
případě se zdá, že réma se pojí s bezprostředním interpretantem (jak uvádí Peirce, CP 2.250:
„snad každé réma poskytne aspoň nějakou informaci, není však z tohoto hlediska
interpretováno.“) Pokud se dicentní signum (nebo jinými slovy propozice) pojí se skutečnou
existencí, podléhá tento druh znaku ve vztahu znak interpretans jak „sémantice“ (tj. jsou s ním
spojeny otázky pravdy a falsifikace), tak ale i „pragmatice“, tedy i k emocionálnímu a
energetickému interpretantu. Obdobně u „znaku-argumentu“ záleží, z jakého hlediska chceme
„argument“ interpretovat. Z hlediska logického interpretantu by se jednalo o jakýkoliv
argument (i neúplný, jako entýméma), z hlediska finálního interpretantu se jedná o utvořený
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kompletní argument. Třídy emocionálního a energetického se dle mého názoru pojí spíše s
replikami (a to ostatně i v „divadelním“ významu tohoto slova) než s argumentem v jeho
obecnosti (což není zcela uspokojivé vysvěltení, ale dále se tomuto problému nebudeme
věnovat).
Z těchto tří triád pak Peirce dovozuje deset tříd znaku, které rozvíjí a obměňuje ve výše
zmíněném dopise Lady Welby. Nutno také dodat, že tato taxonomie byla mnohokrát
tematizována, takže se zde omezíme pouze na prostý výčet. Podle Peirce tedy postupujeme-li
tak, že kombinujeme pouze kombinovatelné v rámci zásad faneroskopie (1 – 1 – 1; 1-2-2
atd.), dojdeme k následnému rozdělení: 1) qualisignum (1-1-1, onen „pocit bytí“, Peirce
uvádí pocit „červeného“), 2) ikónické sinsignum (1-1-2, např. individuální diagram), 3)
rématické indexikální sinsignum (1-2-2, např. spontánní výkřik), 4) dicentní sinsignum (22-2, např. „korouhvička“), 5) ikónické legisignum (1-1-3, např. obecně diagram), 6)
rématické indexikální legisignum (1-2-3, např. ukazovací zájmena), 7) dicentní indexikální
legisignum (2-2-3, Peirce uvádí příklad pouličního vyvolávání), 8) rématický symbol (1-3-3,
např. obecné jméno), 9) dicentní symbol neboli propozice (2-3-3), 10) argument (3-3-3).
Peirce dále zavádí různé „degenerované“ znaky (CP 2.265, 283) a různá pododdělení
uvedených tříd, kterým se zde také nebudeme věnovat.579
IV. Peirce a malíři trojúhelníků, zklamání testu dekonstrukce. Eco a Derrida.
a) Eco I: Teorie sémiotiky - sémiotika a rétorika jako věc kódu
Pokud nás Peirce poučil o tom, že teorii je třeba vždy vztáhnout i na ni samou, můžeme
Ecovými slovy říci, že Eco je bezostyšný čtenář (který z bezostyšné četby napomíná, ale i
nabádá mnohé). Jeho slovy řečeno, někdy se zdá, že se pokouší číst Peirce, aniž by byl
(Peirce) autorem textu. Prvně je třeba říci, a často se na to zapomíná, že jeho interpretace
Peirce rozhodně není „konzistentní“, a to v pozitivním slova smyslu. Totiž Eco mnohé ze
svých postojů, které zastával v Teorii sémiotiky nebo Mezích interpretace invenčně
přehodnocuje – zejména v jeho posledních textech, jako je i námi již zmiňovaný Kant a
ptakopysk. Eco tak má mnohdy podobný osud jako Peirce – pod jeho jméno se přilepí několik
módních termínů – jedním z jich je níže tématizovaná Ecova koncepce tzv. neomezené
semiósis. Přestože je Eco v českém kontextu široce znám a populární (zejména pro jeho
románovou tvorbu), neexistuje v češtině žádná ucelená kritika jeho díla. Tento text rozhodně
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není textem tohoto typu. Jde nám předně o to ukázat některá vybraná témata, zejména tedy
vztah Eco a Peirce, který rozhodně zde nemáme ambice popsat v celé jeho šíři a záběru.
Ecovými slovy, jde nám o to, Eca (s respektem) ztlouct.580 Shrneme-li to, i Eco má právo na
to být čten prismatem „vývojové hypotézy“, a ač někdy jeho publicistické a esejistické texty
budí dojem „recyklátů“, zcela jiná situace panuje na poli jeho teoretické práce.
Nejprve se budeme věnovat některým jeho raným textům, a to jednak jeho ranému pojetí
sémiotiky, rétoriky jako teorie kódů, dále tzv. ikonismu - jinými slovy problému objektu,
Ecovu pojetí „neomezené semiózy“ a kritice J. Derridy. Nejprve k velmi podnětnému čtení
rétoriky jako jistého typu teorie kódů, tedy sémiotiky.
Pro začátek si shrneme několik odlišných bodů mezi Ecem a Peircem. Zatímco u Peirce je
sémiotika zkoumáním pravdě-podobnosti (a v tomto se více než podobá tomu, jak s
rétorickým uměním nakládala výše komentovaná antická tradice), Eco dovádí tento
sémiotický pohled do krajnosti – sémiotika je pro něj ve finále především způsobem jak
zkoumat lež581. Ecův model, jak sám mnohokrát akcentuje, je pak především modelem
teorie kódů a kód lze nejjednodušeji definovat jako něco co předchází a reguluje jak
znakovou produkci, tak komunikaci.582
Tento postřeh je samozřejmě klíčový pro naše uvažování o figuraci a Eco stojí na stejné
pozici jako námi výše explikované u Nietzscheho. Proto není divu, že podle Eca kánon
rétoriky tvoří tedy do jisté míry kánon jisté sémiotiky.583 Sémiotika v takovémto pojetí (teorie
lži jako komplexní program sémiotiky) prvoplánově rezignuje (po „vzoru“ de Saussurea 584),
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Meze Interpretace, str. 50.
„Sémiotika se zabývá vším, co může být chápáno jako znak. Znakem je všechno, co můžeme chápat jako
významovou substituci (náhradu, náhražku) něčeho jiného. Toto něco jiné nemusí nutně existovat nebo být
aktuálně někde přítomno v okamžiku, kdy znak toto něco zastupuje. Sémiotika je tudíž v podstatě disciplína
studující vše, co může být užito ke lhaní. Jestliže něco nemůže být užito k vyslovení lži, nemůže být de facto užito
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právě tak jako možnost smíchu je proprium člověka jako animal rationale.“ Eco vidí v tomto problému – vztah
signifikace a pravdivostní hodnoty – metodologický práh sémiotiky – mezi stavy signifiakce a stavy pravdy, jak
Eco uvádí mezi intenzionální a extenzionální sémiotikou (tamtéž).
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nebo přinejmenším agnosticky pochybuje o poznání nějaké transcendentní pravdy – což je,
jak jsme viděli, pro Peirce (největšího kantovce všech dob) naopak nedílnou součástí
sémiotiky (viz jeho tři formální modely vědy o znacích). Pro Eca, to s čím zacházíme, jsou
znaky jako substituce, a to substituce něčeho, co může, ale také nemusí být nikde „aktuálně
přítomno“, nebo „založeno“ (fyzicky nebo ideálně) - ať už se jedná třebas o znak „Švantner“,
„kentaur“, „kočka“ nebo „Dobro.“ Ecova pozice je tak perspektivou, která se vyhýbá analýze
pravdy s velkým P, tedy tématu, které je více než zatíženo tradičním filosofickým kánonem,
počínaje už řeckou filosofií (láska k pravdě a pravda skrze lásku585) a současnou metafyzikou
konče.586 Ecovu pozici můžeme nazvat „pozicí obratu k jazyku“, nikoliv však pozicí nějakého
čistého, na vnějších okolnostech nezávislého popisu, jak tomu chtěli někteří pozitivisté, jako
například Ogden a Richards,587 nebo raní tzv. strukturalisté (se kterými Eco často
polemizuje),588 ale pozicí, kterou předjímá již zmíněný Nietzsche a kterou můžeme nazvat
jednoduše jako „rétorickou“ nebo pragmatickou (Jak už víme v Jamesově-Deweyho-Rortyho
smyslu, nikoliv však v Peircově!).
Z prvních poznámek je jasné, že Eco stojí jinde než Peirce. Jednak dodejme, že samozřejmě i
u Peirce nalezneme ekvivalent „kódu“ - je to nejobecněji řečeno to, co nazývá
„ohledem“ (teoreticky se jedná o teorii interpretantu a symbolických znaků) ale i předpoklad
„superkódu“ (dynamické objekty, viz také Deelyho dělení semiósis). U Peirce zcela splývá
to, co Eco rozděluje – totiž sémiotika signifikace i sémiotika komunikace. Rozdíly jsou
tak ještě viditelnější – zatímco Eco škrtá dynamické aj. objekty (a s nimi metafyziku), Peirce
samozřejmě nikoliv – z teoretického hlediska tak lze vysvětlit Ecovu teorii kódů
Peircovou sémiotikou, Ecovou teorií kódů však Peircovu sémiotiku nikoliv a toto bazální
neporozumění pak plodí mnoho dalších, kterým se zde budeme věnovat.
585

Sloterdijk, P., The critique of cynical reason, str. xxv.
Jako příklad viz „současná“ debata o tzv. „foundationalismu“ a „antifoundationalismu“ – Lemos, N.,
Introduction to Theory of Knowledge, Cambridge University Press, New York 2007 (zejména kapitola
Objections to foundationalism: The Dilemma of nondoxastic justification, str. 61–65); Shapiro, S., Foundations
without Foundationalism: A Case for Second Order Logic, Oxford University Press, New York 2006; pro
obsáhlý přehled problematiky viz Chalmers, D., Manley, D., Wasserman, R. (eds.), Metametaphysics: New
Essays on the Foundations of Ontology, Oxford University Press, New York 2009; dále viz k tomuto problému v
rámci Peircovy sémiotiky Short, T. L., Peirce´s Theory of signs, str. 317–346.
587
Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 77.
588
Srov. např. Michalovič, P., Minár, P., Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu, Iris, Bratislava
1997, kapitoly věnované strukturalismu a snahu myslitelů o „čistý popis“, které autoři spojují se strukturalismem
(raný Barthes, raný Foucault, Genette aj.) a vlastně myšlením typu „langue“. V případě Foucaulta viz i kritiku
Archeologie vědění v Rabinow, P., Dreyfus, H., Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics: with
an afterword by Michel Foucault, The Harvester Press Ltd., Brighton, Sussex 1982 (česky Herrmann a synové
2010). Sémiotiku jakožto (leibnizovskou) universální metodu izomorfních vztahů navrhovala ještě v
sedmdesátých letech Kristeva, J., Semeiotiké – Recherches pour une sémanalyse, Seuil, Paris 1969. Srov. také
Fisch, M. H., Peirce and Leibniz, in: Journal of the History of Ideas, 33, 3, 1972, str. 485-496.
586
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Na druhé straně se zdá Ecova teorie kódů velmi vhodným nástrojem k popsání některých
(„lokálních“) rétorických fenoménů, které pod Peircovým globálním (metafyzickým)
prismatem (formální rétoriky) zapadají.
Vraťme se zde ještě krátce k Nietzschemu – řeč je vždy figurací, nebo můžeme říci jiným
slovníkem: řeč je vždy „znaková“, řeč se děje vždy v rámci nějaké řečové hry, nějaké
semiósis – Eco by zřejmě dodal - nějaké lži (znakové substituce). Lež zde má však dva
významy – první, který můžeme označit za etický, tradiční: pokud řeč je lež, je třeba najít
správnou řeč, pravdivou a lživých tvrzení (míněno doxa) je třeba se zbavit. Takovou úlohu na
sebe bere tematizovaná platónská dialektika, ale do jisté míry i Peircova sémiotika.
Následujeme-li Eca, tak druhý význam lži není etický, ale metodický – lež je vzhledem ke
zmíněnému (Nietzsche a Eco) implicitní řeči a je třeba ji myslet jinak než takto eticky
(Nietzsche: „morálně“), je třeba ji myslet právě metodicky. Tímto směrem se vydává
sémiotika/rétorika nikoliv jako analýza pravdy, ale jako analýza diskursu. To znamená, že
takto pojatá sémiotika/rétorika je spíše pragmatická (Rorty) než normativní disciplína.
Nastínili jsme si tedy Ecovu pozici zkoumání řeči, tedy i znaků, a tedy i figur, a tedy i
semiósis jakožto „lži“ a nikoliv jako média, které je bytostně určeno k tomu, aby ve své
nejlepší podobě (jakou zřejmě byla pro Platóna některých dialogů dialektika) zjevovalo
neměnnou pravdu nebo fundamentální strukturu, ale – a to je důležité – také žádný
„reálný“ předmět nebo referens (dynamické objekty) jako arbitr semiósis.589
„Realita“ je vždy znaková, protože je vždy pojmenovávána. Pravda i struktura jsou znaky –
můžeme říci diskursivní strategie nebo taky rétorické figury. Jsme vždy v situaci sémióze – ať
už nekonečné, omezené nebo korelované. Jak Eco dodává, „můžeme říci, že sémiotika není
pouze vědou všeho, co podléhá lhaní: „je také vědou všeho, co podléhá komickému nebo
tragickému zkomolení.(…) Logicky řečeno, propozice klasifikovaná jako nepravdivá, může
být ‚komická‛ bez jakéhokoliv vlivu na správnost kalkulu. Vysvětlit komický účinek znamená
vypracovat úplnou intenzionální sémantiku nebo teorii obsahu. Vysvětlit sémiotický smysl lži
znamená porozumět, proč a jak je lež (nepravdivá výpověď) sémioticky relevantní bez ohledu

589

Tento Ecův postoj je viditelný na jeho „kritice“ Peirce – viz Eco, U., Teorie sémiotiky, s. 222, kde
uvádí, že klasifikace znaku na triádu ikon (podobný objektu, který zastupuje), index (fyzicky nebo kauzálně
spojený s objektem), symbol (arbitrárně spojený s objektem) je neudržitelná z důvodu toho, že „taková
trichotomie postuluje přítomnost referentu jako rozlišujícího parametru, situaci, kterou teorie kódů, předkládaná
v této práci nepřipouští.“ Tato kritika ale Peirce hodnotí ze zcela odlišných pozic, nežli Peirce zastával (Eco to
ostatně avant le letre naznačuje).
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na pravdivost nebo nepravdivost výroku.“590 Dovolíme-li si drobnou hyperbolu – pod úhlem
sémiotiky je takovým komickým nebo tragickým zkomolením i samotná „realita“, která
prostě a jednoduše jako znak různě funguje v různých řečových situacích a v některých jako
přesvědčivý argument (s čímž by Peirce zřejmě zcela nesouhlasil - bez reálných objektů by
nebyly znaky). Jak je evidentní, ocitáme se tak přesně na půdě rétoriky, která se tímto
fenoménem zabývá již od dob Platóna a sofistů a je aktuální v době, kdy tzv. masová a nová
média tuto „skutečnost“ ve své argumentaci nadmíru využívají (je ostatně podivuhodné, jak se
skrze masová a zejména zábavní a zpravodajská média udržuje diskurs „opravdovosti“,
„reality“ apod.). Peirce, z naprosto odlišné perspektivy, totiž jakožto aristotelik, by zřejmě (v
kruhu) odpověděl, že realita je funkčním argumentem právě proto, že je „reálná“. Pokud to
shrneme, Ecova pozice je „antiesencialistická“ a „antifoundationalistická“, Peircovu jsme
rozebrali výše (a jak jsme viděli nelze – ani námi komentované komentáře se v tomto
neshodují - úplně rozhodnout, jestli se jedná nějaký typ „esencialismu“. Je otázkou, zda by
Peirce svoje názory změnil, kdyby četl, jako Eco, francouzské strukturalisty. Zřejmě ne.) Je
třeba říci, že takovýto „antiesencialistický“ postoj není vlastní každé sémiotice. Jak nás
poučují Deleuze a Guattari, i sémiotik je mnoho a sama sémiologie jakožto typ vědy o znaku
je druhem sémiotiky, něčím, co případněji nazývají Deleuze a Guattari „režimem znaků.“591
Zde nás však zajímá jiný aspekt: z „deleuzeguattariánské perspektivy“ totiž můžeme
„převrátit“ to, co Roland Barthes řekl o rétorice, totiž že by měla být znovu promyšlena v
termínech strukturalismu.592 Spíše naopak a Eco tak činí - je třeba myslet strukturalismus
rétoricky

(tj.

„pragmaticky“

–

co

ostatně

jiného

myslíme,

když

mluvíme

o

„poststrukturalismu“ než pragmaticky orientovaný strukturalismus nebo z Rortyho
perspektivy „textualismus“?593). Radikální rozdíl jsme viděli výše v samotném srdci tradice
sémiotiky (zde myšlena jako po vzoru Eca jako obecná disciplína zahrnující sémiotiku i
sémiologii, ač jsme viděli jak je to zavádějící) v pojetí znaku u Peirce a Saussurea. Je třeba
zdůraznit věc, která není tak často (a to ani u Eca, který se de facto snaží o spojení Saussurea

590

Eco U., Teorie sémiotiky, s. 83., srov. tamtéž s. 223–224, téma „repliky“. Rozdílem mezi intenzionální
a extenzionální sémantikou Eco rozumí rozdíl mezi stavy signifikace a stavy pravdy, které se odvíjejí od
základnho předpokladu, že „vždy, když existuje lhaní, existuje signifikace. Vždy když existuje sinifikace je zde
možnost využít ji ke lhaní.“
591
Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin. Kapitalismus a schizofrenie II, Herrmann a synové, Praha 2010,
kapitola O několika režimech znaků, str. 130-170.
592
Barthes, R., Image Music Text, Fontana Press, London 1997, str. 47.
593
Můžeme říci, že tato pozice by snad byla blízká i tomu, co sleduje J. Derrida svojí dekonstrukcí
„transcendentálního označovaného.“ Viz Derrida, J., Texty k dekonstrukci, Archa, Bratislava 1993, s. 35–36.
Budeme se tomu věnovat níže.
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a Peirce nebo přinejmenším o jejich „překonání“ jakožto dílčích pohledů 594) příliš
reflektována.
Jak jsme ukázali výše, zatímco u Saussurea, jakožto lingvisty a mladogramatika je zřejmé, že
řeč je především sociálním fenoménem a jazyk (ať už jako langue či parole) je především
výsledkem působení historických a kulturních sil, u Peirce nalezneme za pojetím řeči
metafyzický systém inspirovaný zcela jinou, nikoliv lingvistickou, ale filosofickou tradicí.595
Každý z pohledů má pak samozřejmě svoji relevanci a důležitost pro daný diskurs (Saussure
zejména pro francouzskou intelektuální krajinu596 a Peirce pro logiku a tzv. analyticky
orientovanou filosofii). Ač je Ecovou snahou ukázat, že můžeme zavést obecnou teorii
sémiotiky tím, že pragmatizujeme strukturalismus (jinými slovy: i strukturalista se musí
zabývat motivovanými znaky).
Z výše uvedených úvah je zřejmé, že nic takového jako jedna sémiotika není možné, že
sémiotik je jednoduše několik (totiž zdá se, že i naše pojetí znaku je odvislé od našeho pojetí
světa – Deleuze: našeho „znakového režimu“), přinejmenším - minimálně dvě (Saussureova a
Peircova). Dostáváme se tak z jiné strany k tématu z úvodu úvahy – totiž, stejně jako je
rétorika

„dvojitě

artikulována“,

je

minimálně

z

hlediska

postulace/potlačení

„reálného“ referentu dvojitě artikulována sémiotika.
Na závěr první části úvah o vztahu Eca a Peirce ještě několik slíbených poznámek k Ecově
teorii rétoriky.
a2)
Pro Eca je sémiotika vědou zabývající se znaky především jako společenskými významy597 –
takovéto tvrzení by pro Peirce zřejmě nepředstavovalo zas tak zásadní problém – i pro něj má
formální rétorika zkoumat především to, skrze jaké sémiotické (tedy spekulativně gramatické,
logické i rétorické) strategie dává ve vědeckém myšlení jeden znak zrodu druhému, pokud
bychom parafrázovali „lyotardovsky“, jak jedna věta navazuje na druhou a jaká jsou pravidla
tohoto navazování. Tato pravidla jsou pro Eca de facto pravidly kódu a tento postulát sdílí jak

594

Eco, U., Teorie sémiotiky, pozn. 1, str. 44.
Viz Palek, B., Sémiotika, Karolinum, Praha 1997, s. 2–7, pro další podrobný vhled do problematiky
Peirce jakožto dědice této tradice viz Short T. L., Peirce´s Theory of signs, str. 17–60.
596
Podnětný rozbor funkcí Saussureovi „ontologie“ a jejího vlivu na strukturalismus viz Thibault, P., Rereading Saussure, Routledge, London/New York, 1997.
597
Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 84., srov. Ibid, str. 91-92.
595
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sémiotika, tak rétorika. Pokud to s Ecem shrneme, sémiotika i rétorika zkoumá pravidla
kódování, překódovávání, podkódování a nadkódování.
Právě poslední termín je z perspektivy naší úvahy důležitý: abdukce, jak Eco uvádí (str. 166),
je totiž tím (ať už ji chápeme jako metajazykovou operaci jako Eco, nebo falibilistický princip
jako Peirce), co daný kód „obohacuje“, slovy naší úvahy „vytváří figury“, je invencí (str. 301,
307-310), neboli také utváří stylistiku a rétorická (v tomto smyslu rétorika jako technika)
pravidla - „Důsledně interpretovaný víceznačný nekódovaný kontext se postupně stává
prefabrikovanou (ready-made) sentencí, přesně tak jako metafora, jež musí být nejdříve
abdukčně interpretována, se postupně stává katachrézí.598 Sémiotická teorie nesmí popřít, že
existují konkrétní akty interpretace, které kód nemůže předvídat, jinak by nemohl být
zachován princip flexibility a kreativity jazyka.“ (Ibid.599)
Na začátku jsme hovořili o „ekvivokační dynamice“ termínu figura, který můžeme přeložit
efemérnějším pojmem, který používá Eco, totiž „vznášením“. Podle Eca se nadkódované
entity vznášejí nad kódy, na hranici mezi konvencí a inovací (str. 168).600
Ecův termín podkódování nebo také „hrubého kódování“ (str. 170) pak můžeme přeložit jako
znaky, které jsme výše klasifikovali s Peircem jako ty, které můžeme pojmenovat na základě
vnímání jako neurčité jednotky, emoční stavy. Tyto znaky pak v symbolické-třeťostní rovině
kódujeme jako gesta (úsměv značící přátelství atp., viz str. 169). Zvláštním korelátem rétoriky
je pak extra-kódování, které neznamená to nic jiného než představu komunity, systému
pravidel (zákonů), nutících člověka vybírat nejvhodnější kód, ale také mění „informativní
účinek znaků: lebka na láhvi konvenčně znamená ´jed´, avšak míra informace, kterou z takové
láhve obdržím, vzroste, jestliže ji místo ve skříňce v koupelně najdu mezi likéry“ (str. 174).
Není pak divu, že Eco z této perspektivy sleduje klasické („aristotelsko-ciceronovské“)
rétorické

kategorie,

o

kterých

jsme

se

zmínili

výše

–

je

zřejmé

že

vedle

„abduktivního“ heuresis/inventio, jde dále o uspořádání – taxis/dispositio a formulaci

598

Spojení logicky nespojitelných pojmenování (zkřížená metafora), jinými slovy typ figury, pozn. M. Š.
Viz Čermák, F., Jazyk a jazykověda, Karolinum, Praha 2011, str. 272.
599
Srov. Petříčkovo pojetí vztahu subkódu a jedinečného tropu, in: Petříček, M., Myšlení obrazem, str. 34.
600
Srov. Petříček, M., Myšlení obrazem, str. 25: „nedá se surfovat po strukturách, nýbrž jen na něčem, co
se samo pohybuje. A pouze zřetel či zorný úhel může způsobit zpomalení a refrakci, a tím vyvolat v život obraz,
message, smysl, protože v nekonečně rychlém pohybu proměňování a přelévání zpomaluje a ustavuje cosi jako
vněm, afekci a akci: vzniká interval mezi tím a oním, například interval mezi akcí a reakcí. A i když se toto vše
týká konkrétní zkušenosti, platí to právě tak i zcela obecně. Ono mezi, jež má určitou extenzi, a tedy v jistém, byť
zprvu příliš abstraktním smyslu i povahu média, není nic jiného než limitní zpomalení pohybu čisté diference,
řečeno složitým jazykem myslitelů jako Jacques Derrida, nebo Gilles Deleuze.“
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lexis/elocutio.601 Eco (sémiotik602) se tak primárně zaměřuje především na performativní část
rétoriky (nezajímá jej fysis/natura řečníka, jeho vzdělání – paideia/doctrina, ani zkušenosti –
empereia/exercitatio, ale ani nástroje k ovládnutí rétoriky - techné/ars, mimesis/imitatio.
Ecovo dělení zájmu sémiotiky o rétoriku je následující:
Rétorika
Inventio
a)

Dispositio
pravděpodobné

entymémy603

rozeznávané

jako

takové

premisy
b) skryté

a)

Elocutio

(nebo

ideologické)

b) skryté

a)

generativní schémata

b) ready made (hotové
(nebo

ideologické)

výrazy)

entymémy

pravděpodobné
premisy

Ecův projekt spojení sémiotiky jde silně ve šlépějích belgické skupiny Grouppe μ 604, rétoriku
chápe především v intencích díla této skupiny Rhétorique générale605 (Obecná rétorika), totiž
rétoriku čtenou právě skrze sémiotickou teorii kódů, případně skrze „pragmatizovaný
strukturalismus“ (srov. str. 336). Nás však zde nezajímají Ecova krátká zmínění Ch.
Perelmana, ale jeho vlastní východiska, která následují.
Ve shodě s našimi úvahami o sofistice chápe i Eco rétoriku (a persvazi) jako nikoliv nutně
podvodnou proceduru, „nýbrž jako techniku ´rozumné´ lidské interakce, která je ovládána
pochybností a výslovně podléhá velkému množství mimo-logických podmínek.“ (str. 337)
Proto také z této perspektivy představuje i rétorika (resp. problematika entýmémat) formu
znakové produkce, které Eco chápe jako sémiotiku konverzační interakce. Eco však doplňuje
existenci „aberantního“ modu existence této znakové produkce – ztotožňuje jej
s ideologickým diskursem. Pokud Ecovo perspektivu shrneme, je to diskurs zastírající to, že
601

Nebo také frasis, hermeneia. Jde v podstatě o zvážení pravidel správného užívání figur.
Srov. Klinkenberg, J.-M., Précis de sémiotique genérale, De Boeck and Larcier 1996, str. 335-337.
603
Aristotelův termín pro způsob řečnické argumentace, tzv. zkrácený sylogismus, „úsudek”. Viz Rétorika,
22 (1395b21-1397a), jak dodává Eco (Teorie sémiotiky, str. 336): „Rétorika podobně jako dialektika, se tak
zabývala pouze pravděpodobnými premisami (tedy) těmi, jenž byly otevřené diskusi; zatímco dialektika usilovala
o odvození přijatelného závěru z těchto premis, avšak za účelem emotivního a pragmatického ovlivnění
posluchače“
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Kolektivní pseudonym pro F. Édeline, J.-M. Klinkenberga, J. Dubois, F. Pire, H. Trinon, P. Minguet a
pro některé další příležitostné členy skupiny.
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Grouppe μ, Rhétorique générale, Larousse, Paris 1970.
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je diskursem, že je vázán na nějakou určitou sémantiku, s Peircem řečeno zastírá svůj „ohled“.
Proto

lze

ostatně

ze sémiotického

hlediska

říci

o

takovém

diskursu,

že

je

„bezohledný.“ Ideologická manipulace pak probíhá na všech rétorických úrovních (inventio,
dispositio, elocutio) a děje se tak především tzv. „přepínámím kódu“ (code-switching):
„Ideologie je tedy sdělení, jež začíná s faktickou deskripcí a následně ji teoreticky
ospravedlňuje, aby bylo pozvolna akceptováno společností, prostřednictvím procesu
nadkódování“ (str. 351). V Ecově pohledu je to sémiotika/rétorika od toho, aby takovéto
ideologické konstrukce odhalovala a de facto se tak dostává do blízkosti analýzy a teorie
argumentace.
Eco dále vedle invence kódu, „abduktivního inventio“ (výraz, který Eco přímo nepoužívá),
rozeznává elocutio (styl řeči, přednes, ornamenty atp.) jako formu nadkódování a Eco tak
chápe figuru jinak než tento text – nikoliv jako Nietzsche – pro Eca je zde stále jakési
nepřiznané neutrum – figura vzniká podle Eca až v momentu vzniku figury. U Eca tedy živel
řeči předchází figurativnost – toto pojetí je reduktivní, a tato redukce vyvěrá na jedné straně
z Ecovy redukce rétoriky především na tři roviny a jednak z Ecovy pozice sémiotiky jako
teorie kódů se škrtnutými „referenty“. Stejně tak (oproti Nietzschemu až jakoby z dalšího
stupně, „spatra“, můžeme říci) se Eco dívá i na metaforu a metonymii (figury závisející jedna
na základě podobnosti – „ikoničnosti“, druhá na základě souvislosti – „indexikalitě“, jedna je
paradigmatická, druhá syntagmatická) – aby způsobily změnu našeho uvažování, musí být
použity, jak říká, „kreativně“ (str. 339). Jak jsme viděli u Nietzscheho a Peirce, je to
důležitá, nicméně nikoliv nutná podmínka existence figury i jejího použití. Ecova
sémiotika/rétorika (a Eco to nikde nezastírá, viz jeho „rétorické měnění kódu“, str. 343) je
tak spíše estetickou teorií (figura je nakonec „ozdoba“), oproti radikální „čisté
rétorice“ Peirce a Nietzscheho (figura je „podstatou“ ozdoby), která jako ´kreativní´
nakonec chápe i pozdrav trafikantovi nebo zpěv slavíka.
a3) Punctum controversiae: úhelný kámen objektu
Z

předchozích

srovnání

je

vidět,

že

ačkoliv

je

Eco

mnohdy

považován

za

„peircovského“ myslitele, s Peircovou teorií (alespoň v jeho období před Kantem a
ptakopyskem) jej spojuje velmi málo (a T. L. Short má v tomto pravdu). Zde poukážeme na
fundamentální odlišnosti mezi těmito dvěma teoriemi – je jasné, že základním bodem
odlišnosti je právě téma objektu. Eco už naznačuje mnohé, když opouští Peirce ve prospěch
Morrise, který se snažil sice Peircova východiska zpřehlednit, nicméně za cenu jejich
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mnohého zkreslení. A tak není divu, že i Eco nekriticky přejímá jeho perspektivu a chce se
zabývat nikoliv nějakými zvláštními objekty, ale objekty, které se účastní „semióze“ (str.
65606). Jak víme z výše uvedených kapitol o Peircovi, toto prisma je peircovské pouze
zdánlivě. Stejně tak znak pojatý jako onto-logické relatum by se zdál tématem jdoucím v
Peircových stopách – nikoliv. Ecova perspektiva je hjemslevovská, znak není triadickou
relací, ale funktivem, korelátem výrazu s obsahem. Tato východiska jej vedou až k tomu, aby
se domníval, že Peirce nakreslil nějaký trojúhelník, který od něj přejali Ogden a Richards (str.
77). Eco má jistě pravdu, že tento trojúhelník je diagram, který věc „nešťastným problémem
znehybňuje“, nicméně Eco je tím, který k tomuto znehybňování přispívá. Ecovo nepřátelství
vůči objektům má však své další plody – Peirce je záhy po nařčení z malování trojúhelníků
označen za myslitele, jehož teorie, stejně jako de Saussureova, je teorií „konvenčích (nebo
rozhodně přísně semiózních) vztahů mezi symbolem a odkazem (či významem) a mezi
znakem a řadou jeho interpretantů“ (str. 78). Udivující je také Ecovo tvrzení, že i Peirce se
nakonec zabývá objekty, pouze jde-li o ikony a indexy (ostatně z celého Ecova díla je znát –
pro jeho operování většinou pouze s populární triádou ikon, index symbol, případně s
dichotomomií type/token, že zřejmě Grammaticu speculativu spíše pročetl, než důkladně
přečetl) - což je jednoduše hrubá chyba.
Finále odporu k objektu přichází, když Eco přesvědčuje čtenáře, že Bedeutung (Eco bez
problémů driftuje mezi Ogdenem a Richardsem, pseudoPeircem a Fregem) má nakonec
zkoumat teorie interpretantů (jejíž Ecově interpretaci se budeme věnovat níže). Z Ecovy
perspektivy proč ne, z Peircovi rozhodně ne. Jak Eco – prostě řečeno: ze strukturalistického
hlediska - uzavírá: „z hlediska fungování kódu (nebo více kódů) musí být referent vyloučen
jako rušivá a nebezpečná existence, která kompromituje teoretickou čistotu teorie“ (str. 79).
A aby dodal váhu svému čtení, po zamítnutí dichotomie Sinn a Bedeutung se opět zavádějícím
způsobem dovolává Peirce: „znak může být vysvětlen jedině prostřednictvím jiného
znaku“ (Ibid.) avšak jedním dechem dodá něco, co je přinejmenším nepeircovské, totiž že
„tvrdit, že znakový prostředek odpovídá nutně reálnému objektu je rozhodně naivní postoj,
který ani teorie pravdivostních hodnot nehodlá akceptovat“ (Ibid). Eco výše naznačenou
komplikovanou problematiku Peircova vztahu k idejím a reálným objektům redukuje v Teorii
sémiotiky na banální a vágní tvrzení, že ideje jsou znaky (str. 208-209) a
z „nepatřičných“ („nepeircovských“) pozic pak zamítne triádu, kdy objekt předpokládá přímo

606

Údaje v závorkách v této kapitole, není-li uvedeno jinak, se týkají Ecovy Teorie sémiotiky, výše

citované.
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svůj znak (ikon, idex, symbol, viz str. 222) a Peirce zahrne šmahem pod hlavičku tzv.
ikonismu (str. 237-268).
b) Eco II: podsouvání nekonečné semiósis
„Problém není v rozhodnutí, které vztahy mohou nastat, ale problémem jsou ty, které aktuálně
existují, nebo byly částí na mysli nezávislého řádu bytí, ens reale. To je celý problém lidského
chápání.“
John Deely607
Dostáváme se ke slíbené Ecově interpretaci interpretantu. V Teorii sémiotiky (str. 88-89) a
později v Mezích interpretace je interpretans především tím, co „garantuje“ neomezenou
semiózu (je otázkou, kterou by stálo za to uvážit, a některé její aspekty budem tematizovat,
nakolik se odlišuje Ecova koncepce „semióze“ od Peircovy „semiósis“608). Eco především
pak zcela proti Peircovi tvrdí, že „idea interpretantu činí z teorie signifikace rigorózní vědu o
kulturních jevech tím, že ji odděluji od metafyziky referentu“ (str. 89). Což je jistě platné v
Ecově programu, ale zcela v rozporu s tím, jak ideji interpretantu rozuměl Peirce. Eco se sice
mýlí na ontologické rovině, na rovině systematické je však jeho komentář plodný –
interpretans by sice podle Peirce nemohlo být „ztotožňováno s jakoukoliv kódovanou
intenzionální vlastností obsahu, tj. S celou oblastí denotací a konotací znakového
prostředku“ (str. 90), nicméně na druhé straně je pravda, že interpretans může být
komplexním diskursem, který rozvíjí „logické možnosti nabízené znakem; jinými slovy
interpretans může být také čistým sylogismem“ (Ibid.)
Tyto motivy z Teorie sémiotiky pak Eco rozvádí zejména ve zmíněném textu Meze
interpretace, kterému se zde (vybraným tématům) budeme věnovat. 609 Už bylo řečeno, že
interpretace Peirce je odvislá od toho, jak čteme Collected Papers, v Ecově textu Meze
interpretace můžeme nalézt to, na co poukazuje T. L. Short, totiž to, že Eco cituje Peirce na
jedné stránce ze začátku a konce CP (1.339 a 8.332). Nejprve je to téma nekonečného regresu
interpretantů (reprezentace je vždy reprezentací) a záhy pojetí znaku jako čehosi, co nás vede
k něčemu jinému (str. 35). Eco pak čte Peirce pragmaticky (viz výše pragmatická maxima) –
„znát více“ je podle něj u Peirce ten moment, kdy je znak „od interpretantu k interpretantu
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Red Book, str. 45.
“Semióza“ samozřejmě není nic jiného, než český překlad semiosis, které používá i Eco, nicméně jak
uvidíme, Ecova východiska jsou v pojetí tohoto procesu od Peircových odlišná.
609
Čísla stránek v závorkách odkazují na tento text (Meze interpretace).
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čím dál tím více determinován jak do své šíře, tak do své hloubky. V procesu neomezené
semiózy se interpretace přibližuje, byť asymptomaticky, ke konečnému logickému
interpretantu a v jisté fázi procesu interpretace víme o obsahu representamen, stojícího
v samotném počátku interpretačního řetězce. Znát více vždy neznamená znát všechno, nýbrž
znamená to, že znak s sebou nese všechny své vzdálené důsledky a že význam nějaké věty
zahrnuje ´všechny zjevné nezbytné dedukce´ (5. 165). O znaku toho můžeme znát více, protože
přijímáme to, že jeho objekt (zde upravený překlad – M. Š.) známe na základě jistého
východiska, tj. na základě jistého popisu, z pohledu daného kontextu, ´v nějakém ohledu nebo
mocnosti´ (2.228). Řečeno strukturalistickým slovníkem, dalo by se konstatovat, že pro Peirce
je semióza610 potencionálně neomezená z perspektivy systému, ovšem není omezená
z perspektivy procesu. V průběhu sémiozického procesu chceme vědět jen to, co je relevantní
podle určitého univerza diskursu.“ (str. 35-36)
Pojďme se na Ecovu argumentaci podívat ve světle našich úvah. V Ecově interpretaci se
nachází několik (někdy více, někdy méně inspirujících) zkreslení:
Ecův pragmatismus zde vychází z jiného předpokladu než Peircův, Eco již od dob Teorie
sémiotiky snaží vyhnout Peircově teorii objektů – ať už pro její scholastický základ, nebo pro
její ne zcela jasnou strukturu (výše jsme viděli např. problematické pojetí ideje u Peirce).
Proto i pragmatismus u Eca nakonec nemá svůj korelát v nějaké objektivní skutečnosti, ale po
vzoru de Saussurea (jak mu výše vytýká Short) v univerzu diskursu. A to je chyba – u Peirce
je univerzum univerzem, nikoliv univerzem diskursu. Proto další zkreslení – o Peircovi
jednoduše strukturalistickým slovníkem hovořit nelze. Proto je semiósis u Peirce omezená
jak z perspektivy systému, tak z perspektivy procesu – je zde nějaký ideální (dynamický)
objekt, nikoliv pouze řetězící se interpretanty, ale i finální interpretanty. Jsou výpovědi, které
jsou pravdivé vždy – analytické věty (v tomto je Peirce následovník Kanta a Eco si svoji
chybu později uvědomí611). Totiž aby abdukce vůbec fungovala (tj. byla testovatelná) nebo
nefungovala, musí zde být nejen finální interpretant, ale i dynamický objekt, jinými slovy
nějaká skutečnost v akci. Pokud není v akci skutečnost, nejsou (alespoň podle Peirce)
v akci ani znaky, tedy není žádná semiosis (viz Peircovo pojetí kategorií univerza: třetí
předpokládá druhé a druhé první). Pokud bychom chtěli být jízliví, Eco svojí ignorací
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Slovo „semióza“ je českým územ pro překlad slova semiosis (které používá v originále i Eco).
Anachronicky řečeno, Peirce není quineovec, tedy nestaví pragmatiku nad syntaktiku a sémantiku
(Quine, W. V. O., Dvě dogmata empirismu, in: Co je analytický výrok, OIKOYMENH, Praha 1995.) – a tím
pádem není ani deleuzián, srov. Téma vztahu analytického vs. syntetického a sémiotického vs. faktuálního in:
Eco, U., Teorie sémiotiky, str. 199-201.
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Peircovy metafyziky (spekulativní gramatiky) a logiky je nakonec tím, kdo renesančně
„driftuje“. Čili je přinejmenším povrchní přisuzovat Peircovi Ecův (jinak veskrze plodný)
koncept neomezené semiózy a Short zde ve své kritice míří přesně.
c) Derrida: zklamání testu dekonstrukce.
„Skutečným problémem je to, že každá sémantická jednotka užitá k analýze sémému je zase
dalším sémémem k analýze.“
Umberto Eco612
Než-li se dostaneme k závěru této pasáže, pohlédneme do výlohy francouzského boutique, na
slavného autora, který se Peircovi věnuje v krajině francouzské filosofie šedesátých let –
krajině kde má první a hlavní slovo saussureovská sémiologie. Naproti tomu sémiotika a s ní
na kontinentě spojovaná analytická filosofie není v té době ve Francii příliš známá. Derrida
věnuje Peircovi několik pasáží svého slavného díla Gramatologie, a jak bylo řečeno, věnovat
pozornost anglosaské filosofii nebylo zcela obvyklé (Roland Barthes nakolik je mi známo se
s Peircem v žádném textu výslovně „nevyrovnává,“613 Michel Foucault sice debatuje o
analytické filosofii ve spojení s Archeologií vědění v Tunisu, nicméně až následnou debatu se
Searlem se o nějaký zásadní vliv nejedná). Podnětné výjímky tvoří Jacques Derrida a již
zmíněný Gilles Deleuze.
V rámci naší úvahy pokračujeme v započatém tématu neomezené semióze, ke které je Derrida
mj. Umbertem Ecem „započítán“ v Mezích interpretace (a ostatně již evidentně i v projektu
Teorie sémiotiky, jak naznačuje úvodní citát). Derrida, jak si všímá Eco (str. 43), se zaštiťuje
ve svém „pro-grammu“614 dekonstrukce transcendentálního označovaného právě Peircem a
tento text má tak pro něj „privilegovaný význam.“615 Stejně se tak Eco ve své (blahosklonné)
kritice Derridy zaštiťuje Peircem. Nicméně toto zaštiťování je ponejvíce způsobeno u obou
autorů „velmi otevřeným čtením“ Peircových Collected Papers – u Eca jsme problémy
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Teorie sémiotiky, str. 153
Srovnání přístupu Peirce a Barthese k sémiotice viz Gorlée, D., Symbolic Argument and Beyond, str.
416-422.
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Derrida, J., Gramatologie, str. 18.
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Toto čtení Derridy nesdílí např, Rorty, který poukazuje na nemožnost „pozitivní“ explikace
dekonstrukce - nebo minimálně reduktivního čtení ala: najděte v textu kontradikci, když ji najdete, našli jste
základní smysl textu. Viz Rorty, R., Remarks on Deconstruction and Pragmatism, in: Critchley, S., Derrida, J.,
Laclau, E., Rorty, R., Deconstruction and Pragmatism, str. 14-15. Dekonstrukce takto podaná se pak podobá
stejně vágně aplikované psychoanalýze s diktem: najděte v textu cokoliv, co se podobá nevyřešenému
oidopovskému komplexu.
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spojené s jeho interpretací Peirce rozvinuli výše, zde se budeme věnovat Derridově
interpretaci.
Proběhnula slavná debata mezi Jacquesem Derridou a Michelem Foucaultem,616 které se zde
nebudeme nijak podrobně věnovat – činí tak velké množství článků,617 pouze použijeme jeden
motiv, který Foucault vytkl Derridovi: totiž že nedělá nic jiného než že své „školáky“ (tj.
většinou texty, kterým se věnuje a také interpretům těchto textů) nutí donekonečna opakovat
test dekonstrukce, totiž hledat za texty jejich skryté metafyzické předpoklady upřednostňující
hlas („metafyziku přítomnosti“ – jako např. Platónův Faidros, kterému se Derrida věnuje, str.
23-26618) před písmem. Tato výtka je na jedné straně sice reduktivní (Derridovo dílo rozhodně
nespočívá pouze na této pozici) a byla řečena za silného zjitření vášní na obou stranách,
nicméně podíváme-li se na ni blížeji, zjistíme, že něco na ní přeci je – a je to nejviditelnějí
právě na Derridově interpretaci Peirce. Jinými slovy, Derrida, stavící se mnohdy jako ten, kdo
nachází po pečlivém čtení textů jejich metafyzické konstrukce, „zklamává,“ podobně jako
Eco při čtení Peirce.
Pokud vyneseme karty rovnou na stůl – Derrida čte Peirce stejně „strukturalisticky“ jako Eco,
také nakonec podřizuje Peircovu triadickou metafyziku „fyzice“ saussureovské sémiologie.
616

Debata se týkala Foucaultovy interpretace Descartese v Dějinách šílenství, kde je cogito představeno
jako výraz ostrakizace šílence, proti této interpretaci se v tehdejší době zvedla velká vlna ohlasů a Derrida
nakonec pokáral Foucaulta za “strukturalistický totalitarismjus”. "Derrida stejně jako Henri Gouhier při
Foucaultově obhajobě také odmítá vidět v Descartových slovech ´ano ,to však jsou blázni´brutální potvrzení
ostrakizace šílenství. Podle něho je takový výklad Descartova textu značně ´naivní.´A zároveň nebezpečný,
protože snahou zasadit zmíněný text do určité ´historické struktury.´, do celkového historického plánu´, se autor
dopouští na ´racionalistech a rozumu, zdravém rozumu´sám také násilí. Derrida se pokusí nejdříve trochu
zmírnit tón, ale pak dokonce řekne" ´Gesto, jímž se tu strukturalistický totalitarismus pokouší cogito uvěznit, je
téhož druhu jako ono násilí v klasické době." Cit zde dle Eribon D., Michel Foucault 1926 - 1984, str. 138, (orig.
in: Derrida J., Cogito a dějiny šílenství, in: Derrida, J., Násilí a metafyzika, Academia, Praha 2002. Podotkněme,
že souboj pokračoval - jen Foucaultův výpad přišel, mnohem později, až v roce 1972. Tehdy Derridovii zaslal
nové vydání Dějin a šílenství s krátkým věnováním. Dekonstrukce je zde na "oplátku" představena jako
"restaurace" tradice a autority: "V jednom nicméně souhlasím: jestliže klasičtí interpreti v dobách před Derridou
a podobně jako on onu pasáž z Descarta vymazali, nebylo to z nepozornosti. Je to systém. A Derrida je dnes jeho
nejrozhodnějším reprezentantem, jeho posledním zábleskem. Praktiky diskursu jsou v tomto systému omezovány
na stopy představovaném textem, vypouští se dění, které při tom probíhá, a podržují se pouze značky, jež lze číst;
vymýšlí se hlas za texty, aby se nemuselo analyzovat, jakým způsobem je subjekt v diskursu implikován; za
prvotní se označuje co je a není řečeno v textu, aby se praktiky diskursu nemusely přenášet do pole informací, v
němž se uskutečňují. (...) Neřeknu, že to je metafyzika, že se v této ´textualizaci´ diskursivních praktik skrývá
metafyzika či její klauzura. Je to něco horšího, je to školometství, které žáka učí, že mimo text nic neexistuje
(...). Školometství, které přisuzuje hlasu mistrů svrchovanost, umožňující donekonečna test opakovat." Eribon,
D., Ibid, str. 139 (tučné M. Š.). K usmíření obou význačných filosofů francouzské "nové intelektuální vlny"
došlo až v roce 1981, kdy byl Derrida zatčen v Praze pro "údajné pašování drog" (J. Derrida jel tehdy do
Československa na disidentský seminář).
617
Viz zejména Fišerová M., Rád reprezentácie. Možnosti a limity Foucaultovej archeológie, in: Borecký,
F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O., Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, str. 19-76.
618
Následující uvedené stránky se v této kapitole pojí s Derridovou Gramatologí (viz výše citovaný
bibliografický údaj), k tématu analýzy Faidra Derridou srov. např. Braque, R., En Marge de „La Pharmacie de
Platon“ de Jacques Derrida, in: Revue Philosophie de Louvain, 71, 10, 1973, str. 271-277.
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Derrida chápe saussuerovskou (port-royalskou) koncepci znaku jako symptom grandiózní
epochy logu (nejméně od Platóna po de Saussurea nebo Jakobsona, str. 21-22). De Saussure
je pak pro Derridu ten, který podřizuje („perverzní“) písmo (gramatologii) hierarchicky
metafyzice řeči (stejně jako figura Sókrata ve Faidrovi). Tato slepota – tento logocentrismus,
„ohraničující špatnou abstrakcí vnitřní systém jazyka vůbec, zabránil Saussureovi a množství
jeho následníků plně a explicitně určit to, co má název ´integrální a konkrétní předmět
lingvistiky´.“ (str. 50) Nakolik je toto čtení de Sausserea oprávněné, nás zde nezajímá.
Nicméně již od začátku je jasné, že Derridu nezajímají stoici ani středověká metafyzika, která
se od Derridou prezentované epochy logu v mnohém odlišuje. Pokud bychom si dovolili vůči
Derridovi invektivu, pak stejně jako Locke nevěděl nic o Tomášovi, tak stejně Derrida, přes
svoji fascinující erudici v jiných cestách filosofie, se vyhýbá středověkému (do jisté míry
peircovskému) pojetí bytí, které používá jako povrchní ornament své úvahy.
Možná odtud pak pramení Derridovo nepochopení Peirce: pokud jiní autoři byli považováni
za „reduktivní“, Derrida si škrtá, co chce.619 Peirce zcela proti smyslu jeho práce považuje za
představitele „neredukovatelnosti stávání se znakem symbolu“ (str. 54). Učitel dekonstrukce
tak nejprve svého žáka pochválí, že rozumí jeho látce – totiž že stejně jako Saussure pochopil
nemotivovanost znaku, nicméně oproti Saussureovi pochopil, že i arbitrárnost znaku je opřena
o nějaký řád signifikace (nebo jak říká Derrida – v „řádě předešlého a spojitého označování“,
str. 55). Derrida uvažuje následovně (str. 54-55): Saussure staví pojem arbitrárního znaku
(označující plus označované) proti symbolu (písmo jako reprezentace, obraz, znázornění
jazyka), Derrida Saussureovi vytýká, že nepochopil to, že není takto pojatý znak, ale že znak
je stávání-se-znakem symbolu. Podle Derridy pak symbol u Peirce „hraje úlohu analogickou
úloze znaku, kterou Saussure staví proti symbolu“ (str. 55).
Ačkoliv Derrida ví, že Peirce s pojmem symbolu dále pracuje, a evidentně (str. 55) ví, že
Peirce napsal Grammatica Speculativa, jeho znalost tohoto díla, soudě podle jeho vynechání
toho, co Eco opouští – tj. myšlenku nějaké „objektové reality“, končí u toho, že Peirce se

619

Nejsem samozřejmě první, kdo si toho všímá, viz zejm. Barnouw, J., „Natural Signs“ Empiricism
versus „Originary Trace“ Deconstruction, in: Poetics Today, 7, 1, str. 73-94. (Barnouw pak svoji kritiku rozvádí
v monografii Natural Signs. The Sign Theory of Perception and Thought from the Greeks to the American
Pragmatists). Je však třeba dodat že, dle mého názoru Barnouw mýlí, když Peircovy podsouvá novověké pojetí
metafyziky kritizované Derridou. Peircovo východisko nemá s „nominalistickou“ (jak se Peirce mnohokrát
vyjádřil na její adresu) metafyzikou novověku příliš společného. Stejně tak se domnívám a budu tak
argumentovat níže, že je přinejmenším nepřesné Peircovi podsouvat ideu nekonečné semiósis (srov. zde cit.
článek str. 73-74.) Barnouw má každopádně pravdu, když uvádí, že Derridovo a Peircovo pojetí znaku je
diametrálně odlišné, Ibid., str. 75, srov. Barnouw, J., Signification and Meaning. A Critique of the Sausserean
Conception of the Sign, in: Comparative Literature Studies, 18, str. 260-271.
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stejně jako Husserl odvolává na Dunse Scota (vlastně Tomáše z Erfurtu). Zatímco Eco se
v Teorii sémiotiky s postulací „dynamického referentu“ snaží vyrovnat v rámci své teorie,
Derrida ji pro jistotu ani nezmiňuje. Tato operace vyloučení dále pokračuje – pokud objekty
vynecháme, je snadné říci, že sémiotika „je nezávislá na jakékoliv logice pravdy“ (str. 55). U
Peircova falibilismu je tomu přesně naopak – sémiotika stejně jako jiný vědecký výzkum
usiluje správnou konfigurací semiosis dojít k logice pravdy (z hlediska projektu Grammatica
speculativa: metafyzicky, logicky a rétoricky), tato logika pravdy, které se přibližujeme je pro
Peirce logika objektů (to,co jsme nazvali, nepříliš elegantně jako superkód).
Derrida je pak v tomto místě přesný příkladem toho, že když opustíme objekty (ať už ty
dynamické, nebo diskursivní - v tomto případě masy Peircova textu), je vše dovoleno. A
dovoleno je zejména to říci o Peircovi, že se pokouší o dekonstrukci transcendentálního
označovaného (str. 56). Vzhledem k výše uvedené kapitole o Peircovi a Saussureovi můžeme
vyslovit mnoho pochyb o tomto výrazu přisouzenému Peircovi. Zásadní pochybnost vznesme
nad tím, zda lze překládat jednoho autora druhým (Peirce Saussurem – tedy metafyziku
lingvistikou, ač obojí zaštítěné hlavičkou dekonstrukce). Stejně jako „tato loď nemá stěžeň,
jelikož má motor“, u Peirce, typického metafyzika přítomnosti, nenalezneme přeložitelný
ekvivalent označujícího a označovaného, za to u něj nalezneme „transcendetální
označované“ v podobě dynamického objektu. Pokud uzavřeme s J. Burnouwem, dodejme, že
„Derrida následuje Husserla v jeho pojetí fenomenologie spíše než Peirce, stejně jako
upřednostňuje Saussureovo koncept znaku před Peircovým.“620
V. Dodatek: Ecův příklon k objektu, problém písma
a) Ecův Kehre: Kant a ptakopysk – od zamítnutí ikonismu k postulaci primárního ikonismu
Na závěr této části je třeba nejprve dostát jedné věci: být fér k Umbertovi Ecovi. Již výše jsme
nanačili, že Kant a ptakopysk je zlomem v jeho uvažování o sémiotice. Těžko bychom však
tento zlom ukázali, kdybychom předtím neexplikovali podrobně Peirce a Ecovu interpretaci
Peircových východisek v Teorii sémiotiky (dále TS). Eco v Kantovi a ptakopyskovi (dále KP)
je Ecem, který si oproti Ecovi Teorie sémiotiky důkladně přečetl znovu Peirce. Již úvodní
pasáže po úvodních paralepsích týkající se problému bytí, které se „vypovídá mnoha
způsoby“621, jasně signalizují tento „obrat“.

620

Barnouw, J., „Natural Signs“ Empiricism versus „Originary Trace“ Deconstruction, str. 79.
Nebo jak uvádí Eco podle Peirce má pojem bytí neomezeou extenzi a nulovou intenzi (Kant a
ptakopysk, str. 16), srov. W 2:103.
621
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Tato „Teorie sémiotiky II“ jde de facto opačnou cestou než její „první díl“- zatímco tam Eco
postupuje od obecného (různé teorie sémiotiky) k ještě obecnějšímu (obecná teorie
sémiotiky), v KP jde Eco od obecného k „singulárnímu“ problému: pokud to pro začátek
shrneme od bytí k otázce, jak je dán pojem (a to jak pojem složený jako „ptakopysk“, tak
pojem zdánlivě jednoduchý, jako třebas Ecova oblíbená „kočka“). A jelikož je Eco prvně
sémiotikem a chce zkoumat tyto věci z perspektivy sémiotika, jeho obrat má svůj původ
v Peircovi a zejména, jak sám uvádí, v otázce (dynamického) objektu!622 Tedy něco, co bylo
výše zavrhnuto, se navrací ve své naléhavosti. Eco mění svoji dřívější „strukturalistickopragmatickou“ perspektivu ve prospěch „ontologické“, a dokonce se tak dívá i na svoji
dřívější práci. Eco uvádí dva důvody svého obratu: první, který nás zde příliš nezajímá je
přehodocení axiomatiky kterou přinesla TS a která vzhledem k rozvoji oboru dle Eca není
udržitelná. Druhý důvod, v kontextu linie, kterou sledujeme, je následující (KP 8-9)623:
„V první části Teorie sémiotiky jsem totiž vycházel (...) z tohoto problému: jestliže existuje,
jak by řekl Peirce, Dynamický objekt, my ho poznáváme pouze prostřednictvím
bezprostředního objektu. Užitím znaků odkazujeme k Dynamickému objektu jakožto k něčemu,
co je terminus ad quem semiósis. Ve druhé části, která se týkala druhů znakové produkce,
jsem ale předpokládal (ikdyž jsem to možná výslovně nezdůrazňoval), že jestliže mluvíme, pak
proto, že nás něco nutí k mluvení. Tím se objevil problém Dynamického objektu jakožto
něčeho co je termius a quo.“
Eco zde, vzhledem k naší uvedené analýze TS (škrtnutí objektu - a že to „nevyslovil
důrazně,“ není zcela přesvědčivé) velmi nesamozřejmě hodnotí svoji dřívější práci
strukturovanou na základě dynamického objektu jakožto na jedné straně limitu semiósis (ad
quem), a nebo naopak jejího počátku, “původu“ (a quo). Jak dodává, objevuje se tak otázka,
zda interpetanty jsou „kulturního rázu“ nebo je třeba jít „hlouběji“. Toto „hlouběji“ znamená
vyrovnání se s Peircovou ontologií (proto kapitola „Sémiotika a něco“), pro Eca pozdního je
najednou tím, co klade meze semiotiky i semiósis jednoduše bytí (KP 53624). Peircovu
ontologii Eco zasazuje do širšího rámce, tj. analyzuje ji ve vztahu ke Kantovi (což se
vzhledem k Peircově osobní historii nabízí), Heideggerovi a následně ve vztahu k filosofii
622

I zde se v českém překladu se používá zavádějící označení „předmět“ (tedy dynamický a bezprostřední
předmět). My se zde držíme mnohem přesnějšího a plausibilnějšího Palkova překladu.
623
Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 525.
624
Eco tedy značně pozměňuje i svůj vztah k Peircově realismu uvedený např. v Eco, U., Peirce´s Notion
of Interpretant, in: MLN, 91, 6, 1976, str. 1457-1472, viz zejm. str. 1465-1466. Srov. (oproti Ecovi
„opozitní“ stanovisko k Peircově „středověkému“ realismu, z roku 1952) Moore, E. C., The Scholastic Realism
of C. S. Peirce, in: Philosophy and Phenomenological Research, 12, 3, str. 406-417.
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jazyka vůbec (ergo Peirce je tak pro Eca jasným otcem filosofie jazyka), která nakonec vede
k tomu vyrovnat se s kogitivními vědami (proč nás dynamické objekty, Ecovými slovy
„nakopou“, nebo proč „upoutuávají naši pozornost/mysl“?). Ecovým interpretacím tohoto
druhu se nebudeme věnovat, pouze snad dvěma věcem. Jednak Eco zmiňuje Gorgiu
z Leontin, avšak proti smyslu naší interpretace (jako de facto „negativistu“, KP 15), přitom
nabízí odpověď na otázku (dovolíme-li si zde aluzi) Proč Gorgiás mluví? - nutí ho k tomu
právě dynamické objekty!625
Jednak se věnuje Nietzschemu (který stál na počátku naší úvahy), a to naopak ve smyslu naší
úvahy. Budeme se zde věnovat některým jeho postřehům v „naší“ perspetivě. Eco chápe
Nietzcheho jako důsledného advokáta myšlenky, kdy „bytí se vypovídá mnoha způsoby“ (KP
46) a tímto jako předchůdce P. Feyerabenda nebo G. Vattima, nebo můžeme doplnit vůbec
tradice, která chápe fakt vždy jako druh interpretace. Eco reprodukuje tytéž Nietzcheovy
myšlenky, které nás zajímaly výše, avšak vychází primárně z textu O pravdě a lži nikoliv ve
smyslu morálním, který jsme také zmínili, a který je de facto rozvinutím myšlenek, jež
Nietzsche představil již v námi komentovaných Textech k hudbě a rétorice. Nietzscheho
pojetí jazyka (jakožto imanentní figury – viz náš exkurs, Eco hovoří o „jazykové legislativě“)
je pro Eca jednak „humovské“ (s čímž by se dalo široce polemizovat), za druhé „rozhodně
skeptická“ (označování věcí na základě arbitrárního výběru jejich vlastností). Eco však
poněkud „ubírá“ Nietzscheově skepsi na radikalitě – v našem „rétorickém“ („deleuziánském“)
čtení není tento výběr arbitrární, ale motivovaný vůlí k moci. Dále Eco rozeznává
v Nietzschem Sapira-Whorfa (různé jazyky mění různě naši zkušenost) a nakonec Kanta: věci
o sobě neuchopuje ten, kdo konstruuje jazyk, podobně jak bychom doplnili ten, kdo se na věci
dívá z perspektivy sémiotiky: ostatně jak ve svém programu (sémiotiky jako výzkumu lži)
komentuje i Eco: „učíme se lhát podle určité konvence.“ (KP 48) Pokud budeme následovat
Ecovy „divoké hyperboly“ a dovolíme si tak jistý pastiš, můžeme nakonec dodat – Nietzsche,
hovořící o „permanentní básnické revoluci“ (našimi slovy: rétorika pojatá jako
„zrcadlo“ měnící se fysis ), je „gorgiovec“ (srov. KP 49626). Budeme-li takto pokračovat, není
divu, že v Ecovi lze tak vidět nakonec i „lyotardovskou“ linii rozepře – pokud se o bytí dá
mluvit mnoha způsoby, nemůžeme žádný způsob určit s konečnou platností (KP 50). Eco tak
nakonec „vybruslí“ z těchto problémů stejně jako Lyotard – pragmaticky, a to nejprve
pragmaticky po „jamesovsku“ (přestože jsou všechno interpretace, máme právo se ptát, které

625
626

KP 19.
A „dekonstruktivista“, viz Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 526.
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jsou lepší a horší) a nakonec po „peircovsku“ (co nás opravňuje se takto ptát? Něco co nás
k tomu, slovy Eca „nakopává“ tj. dynamický objekt). Jak je zjevné, Eco zjistil, že i semiósis
má limity nejen v diskursu, jak čtenáře přesvědčoval v TS, ale i ve „skutečnosti“ (KP627).
To také nakonec vede Eca k postulaci tzv. primárního ikonismu,628 kdy se ptá po nějakém
„primum“ semiósis, a tím i „primum“ inferenčního procesu, tedy tomu co předchází
interpretaci, co je „prediskursivní.“629 Nakonec to není jiného než revidovaný Peircův
realismus – Eco nejčastěji na obhajobu tohoto přístupu uvádí nějaké primárně ikonické
znaky/vlastnosti, které považuje za v jistém ohledu prvostní, které jednoduše nelze popřít,
jsou intersubjektivní a vedou k dohodě (komunity) a správné referenci „silněji“ než jiné (tyto
kvality vytvářejí na konci percepčního procesu to, co Eco nazývá našimi „kognitivnímy
typy“), tedy že, Eovými slovy, nějaké stimuly adekvátně (skrze ikonické sdílení svých
qualií630) jsou reprezentovány specifickým počitkem (a nikoliv jiným, KP 102, srov. 117631).
Opět zde vidíme silný posun od pozic zastávaných v TS, kde byl ikonismus brán za naivní,
nepřesvědčivý a z podstaty věci (orientace na objekt) chybný, do pozic opačných 632, kdy
ikonismus je v základě esenciální podmínkou percepce.
Cílem tohoto zastavení bylo ilustrovat některé zásadní změny v Ecově přístupu, které lze
charakterizovat jako „obrat k Peircovi“. Bylo by nad rámec tohoto textu věnovat se
komplexní tohoto Ecova díla, naším cílem bylo poukázat na některé zásadní motivy naší
úvahy (Gorgiás, Nietzsche, Peirce), které Eco rozvíjí buď v podobném, nebo jiném duchu.

627

Srov, KP, kap. 1.9, Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 526.
Eco se odvolává na CP 1.307, srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 521.
629
Viz Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 517, kde se k námitkám vzneseným vůči KP vyjadřuje. Také
viz . Eco, U., Semiotics in the next millenium, str. 9.
630
Srov. CP 7.633
631
„Schémata můžeme považovat za pramálo přirozená v tom smyslu, že v přírodě předem nexistují, ale to
neznamená, že by nebyla motivována. A v této motivovanosti se projevují mantinely kontinua.“
632
Srov. Ecovu reakci na diskusi o ikonismu, KP, str. 325-377, dále viz Od stromu k labyrintu, str. 517234, kde se vyjadřuje k některým námitkám k jeho koncepci (otázka realistického obratu u Peirce, nakolik
odpovídá primární ikonismus Peircově teorii znaku).
628
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b) Sofisté, rétoři a „současný“ pragmatismus.
Než kapitolu uzavřeme, je třeba udělat ještě jedno odbočení, abychom dostáli úvodním tezím
a názvu této práce. Teď, když víme, co je to pragmatismus i pragmaticismus (falibilismus)
poukázat na spojení pragmatismu a sofistiky, a to i jiná, než jsme prezentovali výše u
Lyotarda.
Spojování sofistiky s pragmatismem není zcela svévolné, některé motivy jsme zmínili na
začátku (S. Fish, B. McComiskey). Je tomu naopak - spojení je motivované zájmem ze strany
pragmatiků o antiku již od počátku „pragmatického hnutí“. Je zřejmé, že zde opustíme na
okamžik Peirce a jeho falibilismus. Naší perspektivou je teď v podstatě kontext Peircova
okolí, tedy Peircových kolegů jako James, Dewey nebo Schiller, ale i některých, výše již
mnohokrát zmíněných autorů jako např. R Rorty nebo E. Schiappa (pro něhož je prvním – ve
zpětném pohybu pravdy - pragmatikem v dějinách filosofie Gorgiův žák Ísokrates633). Zde je
trefná Whiteheadova anekdota – zatímco Peirce byl převážně čtenářem Aristotela a latinské
tradice, James a Dewey proklamovali platónské aspekty jejich filosofování. Což je
překvapivé, z dnešního pohledu, kdy je pragmatismus uváděn mnohdy jako opak platonismu.
Souvisí to s tím, co jsme si ukázali níže – je velký rozdíl mezi tím, co bychom mohli nazvat
jako platonismus (systematická metafyzika opřená o rozdíl mezi noetickou a aisthetickou
sférou), a mezi heterogenitou kterou představuje corpus platonicum.
Lze tak dokonce říci, že takto bráno, spojení mezi Platónem, sofistikou a pragmatismem je
staré jako pragmatismus sám. Co toho může být jasnější ilustrací než to, že W. James
pojmenovává pragmatismus jako „nové pojmenování starých způsobů myšlení.“634 Je však
třeba se ptát v odpovědi na naše úvodní zkoumání sofistiky dále a být v tomto směru
„pragmatičtější“ než James. A to na jedné straně vlastně „mnohem méně“: je třeba se ptát, zda
je možné „pragmaticky“ držet nějaké pojmy neměnnosti myšlení (protože z Jamesovy
formule implicitně plyne, že jsou nějaké invarianty ve způsobech myšlení), a na druhé straně
„mnohem více“: ptát se, jaký je historický kontext archívu sofistiky, ať už v našich
představách o starém Řecku, nebo v naší „současnosti“. Právě v tomto napětí, které každá
kritická reflexe dějin filosofie vytváří, se utváří smysl pojmu sofistiky (ale i pragmatismu).
Jinými slovy je třeba Jamese nikoliv „usvědčit“, ale stejně jako celý pragmatismus
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Schiappa, E., Isocrates´ philosophia and contenporary pragmatism, in: Mailloux, S., (ed.), Rhetoric,
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„dekonstruovat“ – a to buď tak jak to udělal Peirce, nebo druhým způsobem. Totiž
„aplikovat“ některé maximy pragmatismu na pragmatismus samotný, abychom lépe viděli,
jak funguje. To lze nejjednodušeji udělat tak, že se obrátíme jednak k textům Deweyho a
Jamese a jednak se obrátíme k tomu, jak tito (a další autoři) čtou jiné texty, a to právě Platóna
a sofisty. Jak víme z počátečních úvah, nelze sofisty (a rétoriku) myslet bez Platóna a naopak.
Proud pragmatismu, který nachází své kořeny, jak jsme viděli ne zrovna příliš šťastně, u Ch.
S. Peirce, můžeme volně rozdělit na několik důležitých bloků. Prvním je právě pragmatismus,
jak jej pojímá Ch. S. Peirce, čemuž jsme se věnovali v rámci této kapitoly. Tento
pragmatismus je spojen s tím, jak Peirce staví své ontologické kategorie a má své místo
v rámci jeho filosofie, která nikoliv náhodou místy připomíná zmíněné středověké myslitele,
ať už Aristotela, Tomáše z Erfurtu, Rogera Bacona, „nevědomky“ Johna Poinsota nebo
„revidovaného Kanta“635 – zejména co se kategorií týká (když už hovoříme o nových
pojmenováních starých typů myšlení).

Je ironií osudu, že Peirce, kterého můžeme bez

ostychu nazvat až metafyzikem středověkého střihu, dal vzniknout doktríně, která je pojímána
jako esenciálně antimetafyzická636- jak už víme, je běžně vžitý omyl, který má své historické
kořeny, a je způsoben mj. tím, jak byl Peirce na západě znovuobjevován (jak to bývá, několik
málo let po jeho smrti), skrze Victorii Welby a hlavně Ch. Morrisem, C. K. Ogdenem a I.
Richardsem – odtud také i vznik (Morris) široce přejímaných kategorií syntaktiky, sémantiky a
pragmatiky, které, jak jsme vyděli Peircovu filosofii, spíše redukují a v jistém ohledu i
nemístně simplifikují než projasňují. Na doplnění, citát z textu Johna Deelyho, který se
vyjadřuje k tomuto napětí, kdy je Peirce pojímán na jedné straně jako „moderní metafyzik“ a
na straně druhé až jako „postmodernista“, jak k tomu podotýká Deely:
„Pragmatismus se pyšně prohlašuje za ´demolici metafyziky´. Ale to, jak rozumí metafyzice
nemá s metafyzikou jak je pojímána Aristotelem nic společného a ještě méně pak společného
s metafyzikou latinského středověku. Jak je to možné? Jak Dewey neúmyslně demonstruje ve
své známé eseji Vliv darwinismu na filosofii, co tito pragmatici ví o metafyzice má svůj zdroj
v moderní filosofii a zvláště u britských empiriků (u kterých, co se týče metafyziky, toho není
moc k učení).“637
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Pokud je tedy Peirce „prvním“ impulsem pragmatismu, ač mu v tomto smyslu dal opravdu
pouze jméno, druhým proudem je pragmatismus otců zakladatelů, kterými jsou F. C. S.
Schiller, J. Dewey a W. James. Třetím pak figura myšlení, které dějiny filosofie daly jméno
„neopragmatismus“ (který zastupuje zejména již několikrát citovaný R. Rorty a také S. Fish).
Zdálo by se, že pragmatismus je tak výsadně anglosaskou filosofií, je však třeba zmínit ještě
jednoho filosofa, kterého si s pragmatismem spojuje málokdo, tímto filosofem je Gilles
Deleuze.
Je ostatně podivuhodné, že podobně jako se častokrát mluvilo přezíravě o sofistice, činí se tak
i ve spojení právě s pragmatismem – vlajka, pod kterou jsou útoky na pragmatismus i
sofistiku vedeny, má stejné barvy: nihilismus, relativismus, epistemologická skepse, žádné
pevné základy etiky a politiky (povšimněme si, že podobné nálepky se často nalepují i na
nálepky „postmodernismu“ a „poststrukturalismu“), tomuto problému (skepse jako
produktivní síla) jsme se obsáhle věnovali výše. Poslední zmíněná věc je však v americké
filosofické tradici klíčová - jinými slovy je to otázka politické operacionalizace nějaké
filosofické teorie (ať už jako polity, policy nebo politics) – ostatně ne náhodou se např. Rorty
považuje za „postmoderního buržoazního liberála.“
Jak se v této linii ptá S. Mailloux: „Je neo-pragmatismus antiteorií bez jakéhokoliv
politického programu a je to tedy reakcionářská obrana tradičních institucí, nebo je naopak
ospravedlněním pro radikální demokratické reformy? Lze pragmatismus stejně jak se tak
činilo se sofistikou, obviňovat z relativismu? Vede rétorický pragmatismus k politickému
kvietismu, protože neposkytuje žádná objektivní kritéria pro etickou volbu, nebo naopak ke
společenské anarchii, protože poskytuje oprávnění jakéhokoliv rozhodnutí?“638 V tomto citátu
jsou de facto shrnuty celé dějiny nejistot ohledně sofistiky i pragmatismu.
Co to tedy znamená pragmatismus a jaké jsou historické konotace tohoto pojmu, jsme si (u
Peirce) nastínili výše, nyní se budeme věnovat některým souběžným motivům sofistiky a
pragmatismu. Nejprve recepci sofistiky a rétoriky v pragmatickém proudu.
V roce 1907 napsal Jean Bourdeau v Journal des Débats639 článek, ve kterém tehdy kritizoval
zejména W. Jamese a nazval jej Une Sophistique du Pragmatism. Kritizuje v něm W. Jamese
za jeho reinterpretaci Protágorovy epistemologicky relativistické nauky o „člověku jako míře
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všech věcí“ a představuje právě výše uvedené antiargumenty a obvinění.640 Citujme zde
pozoruhodnou pasáž z roku 1930 Johna Deweyho, který má Platóna za svoji „nejoblíbenější
filosofickou četbu“ a odmítá jeho filosofii číst jako „všezahrnující systém“:
„Nic nemůže být více nápomocno současné filosofii, než návrat k Platónovi. Avšak tento
návrat musí být dramatičtější než by se zdálo, je třeba se věnovat Platónovi z jeho Dialogů,
zkoumat to, jakým způsobem jeden útočí na druhý a co by to mohlo znamenat; navrátit se
k Platónovi, jehož poletování ve výšinách metafyziky je vždy spojeno s obracením se na
společnost a praxi, nikoli však k umělému Platónovi, zkonstruovanému komentátory bez
fantasie, kteří z něj udělali univerzitního profesora.“641
Takto bychom měli snad číst i sofisty - pokoušet se pochopit v kontextu jejich textů - to však
není zcela možné, jak jsme řekli výše: čtení sofistů znamená zároveň čtení Platóna. Bez něj
není jednoduše možné se sofisty „vypořádat“, zejména proto (což reflektuje parciálně i
Dewey), že Platón do velké míry určil to, jak se na „sofistiku“ máme dívat. Pokud budeme
následovat Deweyho radu (návrat k Platónovi jakožto Platónovi Dialogů), je třeba znovu
zdůraznit, že Platón nám představuje minimálně tři zásadní „figury“ toho, jak se na
„figuru“ Protagory dívat: z hlediska jeho společenského, politického a pedagogického
působení v Periklových Athénách, tedy jako otce sofistiky v dialogu Protagorás, dále skrze
kritiku jeho maximy homo-mensura v Theaitétovi (152a) a jako někoho kdo zřejmě patří pod
nebezpečnou kolonku sofista v dialogu Sofistés. A možná bychom našli i jiná místa
Platónových parodií, pastišů a kritik věnovaných Protagorovi. O tom, zda jsou tato hlediska
komplementární nebo přinejmenším odlišná, vedou platónští badatelé sáhodlouhé spory, které
nejsou předmětem této úvahy. Platón, stejně jako někteří současní a nedávní francoužští
filosofové, bohužel neznal vynález kritického poznámkového aparátu (a to není myšleno
pouze jako invektiva: ale také jako linie spojení toho, co nazýváme nepřesně
poststrukturalismem, a toho, co nazýváme stejně nepřesně Platónem).
S. Mailloux popisuje to, jak se mění diskurs pojímání sofistiky na začátku dvacátého století
v rámci pragmatismu. Jako příklad uvádí právě Deweyho, který okolo roku 1907 opouští
prisma „sofista-relativista-nihilista“, a ve své History of education píše, že mnoho sofistů,
„bychom dnes pojmenovali jako humanisty, jejichž cílem bylo učit literatuře a dalším
640
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společenskovědním studiím, a přivést tak Řeky k lepší znalosti svého jazyka, literatury a
náboženství a zlepšovali tak přátelské vztahy mezi Řeky.“642 Dewey si všímá toho, že sofisté
trénovali schopné řečníky a politiky, přičemž důležitým způsobem zapojovali svoji teorii
persvaze a argumentace, čili se zabývali primárně výukou umění a technik spojených s
politikou. Odtud se zřejmě bere figura dějin filosofie, ovlivněná zejména dalším, tentokráte
pragmatikem německo-britského původu, Ferdinandem Canningem Scottem Schillerem,643
jehož kniha Humanism: Philosophical Essays má silný vliv na Deweyho i Jamese. Schiller
jako jeden z prvních mluví o sofistech jako o řeckých osvícencích, a také přehodnocuje
negativní pojetí Protágorova epistemologického relativismu na pozitivní humanistický
optimismus.644 Schiller dokonce tvrdí, že homo-mensura je interpretací delfského poznej sebe
sama,645 což je vzhledem k historickému kontextu spíše hyperbolická spekulace, nicméně
důležitá pro další rozvoj pragmatického myšlení. Podle Maillouxe je také prvním, kdo
načrtnul přímé spojení mezi pragmatismem, sofistikou a sofistickou rétorikou,646 a tím, kdo
(stejně jako T. Gomperz nebo George Grote647) shledává původ sofistiky v politické
situaci pátého století před Kristem (podrobně jsme rozebrali výše). Schiller tak de facto
spojuje rétoriku s demokracií, kdy se pouze v takovéto politické struktuře může rétorika
vyvinout (stejně jako „humanismus“ – v Schillerově pojetí nomos představuje kulturu, kterou
se Řekové staví právě proti surové a barbarské fysis648), stejně tak samozřejmě Schiller ví, že
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rétorika může sloužit nedemokratickým zájmům, nebo jako to, co rozevírá třídní propasti, je-li
rétorika podřízena primárně soci-ekonomickým zájmům.649
Zásadní spojnici mezi pragmatismem a sofistikou pak nachází Mailloux v tomto Schillerově
výroku, kdy podle něj rétoricky řeší vztah subjektivního a objektivního aspektu pravdy:
„Pokud je zde nepřehledné množství subjektivních soudů různorodých se ve své hodnotě, musí
zde být nějaký proces výběru těch soudů, jenž jsou nejhodnotnější a nejpoužitelnější
(serviceable), které pak jakožto silnější přežívají a napomáhají tak růstu těla objektivní
pravdy, která je sdílena a odsouhlasená prakticky všemi.“650
Je třeba dodat, že takové východisko je zcela shodné s Peircovým. Zde jasně vidíme ostatně
právě spojitost Peircovy sémiotické teorie s rétorikou (potažmo tedy i sofistikou). Schiller
tento proces charakterizuje jako rétorický, zejména když poukazuje na to, že „je stále možné
pozorovat, jak společnost ustanovuje objektivní řád tím, že donucuje a přemlouvá ty, kteří
mají sklony k odlišným soudům v morálních ale i epistemologických záležitostech.“651 Podle
Maillouxe tedy, „pro Schillerova Prótagoru, pragmatický charakter pravdy - ve své hodnotě
nebo užitečnosti – splývá a završuje rétorickou politiku společnosti, její donucování a
persvazivní techniky.“652
Jak bylo nastíněno, vedle Deweyho má Schillerovo čtení sofistiky silný vliv i na W. Jamese,
který podobně jako Dewey a Schiller opouští negativní pohled na anthropos métron, jakožto
skeptickou kritiku transcendentálních teorií „superčlověka“, ve prospěch positivní
pragmatické terorie „pouzečlověka“ a jeho experimentálního pojetí pravdy. 653 James
s Deweym sdílí pozici, ve které se „pragmatickým způsobem“ (tj. z hlediska toho, jestli je
taková hypotéza funkční a jasná) popírá nějaká „hypotetická universalita, která existuje mimo
každodennost a konkrétní lidské přirozenosti, (…) Pokud nějaká taková universalita existuje,
existuje v projektech654, na které má monopol filosofie.“655 Tato myšlenka má svůj dlouhý
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dosah až do dnešní debaty o neopragmatismu, mj. samozřejmě v díle nejvlivnějšího
„neopragmatika“ Richarda Rortyho656, který odmítá právě nároky foundationalismu filosofie,
neboli nárok, jehož kořeny nachází podobně jako Schiller, Dewey a Schiller už u (v případě
Deweyho zejména u „školometsky“ pochopeného) Platóna a který se pak plně rozvíjí,
půjčíme-li si zde „Foucaultův“ termín, v mathesis universalis novověkého myšlení (podle
Rortyho zejména u Descarta, Locka a kantovské tradice). Podobně jako Dewey, i Rorty vidí
jako nenárokovatelný monopol filosofie na spravování projektů „čistého rozumu“. Jak
doplňuje Mailloux, „Rortyho pragmatické čtení sofistů umisťuje rétoriku do centra jejich
filosofie, nebo lépe řečeno, filosofii sofistů a rétoriku nelze od sebe odlišit.“657
Na druhé starně je třeba si všimnout hesla, které cituje Mailloux, jež Dewey napsal do
filosofického slovníku týkájící se Gorgii, ukazující na limity raně pragmatické interpretace
sofistiky, kdy se příliš nerozlišovalo, jak jsme učinili výše mi, mezi rétorikou a sofistikou. Pro
Deweyho tak Gorgiás zůstává „prvním čistým nihilistou ve filosofické teorii.“658
c) Problém (P)písma
Druhým dluhem, který nám zůstává, je pak samozřejmě Derrida, co by to ostatně bylo za
filosofickou práci, která by chtěla popřít rozepři, nezpochybnit svoje předpoklady, nezahodit
Ludwigův žebřík. Ač je kritika výše uvedená kritika Derridovo čtení Peirce stále platná,
zachovali bychom se stejně slepě jako Christofor Landino při pohledu na obraz Fra
Angelica,659 kdybychom se nevrátili k problému, který zůstal opomenut - neviděli bychom
problém písma, samotného textu, který před nás Derrida staví a který v první části
strukturoval naši úvahu. Avšak naší inspirací pro znovuotevření rozepře nebude Derrida,
nenalezli totiž společný jazyk. Derrida zůstává „sémiologem“, myslí znak stále v Saussureově
pojetí a oproti Ecovi u něj nenaleznem takový explicitní obrat v myšlení jako v Kantovi a
ptakopyskovi. Problém diference a diferänce nemá pro Peirce buď smysl – neologismus
jednoduše otevírá vztah k jiným interpretantům, nebo naopak je určující – „odklad“, který
sebou diferänce nese a který je jazyku „ne/esenciální“ je věcí „bytí“ a my o něm můžeme
mluvit pouze v rámci falibilismu. Jinými slovy v Peircově sémiotice nejsou „prázdná
místa“ (žádné nebytí) – farmakon může být jak lék i jed, rétorice/sémiotice/pragmatice záleží
655
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str. 15.
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na dané figuraci, kterou může analyzovat (k jakým objektům – ať už diskursivním, nebo
„“reálným se daný pojem váže? K jakým jiným znakům se váže?). Inspiračním zdrojem pro
závěrečnou část tak nebude Derrida, ale Gilles Deleuze a Félix Guattari a jejich
„deteritorializace“ Peirce.
IV. Závěr: Peirce a rétorika
„Rétorika je studiem nutných podmínek přenosu významů znaků od mysli k mysli.“
CP 1.444
V této části jsme se „přesunuli“ z labyrintu figur na podstatně opačnou stranu – totiž k teorii
znaku, která předpokládá nějakou „závaznou skutečnost“, kterou je „dynamický objekt“.
„Přesunutí“ vyvolaly zejména otázky, které jsme vznesli ke Gorgiovi a Lyotardově
interpretaci Gorgiovy rétoriky. Ukázali jsme si, že je přinejmenším zavádějící ztotožňovat
saussureovskou sémiologii s peircovskou sémiotikou, nebo překládat jednu druhou. Dalším
důležitým zastavením v dějinách sémiotiky bylo vyjasnění Peircova pojmu pragmatismus,
jeho vztah k jiným typům této filosofie a jeho spojení s antickou filosofií – ať už se sofistikou,
nebo rétorikou. Pokud jsme v první části definovali vztah sémiotiky a rétoriky jako
komplementární, v druhé části jsme si ukázali na hlubší kořeny tohoto spojení. Za figury
úvahy nám sloužila jednak Peircova teorie a klasifikace znaku, s ní spojená idea faneroskopie,
abdukce jakožto popsání procesů semiósis. Na druhé straně pak v první části popsaná
Gorgiova filosofie nebytí. Pokud to bylo možné, problémy jsme ilustrovali historickými
exkursy a poukázali na některá zavedená čtení Peirce, která se nám zdají přinejmenším
reduktivní (ať už jde o Morrise, Eca či Derridu).
Na závěr shrneme a doplníme Peircův vztah k rétorice, který předjímá ve velké míře to, co se
bude ve dvacátém století nazývat jako „neformální logika“ (informal logic660). První věcí je,
že by se mělo rozlišit mezi naší interpretací rétoriky jakožto typu sémiotiky, která je spíše
z Peirce dovozená (jakožto výše zmíněná „pozitivní metafyzika“ faneroskopických kategorií
v kontrastu ke Gorgiově „filosofii nebytí“) a mezi Peircovým přístupem k čisté rétorice –
nebo také fomální nebo universální rétorice nebo také tzv. methodeutice (všechny výrazy,
můžeme říci, odpovídají jedné věci – tedy této části sémiotické vědy – vedle zkoumání
spekulativní gramatiky a formální logiky – viz výše). Pokud se podíváme na Peircovu filosofii
znovu perspektivou „třeťosti“, víme že „nás nutí mluvit“ dynamické objekty. Fatalita lidského
660

Viz např. Freeman, J. B., Macrostructure of Arguments, Foris Publication 1991.
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osudu spočívá v tom, že máme k „dispozici“ pouze objekty bezprostřední, a tedy i když se
nesmíme vzdávat nároků na pravdivost našeho počínání (stejně jako předpokládáme nutně
prvost, předpokládáme i dynamický objekt, který je sice ve své úplnosti nepoznatelný, ale
poznatelný ve svých důsledcích a jakousi zárukou možnosti pravdivě o věcech vypovídat),
perspektivou antrhroposemiósis je nutně „třeťost“. Ve třeťosti artikulujeme i věci, které by se
měly týkat metajazyka (spekulativní gramatiky a formální logiky). Proto je nakonec na
universální rétorice nakonec závislá i spekulativní gramatika a logika. Universální rétorika je
totiž pro Peirce theory of inquiry, tedy „teorií bádání“ nebo „teorie zkoumání“. Podobně jako
u Nietzscheho jsme se bavili o síle argumentace a mocenské reimpozici – u Peirce lze nalézt
analogickou myšlenku. Rétorika zkoumá účinky znaku na mysl a v důsledku toho, proč
vědecká komunita nějakou teorii přijme nebo nikoliv. Peirce si dávno před B. Latourem aj.
všímá, že vědecký výzkum podléhá kromě touhy po pravdivosti a přesnosti svých vývodů i
široké škále vášní nebo jak říká Peirce – „badatelské komunitě“.661 Ostatně tj. pro Peirce
odmítaného takřka po celý jeho život v akademické sféře i osobní zkušeností. Jak shrnuje
James Jakób Liszka – Peircova kritická logika, tedy jeho teorie inference (tedy zavedení
princip abdukce do struktur argumentu), je odvislá od jeho teorie universální rétoriky, tj. jeho
„teorie zkoumání“ (theory of inquiry). Pokud totiž, jak Peirce uvádí (a dovozuje Lizska)
validita třech typů základní inference (tj. abdukce, dedukce a indukce) je odvislá od tzv.
„hlavních principů argumentu“662 (kdy argument je pravdivý, pokud je pravdivý jeho hlavní
princip, CP 2.463).663

Tato pravdivost však nakonec spočívá v „praxi“, kterou je

„aplikace“ těchto principů ve vztahu k nějaké komunitě664. Nejedná se nakonec o nic jiného,
než co jsme viděli výše u rozdělení sémiotiky na tři základní odvětví – v případě Peirce na
spekulativní gramatiku, formální logiku a čistou rétoriku, ve zjednodušeném pojetí Morrise na
sémantiku, syntaktiku a pragmatiku. Autoři jako je Liszka neříkají nic jiného než to, že

661

Srov. Campbell, J., The Community Reconstructs: The Meaning of Pragmatic Social Thought,
University of Illinois Press, Urbana 1992.
662
Viz CP. 2.462: „Every inference involves the judgment that, if such propositions as the premisses are
are true, then a proposition related to them, as the conclusion is, must be, or is likely to be, true. The principle
implied in this judgment, respecting a genus of argument, is termed the leading principle of the
argument.“ Tedy pokud tento citát volněji parafrázujeme, každý typ inference, který obsahuje soud, jehož
premisy i závěr jsou pravdivé (např. modus BARBARA), je vztažen k „rodu“ (genus), hlavnímu principu
argumentu. Otázce Peircova falibilismu jsme se věnovali výše.
663
Těsná parafráze autorova textu, viz Lizska, J. J., A General Introduction to the Semeiotic of Charles
Sanders Peirce, Indiana University Press, Bloomington 1996, str. 75-77.
664
A Peirce je tedy v tomto „rigidnější“ než např. Ch. Perelman (kde argumentujícího vědce zavazuje
především princip zodpovědnosti – pro Peirce se tento princip překrývá de facto s pragmaticismem, jak jsme jej
popsali výše).
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formální rétorika/pragmatika, tato „nejdelší a nejživější větev logiky“ (CP 2.333),665 je
nakonec základem pro spekulativní gramatiku/sémantiku, formální logiku/syntaktiku. Je
otázkou vzhledem k výše rozebíranému, nakolik je tomu tak „opravdu“ u Peirce – domnívám
se, že je to pravdivé, ale nerozhodnutelné. A to z povahy samotné semiósis – fysis, která se
proměňuje a vždy nám uniká, přestože známe její základní principy (prvost, druhost a
třeťost).
Právě protože je Peircova metoda stižena tímto schizmatem, nadsazeně: touto tragédií
(artikulujeme vždy v třeťosti), nemůžeme nikdy popsat plně druhost (všechny akcidenty
semiosis) a už vůbec ne prvost (jakmile „něco“ popisujeme, nejedná se o prvost, přesto
abychom mohli něco popsat, prvost „tu musí být“). Je tedy snad mnohem jasnější proč je
„Descartova metoda intuicionistická, subjektivní, deduktivní, a může být vykonána pouze ve
vnitřním monologu, nezávisle na nějaké vnější komunitě“ a „Peircova methodeutika je
experimentální, veřejná, dialogická a potřebuje komunitu, aby mohla být úspěšná. (…)
Zkoumání (inquiry) je částí logiky, rétorika je formulována jako studium zkoumání, a
zkoumání samo je způsobem života, svázané s určitými pocity, normami, a příslušným
způsobem komunikace. Čistý rozum a čistá logika nejsou dostatečné k tomu, aby zkoumaly
vědění; které vyžaduje úsilí dané historické komunity badatelů, kooperujících v jejích
hranicích“.666 Rétorika v tomto obecném smyslu je tak pro Peirce odvětvím sémiotiky, která
má za úkol činit znaky dostatečně efektivní, aby byly vědecky „úspěšné“, tedy methodeutika
má nakonec za svůj kritický cíl ukazovat, jak jsou metody inference zahrnuty v širším rámci
vědeckého bádání a de facto tak vytvářet solidaritu mezi příslušníky komunity badatelů. 667
Pokud bychom to hrubě shrnuli, pro Peirce je důležité kultivovat (sémioticky/rétoricky)
665

Srov. Kemp-Pritchard, I., Peirce on Philosophical Hope and Sentiment, in: Philosophy and
Phenomenological Research, 42, 1, 1981, str. 75-90. (heuristika estetiky a etiky jako nutná podmínka pro
správnou logickou vědu).
666
Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary Concept of Rhetoric, in: Bergman, M., Paavola,S., Pietarinen, A.
V., (eds.), Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference, Nordic Studies in Pragmatism,
Nordic Pragmatism Network, Helsinki 2010, str. 118. Dále srov. (k Peircově teorii komunikace) Bird, O.,
Peirce´s Theory of Methodology, in: Philosophy of Science, 26, str. 187-200 ; Braun, J., The Speculative
Rhetoric of Charles Sanders Peirce, in: Philosophy and Rhetoric, 14, 1981, str. 1-15; Santaella-Braga, L.,
Methodeutics, the Livelest Branch of Semiotics, in: Semiotica, 124, 1999, str. 377-395; Johansen, J., Dialogic
Semiosis: An Essay on Signs and Meaning, Indiana University Press, Bloomington 1993. Dále srov. Eco, U., Od
stromu k labyrintu, str. 522.
667
Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary Concept of Rhetoric, str. 119-120. Tato myšlenka (rétoriky jako
pojiva komunity) je samozřejmě stará a podrobně lze vidět na výše tematizovaném vztahu Řeků k řečnictví,
nalezneme ji u výše zmíněného Augustina (nástroj pro kazatele, který má zjednodušovat složité obrazy Písma a
umožnit lepší konkurenci cirku), Cicera (De Inventione, 1358b), Francise Bacona, pro kterého je rétorika
médiem mezi rozumem a imaginací (Bacon, F., The Advancement of Learning,Ward, Lock, Bowden, London
1892, str. 409), nebo z moderních autorů u K. Burke (Rhetoric of Motives, str. 22, 43). Srov. také podrobnou
logickou analýzu Peircovy ekonomiky výzkumu v Rescher, N., Peirce and the Economy of Research, in:
Philosophy of Science, 43, 1, 1976, str. 71-98.
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komunikaci, abychom kultivovali komunitu668 - jinými slovy, správná figurace diskursu, tedy
správně utvořená hypotéza, dobrý důkaz hypotézy obsahuje nutně rétorickým maximám, jak o
nich hovoří Cicero, nebo jak je interpretuje výše Eco: heuresis/inventio, uspořádání –
taxis/dispositio a formulaci lexis/elocutio.669
Na druhé straně je úkolem rétoriky i v Peircově záměru zkoumat moc symbolů (CP 1.559, 1.
444, CP 4.116). Peirce tak hovoří jinými slovy o na začátku zmíněné dvojí artikulaci rétoriky
(řečnické techniky a specifické vědy) – a i sémiotiky – jednak má za úkol činit znakovou akci
(badatele) „efektivnější“, jednak má zkoumat jak tyto efekty „fungují.“ 670 To samozřejmě
znamená zkoumat formy, v našem kontextu řečeno figury, persvaze. Peirce v tomto navazuje
na Aristotela, avšak liší se zásadní věcí – kterou jsme zaznamenali i u Nietzscheho –
publikum, vědecká komunita není pasivním, ale aktivním účastníkem procesu. Ethos je tak
spojen s charakterem výzkumníka, a v obecném smyslu s charakterem badatelské komunity
vůbec, pathos pak spíše než s emocemi a afekty je spojen s „kultivací“ komunitní soudržnosti,
logos pak pochopitelně odpovídá Peircově zkoumání typů inference, zejména pak abdukce
(kterou Eco výše identifikoval jako „obohacování kódu“) a jejího promítání do struktur
argumentů671, a zejména maximě pragmatismu, které jsme se věnovali podrobně výše.
Nikoliv náhodou jsme začali naši úvahu citátem z Peircovy Etiky terminologie – ve které se
mj. dovídáme, že „symboly rostou“, tedy jinými slovy, že pravda má kumulativní, nebo ještě
spíše - evoluční charakter. Jak dovozuje Liszka, formální rétorika má za úkol zkoumat „růst
rozumu“672, který však nikdy není završen (CP 7.185), Bergmann tuto myšlenku ještě
vyostřuje, když říká, že pro Peirce (zejména pozdního), je rétorika (universální, formální,
čistá, methodeutika) vědou zabývající se inteligibilitou symbolů673. Možná se v tomto směru
jedná o dědictví hegeliánů ze Saint Louis, nebo Prostě Peircovy četby Kanta a německé
668

Srov. v tomto směru zejména práce M. Bergmanna: Reflections on the Role of the Communicative Sign
in Semeiotic, in: Transactions of the Charles Sanders Peirce Society, 36, 2000, str. 225-254; Peirce´s
Philosophy of Communication, Continuum, New York 2009.
669
Srov. Lizska, J., Peirce´s New Rhetoric, in: Transactions of the Charles S. Peirce Society, 36, 2000, str.
465-466. Srov. Peircovu „četbu“, Whately, R., Elements Rhetoric, Southern Illinois University Press,
Carbondale 1846, str. 35.
670
Srov. Colapietro, V., C. S. Peirce´s Rhetorical Turn, in: Transactions of the Charles S. Peirce Society,
43, 2007, str. 19.
671
Srov. Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary Concept of Rhetoric, str. 121-122. Viz MS 478, MS 452:9,
CP 3.430).
672
Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary Concept of Rhetoric, str. 122. Srov. Hookway, Ch., Sentiment and
Self-Control, in: Brunning, J., Forster, P. (eds.), The Rule of the Reason, University of Toronto Press, Toronto,
str. 201.
673
Bergmann, M., The Secret of Rendering Signs Effective: The Import of C. S. Peirce´s Semiotic
Rhetoric, in: Bergman, M., Paavola,S., Pietarinen, A. V., (eds.), Ideas in Action: Proceedings of the Applying
Peirce Conference, Nordic Studies in Pragmatism, Nordic Pragmatism Network, Helsinki 2010, str. 5.
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romantické filosofie. Každopádně tato akcentace historické a evoluční dimenze zkoumání,
pak také Peice odlišuje od klasických představ o rétorice a někteří autoři pak hovoří o
universální nebo normativní pragmatice674. Logos (který je tedy bytostně dialogický, nikoliv
monologický a není instrumentální675) této universální pragmatiky, je pak právě terčem zájmu
právě methodeutiky, která zkoumá, dnes bychom řekli, ekonomii principů testování hypotéz
(CP 1.191, CP 3.340, CP 2.106-10), v celkovém shrnutí, formální rétorika je studiem toho, jak
nejlépe přizpůsobit zkoumání tak, abychom objevovali pravdu676 (CP 5.557), jinými slovy
abychom co nejlépe skrze bezprostřední objekty popsali dynamické objekty.677

Z této

perspektivy je marginální, zda Peirce v roce 1904 (EP 2.239) rozdělil rétoriku na rétoriku
zkoumající umění (art), persvazi a nakonec námi tematizovanou rétoriku vědeckého
výzkumu. Jak uvádí v roce 1900 (CP 8.112), „nesmíme začínat mluvením o čistých idejích –
potulujících se myšlenkách, které cestují po veřejných cestách bez jakékoli lidské
charakteristiky – ale musíme začít od lidí a jejich konverzace.“ V této maximě můžeme
zahlédnout takřka všechny hlavní motivy naší úvahy – problém artikulace „mimo jazyk“,
„ohled na ohled“, sofistickou rétoriku a nietzscheánskou „příznakovost řeči.“

674

Habermas, J., Moral Consciousness and Communicative Action, MIT Press, Cambridge 1990; Brock, J.,
An Introduction to Peirce´s Theory of Speech Acts, in: Transactions of the Charles S. Peirce Society, 1981, str.
319-326; zejm. srov. Brandomovu interpretaci Peirce (mluví o „hegeliánském pragmatismu“), která je blíže nežli Habermasova představa komunikativního chování: Bramdom, R. Articulating Reasons, Harvard University
Press, Cambridge 2000. Diskuse je v tomto ne zcela uzavřená, zatímco nař. Lizska se domnívá že mezi teoriemi
lze vést jednotící body, Cheryl Misak poukazuje na fundamentální rozdíly mezi koncepty: Misak, C., Truth,
Politics, Morality: Pragmatism and Deliberation, Routledge, New York 2000.
675
Srov. Habermas, J., Exkurs zum Argumentationtheorie, in: Habermas, J., Theorie des kommunikativen
Handelns. Band 1., Suhrkampf, Frankfurt a. M. 1995, str. 44-71. Srov. také model „ideální kritické diskuse“ u
tzv. pragma-dialektických autorů jako Frans van Eemeren a Rob Grootendorst (Eemeren, F., Grootendorst,
Jackson, S., Jacobs, S., Argumentation, in: Dijk, T. A., Discourse as Structure and Process. Discourse Studies:
A Multidisciplinary Introduction, vol. I., Sage, London 1997, str. 208-229.)
676
Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary Concept of Rhetoric, str. 130.
677
Domnívám se, že pokud „převedeme“ Peircovy vývody týkající se filosofie vědy a výzkumu do jazyka
jeho sémiotiky, odvislé od faneroskopie, vyhneme se tím („platónským“ paradoxům) paradoxům, které přináší
tautologická pozice: výzkum „odpovídá pravdě a pravda je výzkumu“ (viz Liszka, J. J., Peirce´s Revolutionary
Concept of Rhetoric, str. 131; srov. Mayo, D., Error and the Growth of Experimental Knowledge, University of
Chicago Press, Chicago 1996). Téma, které s tímto, dle mého soudu úzce souvisí, totiž vztah percepce a
semiósis (jak nás dynamické objekty nutí mluvit) je nad rámec této práce, podrobný rozbor této problematiky
podává současný výzkum vztahu sémiotiky a kognitivních věd – mj. viz např. Eco, U., Kant a ptakopysk; viz
Eco, U., Semiotics in the next millenium, str. 6-7.
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III. Závěrečná část: požár v labyrintu.
a) Tisíce plošin psaní
"Tlönští metafyzikové nejen že nehledají pravdu, ale dokonce ani zdání pravdivosti. Snaží se
vzbudit úžas."
J. L. Borges678
Závěrečná část, přestože je třetí, nebude syntézou předchozích. Bude vlastně posledním
testem naší abdukce spojení rétoriky a sémiotiky, nikoliv však nějakým završením, ve kterém
odhalíme vraha/zahradníka nebo smírčího soudce rozepře. Na druhé straně se nyní budeme
věnovat filosofům velmi často využívající metaforiku Receptáře pro dům a zahradu
(Mravenců se nezbavíte!).
Po „vzoru“ rozepře je třeba pokračovat v dialogu (Lyotardem tematizované homología).
Jestliže v první části nám za partnery byli sofisté, Nietzsche a Platón, v druhé převážně
Peirce, ve třetí se budeme věnovat některým motivům díla, týkajících se sémiotiky a svébytně
pojatého „pragmatismu“ Gillese Deleuze a Félixe Guattariho.
Nejprve je třeba provést drobný exkurs do jedné z plošin Deleuzovy a Guattariho knihy,679
která je za mnohou inspirací tohoto textu, a uvést do uspořádání pojmy, se kterými budeme
pracovat dále. Totiž to, co je u Peirce nerozhodnuté a spíše naznačené, a to, co později pro
Rortyho je jasné a „žánrové“, je radikálně formulováno i u Deleuze a Guattariho: neexistuje
nějaká univerzalita jazyka, soběstačná formalizace, obecná sémiologie nebo metajazyk.
Sémiologie sama, a tedy i sémiotika, jakožto typ vědy o znaku, je pro Deleuze a Guttariho
jedním z režimů znaků nebo jak říkají jednou z mnoha sémiotik, totiž „jestliže se zdá, že řeč
vždy předpokládá řeč, jestliže nelze stanovit nelingtvistický výchozí bod, je tomu tak proto, že
řeč se neustavuje mezi něčím viděným (nebo pociťovaným) a řečeným, ale vždy jde od jedné
promluvy k druhé“.680 To by zřejmě nedělalo problém Saussurově „lingvistické“ perspektivě,
Peirce by v tomto případě hovořil o různých typech semiósis, nicméně by se své universálnífaneroskopické kategorizace zřejmě nevzdal. Minimálně proto, že je velmi přesvědčivá.

678

Borges, J. L., Tlön, Uqbar, Orbis tertius, in: Nesmrtelnost, Hynek, 1999, str. 96.
Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin: kapitalismus a schizofrenie II. Autoři často uvádějí že kniha se
neskládá z "kapitol" ale z "plošin".
680
Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin, str. 91.
679
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DG v rámci naší úvahy splňjí nároky, které jsme kladli na předešlé texty – snaží se vyhýbat
jakékoliv statické metafyzice, jakémukoliv „založení“, hierarchizace které jsou v plošinách
stavěny, jsou prozatímní. Bylo by chybou domnívat se, že např. rizom, nebo rizomatické
myšlení, kterým DG metaforicky přibližují své „záměrně neuspořádané“ myšlení, je binárním
opakem „metafyzického“ stromu a jeho projevů.681 Plošiny jsou vždy vztaženy k nějakému
lokálnímu vědění, ke strategiím, které jsou utvářeny vždy v rámci nějakého uspořádání.682
Navíc si DG na mnoha místech, snad i záměrně, protiřečí.
Na druhé straně: zdají se nám tyto předběžné charakteristiky opravdu tak „radikální?“ Snad
jsou jasnější ve světle konceptů uvedených výše: vzpomeneme-li na tématizované platónské
metalepse, Lyotardovu Rozepři, Gorgiovu filosofii nebytí, Peircův příklon k rétorice jakožto
nejdůležitější větvi logiky nebo k Ecově neomezené semiósis. Samozřejmě to neznamená, že
bychom mezi vyjmenované autory chtěli dát rovnítko! Zdá se však, že motivy a linie, po
kterých se v textu pohybujeme (zejména tematizovaný problém aporetičnosti vlastního
myšlení), si nejsou tak vzdáleny (až na některé zapomenuté a zapomínané průrvy, jako ta
mezi „platonismem a Platónem“ nebo mezi pragmatismem a pragmaticismem).
Deleuzova a Guattariho pozice se dá snad shrnout následovně: Deleuze a Guattari (dále DG)
jsou, co se pohledu na sémiotiku týče, jednak svébytnými pragmatiky. Tento pragmatismus
s Peircovým pragmaticismem má nemnoho společného, mininálě co se týče „testování
hypotéz“ a jeho „vědeckého“ rozměru, na druhé straně i u DG nalezneme silný důraz na
zkoumání podmínek znakových systémů vzhledem k jejich „účelným“ funkcím. Pro DG je
určující to, že pragmatika (uspořádání) vždy předchází syntaktiku a sémantiku. DG jdou de
facto ve stopách Nietzscheho, když určují jako nediskursivní procesy jednak moc (jakožto
vztah mezi silami) a figurativní „podstatu“ řeči, spojenou s tím, co nazývají DG jako sféra
performativu. Toto východisko má pak následující tři důsledky, vedle nemožnosti chápaní
řeči jako kódu (kód je pro DG nepřijatelnou podmínkou vysvětlení řeči), je téo emožnost
udržění binární opozice jazyk-mluva (kdy se objevuje paradox studia sociálních aspektů
jazyka studovaných z klidu kanceláře a mluvy zkoumané uvnitř komunity). Těmto otázkám
jsme se věnovali výše (tématu kódu u vztahu Peirce a Eco, problematice jazyka a mluvy ve
681

Srov. Eco, U., Od stromu k labyrintu, str. 58-60, 62-63 (od jednocestného labyrintu k rizomatickému
„labyrintu/síti“, uzel jako type/token), srov. Eco, U., Semiotics and Philosophy of language, The MacMillan
Press, London 1984, str. 80-82.
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DG je tak, co se týče „založení“ argumentace, ještě radikálnější než např. S. Toulmin (srov. The Uses of
Argument, str. 94), který chápe argumentaci jako vpodstatě „stromovitý“ organismus. Zřejmě nikoliv náhodou
tak existují pokusy sloučit Toulminovu koncepci s Chomského generativní gramatikou, viz Cascio, V. L.,
Narration and Argumentation: A Rhetorical Strategy, in: Rigotti, E. (ed.), Rhetoric and Argumentation.
Proceedings of International Conference. Lugano 1997, str. 13-38.
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vztau Peirce a Saussure). Důsledek, který nás zde zajímá, je ten třetí (resp. V DG uspořádání
druhý). Kdy je zde zmíněná „nemožnost definovat nějakou sémantiku, syntaktiku, nebo
dokonce i fonematiku jako vědecké zóny řeči, nezávislé na pragmatice; pragmatika přestává
být ´smetištěm´, pragmatická určení se přestávají podřizovat alternativě: buď znovu upadnout
mimo řeč, nebo plnit explicitní podmínky, za jakých jsou syntaktizovatelná nebo
sémantizovatelná; pragmatika se naopak stává předpokladem všech ostatních dimenzí a
proniká všude.“683
Podobně jako Eco se snažil v Teorii sémiotiky zohlednit Hjemslevův strukturalismus a
Peircem inspirovanou pragmatiku, tak i DG se ve svých úvahách o znaku odvolávají jednak
na hjemslevovské „amorfní kontinuum“ a současně poukazují na to, že syntaktika i sémantika
má vždy svůj původ v pragmatice. Co tyto komprimované výroky znamenají?
Pokud to shrneme, pro Deleuze a Guattariho "neexistují syntakticky, sémanticky, nebo logicky
definovatelné

výroky

překračující

a

převyšující

výpovědi.

Všechny

metody

transcendentalizace jazyka, metody obdařující jazyk univerzáliemi, Russelovou logikou
počínaje a Chomského gramatikou konče, upadají do té nejhorší abstrakce, když schvalují
rovinu, jež je zároveň příliš abstraktní a ještě ne dost abstraktní. Ve skutečnosti neodkazují
výpovědi k výrokům, ale naopak. Režimy znaků neodkazují k jazyku a jazyk sám nekonstituuje
strukturální nebo generativní abstraktní stroj".684
Je tomu totiž naopak. Jazyk odkazuje k režimu znaků a režimy znaků pak k tomu, co Deleuze
a Guattari nazývají abstraktními stroji, diagramatickými funkcemi a strojovými uspořádáními,
jejichž explikací se zde nebudeme podrobně zabývat. Pouze dodejme, že se jedná u autorů o
snahu nahradit velmi zatíženou strukturalistickou myšlenku „systému“ jiným konceptem,
který se zajímá spíše než o strukturovanost a strukturovatelnost o intenzitu, s jakou
„systém“ působí. Pokud bychom interpretovali myšlenku abstraktního stroje ve světle
předchozích úvah, jde o onu tropologickou (ne)podstatu jazyka (abstrakzní stroj jazyka je pro
DG strojem, který se nedovolává žádného „vnějšího“ nebo „vnitřního“ faktoru685) Důležité je
to, že uspořádání (která ze své podstaty podstatu mít nemusí) překračují veškerou sémiotiku,
lingvistiku a logiku. Pro Deleuze a Guattariho neexistuje univerzální výroková logika, ani
gramatičnost o sobě, ani označující o sobě. Což ostatně ani pro Peirce (anebo možná existuje,
ale stejně jako myslet absolutně poznatelné, nelze myslet ani absolutně nepoznatelné).
683
684
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Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin: kapitalismus a schizofrenie II, str. 92.
Deleuze, G., Guattari, F., Ibid., str. 170.
Deleuze, G., Guattari, F., Ibid., str. 102.
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Režimy znaků pak utvářejí určitou (lokální) sémiotiku, nikoliv sémiotiku o sobě nebo
sémiotiku jako takovou, tedy sémiotiku jako nějaký generativní systém. Tato myšlenka splývá
s Peircem: výše jsme se věnovali dopisu Lady Welby, kde jsme viděli, že faneroskopické
předpoklady se vztahují na všechny naše předpoklady pojetí znaků, to však neznamená, že
bychom dostali sémiotiku o sobě, ale stejně jako Peirce se otevřeme nekončící negativní
dialektice, dodejme (v odkazu na naše zkoumání Nietzscheho), že nutně vlastní lidskému
osudu, který je spoután živlem rétoriky.
Režimy znaků jsou uspořádáními, která nejsou pouze lingvistická. Spíše "jsou každou
specifickou formalizací výrazu, přinejmenším - jde li o lingvistický výraz." Sémiotiky se
utvářejí v ´síti bez konce a začátku´, ´amorfním kontinuu´686 a "možná jsou všechny Sémiotiky
smíšené, pojí se s různými formami obsahu, ale kombinují také různé režimy znaků."687 DG
uvádí několik inspirujících modelů pro způsob „neantropomorfního“ čtení, který jsme
načrtnuli výše.
DG představují několik typů režimu.688 Budeme se věnovat zejména režimu, který Deleuze
nazval jako označující; budeme hledat některé jeho stopy v Platónově textu. V závěru textu se
pak budeme věnovat tzv. kontra-označujícímu režimu, který Deleuze spojuje s tzv.
nomádským myšlením. Jmenovitě se podíváme na sofistickou masku a nomádskou rétoriku.689
Označující nebo také tragický, interpretující, mystický, despotický režim. V tomto režimu,
"nejenže znaky tvoří nekonečnou síť, ale síť znaků je sama nekonečný kruh. Výpověď přežívá
svůj předmět, jméno přežívá svého nositele."690 Je to režim, který si můžeme představit jako
ten, který se utváří kolem toho, co nazývá DG esenciální nebo univerzální podvod, Sloterdijk
nebo Nietzsche proton pseudos691, jiní například prima fallacia.692 V DG čtení jsou to režimy,
které jsou založené na transcendentalizaci a reprezentaci a vůči kterým se G. Deleuze obsáhle
vymezuje již v Logice smyslu.693 Jednoduše řečeno, režim, který hledá skrze dialektickou
metodu neměnné, a mnohé redukuje na jedno, jeden princip (příkladem zde může být
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Deleuze, G., Guattari, F., Ibid., str. 131.
Deleuze, G., Guattari, F., Ibid., str. 138.
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Označující, kterému se budeme věnovat níže, dále preoznačující a postoznačující.
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Vivian, B., Sophistic Masks and Rhetorical Nomads, In: Antczak F. J., Coggins C., Klinger G. D.
(eds.), Professing Rhetoric. London, 2002. Dále viz Vivian, B., Being made strange: Rhetoric beyond
Representation. State University of New York Press, 2004.
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Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin: kapitalismus a schizofrenie II, s. 132.
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Viz Sloterdijk P., Na jedné lodi: pokus o hyperpolitiku., Votobia, Olomouc, 1997, srov. Porter J. I.,
Nietzsche and the philology of the future, Standford University Press, Stanford, 2000, str. 111.
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Viz Tamtéž, s. 136.: "...je to režim univerzálního podvodu..."
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Deleuze, G., Logique du sens. Paris, 1969.
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tematizovaná platónská metoda v exkursu o Platónově Sofsitovi). Jedná se o režim utvářející
se kolem "prázdného místa", vyvolávající strach, paranoiu, následnou touhu interpretovat,
spojovat, zalidňovat tvářemi, zalidňovat tragickými oběťmi (ikonickou figurou je zde
Sókratés, tragický hrdina přinášející fatální oběť obci).
V tomto režimu má tvář nebo tělo despoty, které je na místě prázdného místa, svoje proti tělo
- tělo mučeného nebo vyloučeného, obětního beránka představujícího narůstající entropii
systému.694 Má proti sobě tragického hrdinu - jako příklad tohoto režimu můžeme
vzpomenout např. Foucaultův popis mučení pana Damiense v Dohlížet a trestat, které hru
znaků zažehává a jejíž je součástí, nebo, jak to činí Deleuze, upozornit na pasáž o královské,
despotické moci ve stejné knize.695 Jako příklad lze uvést Mela Gibsona ve Statečném srdci,
na mučidlech křičícího Svoboda! Nebo také na to, jak mnohé Platónovy figury, které
"zasahuje daimón" a které pak takto zasaženi jednají pro dobro a další kardinální ctnosti, a
chápou tak svoje tělo (nebo své "duchovní tělo") ve vztahu k tělu boha nebo krále (viz výše
zmíněná dichotomie zářící božský filosof a sofista přebývající v temnotě nejsoucna)696, nebo
nakonec demonstrují sebe samy jako fatální oběť obci. Ilustrací zde může být tematizace řeči
v pasáži z Platónova Faidra (276 a - b):
"Sókr: Ten, který píše do duše učícího se člověka, který je schopen sám sobě pomoci a který
ví, ke komu se má mluvit a ke komu mlčet.
Faidr: Myslíš patrně živou a oduševnělou řeč člověka vědoucího, kdežto řeč napsaná by se
právem nazývala jejím obrazem.
Sókr: Docela tak."
Proti této představě lze postavit jiný, „nietzschseánský obraz“, který uvádí DG:
"Když učitelka na základní škole zkouší žáka, neinformuje přitom a stejně tak neinformuje,
když učí nějaké matematické nebo gramatické pravidlo. ´Vepisuje´, vydává rozkazy, přikazuje.
Příkazy profesora nepřicházejí zvnějšku ani nejsou dodatkem k tomu, co nás učí (…) Stroj
povinného vyučování nesděluje informace, nýbrž dítěti vnucuje sémiotické souřadnice se
všemi duálními gramatickými základy (maskulinum-femininum, singulár-plurál, podstatné
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Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin: kapitalismus a schizofrenie II, s. 135.
Foucault, M., Dohlížet a trestat, str. 64.
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"Našim cílem nemůže být zalíbit se ostatním lidem, našim spoluslužebníkům, ale bohům, našim
dobrým pánům." - Š. Špinka, Duše a krása v dialogu Faidros, str. 214. Srov. Reale, G., Platón, str. 90-91 (Proč
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jméno-sloveso, subjekt výpovědi-předmět vypovídání atd.). Elementární jednotka řeči výpověď je rozkaz. Spíše než zdravý rozum, schopnost, která by soustřeďovala informace, je
třeba definovat hanebnou schopnost spočívající ve vydávání, přijímání a předávání rozkazů.
Řeč není stvořena k tomu, aby se jí věřilo, nýbrž k poslouchání a k nucení poslouchat."697
Jak jsme si, snad důsledně, ukázali výše (zejména v Lyotardově interpretaci), vchodů do
Platónova dialogu (stejně jako do jiných textů) je mnoho a čtenář nezná jejich rozmístění.698
Vchod, který jsme zde zvolili, je sledování označujícího režimu. Platónova logika hloubky
spočívá v metafyzice, dialektice a diairetice, která postupuje známým ano/ne způsobem, který
jsme popisovali v exkursu o Platónově Sofistovi a na dialogu Gorgiás (vtáhnutí Gorgii do
sókratovské hry na dělení), zde se podíváme na některé části dialogu Faidros.
Prvním náznakem, který v tomto duchu "ano/ne nakonec nejlépe idea" před nás dialog
Faidros rozprostírá, je semiosis, která se odehrává ve dvou korelátech: těla (a všech jeho
metafor jako například příroda/při-rozenost) a pospolnosti těl skrze řeč (polis).
Dovolme

si

na

závěr

experiment,

pastiš

a

parodii

čtení

Platónova

dialogu

pseudodeleuzeguattariánsky.
Úvodní otázku: kampak a odkud, milý Faidre, nevyužívá Platón "nepochybně k tomu, aby u
čtenáře vyvolal živou představu dvou hlavních postav následujícího rozhovoru."699
Pragmaticky řečeno: zkuste někoho takto běžně, "živě", oslovit - odpovědí bude udivený
pohled, posměšky nebo případně několik sprostých slov nebo možná ona "jízlivost sofistů,
nestoudná gesta cyniků, nebo přelétavé chiméry epikurejců"700 - režim znaků se zde podbízivě
rozvíjí a bují od první chvíle násilně, penetruje a nevyvolává představu, ale iluzi přátelství,
lásky a milosti (asi jako když pilát řekl Ježíšovi „příteli“701), nikoliv však jako iluzi, která by
zakrývala skutečnou podstatu přátelství atd., ale iluzi která má zakrýt to, že se jedná o
iluzi.702 Od prvního slova se tento režim chystá svádět a vyslýchat. Předpokladem, jakousi
základní denotací tohoto režimu je existence hýbající se duše, na kterou má připravená,
podobně jako v Deleuzově čtení například psychoanalýza, nejčastěji trojjediná schémata.
Režim se zde od první chvíle zavíjí, zahýbá sám do sebe. Nejde tedy v žádném případě o
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G. Deleuze, F. Guattari, Tisíc plošin, s. 89 - 90.
Deleuze, G., Guattari, F., Kafka: za menšinovou literaturu, str. 7.
Špinka, Š., Duše a krása v dialogu Faidros, str. 19.
Foucault, M., Myšlení vnějšku, str. 91.
Nebo Saruman Gandalfovi.
Srov. Foucault, M., Myšlení vnějšku, str. 91.
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nějaké sebepoznání nebo poznání druhého, ale o rozněcování hry, která má svůj slastný vrchol
v Sókratově/Glumově otázce:
Glum: "Ukaž, co to máš v kapsičkách milášku!" (Hobit, s. 76.703)
Sókrates: "Ano, ale nejprve ukaž miláčku, co to máš v levé ruce pod šatem." (Faidros 228 d.)
Faidros (figura mladíka jménem Faidros) neexistuje, je součástí této hry, stejně tak Sókrates,
obou je zástup.704 Maska nasazená na tvář Sókratem není výrazem toho, že za tváří se skrývá
pravá tvář, ale naopak toho tématu, které dialogem probleskuje velmi silně. Totiž že duše
nemůže být na jednom místě s textem. Duše, kterou chce označující režim chápat jako
podstatu, jako dekontextualizovanou, jako subjekt v silném slova smyslu, nemůže být
mediována skrze jakýkoliv text nebo obraz. Jedná se o dva proudy: myslím tedy jsem se, zdá
se, vylučuje s píši, tedy jsem.705
Pod maskou není tvář, ale další maska,706 a text není s to „prokázat“ opak. Naopak, končí v
regresu, neustálém odkladu poslední masky (gombrowiczovská závratná hra). Proto i písmo
není lékem ani jedem, ale spíše dvojím živlem - blízkým (konservativní abeceda složená z
malého počtu známých liter) i hrozivým (jejich takřka nekonečná kombinovatelnost,
nekonečná semiosis určená k pojmenovávání věcí).
Figury dualistické metafyziky, jak je v mnoha figurách Platónových dialogů představena zdání vs. bytí,707 pochopitelně odmítá písmo, které je de facto falešným obrazem skutečnosti.
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Tolkien, J. R. R., Hobit: aneb cesta tam a zase zpátky, Mladá fronta, Praha 1994.
Narážíme zde na úvodní poznámku G. Deleuze a F. Guattariho z Tisíce plošin, str. 9: „Anti-Oidipa jsme
napsali ve dvou. A jelikož byl každý z nás několikerý, tvořili jsme už celý zástup. Použili jsme tu všechno, co nám
přišlo pod ruku, to nejbližší i to nejvzdálenější. Rozdělili jsme rafinovaná krycí jména, aby nic nebylo k
rozpoznání. Pročjsme si svá jména ponechali? Ze zvyku, čistě ze zvyku. Abychom se i my stali
nerozpoznatelnými. Aby se tím nepostřehnutelným stalo to, co nás nutí jednat, cítit a přemýšlet, ne my samotní. A
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maska, protože tvář zakrytá touto maskou je již sama maskou, tedy maska je maskou masky; neexistuje žádný
fakt, nýbrž nic než interpretace; každá interpretace je tedy interpretací nějaké starší interpretace; neexistuje
žádný vlastní smysl slova, nýbrž jen smysly obrazné, přenesené, tedy pojmy jsou jen zastřené metafory;
neexistuje pravda, nýbrž jen pastiše a parodie. A tak dále.“
707
"Písmo je ve skutečnosti příliš ´tělesné´ na to, aby cokoli skutečně pevného a jasného mohlo
obsahovat,a proto se pokus zachytit v něm to, co je jasné a trvalé, podobá psaní do vody. Je-li něco ´černé na
bílém´, můžeme snadno získat dojem, že je to neměnné a zcela jasné. Sókratés nevylučuje, že by tomu tak do jisté
704
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Na některých místech Platónova díla je simulakrum přijato jako něco, co je možné použít jako
jakési nutné zlo: v Zákonech se hovoří o tom, že lze použít rétorické preambule, které pohnou
občany snáze, stejně jako ve Faidrovi by měl i filosof nahlédnout to, že simulakrum, které
písmo a rétorická techné nabízí, lze využít, ale nelze u něj "zůstat" - pravá znalost řeči u
Platóna splývá se znalostí "celkové struktury jsoucna".708 Jak jsme si ukázali výše na
explikaci označujícího režimu, kam spadá přesně takováto strategie, jedná se o příklon
k tomu, co nazývá Deleuze logikou hloubky, nebo oním esenciálním podvodem. Na druhé
straně ne až tak nutně, jak se pokusíme ukázat v závěru této úvahy.
Podíváme se blíže na tento problém. Písmo v tomto režimu („platónský despotický/označující
režim“), podobně jako obraz, je jakousi matricí sofistiky, svádí k tomu, vytvářet chiméry,
zdání a přeludy a příklon k němu vytváří umělce simulaker, sofisty.
Písmo otevírá stejný problém, který se řeší v Platónově Sofistovi: bytí a nebytí obrazu, stejný
problém se otevírá, myslíme-li platónským ("označujícím") způsobem písmo. Jak uvádí
Michaela Fišerová - reprezentace funguje dvojím způsobem: politicky a sémioticky, kdy v
obou případech hraje roli delegáta. "Ze sémiotického hlediska metonymicky mobilizuje funkci
náhrady: zastupuje absentující celek prostřednictvím vybraných prvků, na které se delegují
kompetence celku. Z politického hlediska je možné vidět druhý význam pojmu reprezentace ve
funkci ´clony´: reprezentovat znamená vytvářet zástupnou skutečnost, která působí jako clona,
která neumožňuje přístup k původní skutečnosti. Mocenské kompetence originálu se delegují
na jinou, novou realitu." 709
Pod záminkou vzdělání mladého Faidra pronásleduje Platón závratný princip nekonečného
dělení,710 který mu vnucuje v Sofistovi sám problém obrazu, ve Faidrovi pak problém textu.
Což probouzí následující dilema - na jehož konci je rétorická hra - písmo je něčím, co nemůže
být definitivně určené - zatímco v Sofistovi problém vyvěrá z toho, že se převádí obraz do
míry mohlo být, tato neměnnost a zřetelnost však není v žádném případě ´veliká´ a není ji možné srovnat se
skutečnou pevností a jasností pravých jsoucen, po níž toužíme a k níž se vztahuje oduševnělá řeč", čili
takovýto hanebník není "schopen rozlišit skutečné vědění od jeho zdání a to co je opravdu dobré, krásné a
spravedlivé, od jeho pouhého stínu." Špinka Š., Duše a krása v dialogu Faidros, s. 243. (zvýraznil M. Š.).
Špinka uvádí dále uvádí inspirující poznámku, že podle Sókrata je tento druh pisatele (zachycujícího do písma
dobro a zlo) neznalý podobným způsobem jako neschopnost rozlišit spánek a bdění. Deleuze a Guattari stojí na
úplně jiném místě, které by se dalo ilustrovat citátem z Meyirinkova Golema: "Nespím ani nebdím a v
polospánku se v mé duši mísí prožité s přečteným a zaslechnutým, jako se stékají proudy různé barvy i čistoty." Meyrink, G., Golem, str. 7.
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Špinka, Š., Duše a krása v dialogu Faidros, str. 241.
709
Fišerová, M., Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho sveta, FILOZOFIA, 66, 7, 2011.
710
Srov. Tamtéž, str. 4.: "Pod zámienkou prenasledovania sofistu Platón nasleduje závratný princíp
nekonečného delenia, ktorý mu vnucuje sám obraz. No hoci princípu podlieha, vzbudzuje to v ňom nevôľu. Pri
prenasledovaní sofistu si uvedomuje, že obraz na seba berie úlohu toho, čo nikdy nebude definitívne určené."
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textu a nazpět, ve Faidrovi se otevírá problém toho, jak sdělit to, co se zdá režimu znaků
mimo písmo, mimo sémiotiku – „prázdný střed“ označujícího režimu znaků. Proto takový
„interpretační zápal“ pokoušející se zastavit, jak říká Derrida, neustálé odkládání, neustálou
hru diferencí, nekonečnost semiosis, které písmo/jazyk nabízí. Jinými slovy, písmo otevírá v
Platónově "označujícím režimu znaků", který by chtěl všechna simulakra "vytěsnit a zajistit
vítězství identity nad nimi,"711 nevolnost z toho, že nemůže být ideální, stejně jako jazyk je
vždy figurací. Můžeme zde parafrázovat Deleuze:712 Platón, který se snažil pochopit písmo
(simulakrum), hledě do jeho propasti, zjistil, že nejenže je falešnou kopií (oním jedem/lékem),
ale že zpochybňuje pojmy samotné (Deleuze uvádí jako hlavní pojmy modelu/ideje a kopie).
Dostáváme se zpět k úvodní myšlence do sebe zacykleného systému znaků - Platón, nebo
režim znaků, který jsme identifikovali s Deleuzem jako tragický režim označujícího, neútočí
na rétoriku, ale na problémy pastí, které mu přináší aporie vyplývající ze samotného režimu
signifikace.
Písmo, podobně jako obraz, je tedy jakýmsi bytím "mezi" modem jevení se světa a je třeba se
na něj dívat se stejnou "akademickou skepsí" jako na sofistu, malíře aj. pochybné hydry,
kterým přelétavé chiméry liter umožnily existenci. Jinými slovy, figury/Figury, které
představil Platón, zdá se, se každým pórem své "textistence" snaží bytí mezi bytím a nebytím
vyhnout, snaží se být "skutečné", ale vždy končí v pasti, kterou jim připravil Platón sám tím,
že začal psát.713 Pro což samozřejmě je třeba mít pochopení, a podrobně jsme se tomu
věnovali výše. A sáhneme-li k „antropomorfní“ úvaze: Platón se pustil do riskantního
podniku, který Sókrates, Ježíš nebo Buddha714 odmítnuli, a tím dal zrod tomu, čemu se
dodnes říká moderní literatura (problém výše zmíněných metalepsí a „minimálního klamání
čtenáře“).
711

Deleuze, G., Logique du sens, s. 269.
Srov. Deleuze, G., Logique du sens, s. 295., dále viz Fišerová M., Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho
sveta, str. 9.
713
Srov. Fišerová, M., Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho světa, str. 8: "Na rozdiel od Platóna Deleuze
predlžuje túto reflexiu až k dôsledkom spomenutého objavu. Len čo je uchopené slovne a etablované v jazyku,
simulakrum už nie je degradovanou kópiou: ´Získava pozitívnu silu, ktorá popiera originál i kópiu, vzor i
výtvor.´ Taká je cena za to, že sme zaviedli simulakrum do jazyka a dali mu bytie: znemožnenie metódy delenia,
tak drahej Platónovi. Odteraz sa už problém netýka ´rozlíšenia medzi Podstatou a Zdaním či Modelom a
Kópiou´, lebo už nemožno odlíšiť falošné simulakrum od pravej reprezentácie: Jedno i druhé sú rovnako
prítomné i neprítomné, sú zároveň bytím i nebytím. Podľa Deleuzovej hypotézy naznačil túto možnosť
rozvrátenia platonizmu sám Platón. Nebol to však jeho zámer: ´Je veľký rozdiel medzi ničením s cieľom zaviesť
a udržať etablovaný poriadok reprezentácií, modelov a kópií, a ničením modelov a kópií s cieľom nastoliť chaos,
ktorý tvorí, ktorý uvádza do chodu simulakrá a oslobodzuje fantazmy – taká je tá najnejvinnejšia zo všetkých
deštrukcií, tá Platónova.´" Já se však domnívám, že to "Platónův záměr" byl.
714
Srov. "Faktem je, že většina velkých učitelů lidstva nebyli spisovatelé, ale řečníci. Vezměme Pythagora,
Krista, Sókrata, Buddhu atd." Borges, J. L., Ars Poetica, str. 11.
712
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Proč tedy dělat tři kroky, vlastní některým tradicím, majícím svůj původ ve zmíněném
antropomorfním čtení: proč rozlišovat literaturu (text), ontologii ("to co je za textem", za
obrazem) a čistou ontologii ("nenapsané nauky", "ideální struktury")? Když, jak to jedním
aforismem vyjádřil Nietzsche: vpředu chiméra, vzadu chiméra, uprostřed Platón, můžeme tuto
hříčku dovést o kousek dále a říci: proč myslet vpředu čtenář, uprostřed Platón na konci
pravda? Režim znaků, který dal do pohybu Platón, zdá se mi, vede spíše k myšlení typu:
vpředu chiméra, vzadu chiméra uprostřed čtenář, jako chiméra.
b) Sofistika - minulá i současná
"Kniha, která neobsahuje svoji antiknihu, je považována za neúplnou."
J. L. Borges715
Ve „světle“ předchozího pastiše (oproti DG neúnosně binarizujeme716) tak můžeme číst
sofisty jako režimy znaků, které nejsou "despotické" - nepřináší tragickou oběť Bohu nebo
bohům,717 nestarají se o celkovou strukturu jsoucna, jsou to pochybní spisovatelé řečí - prostě
profesionální výrobci simulaker, které není třeba pouze zesměšnit (jako třebas v dialogu
Hippias), ale nejlépe šmahem vyhnat z obce spolu s jejich příbuznými - rapsódy, malíři a
podobnou chátrou. Jak jsme viděli u V. Vitanzi: za pomoci pozitivní dialektiky je
"extermínovat". Jinými slovy, můžeme říci, že někteří sofisté a rétoři „jsou“ režimy znaků,
které můžeme nazvat jako nomádské.718
Platónův text je rozhodně místem, kde se střetávají různé režimy znaků, takovým místem je i
dílo CH. S. Peirce (výše jsme hovořili o tom, že je velmi podstatné, jakou pasáž Collected
Papers zvolíme za „perspektivní“). Deleuze a Guattari hovoří v Tisíci plošinách mj. i o
režimu, který je popisován jako nomádský, nebo, jak také Deleuze a Guattari uvádějí, kontraoznačující. Tato sémiotika postupuje skrze zlom, přechod, stěhování, akumulaci a
deteritorializaci - prochází "velkými říšemi" (idejí například). Inferiorizovaný sofista je
poměrně přesným vyjádřením tohoto režimu.719 O režimu znaků, který v Platónových dílech
představují sofisté, se dá říci v podstatě to samé, co říká Deleuze o Nietzschem jakožto o
715

Borges, J. L., Tlön, Uqbar, Orbis tertius, s. 99.
Srov. Deleuze, G., Guattari, F., Kafka. Za menšinovou literaturu, str. 14.
717
"Historicky" vzpomeňme opět na Prótagoru, který nejenže nevěděl zda bohové jsou nebo nejsou, ale
ještě navíc prchnul z Athén, namísto aby podobně jako Sókrates přinesl oběť obci.
718
Viz Poulakos, J., Sophistical Rhetoric in Classical Greece, Columbus. University of South Carolina
Press, 1995.
719
Srov. Deleuze, G., Guattari, F., Tisíc plošin: kapitalismus a schizofrenie II, s. 132. Deleuze a Guattari
zde popisují rozdíl mezi označujícím režimem a režimem kontra-označujícím na příkladu vztahu Vraních
Indiánů a Hopiů z Calude Lévi-Straussova Myšlení přírodních národů.
716
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kontra-filosofovi.720 Ostatně nikoliv náhodou je sofista Platónem a pak sáhodlouhou tradicí,
jejíž historii jsme se částečně věnovali, stavěn proti filosofovi, jako jeho „zlé
dvojče.“ Bradford Vivian ve svém článku Sophistic Masks and Rhetorical Nomads uvádí, že
mnoho současných badatelů zabývajících se sofisty v nich vidí jakousi obranu proti tomu, co
Derrida nazval "uvěznění v klauzuře metafyziky přítomnosti,"721 nebo i proti tomu, co Deleuze
nazývá označujícím režimem. Jak Vivian, který se ve svém článku jeho slovy pokouší o
"refiguraci současné refigurace sofistiky", uvádí: "Doopravdy, současná fascinace sofisty ve
studiu rétoriky (obecně v rhetorical studies) může být přirovnána k úlevě zdvořilého hosta,
jenž byl kvůli svým závazkům k hostitelům dlouho (2500 let) vzdálen od rodiny a blízkých.
Mohli bychom říci, že naši blízcí, sofističtí předkové se objevili jako naši zapomenutí příbuzní,
jejichž památka byla utlačována jednak očerněním, za které může Platón, a jednak
fragmentárností dokumentů a jejichž obraz se nyní navrátil, aby kultivoval dlouho
zapomenuté, autentické kořeny, ze kterých vyrůstají nejrůznější současné disciplíny."722 Čili,
jako většina podobně vzdálených obrazů (jako je ostatně i platónský), i tento organizuje naše
současné a budoucí touhy. Touhy, které můžeme popsat v několika dichotomiích: Platón a
sofisté, maska a autenticita, občan a nomád, stát a step, podstata a jevení, metafyzika
(dialektika) a rétorika. Vivian vzhledem k našemu textu pokládá důležitou otázku: "Co když,
pravé bytí rétoriky nesídlí ani na jednom z pólů těchto antitezí, ale v pohybu mezi nimi? Co
když ve městě ubytovaný, autentický filosof byl vlastně druhem sofisty? A nebyla maska
nomádského sofisty byrokratickým nástrojem? Co když, jinými slovy, nebyla pravda Platóna a
pravda sofistů oddělená, ale místo toho tvořila to, co John Sallis nazval neredukovatelnou
´dvojí pravdu´".723

720

"Filosofický diskurs se zrodil z imperiální jednoty a prošel mnoha podobami, právě těmi, které vedou k
imperiálním útvarům řecké polis. Avšak i v řecké polis je filosofický diskurs v podstatném vztahu k despotovi či
stínu despoty, k imperialismu a k administraci věcí a osob(...). Filosofický diskurs byl vždy v podstatném vztahu k
zákonu, instituci, smlouvě, jež dohromady tvoří problém Suveréna a postupují celými dějinami usedlíků počínaje
despotickými útvary až k demokraciím. (…) A jestliže Nietzsche (zde můžeme uvést sofisté - pozn. M.Š.) patří k
filosofii, je to patrně proto, že je první kdo rozvrhl jiný typ diskursu jakožto kontra-filosofii. To jest diskurs, jehož
výpovědi nejsou produkovány administrativním racionálním strojem filosofie a filosofy jako byrokraty rozumu,
nýbrž pohyblivým válečným strojem." Deleuze G., Nomádské myšlení, s. 292. in: Deleuze G., Pusté ostrovy,
Herrmann a synové, Praha 2010.
721
Vivian, B., Sophistic Masks and Rhetorical Nomads, s. 193.
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Tamtéž.
723
Vivian, B., Sophistic Masks and Rhetorical Nomads, s. 195. Na s. 196. cituje Vivian článek Richarda
Marbacka (Plato's Dream of Sophistry, University of South Carolina Press, 1999), ve kterém uvádí, že "současná
distinkce mezi platónskou filosofií a sofistickou rétorikou je zavádějící pro zkoumání západní rétorické tradice."
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Stejně tak v Platónově textu - nenalezneme nikdy to, co by tam chtěli mnozí vidět - ať už
vykladači, kteří dialogy systematizují v různé strukturální ontologie, nebo Deleuze724
pronásledující simulakrum - ale vždy jen dvojí pravdu písma: "naším úkolem není vybrat si
mezi Platónem nebo sofisty (…), ale spíše najít Platóna v masce sofistiky, stejně jako najít
sofistiku za maskou Platóna."725
Namísto závěru: tři ruptury
Co se stalo? Přesvědčila tato práce, která pro výchozí bod svého zkoumání přesvědčivost,
alespoň prvního čtenáře?
Vyrazili jsme od antického Řecka, kde se pod rukama „intelektuálů“, které historiografie
filosofie označila jako sofisty a rétory, zrodilo něco, co můžeme archaicky nazvat rétorikou,
moderně jako zkoumání persvazivnosti a figurace diskursu nebo jak jsme uvedli výše – nazvat
tento zrod změnou slovníku určeného k popisování jazyka. Ukázali jsme, že chceme-li popsat
tento zlom, se kterým se vynořily z ticha kriticky nereflektovaného živlu řeči pojmy jako
rétorika, eristika nebo i metafora, je třeba se obrátit se k archívům sofistiky jako je zejména
Platón a jeho literární rétorika, kterou nazýváme filosofií. Avšak to, o co nám šlo, nebyla
interpretace Platónova díla, nebo rekonstrukce jeho nauky; zajímala nás strategie textu, která
nastoluje téma, že je zde něco mimo text: něco co nás nutí správně jednat, nezahálet a co
nejlépe mluvit. Jinými slovy nás zajímal typ semiósis, tedy typ figurace, který
„prvost“ předpokládá nikoliv jako čistou potenci, ale jako závaznou regulaci diskursu.
Ukázali jsme na kontrapozici této strategie, tohoto režimu znaků u figury u další figury:
Gorgii.

Tato

strategie

mimolingvistickou

korelaci

diskursu

atakuje

právě

skrze

„bezbožnou“ změnu ontologu na logologos, jak jsme viděli u Lyotarda.
Abychom ilustrovali výchozí hypotézu o komplementaritě sémiotiky a rétoriky, můžeme to
shrnout následovně: přesvědčivost těchto dvou modelů se utváří v případě první strategie
odkazem na „rétoriku bez rétoriky“: tj. dialektiku, která řeč spojuje s bytím v nejsilnějším
slova smyslu (ať už by se jednalo o „ideje“ nebo „nejvyšší rody“). Je zde zamlčený
předpoklad, že filosofie vede k Pravdě, že čtenáře nebo mluvčího spojuje se „ skutečným
světem.“ Podobně jako čtenář vede rozhovor s figurou Platóna, nebo jakéhokoliv jiného
724

Na Deleuzovu obranu, je třeba uvést jeden citát, kdy hodnotí svoji Logiku smyslu, a který je i tím tak
trochu obranou hlavních metodologických tezí tohoto textu - Deleuze v jednom rozhovoru uvedl: "Změnil jsem
se. Protiklad povrch-hloubka mně už nic neříká. Teď mne zajímají vztahy mezi plným tělem, tělem bez orgánů a
toky, které proudí." Nomádské myšlení, s. 294., in: : Deleuze G., Pusté ostrovy, Herrmann a synové, Praha 2010.
725
Vivian, B., Sophistic Masks and Rhetorical Nomads, s. 197. Srov. Balaban, O., Plato and Protagoras:
Truth and Relativism in Ancient Greek Philosophy, Lexington, New York 1999, str. xi.
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hrdiny. Znak je zde pevně spjatý se skutečností mimo text, která je nalezitelná v textu, nebo
správné řeči – což je nepřijatelné jak pro Gorgiu, Lyotarda, ale i Peirce. Gorgiovy pohnutky
jsme rozebrali výše, u Lyotarda jde v takovém případě o začátek formulace autoritativní
totality a pro Peirce je taková představa jednoduše netestovalná, intuitivní a tudíž
„nevědecká“, ergo „nefilosofická.“
Druhá strategie pak vede k pohybujícímu universu vět, věci kairu, okasionalisamu,
nemožnosti jakýkoliv výchozí bod dialektiky formulovat a z něj následně vyjít. Jde zde o
„rétoriku bez dialektiky“, ontologie zde zcela podléhá argumentaci. Znaky jsou arbitrární, a
pokud nejsou, jsou určeny svojí funkcí. Toto východisko bychom nalezli v některých
„režimech Platóna“ (právě když „nás“ klame tak, jak to v Ústavě „zakázal“). Tento typ
„východiska“ (které z principu není východiskem, nikam „dále“ nás nevede) popisuje obsáhle
Lyotard, avšak pro Peirce je stejně nepřijatelné jako první – pro něj je zde nějaká závazná
skutečnost, jinak bychom nemohli říci, proč slabý argument zvítězil.
Jak jsme viděli u Eca a Derridy je chybou se domnívat že Peirce je tokenem tohoto typu
antifoundationalistické filosofie: proponentem nekonečné semiósis nebo že je dokonce málem
„dekonstruktivistou.“ Nestojí ani na Lyotardovo pozici, ani není platonikem, ani an-archistou,
přináší jiné řešení“ - řeklo by se spíše „aristotelské,“ ale bylo by to (pro rozdíly v pojetí
metafyziky) příliš reduktivní, stejně reduktivní jako říci „kantovské.“ Základy Peircovy
metody jsme ukázali na jeho pojetí pragmaticismu (a rozdíly vůči několika jiným
pragmatismům), akcentu na observaci i v případě filosofie a jeho pojetí kategorií.
Vyjdeme-li z faneroskopických pozic, rozdíly mezi rétorikou a dialektikou se na poli
sémiotiky smazávají. Jak jsme ukázali, podle Peirce je rétorika jednou ze tří částí sémiotiky –
vedle spekulativní gramatiky a formální logiky. Můžeme se tak vrátit na úplný začátek a říci:
kromě toho, že rétorika zkoumá „estetickou“ efektivitu symbolů, je zároveň spojena s etikou
terminologie. Jinými slovy, u Peirce je rétorika i sémiotika ontologicky závazná (tj. váže se k
objektu), nikoliv však jako nějaký platonismus (universálie jsou ideální a proto reálné), ani
kantovství (věc o sobě je nepoznatelná) – pokud je zde nějaké bytí, a jelikož mluvíme, nebo
jinak používáme znaky, je to více než pravděpodobné, nelze rétoriku od dialektiky/ontologie
oddělit, ani z pozic první nebo druhé (řekněme platónské a gorgiánské) strategie.
Takhle však nelze skončit: stejně jako jsme v textu prolomili naše vlastní pozice (od Platóna
k Rozepři, od Rozepře k Peircovi a od Peirce k režimům znaků), je třeba být znovu
pragmatický (tj. „pohybovat se“, někdo by řekl de/re-teritorializovat se) a zeptat se: pokud je
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tomu tak na „teoretické rovině“, proč se Sókratés neobhájil před sněmem a proč na Peirce
vědecká komunita skoro zcela zapomněla? Možná právě proto je třeba porušovat neustále
pravidla mimésis, která si stanovíme.
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