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Ileż drogich kamieni o najczystszym blasku
Kryje się w oceanu najczystszej głębinie,
Ileż kwiatów pachnących zapłonie o brzasku!
I nim je oko dojrzy, w skwarze dusznym zginie!
Th. Gray
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Decydujący krok w kierunku prawdziwej wiedzy
musiał graniczyć z cudem.
C.S. Peirce
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Charles Sanders Peirce (1839–1914) urodził się w rodzinie
o angielskim rodowodzie, która osiedliła się w Cambridge, wówczas
małym, 8-tysięcznym miasteczku uniwersyteckim, z najstarszą
uczelnią Nowej Anglii, Uniwersytetem Harvarda. Na tej uczelni
Benjamin Peirce, jego ojciec, był znanym profesorem matematyki
i astronomii. Wychowanie Charlesa miało w konsekwencji wiele
wspólnego z treningiem intelektualnym, od wczesnych jego lat1 .
Charles cierpiał na neuralgię trójdzielną, co po części tłumaczy
jego ekscentryczne i wybuchowe zachowania2 . Podstawową formację naukową uzyskał na rodzimym uniwersytecie i tam też,
w roku 1863, zdobył specjalizację z chemii3 . Nie poszedł w ślady
ojca. W latach 1864–1865 oraz 1869–1870 poprowadził tu jedynie
wykład na temat logiki badań naukowych. Od 1879 do 1884 roku
był związany, znów na krótko, z Uniwersytetem Johna Hopkinsa
w Baltimore. Miał niewątpliwe osiągnięcia w logice symbolicznej4 .
Powstała wówczas jego logika relacji i rachunek kwantyﬁkatorów;
wprowadził do logiki metody matrycowe i wskazał pełny funktor
logiczny, znany w Polsce pod nazwą funkcji Łukasiewicza.
1

Istnieje duże podobieństwo między relacją z ojcem Charlesa oraz
J.S. Milla, twórcy kanonów indukcji. Por. J. Brent, C.S. Peirce. A Life, Indiana
Univ. Press, Bloomington i Indianapolis 1993, s. 47–49.
2
Tamże, s. 40–41. Nie była znana wówczas metoda leczenia nerwobólu
twarzy, dlatego stosowano zwykle środki uśmierzające, takie jak eter etylowy
czy opium.
3
Por. tamże, s. 55–57.
4
Tamże, s. 128.
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W roku 1903 okazjonalnie umożliwiono mu przedstawienie
pragmatyzmu na Uniwersytecie Harvarda. Stało się to możliwe
dzięki wpływom profesora psychologii i ﬁlozoﬁi Williama Jamesa,
jego dozgonnego przyjaciela. Przez trzydzieści lat pracował
w służbach nadzoru U.S. Coast and Geodesic (1861–1891), gdzie
chlebem powszednim była praca eksperymentalna i laboratoryjna.
Miał stąd dostęp do badań naukowych prowadzonych w innych
ośrodkach, przede wszystkim w Europie. Kilka lat spędzonych w obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Harvarda
(1869–1872) zaowocowało publikacją Photometric Researches
(1878).
Małżeństwo Peirce’a z Harriet M. Fay zakończyło się rozwodem
w 1883 roku. Związał się następnie z dużo młodszą od siebie
kobietą, której pochodzenie pozostaje do dziś tajemnicą.
W latach 1871–1891 był na pełnym etacie w Coast Survey,
a jego zarobki, przez kilka lat w tym okresie, należały do
najwyższych w kraju5 . Fortuna jednak się zmieniła. Po śmierci
ojca, który był jednocześnie jego protektorem i inspiratorem,
i rozwodzie z żoną wszedł w konﬂikt ze środowiskiem akademickim
i towarzyskim Baltimore. Przeciwstawił mu się stanowczo bardzo
wpływowy astronom i matematyk Simon Newcomb, profesor
tegoż uniwersytetu, którego do końca życia uważał niesłusznie za
przyjaciela6 . Newcomb nie potraﬁł ocenić wartości prac Peirce’a7
i dzięki swoim wpływom doprowadził do zablokowania wszelkich
grantów na jego badania8 .
Peirce w 1887 roku osiadł na farmie w okolicach Milford
w Pennsylwanii, gdzie do końca życia prowadził badania logiczne
i semiotyczne. W skrajnie trudnej sytuacji ﬁnansowej wspierał go
wspomniany przyjaciel, W. James, za sprawą którego pragmatyzm
Peirce’a przerodził się w ruch pragmatyczny.
Z polskich logików prace Peirce’a cenili Jan Łukasiewicz oraz
Alfred Tarski. Na gruncie semiotyki myśl Peirce’a oddziałała za
sprawą Charlesa K. Ogdena oraz Charlesa Morrisa, a później
5

Tamże, s. 133.
S. Newcomb przyjaźnił się z Benjaminem, ojcem Charlesa.
7
Peirce znalazł w tym czasie uznanie jedynie u Europejczyków, Anglika
J. Venna i Niemca E. Schroedera, uważanych za kontynuatorów prac
G. Boole’a.
8
Tamże, s. 152.
6

13

Wprowadzenie

również dzięki Maxowi Bensemu. W ruchu pragmatycznym, który
wyrósł z inspiracji Peirce’a, pragmatyzm przyjął różne postacie
u W. Jamesa, Johna Deweya, Josiah Royce’a oraz Clarenca Irvinga
Lewisa. Sam Peirce z czasem zaczął używać dla swojej oryginalnej
koncepcji nazwy pragmatycyzm.
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Obecna praca jest wynikiem badań nad Peirce’a koncepcją
przekonania. Pragmatyczna koncepcja przekonania zasługuje na
uwagę z kilku względów. Przede wszystkim wypełnia ona lukę
pozostawioną przez logicystykę. Zarówno dla C. Morrisa (który
zdeﬁniował semiotykę jako trójkę „syntaktyka – semantyka
– pragmatyka”), jak i dla Bertranda Russella (atomizm logiczny),
Ludwiga Wittgensteina czy A. Tarskiego (semantyczna teoria
prawdy) punktem wyjścia jest logika. Dla Peirce’a przeciwnie.
Uważał on bowiem, że gdy stawia się problem logiczny, to: „myśl
pojawiająca się w danym momencie pokaże, że rozmaitość faktów
jest już przyjęta” (CP 5.369, 1877). I konsekwentnie, gdy nie
mamy do czynienia z faktami w sensie istotowym, a nie jedynie
hume’owskim, to niemożliwe jest postawienie problemu logicznego
w ogóle. Peirce’a interesuje właśnie fundacja logiki.
Dla Peirce’a, w odróżnieniu od wspomnianych autorów,
logika była częścią nauki o znaku, tj. semiotyki (semeiotic),
a badanie rozumowań sprawdzaniem poprawności działań na
znakach. Semiotykę dzielił, podobnie jak w tradycji scholastycznej,
na: gramatykę spekulatywną, logikę właściwą i logikę obiektywną
(metodeutykę bądź retorykę). Termin „znak” musiał być przy
tym dobrze określony, gdyż jego potoczne użycie nie pozwala na
właściwe analizy. Od Dunsa Szkota Peirce przejął ideę „różnicy
formalnej z podstawą po stronie rzeczy” (distinctio formalis a
parte rei), która mówi o możliwości wiedzy uprzedniej w stosunku
do empirii. Problem ten Immanuel Kant sformułował pod nazwą
tak zwanych „sądów syntetycznych a priori”.
W proponowanej przez teorię pragmatyczną koncepcji przekonania ważne miejsce zajmują metody utrwalania przekonań.
W artykułach z 1877 roku Utrwalanie przekonań oraz z 1878
roku ,Jak uczynić nasze myśli jasnymi? Peirce przedstawił cztery
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metody utrwalania przekonań (metoda uporu, autorytetu, aprioryczna, naukowa). Wśród badaczy zagadnienia panuje zgodność
co do tego, że trudno jest uchwycić rację ich uporządkowania.
W niniejszej pracy postulujemy więc wprowadzenie poprawki
do oryginalnej prezentacji wspomnianych metod, polegającej na
rozróżnieniu w metodzie autorytetu dwóch metod, które potocznie
są oddawane za pomocą wyrażeń: „autorytetu siły” (które
odpowiadałoby autorytetowi spontanicznemu) oraz „siły autorytetu” (które odpowiadałoby autorytetowi demokratycznemu).
Rozróżnienie to pozwala na uporządkowanie metod według klucza
kategorii, nieobecnego w tym artykule.
W Polsce oprócz tłumaczeń wspomnianych dwu artykułów
Peirce’a pojawiały się publikacje i przekłady służące rozpowszechnianiu idei nurtu pragmatycznego. Nie sposób nie wspomnieć
tu o Hannie Buczyńskiej-Garewicz, Tomaszu Komendzińskim,
Andrzeju J. Nowaku, Ryszardzie Mirku czy Piotrze Gutowskim.
Powstało również kilka prac z zakresu teorii znaku triadycznego
według Peirce’a (A.J. Nowak, T. Komendziński). Nie są to
jednak prace dotyczące logiki przekonań, która jest związana
z koncepcją znaku triadycznego. W niniejszej pracy zamierzamy
właśnie wypełnić tę lukę, połączyć różne dziedziny peirce’owskich
badań w spójnej koncepcji przekonania.
Część „Rzeczywistość – świadomość – przekonanie” dotyczy
ramy ontologiczno-logicznej prowadzonych badań. Podzielona
jest ona na dwa rozdziały. Rozdział „Trzy postulaty realizmu
pragmatycznego” wprowadza w realizm pojęciowy Peirce’a.
Jego główne założenia to: 1) transcendentny charakter myśli,
która uzgadnia się z pojęciami intelektualnymi powiązanymi
z nawykami w formie przekonań, 2) samokorygująca się metoda
oraz 3) istnienie kresu badań, który jest progiem rozumienia.
Wgląd w rzeczywistość, niewątpliwie możliwy do osiągnięcia,
wymaga jednak metodycznego wsparcia oraz pewnej społeczności
badaczy. Poznawanie ma charakter dyskursywny, a nie intuicyjny,
i podlega krytyce, co dziś wyraża się wymogiem intersubiektywnej komunikowalności. Rolą semiotyki jest zagwarantowanie
trwałości przekonań odpowiadających rzeczywistemu wglądowi.
Rozdział „Doświadczenie a przekonanie” przedstawia podstawy
peirce’owskiej epistemologii i ontologii. Peirce, z zawodu chemik
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eksperymentator, podkreśla myślowy charakter doświadczeń.
Są to eksperymenty myślowe przeprowadzane w laboratorium,
otwarte na falsyﬁkację (fallibilizm) i korektę, w których kluczową
rolę odgrywa abdukcja, stawianie hipotez, czyli uzgadnianie
rozumienia z dostępnymi danymi. Myślenie bowiem to rozważny,
samostanowiony proces myślowy, którego kresem właściwym jest
ustalenie przekonania. Utrwalone przekonanie zaś to nawyk. Prawdziwe przekonanie, w ujęciu Peirce’a, to przekonanie niezagrożone
przez żywą wątpliwość, tj. mającą podstawę w rzeczywistości. Stąd
podstawowym wysiłkiem winno być eliminowanie błędów, zarówno
postępowania badawczego, jak również fundacji sądów. Badania
nad podstawami poznania prowadzą do swoistej ontologii i fenomenologii. Jej fundamentem jest wydzielenie w uniwersum kategorii
faneronów (resp. fenomenów), czyli przedmiotów myśli. Są to trzy
nieredukowalne względem siebie kategorie: jakości (Pierwszość),
relacji (Drugość) i reprezentacji (Trzeciość), odpowiadające trzem
sposobom istnienia: 1) bez związku, 2) w związku przyczynowym,
3) w związku inteligibilnym.
Część „Znak-reprezentamen i jego rola w powstawaniu
przekonań” wprowadza w semiotykę Peirce’a z zastosowaniami epistemicznymi. Rozdział „Znak triadyczny – jednostka elementarna”
prezentuje dyskusję oryginalnej semiotyki Peirce’a na tle semiotyki
stoików z komentarzami Izydory Dąmbskiej. Rozdział „Myślenie,
przekonanie, znak” ukazuje to pierwsze jako przekształcanie
znaków, zainicjowane podważeniem dotychczasowego przekonania
przez sprzeczny fakt rzeczywisty; działanie ustaje z chwilą
ustalenia nowego przekonania. Proces ten daje się zwykle
opisać jako forma wnioskowania dedukcyjnego, abdukcyjnego,
bądź indukcyjnego czy ich złożenie. Omówiony jest też krótko,
z wykorzystaniem przykładów, problem wieloznaczności, istotny
dla poprawności działań na znakach.
Część „Naukowa metoda utrwalania przekonań” obejmuje
1) zestawienie metod utrwalania przekonań, 2) rozważania
odnoszące się do problemu logicznego „argument czy argumentacja” oraz problemu epistemicznego „między fundacjonalizmem
a sceptycyzmem”, ze względu na status przekonań, a także
3) teoretyczne ramy wyznaczone przez współzależność naukowego
poznania w podstawowych dziedzinach wiedzy ﬁlozoﬁcznej.
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Bez wątpienia, Peirce nie oferuje w swoim pismach jasnego
ujęcia koncepcji przekonania, a jego poglądy, ewoluujące w ciągu
całego życia, nie wydają się prowadzić do wyraźnej konkluzji.
Niemniej jednak pozostaje autorem inspirującym, który pozostawił trwałe osiągnięcia na gruncie logiki symbolicznej i semiotyki.
Metoda hermeneutyczna, którą zastosowaliśmy w tej pracy, miała
na celu, w zgodzie z jego własną wskazówką metodyczną, ukazanie
koncepcji przekonania, którą można by uzgodnić z dostępnymi
stwierdzeniami samego Peirce’a, jak również jego komentatorów.
Stąd właśnie temat jest traktowany z tak różnych punktów
widzenia. Z pewnością nie sposób było ustrzec się niedopowiedzeń
czy niejasności, ale ufamy, że nie stanie to na przeszkodzie
w zrozumieniu zasadniczej myśli tej pracy: koncepcji przekonania
w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym.

4

ak
o

w

ie

Wykaz skrótów

w

Kr

CP Collected Papers of Charles S. Peirce, t. 1–8, C. Hartshorne,
P. Weiss, A.W. Burks (red.), Harward University Press,
Cambridge, Mass. 1931–1958.

na

tia

nu

m

EP The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, t. 1:
N. Houser, C. Kloesel, t. 2: The Peirce Edition Project (red.),
Indiana Univ. Press, Indiana 1992, 1998.

m

ia

Ig

MS The Charles S. Peirce Papers, microﬁlm edition, Harvard
Univ. Photograﬁc Service, Cambridge, Mass. 1966.

igh
tb
yA

ka

de

SS Semiotic and Signiﬁcs. The Correspondence between Charles
S. Peirce and Victoria Lady Welby, C. Hardwick (red.),
Indiana Univ. Press, Bloomington 1977.

yr

W Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition, The
Peirce Edition Project (red.), Indiana Univ. Press, Indiana
1982–2000.

Co
p

„Transactions” Transactions of the Charles S. Peirce Society.

Koncepcja...2

ia

m

de

ka

igh
tb
yA

yr

Co
p

na

Ig
tia
m

nu

w

Kr

ak
o

w

ie

ie
w
ak
o
Kr
w
m
nu
tia
na
Ig

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Rzeczywistość – świadomość –
przekonanie

ia

m

de

ka

igh
tb
yA

yr

Co
p

na

Ig
tia
m

nu

w

Kr

ak
o

w

ie

Kr

ak
o

w

ie

Trzy postulaty realizmu
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Distinctio formalis Dunsa Szkota w ﬁlozoﬁi Peirce’a
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Pragmatyczna koncepcja przekonania Charlesa Peirce’a została wypracowana na gruncie semiotyki, w której skład wchodzi
logika, o czym powiemy szerzej w dalszej części pracy. Temat
„przekonań” wiąże ściśle zagadnienia ontologiczne z logicznymi za
sprawą kategorii reprezentacji oraz jej związku z rzeczywistością.
Zagadnienia ontologiczne od logicznych odróżnia zasadniczo
właśnie „istnienie” tych pierwszych w taki sposób, że możemy
mówić, z jednej strony, o czymś, co jest niezależne od myślenia
w ogóle, a w szczególności od myślenia o tym czymś, czyli
o przedmiocie, z drugiej zaś strony o treściach myśli. Chodzi
o rozróżnienie formalne, dzięki któremu możliwa jest analiza myśli
i niejako oddzielnie określenie ich statusu ontologicznego. Wokół
statusu ontologicznego treści myśli toczona była w średniowieczu
(XII–XIV wiek) debata, znana jako spór o powszechniki, uniwersalia. Przyjmuje się, że autorami dwóch znaczących realistycznych
doktryn i rozstrzygnięć byli dominikanin Tomasz z Akwinu oraz
franciszkanin Duns Szkot, którego uczeń, również franciszkanin,
Wilhelm Ockham, był już piewcą nominalizmu. Peirce czuł się
dłużnikiem Dunsa Szkota, który pierwszy podjął interesujące go
tematy. Peirce pisał:
Nazywając siebie szkotystą, autor nie twierdzi, że wraca do ogólnego
spojrzenia, panującego przed sześciuset laty. Uważa on jedynie, że
zagadnienie metaﬁzyczne, przy którym [Duns] Szkot przede wszystkim
obstawał i które od tamtej pory zostało zarzucone, jest bardzo
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istotnym zagadnieniem, ściśle związanym z tym, przy czym trzeba
obstawać dzisiaj1 .
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Chodzi oczywiście o obronę realizmu treści myśli. W innym
miejscu Peirce dodawał: „Duns Szkot wniósł duży wkład do
języka logiki; jemu zawdzięczamy słowo r z e c z y w i s t o ś ć (ang.
reality)”2 . Różnica między dwoma średniowiecznymi doktrynami
realistycznymi, Akwinaty oraz Szkota, polegała m.in. na sposobie
traktowania treści umysłu i jest wyraźnie dostrzegalna jako
charakterystyczne dla każdego z tych ﬁlozofów distinctio. O ile
Tomasz z Akwinu mówi o distinctio rationis lub r ó ż n i c y
l o g i c z n e j nazywanej też w i r t u a l n ą, to u Dunsa Szkota
występuje distinctio formalis a parte rei, czyli r ó ż n i c a f o r m a l n a
z p o d s t a w ą po s t r o n i e r z e c z y. Szkotystyczna distinctio odnosi
się do formalitates, zrozumiałych, inteligibilnych form ujmowanych
przez umysł. Przyjmiemy w tej materii uwagi Allana B. Woltera,
który wyjaśnia:
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W samej rzeczy muszą być jakieś formalitates (gdzie „forma” jest
pojmowana jako obiektywna podstawa dla pojęcia, a „mała forma” lub
„wygląd” jako zrozumiały aspekt lub cecha rzeczy, który jest czymś
mniej niż całkowicie zrozumiała treść rzeczy)3 .
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Pojęcie r ó ż n i c y f o r m a l n e j znali Pierre J. Olivi, Bonawentura
i inni myśliciele franciszkańscy, ale zostało ono upowszechnione
przez Dunsa Szkota, który uczynił z niego ważny element swojej
doktryny metaﬁzycznej. Powstało ono na przedłużeniu badań
nad różnicą logiczną, czyli wirtualną, oraz różnicą konceptualną
z podstawą w rzeczy. R ó ż n i c a f o r m a l n a Dunsa Szkota odnosi
się do tego, co aktualne – i to właśnie różni ją od pozostałych. Nie
można jej pojmować bez szkotystycznej zasady ujednostkowienia,
tj. haecceitas. Copleston wyjaśnia:

1
Collected Papers of C.S. Peirce, t. 1–8, C. Hartshorne, P. Weiss,
A.W. Burks (red.), Harward University Press, Cambridge, Mass. 1931–1958.
Dalej jako „CP tom.paragraf, rok”. The Essence of Reasoning: CP 4.50, 1893.
Kursywą dany jest tytuł książki, rozdziału bądź artykułu, do którego należy
dany paragraf CP.
2
The Essence of Reasoning: CP 4.28, 1893.
3
A.B. Wolter (opr.), „Duns Scotus, John”, [w:] The Encyclopedia of
Philosophy, P. Edwards (red.), Collier-Macmillan, New York–London 1967,
t. 2, s. 430.
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Dlaczego Duns Szkot przyjmował istnienie takiej różnicy formalnej,
i czemu nie nazwał jej distinctio rationis cum fundamento in re?
Ostateczną racją było to, że różnica taka miała być nie tylko
uzasadniona, ale też wymagana zarówno przez samą naturę wiedzy,
jak i naturę jej przedmiotu. [. . . ] jeśli umysł byłby przymuszony
uznać różnicę w przedmiocie [poznania], tzn. gdyby nie tyle po prostu
tworzył czynnie różnicę w przedmiocie [poznania], lecz doświadczał
jej narzucenia, różnica nie byłaby mówiąc prosto różnicą mentalną,
i podstawa tego rozróżnienia w umyśle musiałaby być różnicą realną
w przedmiocie (poznania)4 .
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W powyższym ujęciu treść myśli zyskiwała autonomię wobec rzeczywistości transcendentnej, a umysł nie był przymuszany do konstatacji dotyczących przedmiotów w akcie wglądu w rzeczywistość.
Patrząc przez pryzmat distinctio formalis, można powiedzieć,
że nauka zyskiwała w ten sposób nową, alternatywną podstawę
właśnie w umyśle, nie zaś w rzeczywistości pozaumysłowej jak
w przypadku distinctio rationis cum fundamento in re.
Zdaniem Jeﬀa Grace’a, Peirce wypracował swój system
ﬁlozoﬁczny w oparciu o inspirację szkotystyczną distinctio,
niemniej jednak jego teoria zdziwiłaby samego Szkota5 . Podobnego
zdania jest Burch, który utrzymuje, że należy mówić raczej
o Peirce’a własnej wersji szkotyzmu lub realizmu szkotystycznego6 .
To prawda, że Peirce faktycznie nie kontynuował prac żadnego
z wielkich ﬁlozofów, których dzieła dogłębnie studiował. Niemniej
jednak, jak sam wyznaje: „czytał i głęboko zastanawiał się nad
wszystkimi wielkimi systemami; nigdy nie będąc zadowolonym,
dopóki nie stał się zdolny myśleć o nich tak, jak myśleli o nich ich
obrońcy”7 .
4
F. Copleston, A History of Philosophy, t. 2: Mediaeval Philosophy, cz. II:
Albert the Great to Duns Scotus, Image Books, New York 1962, s. 231–233.
Por. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. 2: Od Augustyna do Szkota, S. Zalewski
(tłum.), IW PAX, Warszawa 2004, s. 455.
5
J. Grace, The Realism of John Duns Scotus in the Philosophy of Charles
Peirce, Berkeley, California 2000, URL=<http://www.rjgrace.com/>’’.
6
Realizm ten stoi w opozycji do nominalizmu obecnego w nauce przełomu
XIX i XX wieku. Por. R. Burch, „Charles Sanders Peirce”, [w:] The
Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.), URL=<http://plato.
stanford.edu/archives/fall2006/entries/peirce/>. O związku Peirce’a
z tradycją szkotystyczną – por. np. R.F. Almeder, Peirce’s Pragmatism and
Scotistic Realism, „Transactions”, Zima 1973, Zagadnienia 1, 3–24.
7
Principles of Philosophy: CP 1.3, 1897.
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Przyjęcie za punkt wyjścia tego, co, powiedzmy tak: szkotystycznie aktualne, dawało dobrą podstawę do wprzęgnięcia nauki
do weryﬁkacji reprezentacji przedmiotów rzeczywistych. Pozwalało
zatem, jak sądził Peirce, na sprzęgnięcie logiki i nauki razem8 . Dla
Peirce’a to, co aktualne, miało być powszechnikiem, jak o tym
powiemy później, w myśl ﬁlozoﬁi Dunsa Szkota, który bronił
realizmu z pozycji ujednostkowienia. To, co aktualne, fakt w sensie
mocnym, bo pojętym normatywnie (o czym w następnym rozdziale
w rozważaniach nad koncepcję doświadczenia), wyjaśnia to, co
możliwe w zaistnieniu, oraz to, co jest generalną zasadą na gruncie
ﬁzykalnym.

m

Realizm, myśl, logika
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Peirce utrzymywał, że istnieje rzeczywistość niezależna od
partykularnych punktów widzenia badaczy, uczonych9 . Termin
„niezależna” można tu rozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Po
pierwsze, jako rzeczywistość niezależną od myśli, z którą jednak
można uzgodnić myślenie, lub po drugie, jako rzeczywistość niezależną i z zasady niepoznawalną, tak że takiego uzgodnienia nie
sposób uzyskać. Scholastyczna deﬁnicja prawdy jako adequatio rei
et intellectus współbrzmiała, przynajmniej literalnie, z pierwszym
sposobem rozumienia tej niezależności. „Rzecz sama w sobie”
Kanta, przy dodatkowo przyjętej perspektywie transcendentalnej,
była bliższa drugiemu. Peirce, przejmując kategorie Kanta, o czym
będzie jeszcze mowa, próbuje wypracować stanowisko godzące obie
pozycje. Pozostaje jednak, o czym nie wolno zapominać, na gruncie
ﬁzykalnym rozumienia rzeczywistości. W recenzji Dzieł George’a
Berkeleya Peirce pisał:
Gdzie należy szukać tego, co rzeczywiste, rzeczy niezależnej od naszego
myślenia o niej? Musi ona istnieć, gdyż ma wpływ na nasze opinie;

8
„Thus, in brief, my philosophy may be described as the attempt of
a physicist to make such conjecture as to the constitution of the universe
as the methods of science may permit, with the aid of all that has been done
by previous philosophers”. Principles of Philosophy: CP 1.7, 1897.
9
Por. C. Hausman, D.R. Anderson, The Telos of Peirce’s Realism: Some
Comments on Margolis’s „The Passing of Peirce’s Realism”, „Transactions”,
Jesień 1994, Zagadnienia 4, 825–839, s. 827. Por. C. de Waal, The Real
Issue Between Nominalism and Realism, Peirce and Berkeley Reconsidered,
„Transactions”, Lato 1996, Zagadnienia 3, 425–443, s. 433–434.

25

Trzy postulaty realizmu pragmatycznego

zatem istnieje coś, co wpływa na nasze myśli i nie jest ich tworem.
Prawdą jest, że nic, oprócz myśli, nie jest nam bezpośrednio dane.
Myśli te jednak są powodowane wrażeniami zmysłowymi, i te z kolei
są wymuszone przez coś poza umysłem. Rzecz pozaumysłowa, która
jest bezpośrednim źródłem wrażeń, a poprzez nie myśli, ponieważ jest
[właśnie] poza umysłem, jest niezależna od naszego myślenia o niej,
czyli mówiąc krótko: jest rzeczywista10 .
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Myśl, jak utrzymywał Peirce, pojawia się ze względu na
oddziaływanie pozaumysłowe, oddziaływanie czegoś, na co nie
mamy wpływu, czego w żaden sposób nie możemy mieć lub
uznawać za swoje. O rzeczywistym charakterze myśli decyduje ta
właśnie niezależność11 . Stwierdzenie jednak, że rzeczywistym jest
to, co jest niezależne od myślenia, nie oznacza jeszcze wyjaśnienia,
jak możliwe jest poznanie w ogóle.
Będąc pod wpływem polemiki z nominalizmem obecnym
w nauce swojej epoki, Peirce przez termin r z e c z y w i s t y rozumiał
również – o b i e k t y w n y, zgodnie z podziałem: subiektywny
– obiektywny. Termin r z e c z y w i s t y chronił jednak przed
rozumieniem terminu o b i e k t y w n y jako negacji tego, co jest
czyjąś opinią i co kryje się w wyrażeniu – n i e s u b i e k t y w n y.
Zdaniem Peirce’a, „Nic oprócz myśli nie jest nam bezpośrednio
dane”, dlatego powie na innym miejscu: „wiedzieć co się myśli,
panować nad znaczeniem słów – oto warunek i podstawa twórczego
myślenia”12 . W tym prostym stwierdzeniu zawiera się jednak wiele
zagadnień, jak na przykład: 1) rozróżnienie, które znał już Sokrates wiedzieć i wiedzieć, że się wie; 2) zrozumiała, inteligibilna treść
myśli; 3) odniesienie do wrażeń zmysłowych i konceptualizacja;
4) reprezentacja przedmiotu oddziaływania; 5) rodzaj kontroli nad
procesem myśli, w tym również przechodzenie od tego, co się wie,
do tego, czego się nie wie, czyli poprawne wyciąganie wniosków.
Znajdą one właściwe miejsce w semiotyce Peirce’a, czyli nauce
o znaku triadycznym.
Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.12, 1871.
C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, H. Buczyńska-Garewicz (wybór),
J.A. Nowak, R. Mirek i Z. Dyjas (tłum.), Polskie Towarzystwo Semiotyczne,
Warszawa 1997, s. 14–17.
11
Por. B.G. Riley, Existence, Reality, and Objects of Knowledge,
„Transactions”, Zima 1968, Zagadnienia 1, 34–49, s. 35–36.
12
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.393, 1877. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 76.
10
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Peirce, znając niemal na pamięć Krytykę czystego rozumu,
musiał uwzględnić przestrogę Kanta:
Jest więc rzeczą równie konieczną sprawić, by pojęcia nasze stały
się zmysłowe [dołączyć do nich przedmiot występujący w naoczności
– PJ], jak uczynić, by dane naoczne stały się zrozumiałe [podporządkowane tym pojęciom – PJ]13 .
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Kant wypowiadał się tu z perspektywy ujmowania rzeczy,
którą nazwał transcendentalną. Podobne konstatacje, przy zachowaniu klasycznej perspektywy oddziaływania rzeczy, znajdziemy
u Arystotelesa, Akwinaty oraz Dunsa Szkota14 . Komentując
wspomnianych autorów, F. Copleston wyjaśnia, że jeśli kwestię,
jak sprawić, by dane naoczne stały się zrozumiałe, potraktujemy
poważnie, to uznamy również, że czyste doświadczenie zmysłowe
nie dostarcza nam poznania koniecznych związków ani właściwej
uniwersalności15 .
Na pomoc w poznaniu tych związków miała przyjść logika.
Peirce z szacunkiem patrzył na Krytykę czystego rozumu, nie
omieszkał jednak stwierdzić, że w studium tym Kant popełnił
wiele błędów, z których najpoważniejszym było uznanie logiki
tradycyjnej za już pewnie ustaloną logikę naukową. Pisał:
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Gdyby Kant wykonał całą niezbędną pracę, jakiej wymaga naukowe
podejście tej metody, opóźniłby publikację Krytyki czystego rozumu
co najmniej o wiek, co byłoby godne pożałowania. Budowa logiki na
metodzie transcendentalnej byłaby całkowicie niezgodna z zasadami
wyznawanymi przez Kanta. Przeciwnie, cała jego analiza krytyczna
rozumienia opiera się, tak jak chciał, na logice naukowej, którą uważał
za już trwale ustaloną. Jest to niezwykłe, że pomimo gigantycznego,

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, R. Ingarden (tłum.), PWN, Kraków
1957, A 51/B 75.
14
U Arystotelesa czytamy: „Nikt bez postrzeżeń zmysłowych nie może
niczego się nauczyć ani niczego pojąć” (O duszy, 432a); pogląd ten
występuje również w scholastyce. Tomasz z Akwinu utrzymywał na przykład:
„certum est (...) et sensu constat aliqua moveri in hoc mundo” (S.Th. I,
q. 2, a. 3), podkreślając związek z potwierdzeniem przez zmysły, a Duns
Szkot, stwierdzając: „aliquod ens est eﬀectibile” (Op. Oxon. I, d. 2, q. 2,
n. 11), zwracał uwagę na możliwość zaistnienia bytu – „albowiem w swoim
najszerszym znaczeniu oznacza on po prostu to, co nie zawiera sprzeczności,
to, co nie jest wewnętrznie niemożliwe”.
15
Por. F. Copleston, A History of Philosophy, t. 6: Modern Philosophy,
cz. II: Kant, New York 1964, s. 69. Por. F. Copleston, Historia ﬁlozoﬁi, t. 6:
Od Wolﬀa do Kanta, J. Łoziński (tłum.), IW PAX, Warszawa 2005, s. 244.
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logicznego wysiłku włożonego w Krytykę czystego rozumu, i mimo
jawnego przekonania Kanta, że jej wartość zależy od naukowej
dokładności leżącej u jej podstaw formalnej logiki pierwszego rzędu,
nie stworzył swojej doktryny bez znaczących śladów pośpiechu
i powierzchowności studium16 .
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Peirce wiedział, że logika weszła na nowe tory dopiero za
sprawą George’a Boole’a (1815–1864) i można powiedzieć, że mimo
wielu zasadniczych odkryć w XX wieku nadal jeszcze pozostaje
w stadium gruntownej ekspansji i rozwoju.
Przypomnijmy, że według Peirce’a, z jednej strony rzeczywistość pozaumysłowa, która oddziaływuje na umysł, jest
niezależna od myślenia o przedmiotach tejże rzeczywistości,
a zatem nieﬁkcyjnych. Z drugiej strony jednak nie znaczy to, że
przedmioty te nie mogą być treścią myśli w wyniku generalizacji.
Stąd to, co rzeczywiste, jest u Peirce’a tym, co prawdziwe.
Prawda i rzeczywistość współistnieją ze sobą. Czytając Peirce’a,
powinniśmy pamiętać, że wypowiada się on z pozycji ﬁlozoﬁi
nauki, ﬁlozoﬁi, która, jego zdaniem, wyznacza granice możliwości
ludzkiego poznania.
System ﬁlozoﬁczny Peirce’a nie był też od razu realistyczny
– nawet jeśli myślimy tu o realizmie ﬁzykalnym – w opozycji
do nominalistycznego, ale stawał się takim z biegiem lat życia
autora17 . Peirce zetknął się z pismami Dunsa Szkota około
roku 1867 lub 1868. To właśnie w tych latach zmienił on na
realistyczne swoje stanowisko w sprawie „ jakości” (ang. qualia),
które wcześniej były dla niego czystą ﬁkcją18 . Gdzieś od roku 1897
uznał ponadto 1) realność „możliwości”, które wraz z „ jakościami”
stały się podstawą pierwszej kategorii myśli, a także istnienie
2) rzeczywistych i obiektywnych praw19 .

Critical Analysis of logical Theories: CP 2.31, 1902.
Por. S. Haack, Extreme Scholastic Realism: Its Relevance to Philosophy
of Science Today, „Transactions”, Zima 1992, Zagadnienia 1, 19–51.
18
W roku 1865 Peirce pisał: „Jakości są ﬁkcją, [. . . ] czerwoność jest
niczym innym, tylko ﬁkcją stworzoną dla potrzeb ﬁlozofowania; nie jest
to [jednak] szkodliwe, jeśli pamięta się, że realizm scholastyczny, który je
sugerował, jest fałszywy” (W 1:307).
19
Por. J.F. Boler, Charles Peirce and Scholastic Realism, Univ. of
Washington Press, Seattle 1963, s. 128.
16
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Metodologiczny wymiar realizmu pragmatycznego
Racjonalność, krytyka, metoda
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Uznanie realności „ jakości”, „możliwości”, a także „rzeczywistych i obiektywnych praw” w nauce oznacza z ﬁlozoﬁcznego
punktu widzenia uzyskanie racjonalnego, krytycznego wglądu
w rzeczywistość ﬁzykalną. W duchu szkotyzmu oznacza to
również reprezentację tejże rzeczywistości, przy czym termin
„reprezentacja” pojmuje się tu w sensie naukowym jako: wzory,
teorie, modele rzeczywistości itd.
Przykład tego postępowania widział Peirce w odkryciu Jana
Keplera. Badacz ów dostrzegł rozbieżność pomiędzy posiadaną
przez siebie reprezentacją rzeczywistości a wynikami obserwacji
zgromadzonymi przez swego przełożonego. Kepler doświadczył
rodzaju niepokoju, który ustąpił wówczas, gdy zdołał on
uzgodnić własne rozumienie z uzyskanymi danymi. Dochodzenie
do poznania jest działaniem dalekosiężnym, jak powie Peirce
(ang. in the long run), w którym nie tylko koryguje się swoje
własne rozumienie, ale podlega się również oddziaływaniu opinii
badaczy danego zagadnienia. Takie działanie „na dłuższą metę”
może oznaczać nawet tysiące lat20 . W najlepszym, pożądanym
przypadku proces jest zbieżny, a rzeczywistość oraz prawda są
tym, co jest reprezentowane w ostatecznej opinii badaczy21 .
Wybitny znawca prac Peirce’a, Vincent G. Potter SJ, wyjaśnia
to zagadnienie następująco:
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Nie tyle jednak taka zgoda konstytuuje prawdę, lecz to prawda,
na dłuższą metę, prowadzi do tej zgody. Innymi słowy, to, co się
zbiega razem, to opinia wspólnoty, która dotyczy rzeczywistości.
Rzeczywistość jednak ani nie jest opinią, ani nie jest tworzona przez
opinię. Stałe zastosowanie inferencyjnego procesu myśli spowoduje
w konsekwencji skorygowanie błędu i doprowadzi do zbieżności opinii
na temat prawdy22 .

Por. J.F. Boler, Charles Peirce and Scholastic Realism, dz. cyt., s. 117.
Por. T.M. Alexander, Pragmatic Imagination, „Transactions”, Lato 1990,
Zagadnienia 3, 325–349, s. 327–328.
21
Por. C.R. Hausman, Truth, Rationality, and Pragmatism: Themes from
Peirce, „Transactions”, Lato 2002, Zagadnienia 3, 441–450, s. 442.
22
V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, P. Janik (tłum.),
„Forum Philosophicum” 11/2006, 107–118, s. 113.
20
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Badacze mogą mieć wgląd w rzeczywistość oraz znać prawdę. Jest
to ich czynne uczestnictwo, proces badawczy raczej niż statyczny
ogląd. To pozwala im zrozumieć różnice między nimi samymi:
co do metod, uzyskanych reprezentacji, innych punktów wyjścia
w badaniu itd. Badacze uzyskują fragmentaryczne reprezentacje
rzeczywistości, ale ich proste zestawianie celem uzyskania całościowego spojrzenia jest niemożliwe. Zgoda badaczy dotyczy pewnych
krytycznie przedyskutowanych kwestii, a ustąpienie niepokoju
czy irytacji wewnętrznej u uczonego świadczy o uzyskaniu przez
niego korespondencji poznania i przedmiotów tego poznania
w ramach aktualnego stanu badań w danej kwestii. Uzyskany
wgląd będzie poddany rewizji, na przykład gdy zwiększy się
dokładność obserwacji dzięki zastosowaniu lepszych przyrządów,
gdy wymagana będzie większa subtelność poznania czy gdy
konieczna będzie większa interdyscyplinarna komunikowalność
wiedzy.
Peirce pojmował badanie jako samokorygującą metodę, która
była aproksymacyjnym zbliżaniem się do prawdy, do wiarygodnej
reprezentacji rzeczywistości, zarówno w aspekcie jej istnienia,
jak i poznania23 . „Samokorygująca metoda” to nie tylko zastosowanie racjonalnego postępowania, ale również: 1) poddawanie
tego postępowania reﬂeksji, 2) posiadanie pewnej kontroli nad
tym postępowaniem, co wiąże się z odpowiedzialnością, oraz
3) utrzymywanie go otwartym, to znaczy możliwym do uczynienia
bardziej racjonalnym.
Ma to doniosłe znaczenie dla przekonań, gdyż wychodząc
od istniejących przekonań takich, jakie są – należy dojść do
przekonań prawdziwych. „Samokorekta” dotyczyć więc musi także
metodycznego utrwalania przekonań, czyli dążyć do racjonalnego
ustalania przekonań trwałych, to znaczy opartych na racjach
uzasadnionych obiektywnie. Sama rzeczywistość nie jest opinią
i nie jest tworzona przez opinię badaczy. Peirce wyjaśniał:
Co uważamy za rzeczywistość? To pojęcie musimy mieć wcześniej,
zanim odkryjemy, że coś jest nierzeczywiste, że jest ﬁkcją, tj. zanim
po raz pierwszy się skorygujemy24 .
Por. The objectivity of our knowledge of external reality, [w:] D. Nesher,
Peircean Realism: Truth as the Meaning of Cognitive Signs Representing
External Reality, dz. cyt., s. 241–253.
24
Some Consequences of Four Incapacities: CP 5.311, 1868.
23
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Nie chodzi tutaj rzecz jasna o jedno spośród wielu pojęć, jakie
człowiek nabywa, ale o rodzaj doświadczenia, które pozwala mu
rozstrzygać między tym, co rzeczywiste, a tym, co ﬁkcyjne.
Rola społeczności w badaniach
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Społeczność jest nie tylko warunkiem uzyskania poznania
rzeczywistości, ale nade wszystko warunkiem rozpoczęcia samego
procesu badawczego. Nie stoi w sprzeczności do tego stwierdzenia
konstatacja, że społeczność taka może dopiero zaistnieć, czyli że
jej faktycznie nie ma. Dzieje się tak często w przypadku pracy
pionierów, którzy dopiero pociągają za sobą innych.
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W końcu, jeśli coś rzeczywiście jest, to jest tym, co może być
ostatecznie poznane w idealnym stanie pełnej informacji – tak więc
rzeczywistość zależy od ostatecznej decyzji wspólnoty; myśl jest tym,
co jest, tylko na mocy relacji do przyszłej myśli, która jest w swoim
znaczeniu taka, jak myśl z nią identyczna, choć bardziej rozbudowana.
W ten sposób istnienie myśli teraz zależy od tego, co będzie później;
tak więc jest to istnienie tylko potencjalne, zależne od przyszłej myśli
tej społeczności25 .
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Intuicje te naprowadzają na konieczność hermeneutycznego
czytania wyników badań, uzgadniania twierdzeń z historią badań,
to z jednej strony, a także, z innej strony, odczytywania tej samej
myśli w późniejszych rozstrzygnięciach teoretycznych, przyjmując,
że bieg myśli zmierza ku pełni sensu.
Ponadto badacz, zanim osiągnie dojrzałość i samodzielność
w postępowaniu naukowym, kontynuuje swoje prace w ramach
wyznaczonych mu przez wiedzę i osiągnięcia innych. Przyczynia
się on do rewizji poglądów na dany temat, wnosi nowe spojrzenie,
a interpretując dawne poglądy, próbuje wyrazić ich prawdę
w języku epoki, w której żyje. Każde kolejne pokolenie posiada
więcej informacji, lecz nie znaczy to jeszcze, że samo jest
lepiej poinformowane. Niemniej jednak z perspektywy czasu
łatwiej można ocenić, w jaki sposób w dawnych poglądach –
„reprezentacjach” następowały rozstrzygnięcia, dla jakich racji
oraz kiedy pod wpływem różnorakich czynników niekorzystnych
i tymczasowych przyjmowano błędne tezy jako prawomocne itd.
Ten właśnie wymiar czasowy miał na myśli Peirce, gdy pisał, że
25

Some Consequences of Four Incapacities: CP 5.316–317, 1868.
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„istnienie myśli teraz zależy od tego, co będzie później”. I można
się z tym zgodzić, dodając, że ma to być ta myśl, której– choć
w sposób nie dość jasny i wyraźny – oczekiwały już wcześniejsze
pokolenia.

ie

Człowiek, ponieważ jego osobne istnienie ujawnia się jedynie przez
niewiedzę i błąd, jak długo pozostaje poza społecznością i daleko od
tego czym on i oni być powinni, jest jedynie negacją.
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[. . . ] pyszny człowiek,
nie znając wcale, czego całkiem pewien
– lustrzanej swej istoty (ang. glassy essence)26 .
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Komentując prace Peirce’a, Mary Mahowald wyjaśnia, że
osiąganie przez badacza samoświadomości dokonać się może
jedynie w kontekście społecznym; ujawnia się wówczas źródło
błędu i ignorancji, rzadko natomiast coś pozytywnego27 . Czy
błąd ten, to bycie jedynie negacją, może być skorygowany,
gdy pozostaje się poza społecznością? A w większym jeszcze
stopniu, gdy pozostaje się daleko od tego, czym się być powinno
i czym powinna być sama społeczność? Wydaje się, że odpowiedź
pośrednia będzie tu bardziej odpowiednia. Otóż, zdaniem Peirce’a,
który mówi o człowieku jako lustrzanej istocie, błędy te są
potencjalnie korygowalne jedynie we wspólnocie poszukiwaczy,
w oddziaływaniu jednych na drugich (o różnym typie tych
interakcji powiemy w rozdziale piątym, rozważając metody
utrwalania przekonań).
Karl O. Apel zauważa, że wyrażenie „poznawalne na dłuższą
metę”, czyli w działaniu dalekosiężnym (ang. in the long run),
jest przezwyciężeniem apriorycznej tezy Kanta o „niepoznawalnej

Some Consequences of Four Incapacities: CP 5.317, 1868. W. Shakespeare, Miarka za miarkę, M. Szczubiałka (tłum.), akt II, scena 2. Por. R. Rorty,
Filozoﬁa a zwierciadło natury, M. Szczubiałka (tłum.), Warszawa 1994, s. 43.
27
Por. M.B. Mahowald, Peirce’s Concept of Community: Another
Interpretation, „Transactions”, Lato 1973, Zagadnienia 3, 175–187, s. 176.
Por. T. Komendziński, Semiotyka i modalność, [w:] Studia z ﬁlozoﬁi i logiki,
C. Gorzka, R. Jadczak (red.), Wyd. UMK, Toruń 1997, s. 103. Por. „This
development highlights a socially signiﬁcant aspect of Peirce’s thought in
two doctrines that remain basic: that individuality is illusory and that by
nature man is essentially communal”. – J.P. DeMarco, Peirce’s Concept
of Community: Its Development and Change, „Transactions”, Zima 1971,
Zagadnienia 1, 24–37, s. 35.
26
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rzeczy samej w sobie”. To w tym świetle właśnie stanowisko
epistemologiczne Kanta jest, jak słusznie stwierdza Apel, niczym
innym tylko uznanym arbitralnie aksjomatem. „Poznawalne na
dłuższą metę” oznacza, jak wyjaśnia Potter, że:

ie

Nie ma niczego, co nie może być znane, bo gdyby tak było, byłoby
niewyrażalne i w ten sposób blokowałoby ścieżkę poszukiwań28 .
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Dla Peirce’a problem nie leży widać w tym, czy rzecz jest
poznawalna czy nie w danej epoce lub przez konkretnego badacza
czy społeczność badaczy, ale porusza się on w perspektywie
czasowej znacznie rozleglejszej, nawet tysięcy lat. Korzystając
bowiem z dorobku pokoleń, nasze rozumienie, reprezentacja
rzeczywistości, jest bardziej dokładne i adekwatne, co Peirce
wyraził choćby przez dictum o potencjalnym istnieniu myśli29 .
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Charakter wiedzy, świadomość, pojęcia intelektualne
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Peirce uważał, że ludzka wiedza ma charakter dyskursywny, nie
zaś intuicyjny30 . Przez „intuicyjny” rozumie się tutaj rodzaj bezpośredniego, istotowego wglądu, niezapośredniczonego pojęciowo
poznania, przesłanki, która nie jest wnioskiem. Dyskursywny
charakter poznania dotyczy także stanów wewnętrznych. Peirce
pisał pod koniec życia, potwierdzając niezmiennie diagnozę
z początku swojej kariery:
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Jak długo jest praktycznie pewne, że nie możemy bezpośrednio,
ani nawet z wystarczającą dokładnością pośrednio, obserwować tego,
co przechodzi przez świadomość jakiejkolwiek innej osoby, podczas
gdy dalekie od pewności jest to, że możemy to robić [. . . ] nawet
w przypadku tego, co się dzieje w naszych własnych umysłach,
tak długo o wiele bezpieczniej jest zdeﬁniować wszelkie umysłowe
charakterystyki, o ile to tylko możliwe, w kategoriach ich zewnętrznych
manifestacji31 .

V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 117.
Por. Some Consequences of Four Incapacities: CP 5.316, 1868.
30
Por. V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt.,
s. 112. Por. C. de Waal, The Real Issue Between Nominalism and Realism,
Peirce and Berkeley Reconsidered, dz. cyt., s. 433–434.
31
C.S. Peirce, Szkic w sprawie ulepszania naszych rozumowań pod
względem niezawodności i płodności, [w:] Zaniedbany argument i inne pisma
z lat 1907–1913, S. Wszołek (tłum.), WN PAT, Kraków 2005, s. 150.
28

29
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Wynika stąd, że poznanie jest rodzajem zmiany świadomości,
która może dokonać się tylko za sprawą „zewnętrznej” rzeczywistości, a więc tego, co jest od świadomości niezależne. To właśnie
interakcja z rzeczywistością, której towarzyszy niepokój badacza,
jest motorem zmiany świadomości, a tym samym poszerzania
wiedzy. Powyższa wypowiedź ujawnia stanowisko Peirce’a wobec
Kartezjusza. Peirce twierdził niezmiennie, że istotą umysłu nie
jest świadomość, ale „zewnętrzne manifestacje”, czyli innymi
słowy cel (ang. purpose) lub przyczynowanie celowe (ang. ﬁnal
causation)32 . Stąd racjonalność nie jest dla niego synonimem
kartezjańskiej świadomości, lecz uległości obiektywnym prawom.
Nawet stwierdzenie Kartezjusza cogito ergo sum jak się wydaje
potwierdza to negatywnie, gdyż jest imitacją wnioskowania za
sprawą obecności w wyrażeniu terminu ergo.
Pojawia się tu jeszcze nie lada trudność, a mianowicie taka,
że poznanie u Peirce’a domaga się doświadczanych skutków, czyli
tych „zewnętrznych manifestacji”. Bez nich nie ma mowy o „pojęciach intelektualnych” (ang. intellectual concept), kluczowych dla
Peirce’a koncepcji poznania. Termin „pojęcia intelektualne” Peirce
wyjaśniał następująco:
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Pragmatyzm rozumiem jako metodę ustalania znaczeń, nie wszystkich
idei, ale tylko tych, które nazywam „pojęciami intelektualnymi”,
innymi słowy, takich, których struktura jest nośnikiem racji skorelowanych z obiektywnymi faktami. [. . . ] Pojęcia intelektualne [. . . ] niosą
zasadniczo implikacje dotyczące ogólnego zachowania – czy to istoty
świadomej, czy obiektu nieożywionego; wyrażają więcej niż jakieś
odczucie, ale również więcej niż fakt egzystencjalny33 .
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Innymi słowy, te same doświadczane skutki są podstawą
jednakowych pojęć intelektualnych, bez względu na różnice języka,
kultury czy, mówiąc ogólnie, różnice podstaw interpretacyjnych.
A to, czego skutków nie można doświadczyć, jest tylko bezsensownym żargonem. Nie chodzi jednak o każde pojęcie. Nie jest
to metoda przełożenia umysłu na doświadczane skutki. Peirce
32

Por. P. Skagestad, Peirce’s Inkstand as an External Embodiment
of Mind, „Transactions”, Lato 1999, Zagadnienia 3, 551–562, s. 554. Por.
Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.211, 1902; Por. T.L. Short, Peirce’s
Concept of Final Causation, „Transactions”, Jesień 1981, Zagadnienia 4,
369–383, s. 369.
33
A Survey of Pragmaticism: CP 5.467, 1907.
Koncepcja...3
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zdawał sobie sprawę z tego zarzutu, pisał bowiem: „Pragmatyzm
nie dąży do określenia zjawiskowych równoważników słów i pojęć
ogólnych”34 , dodając, że chodzi mu o zwrot od „metaﬁzycznych
inklinacji orzekania o rzeczach” ku „analizie znaczenia trudnych
słów i pojęć abstrakcyjnych”35 . Ta analiza znaczenia terminów
i pojęć miała doprowadzić do zbudowania metaﬁzyki ugruntowanej
naukowo, której twierdzenia będą racjonalno-krytyczne, co lepiej
rozumie się na tle wydarzeń końca XIX wieku i przemian, jakie
miały miejsce w nauce. Zagadnienie to będzie widoczne również
w schemacie zależności pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy,
którą postulował, a który przedstawimy w dalszej części pracy.
Peirce nie wyrzekł się metaﬁzyki, lecz szukał sposobu na
pogodzenie metaﬁzycznych tez z nauką doświadczalną. Brał przy
tym pod uwagę to, że obydwie były w jego epoce w swoim
stadium początkowym; zresztą tak jak logika, która przez Boole’a
została sformalizowana i poddana krytyce. Peirce postulował
dla „pojęć intelektualnych” tak zwaną regułę trzeciego stopnia
jasności, gwarantującą wyższą pewność niż kryteria Kartezjusza
i Gottfrieda Leibniza, odpowiednio: jasności i wyraźności pojęć
oraz ich adekwatności, które Peirce uważał zresztą za zbyt
radykalne. Utrzymywał przy tym, że „zwyczajne idee pochodzące
z percepcji, które Kartezjusz uważał za strasznie pomieszane, mają
w każdym razie w sobie coś, co prawie całkowicie gwarantuje
ich prawdziwość. Widzieć znaczy wierzyć”36 . Oczywiście, w cytowanym paragraﬁe „widzieć” znaczy widzieć również oglądem
wewnętrznym, teoretycznym, a nie tylko jednym ze zmysłów.
Reguła trzeciego stopnia jasności pojęć, nazywana też po
prostu „regułą pragmatyczną”, odnosiła się do „zewnętrznych
manifestacji”. Peirce prezentował ją następująco: „Rozważ,
jakie praktyczne skutki mógłby pociągnąć za sobą przedmiot
pojęcia, a konsekwencje, jakie z nich wynikają, będą całym tym
pojęciem”37 .
Czym jest pragmatyzm?: CP 5.428, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, [w:]
H. Buczyńska, Peirce, Z. Dyjas (tłum.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1965,
s. 167.
35
A Survey of Pragmaticism: CP 5.464, 1907.
36
Methods for Attaining Truth: CP 5.593, 1903.
37
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.402, 1877. Por. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 81.
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Robert Burch twierdzi, że oznacza to, iż cokolwiek, co ma
treść empiryczną, może być poznane38 . Michael Raposa uważa
natomiast, że praktyczne skutki są tu rozumiane nie tyle jako
zachowanie, ile jako nawyk tożsamy z utrwalonym przekonaniem.
W tym sensie nie zawsze treść empiryczna jest dostępna w stopniu
wystarczającym, a nawet w ogóle, mimo iż coś jest widoczne.
Peirce wypowiada się tu w sensie normatywnym, teoretycznym.
Chodzi bowiem o to, że „znaczenie pojęcia intelektualnego polega
na generalnym sposobie, w jaki może ono wpłynąć na rozmyślne
zachowanie”39 . Podobnie utrzymuje Cheryl Misak, która twierdzi,
że „praktyczne skutki, o których mówi pragmatyzm, to te, jakie
mogłyby się pojawić w wymaganych warunkach, nie zaś te, które
się pojawiają w danej chwili”40 .
Deﬁnicja znaczenia pojęcia intelektualnego oraz reguła trzeciego stopnia jasności pojęć, czy po prostu reguła pragmatyczna,
mają istotne znaczenie dla peirce’owskiej koncepcji przekonania.

ia

Ig

Odkrycie naukowe, fakt, wgląd w rzeczywistość
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Dla ilustracji swoich wniosków dotyczących reguły pragmatycznej Peirce sięgał chętnie do przykładu odkrycia dokonanego
przez Keplera. W postępowaniu Keplera wyraźnie widać heurystyczne, tj. zbieżne w działaniu na dłuższą metę, racjonalno-krytyczne i metodyczne zmierzanie do celu: poznania rzeczywistości;
było ono zakończone sukcesem, czyli, w języku Peirce’a, „ustaniem
niepokoju” uczonego lub po prostu spełnieniem. Kepler osiągnął
swój wynik po przeprowadzonych w ciągu ośmiu lat około
dwudziestu nieudanych próbach, w których usiłował uzgodnić
38
Por. R. Burch, „Charles Sanders Peirce”, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dz. cyt. Por. M.L. Raposa, Habits and Essences,
„Transactions”, Wiosna 1984, Zagadnienia 2, 147–168, s. 149. Por. Critical
Logic: CP 2.664, 1910.
39
Ms 330, [cyt. za:] D.D. Roberts, An Introduction to Peirce’s Proof of
Pragmaticism, „Transactions”, Wiosna 1978, Zagadnienia 2, 120–132, s. 122.
Przypomina to założenia o poznawalności substancji poprzez przypadłości
u Arystotelesa oraz w wykładni doktorów scholastycznych. Por. V.G. Potter,
Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 111; M.L. Raposa, Habits
and Essences, dz. cyt., s. 148–149.
40
C. Misak, Charles Sanders Peirce (1839–1914), [w:] The Cambridge
Companion to Peirce, C. Misak (red.), Cambridge Univ. Press, 2004. To Signor
Calderoni. On Pragmaticism: CP 8.208, 1905.
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precyzyjne wyniki obserwacji Tycho de Brahe, które mogły
potwierdzić bądź zakwestionować ogólny pogląd co do kołowego
kształtu orbity Marsa, ze swoimi obliczeniami. Wyniki swoich
badań często tłumaczył językiem teologicznym, w czym nie
odbiegał znacząco od sobie współczesnych, ale sformułowane
przezeń prawa ruchu planet są pierwszymi matematycznie
sformułowanymi prawami astronomii. Pięćdziesiąt lat później
wyjaśnił je w całościowej teorii dynamiki Izaak Newton.
Przykład odkrycia dokonanego przez Keplera był dyskutowany
również przez twórcę kanonów indukcji, Johna Stuarta Milla,
w jego dziele System logiki. Mill, przeciwnie niż Peirce, odmówił
Keplerowi prawa do nazywania tego odkrycia racjonalnym.
Utrzymywał, że u Keplera nie było żadnego rozumowania, że
dysponując danymi z obserwacji bezpośredniej w postaci punktów
odpowiadających kolejnym miejscom planety albo raczej jej
miejscom pozornym,
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Kepler uczynił ponadto tylko to, że ustalił, jakiego rodzaju krzywą
tworzyć będą te różne punkty, gdy się przyjmie, że zostaną połączone.
[. . . ] Ta operacja myślowa nie była tak łatwa jak obserwacja żeglarza,
który szereg swoich obserwacji, jakie przeprowadził w kolejnych
punktach brzegu, wyraził w ogólnym pojęciu wyspy. Lecz dokładnie
jest to ten sam rodzaj operacji myślowej41 .
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Peirce staje w opozycji do tego stanowiska i wypracowuje
odmienne podejście do badań naukowych w stosunku do twórcy
kanonów indukcji42 . Peirce krytykuje pogląd Milla, zarzucając
mu przede wszystkim ignorancję w astronomii oraz nieznajomość
dzieła Keplera De Motu Stellae Martis, którego lektura, nawiasem
mówiąc, wymaga dużego wysiłku umysłowego43 . Oba stanowiska
różniło to, co stanowi element podstawowy obserwowanych danych
rzeczywistości, to znaczy rozumienie „faktu”44 . Mill twierdził, że
„elipsa była już w tych faktach, nim to Kepler zauważył, podobnie,
J.S. Mill, System logiki, PWN, Kraków 1962, III, 2, § 3.
Por. Logic and Mathematics: CP 4.5, 1898. Por. T.L. Alborn, Peirce’s
evolutionary logic: continuity, indeterminacy, and the natural, „Transactions”,
Zima 1989, Zagadnienia 1, 1–29, s. 4–5; por. D.D. Roberts, On Peirce’s
Realism, „Transactions”, Wiosna 1970, Zagadnienia 2, 67–84, s. 70.
43
Por. General Historical Orientation: CP 1.71, 1896.
44
Ontology and Cosmology: CP 6.67, 1898; por. C. Hookway, The
Idea of Causation: Some Peircean Themes, „Transactions”, Wiosna 1992,
Zagadnienia 2, 261–289. s. 264.
41

42
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jak wyspa była wyspą, nim ją okrążono na łodzi”. Peirce natomiast
– przeciwnie – pisał, że
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Kepler pokusił się o wykreślenie drogi Marsa i ustalenie, ile czasu
potrzebuje planeta dla przebycia różnych odcinków krzywej. Ale
największą chyba jego zasługą w nauce było wpojenie ludziom
przeświadczenia, że tą drogą należy iść, jeżeli chce się udoskonalić
astronomię; nie wystarczy poprzestać na rozważaniach, który system
epicykli jest lepszy, ale należy zasiąść do wykresów i wyjaśnić, czemu
naprawdę odpowiada krzywa45 .
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Pytanie o rzeczywistość poznawalną przez umysł to nie tyle
tworzenie opisów lepszych od innych, czyli w pewnym sensie
mnożenie opinii, ile znalezienie właściwego opisu przez koordynację i krytykę danych. Patrząc przez pryzmat wysiłków Keplera
opisanych przez Peirce’a, można dalej powiedzieć, że miarę
odpowiedzi na pytanie „ jak właściwie jest” stanowi stosunkowo
długo niepokój towarzyszący poszukiwaniu i w końcu, jeśli
wszystko pójdzie dobrze, przeżycie stanu szczególnego zadowolenia
z uzyskania wglądu w rzeczywistość. Powołując się na to odkrycie
wielokrotnie, Peirce podkreślał, że rozumiane heurystycznie, tj.
zbieżnie w długiej perspektywie, dotarcie do rzeczywistości,
przezwyciężenie ﬁkcji, jest możliwe w warunkach podobnych do
tych, jakie doprowadziły Keplera do sformułowania poglądu na
kształt orbity Marsa. I przeciwnie

yr

Człowiek, który uznaje że istnieje prawda, różniąca się od fałszu tym,
że gdy pójdzie się za nią całkowicie, zaprowadzi do celu, a nie na
bezdroża, i będąc o tym przekonany, nie dba o prawdę i od niej stroni,
jest w stanie umysłu godnym pożałowania46 .
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Wypada dodać, że dla celów odkrycia naukowego, czyli pogłębienia wiedzy, potrzebne jest również niejako „uzbrojenie oka”47
pozwalające lepiej sformułować pytania dotyczące rzeczywistości.
Chodzi o to, by uzyskać jakąś rozbieżność między przewidywaniami a wynikami obserwacji, przysłowiowe keplerowskie
osiem minut kątowych. Wówczas dopiero może rozpocząć się

Utrwalanie przekonań: CP 5.362, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 108.
46
Utrwalanie przekonań: CP 5.387, 1877. Por. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 126.
47
Określenie to używane jest dla podkreślenia wykorzystywania w obserwacji przyrządów, np. lunet, okularów czy mikroskopów.
45
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metodologiczna przygoda, heurystycznie pojęte badanie, którego
kresem jest nowy wgląd, nowe utrwalone przekonanie.

Realizm kosmologiczny
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Rzeczywistość jest dynamiczna
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Realizm kosmologiczny, określany też przymiotnikiem „kosmiczny”, to kolejny postulat Peirce’a na temat rzeczywistości.
Carl R. Hausman twierdzi, że zdaniem Peirce’a, rzeczywistość jest
dynamiczna48 . Hausman wyjaśnia tę cechę następująco:
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Należy podkreślić, że Peirce rozumiał rzeczywistość jako dynamiczną,
gdyż funkcjonuje ona jako pozamentalne uwarunkowanie, którego
nie wyczerpują interpretanty czyniące ją inteligibilną. Interpretacja
nie osiąga deﬁnitywnej postaci w określonej myśli o określonym
przedmiocie49 .

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

Przyjmując w dalszych rozważaniach opinię Hausmana, zauważamy jedynie, że nie można przyjąć skończonego rozumienia
rzeczywistości ani wiedzy na temat jakiejkolwiek rzeczy, to znaczy
takiego, w którym nie byłoby miejsca na dopowiedzenia i korektę.
Czymś zgoła innym jest wyznaczanie pewnych progów ujmowania
przedmiotu, które znajdą swój konkretny kształt w triadyczno-trychotomicznej klasyﬁkacji klas znaków u Peirce’a oraz w tak zwanej
generalizacji. W ramach kanonicznych klas znaków rzeczywistość
da się rozpatrywać jako uniwersum rządzone obiektywnymi
prawami. Sam Peirce przyjął tę perspektywę ostatecznie jakieś
dwadzieścia lat po ukazaniu się jego sztandarowych, kluczowych
dla naszej pracy, artykułów: Utrwalanie przekonań oraz Jak
uczynić nasze myśli jasnymi?. W świetle stanowisk badaczy
przeszłych można dostrzec wzrost zrozumiałości uniwersum.
W jakimś niekończącym się procesie zmierzania do idealnej
C.R. Hausman, Charles Peirce’s Evolutionary Realism as a Process
Philosophy, „Transactions”, Zima – Wiosna 2002, Zagadnienia 1/2, 13–28. Por.
C. Hausman, D.R. Anderson, The Telos of Peirce’s Realism: Some Comments
on Margolis’s „The Passing of Peirce’s Realism”, dz. cyt., s. 829; por. np.
General and Historical Survey of Logic: CP 2.138, 1902.
49
C.R. Hausman, Charles Peirce’s Evolutionary Realism as a Process
Philosophy, dz. cyt., s. 14.
48
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formy, czegoś w rodzaju idei platońskich, da się wyróżnić stopnie
generalizacji, czyli progi rozumienia tegoż uniwersum50 . Zdaniem
Burcha:
Peirce rozumiał faktyczny, dany stan uniwersum jako zbiór przesłanek
wnioskowania, jego zaś późniejszy stan jako wynik tegoż wnioskowania51 .
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Można się zgodzić ze stwierdzeniem Burcha, jeśli przyjąć, że chodzi
o poprawne wnioskowania logiczne. Te jednak nie są tak częste, jak
można by oczekiwać. Historia nauki zna przykłady poprawnego
rozumowania, które pozwoliło poznać coś z tej rzeczywistości, jaka
na nas oddziałuje, i często nieodwracalnie zmienić powszechne
przekonania zdroworozsądkowe (ang. common-beliefs). Tak było
z teorią grawitacji Newtona, która zastąpiła teorię Arystotelesa.
W tym sensie Peirce uważał, że każde odkrycie naukowe, które
przetrwa tylko kilka pokoleń, odsłania jakąś skazę w logicznym
rozumowaniu danej epoki, w której miało miejsce. Znaczący postęp
w nauce jest bowiem, według niego, zależny od rozwoju logiki52 .

de

Sądy logiczne a rzeczywistość
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Powiedzieliśmy już, że relacja między umysłem a rzeczywistością wyznaczona jest przez pojęcia, które w terminologii
Peirce’a noszą nazwę „pojęć intelektualnych”. Deﬁniowaliśmy je
jako: „takie, których struktura jest nośnikiem racji skorelowanych
z obiektywnymi faktami”. Zdaniem Peirce’a, istnieje ścisły związek
między przekonaniami a pojęciami intelektualnymi. Mówiąc
krótko, w pragmatycznej teorii Peirce’a przekonanie to znaczenie
pojęć intelektualnych. Jay Zeman słusznie stwierdza zatem, że
dla Peirce’a logika jest nauką o umyśle, teorią umysłu, o ile
umysł ten ujawnia swoje funkcjonowanie w użyciu znaków. Zeman
pisze: „Peirce utrzymywał, że wszelka myśl jest działaniem na
Por. General Historical Orientation: CP 1.16, 1903; Por. np. Ontology
and Cosmology: CP 6.194, 1898.
51
R. Burch, „Charles Sanders Peirce”, [w:] The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, Zima 2006, E.N. Zalta (red.), URL=<http://plato.stanford.
edu/archives/fall2006/entries/peirce/>.
52
Por. Utrwalanie przekonań: CP 5.363, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 109.
50
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znakach”53 . Stąd też logika, mówiąc ogólnie, jest dla Peirce’a
nauką o znakach (ang. semeiotic), nauką o prawach trwałego
ustalania przekonań. Zeman stwierdza:
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Logika może być zdeﬁniowana jako nauka praw trwałego ustalania
przekonań. Stąd logika właściwa byłaby tą doktryną warunków
określania trwałych przekonań, która pozostaje w zależności od
całkowicie niewątpliwych obserwacji oraz matematycznej, to jest
diagramatycznej czy ikonicznej myśli54 .
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Taka logika – semiotyka musi składać się z trzech części,
co przypomina scholastyczny podział na: termin, sąd logiczny
i wnioskowanie55 . Pierwsza część dotyczy studium przekonań jako
przekonań, niezależnie od języka, w jakim są one wyrażone, ale
też niezależnie od ich trwałości. Peirce pisał, że „obejmuje to,
co Duns Szkot nazywał gramatyką spekulatywną”56 . Dopiero,
gdy poziom gramatyki spekulatywnej jest osiągnięty, możliwa
jest druga część, czyli krytyka, to znaczy logika właściwa. Jej
zadaniem jest określenie warunków, jakie będzie musiał spełnić
sąd logiczny, tak by odpowiadał on rzeczywistości, to znaczy
żeby wyrażone przezeń przekonanie było trwałe. Jednak ani
logika właściwa, ani nawet logika obiektywna, zwana przez
Peirce’a również metodeutyką czy retoryką spekulatywną, nie
służą funkcji sądzenia (do takiej roli chciał logikę sprowadzić
Kant). Dodajmy, że nie służy ona także ustalaniu celu działania.
Logika obiektywna (metodeutyka, retoryka spekulatywna) stanowi
natomiast „studium tych ogólnych warunków, przy jakich problem
może być rozwiązany, oraz tych, przy których z jednego pytania

Por. J.J. Zeman, Peirce’s Philosophy of Logic, „Transactions”, Zima
1986, Zagadnienia 1, 1–23, s. 1. Por. np. Existential Graphs: CP 4.551, 1905.
54
The Regenerated Logic: CP 3.429, 1896.
55
Por. S. Paavola, Abduction through Grammar, Critic, and Methodeutic,
„Transactions”, Wiosna 2004, Zagadnienia 2, 245–271, s. 249–251.
56
The Regenerated Logic: CP 3.430, 1896. Tu Peirce się mylił, autorem
Gramatyki spekulatywnej był Tomasz z Erfurtu (De modis signiﬁcandi sive
grammatica speculativa). Podobny błąd popełnił M. Heidegger w pracy Die
Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, odnosząc się do tego
samego dzieła. Por. A.R. Perreiah, Peirce’s Semeiotic and Scholastic Logic,
„Transactions”, Zima 1989, Zagadnienia 1, 41–50, s. 44.
53
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wynika inne”57 . Bense uogólnia to stwierdzenie, mówiąc, że logika
obiektywna jest „teorią wszelkiego rodzaju znaków”58 .
Logik nie interesuje się według Peirce’a tym, przez jakie
procesy mentalne powstają argumenty. „Logika nie dotyczy pojmowania, aktów umysłu, faktów dotyczących intelektu; daleka jest
od psychologii empirycznej”59 . Peirce oponował otwarcie przeciw
odwoływaniu się do psychologii w logice czy wręcz opieraniu logiki
na psychologii60 . W przeciwieństwie do psychologicznej szkoły
niemieckiej uważał on, że logika jako nauka
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nie może być zredukowana do materii wrażeń. Nie można uważać racji
za ostatecznie uzasadnioną, opierając się jedynie na instynktownym
odczuciu, że tak właśnie jest, czy też na przymusie, by sądzić
w określony sposób, ani też odwoływać się do intuicji61 .
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Szczególnie widoczne stanie się to w tezie o dyskursywnym charakterze ludzkiego poznania i wiedzy, o której już wspominaliśmy.
Peirce obstawał przy odróżnieniu „logicznego następstwa” od
„obecności przymusu myśli”. Uniemożliwienie wyboru bowiem,
jak ma to miejsce w drugim przypadku, czyni poznawanie
praw, a więc utrwalanie przekonań, całkowicie niemożliwymi.
Poza wspomnianą szkołą niemiecką stanowisko psychologiczne
reprezentował właśnie J.S. Mill. Peirce pisze:

Tamże.
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 60.
59
W 1:164, W 1:361 [cyt. za:] P. Forster, Kant, Boole and Peirce’s Early
Metaphysics, Synthese 113: 43–70, 1997, s. 50–51.
60
Por. np. Lectures on Pragmatism: CP 5.28, 1903; por. P. Forster,
The Logic of Pragmatism: A Neglected Argument for Peirce’s Pragmatic
Maxim, „Transactions”, Zima 2003, Zagadnienia 4, 525–555, przyp. 7. „Na
przykład Schroeder, Sigwart, Wundt, Schuppe, Erdmann, Bergmann, Glogau,
Husserl. Peirce przeciwstawia tej grupie «angielskich logików»: Boole’a, De
Morgana, J.S. Milla, Venna (por. Why Study Logic). Peirce jest bardzo
krytyczny w stosunku do J.S. Milla ze względu na jego tendencję do
psychologizowania (Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.39–51,
1902.)”. – V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, Univ. of
Massachusetts Press, Amherst 1967, przyp. 2.
61
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.155n; 2.19; 2.39–51,
1902. The Regenerated Logic: CP 3.432, 1896. V.P. Potter, Charles S. Peirce.
On Norms and Ideals, dz. cyt., s. 9.
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To właśnie J.S. Mill nalegał, by to, jak powinniśmy myśleć,
było zagwarantowane nie w inny sposób, jak przez poznanie tych
psychologicznych praw, które uczą nas, jak trzeba myśleć62 .

Tę i tego typu koncepcje Peirce odrzucał, twierdząc, że:
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Logika zależy od pewnych faktów doświadczenia, pomiędzy którymi są
fakty dotyczące ludzi, nie zależy jednak od teorii dotyczącej ludzkiego
umysłu ani teorii wyjaśniającej fakty63 .

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

W przeciwieństwie do Milla, Peirce wysuwał żądanie, aby wszelkie
operacje umysłowe sprowadzić do zasad poprawnego rozumowania, to znaczy, by człowiek panował zarówno nad przesłankami
poprzez ich uznawanie, jak i nad samym procesem przechodzenia
od przesłanek do konkluzji; miał to być proces rozmyślny,
rozważny, świadomy i samookreślany (ang. self-control), czy jak
pisał: controlled by thinker’s self, to znaczy samostanowiony. Nie
chodzi tu jedynie o „władzę nad tym, co się robi w danym
momencie”64 . Peirce wyliczał jako części samostanowienia między
innymi 1) rozważanie tego, co by było, i w konsekwencji
przewidywanie oraz 2) naukową metodę utrwalania przekonań65 .
W działaniu samostanowionym, czyli bez „obecności przymusu
myśli”,
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wszystko musi być w pełni świadome i mieć podstawę w krytycznej
reﬂeksji. Logika jest tu konieczna, aby podzielić wnioskowania na
części, sprawdzić, czy są do utrzymania, pomyśleć, jak je wzmocnić,
rozważyć wreszcie, według jakich metod postępować dalej66 .
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W ten sposób zbiegają się ze sobą trzy postulaty realizmu
pragmatycznego. Po pierwsze, twierdzenie o transcendentnym
charakterze realizmu, a więc niezależności od tego, czy coś się
uważa za rzeczywiste czy nie, która zakłada postawę opanowania
znaczeń pojęć, dalej świadomość własnych przekonań oraz
krytyczną reﬂeksję. Po drugie, twierdzenie dotyczące metodologicznego wymiaru realizmu, którego rdzeniem jest samokorygująca
metoda, oraz po trzecie, twierdzenie realizmu kosmologicznego,
62
63
64
65
66

General and Historical Survey of Logic: CP 2.47–51, 1902.
Lectures of Pragmatism: CP 5.110, 1903.
To F.C.S. Schiller, On Pragmatism: CP 8.320, [b.d.].
Por. V.M. Colapietro, Inwardness and Autonomy, dz. cyt., s. 492.
Philosophy of Mind: CP 7.449, 1893.
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w którym podkreśla się istnienie kresu badania, osiąganie progów
rozumienia, czyli generalizacji67 . Przekonania utrwalone w trzech
wymiarach, na trzech poziomach logiki – semiotyki, czyli:
gramatyki spekulatywnej, logiki właściwej oraz logiki obiektywnej
lub metodeutyki, miałyby być tożsame z prawami natury, z tym,
co rzeczywiste i obiektywne.

67

O Peirce’a koncepcji generalności, percepcji i ciągłości, por. C. Hookway, Peirce, Routledge, London and New York 1992, s. 172–180 i 271–275.
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Doświadczenie a przekonanie
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Doświadczenie jako eksperyment
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Peirce pojmował doświadczenie w sposób eksperymentalny,
dlatego musiało być ono przede wszystkim powtarzalne, to
znaczy możliwe do powtórzenia przez innych. Na taką koncepcję
doświadczenia złożyła się niewątpliwie praktyka, jaką wyniósł
w ciągu 30 lat z pracy w służbach nadzoru, U.S. Coast and
Geodesic. Nie bez znaczenia jest tu także czas, jaki spędził
w laboratorium chemicznym. Peirce pisał o sobie:
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Od czasu kiedy byłem zdolny myśleć aż do chwili obecnej, przez około
czterdzieści lat, sumiennie i bez ustanku zajmowałem się studiowaniem
metod badawczych, zarówno tych uprawianych aktualnie, jak i tych,
które winny być wprowadzone. Przez dziesięć lat, zanim rozpoczęły
się te studia, pracowałem w laboratorium chemicznym1 .
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Praca laboratoryjna wycisnęła zasadnicze piętno na poglądach
Peirce’a na metodę naukową. Oparcie się na doświadczeniu, którego częścią składową był przygotowany teoretycznie eksperyment,
było już w tych czasach zwyczajnym sposobem postępowania,
wdrażania się poprzez ćwiczenia w to, co było faktycznie praktykowane przez specjalistów2 . Novum w postępowaniu chemików
od czasów Antoine’a de Lavoisiera polegało, zdaniem Peirce’a, na
wniesieniu myśli do laboratorium, na literalnym przekształceniu
alembików i kolb w narzędzia myśli, dając nową koncepcję myślenia
Principles of Philosophy: CP 1.3, 1897.
Por. J.J. Fitzgerald, Peirce’s Theory of Inquiry, „Transactions”, Jesień
1968, Zagadnienia 3, 130–144, s. 142–143.
1

2
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jako czynności, którą należało wykonywać, mając oczy otwarte oraz
manipulując realnymi rzeczami, a nie słowami i fantomami3 .
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Eksperyment był więc czymś realnym, manipulacją rzeczywistymi
przedmiotami w kontrolowanym, tj. teoretycznie wyznaczanym,
zakresie. Peirce wyznawał, że gdy „długi i skomplikowany proces
chemiczny przeprowadzony z wielką cierpliwością w praktyce
kończył się ﬁaskiem, zamiast dać określony efekt”, doświadczalnik
musiał rozpocząć teoretyczną pracę wprowadzania zmian, na
przykład dotyczących procentowego udziału składników danych
substancji chemicznych, i marzyć, że może tym razem się uda.
I tak aż do czasu, kiedy „wreszcie mógł ogłosić, że marzenie stało
się faktem”4 . Innymi słowy, do czasu aż zaszło to, co przewidział
on w swojej teoretycznej pracy. Peirce w takich oto słowach
charakteryzował ludzi swego pokroju:
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Oczywiście żaden człowiek nie reprezentuje w pełni cech charakterystycznych dla danego typu ludzi: nie jest typowym doktorem
lekarz, którego co dzień widzimy, przejeżdżając powozem, tak jak nie
jest typowym pedagogiem nauczyciel, którego spotykamy w pierwszej
z brzegu klasie. Jeżeli jednak znajdziemy lub na podstawie obserwacji
skonstruujemy w myśli typ przedstawiciela nauk doświadczalnych,
wówczas okaże się, że każde wypowiedziane w jego obecności
twierdzenie bądź zrozumie w ten sposób, iż ilekroć zaprojektuje
się i wykona jakiś eksperyment, tylekroć otrzymamy w wyniku
zjawisko dokładnie opisane, bądź też nie dopatrzy się w ogóle sensu
w wypowiedzianych słowach5 .
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Tak więc dla doświadczalnika sens, znaczenie, pociągają za sobą
możliwość stworzenia eksperymentu celem powtórzenia warunków,
które umożliwiły poznanie. Uchwycenie sensu wymaga stwierdzenia istnienia obiektywnych faktów, a więc prowadzi do powstania
tak zwanych „pojęć intelektualnych”. Ale też, patrząc na sprawy
z innej strony, brak możliwości skonstruowania eksperymentu,
na przykład ze względu na mało precyzyjny opis, uniemożliwi
w ogóle zrozumienie wypowiadanych słów, gdyż zabraknie
„zewnętrznych manifestacji”. Precyzując pojęcie doświadczenia,
powinniśmy mówić raczej o zjawiskach doświadczalnych, choć

3
Utrwalanie przekonań: CP 5.363, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 109.
4
Tamże.
5
Czym jest pragmatyzm?: CP 5.411, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 153.
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dla wygody pozostaniemy w dalszej części pracy przy terminie
– „doświadczenie”; zjawiska doświadczalne czy doświadczenie to
dla Peirce’a określone, teoretycznie znane prawidłowości6 .
Jednostkowe zdarzenie, o ile nie jest typowe, nie ma dla Peirce’a
wartości poznawczej. To właśnie powtarzalność daje możliwość
ujmowania tego, co wspólne oraz istotne w takich zdarzeniach.
Powtarzalność jest warunkiem sine qua non wiedzy.
Doświadczalnicy różnych specjalizacji umieją szybko
rozpoznawać zjawiska występujące w ramach dziedziny, którą
się zajmują. Nie będą im jednak mówić wiele bądź zgoła nic
zjawiska innego typu, niepodpadające pod zakres ich badań. Nie
wszystko zatem, co potocznie określamy mianem doświadczenia,
ma cokolwiek wspólnego z doświadczeniem, o jakim tu mówimy.
Na doświadczenie nakładany jest bowiem przez Peirce’a warunek
przekazywalności wiedzy7 . Chodzi o to, by myśleć i rozumieć
to samo. Ktoś, kto się wdraża, jest na etapie edukacji, „musi
sam powtórzyć moje obserwacje oraz doświadczenia”, zapewniał,
w imieniu kolegów, Peirce, dodając:
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w przeciwnym razie nie zdołam przekazać mu znaczenia; to tak,
jak mówiłbym o wielobarwnym wystroju do człowieka ślepego od
urodzenia8 .

Peirce był z wykształcenia chemikiem, dlatego szczególnie cenił
sobie metody nauk ﬁzycznych. Pisał:
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Najwięcej uwagi poświęciłem metodom nauk ścisłych, byłem w zażyłych relacjach z niektórymi największymi umysłami naszych czasów
w ﬁzyce i miałem pozytywny wkład – choć być może żaden z nich
nie był jakiejś szczególnej wagi – w matematykę, grawitację, optykę,
chemię, astronomię itd. Przesycony zostałem całkowicie duchem nauk
ﬁzycznych9 .

Peirce patrzył na doświadczenie, podobnie jak G. Boole,
przez pryzmat analizy procesu myślenia, to znaczy formalizację
Por. tamże, CP 5.425, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 165.
Por. Three Type of Reasoning: CP 5.168, 1903; por. J.J. Fitzgerald,
Peirce’s Theory of Inquiry, dz. cyt., s. 138–139.
8
Phenomenology: CP 1.286, 1903. Por. D.R. Anderson, Strands of System:
The Philosophy of Charles Peirce, Purdue University Press, West Lafayette,
Indiana 1995, s. 38.
9
Principles of Philosophy: CP 1.3, 1897.
6

7
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procesów myślowych. Dla obu prawa logiki były faktycznie
prawami myślenia10 .
Peirce doszedł do wniosku, że „każde [...] [z wielkich dzieł
naukowych – PJ] świadczy w pewien sposób o niedostatkach sztuki
rozumowania w czasach, kiedy zostało napisane. Każdy krok
w nauce był zarazem lekcją logiki”11 . Odziaływanie na przekonania
u tych, którzy się z takimi dziełami zaznajamiali, powodowało
powstawanie nawyków, czyli w konsekwencji – odpowiadających
przekonaniom sposobów zachowania i myślenia o rzeczywistości.
Wyjaśnienie, jakie niosły dzieła naukowe, sprawiało ponadto, że
samo tak zwane „doświadczenie potoczne” było wypierane przez
doświadczenie rozumiane naukowo12 . Sukcesywnie powstające
procesy myślowe zależą niewątpliwie od wcześniej utrwalonych
przekonań oraz odpowiadających im nawyków:
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Ostatecznym rezultatem procesu myślowego jest kształtowanie woli,
do której części składowych myślenie już nie należy; p r z e k o n a n i e
natomiast jest jedynie pewnym stadium procesu myślowego, wynikiem
wpływu myślenia na naszą naturę, wpływu, który będzie z kolei kształtował dalsze procesy myślowe. Istotą przekonania jest wyrobienie
nawyku13 .
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Efektywność myślenia mierzy się, można powiedzieć, stopniem
jego oddziaływania na wolę czy też na zachowanie. Produktem
myślenia jest przekonanie. Ono z kolei jest podstawą formowania
nawyków wyznaczających ramy postępowania. W tym sensie
przekonanie pewnie utrwalone jest uargumentowanym i teoretyczW 1854 roku Boole opublikował swoją najważniejszą pracę, An
Investigation into The Laws of Thought on Which Are Founded The
Mathematical Theories of Logic and Probabilities (Badanie praw myślenia, na
którym oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa), w której
prawa logiki Arystotelesa zostały wyrażone w postaci algebraicznej.
11
Utrwalanie przekonań: CP 5.363, 1877.
12
Wyrażenia języka potocznego, wciąż w użyciu, jak np. „wschód”
oraz „zachód” słońca, są cichymi świadkami tego procesu. Dobrą ilustracją
może być tu „Sprawa Galileusza”, spór dotyczący uzasadnienia prawdziwości
hipotezy heliocentrycznej, tak jak przedstawia go w swej analizie J. Bocheński.
tj. jako konfrontację przekonań stron sporu oraz użytych schematów
wnioskowań – por. J. Bocheński, Logika religii, Wyd. PAX, Warszawa 1990,
s. 67.
13
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.397–398, 1878. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 79.
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nie opracowanym wglądem w rzeczywistość. A ponieważ każdy
wgląd jest fragmentaryczny i można powiedzieć „kontekstowy”,
więc również utrwalone przekonanie jest pewne w odniesieniu
do określonego wycinka rzeczywistości, przy warunkach, w jakich
poznanie się dokonało. Stąd każde przekonanie jest potencjalną
przesłanką późniejszych procesów myślowych.
Misak podkreśla, że Peirce brał na poważnie doświadczenie,
w tym sensie, że „podporządkowywał przekonania doświadczeniu,
które mogło je obalić”14 . Ta zasada metodologiczna jest charakterystyczną cechą jego systemu15 i ma związek z twierdzeniem,
że każda aktualna myśl istnieje tylko potencjalnie, w zależności
od myśli późniejszej. Doświadczenie, przypomnijmy to, jest tu
rozumiane jako powtarzalna prawidłowość natury, dlatego ta
zasada metodologiczna jest, inaczej mówiąc, potwierdzeniem
transcendentnego charakteru rzeczywistości i wtórności myślenia
w porządku ontologicznym.
Peirce proponował metodę szukania prawdy poprzez analizę
tak rozumianych doświadczeń. W odróżnieniu od „prawie każdej
szkoły ﬁlozoﬁcznej swego czasu”16 , metodologicznie rzecz ujmując,
interesował się on jednak nie prawdą, ale błędem17 , czyli
tropieniem ﬁkcji. Punktem wyjścia było doświadczenie dostępne
każdemu, punktem dojścia – „prawda negatywna”, to znaczy
wolność od błędu rozumianego jako ﬁkcja. Odpowiadały tej
prawdzie negatywnej pewne, to znaczy zrozumiałe, inteligibilne
w obrębie doświadczenia, utrwalone przekonania. Ten wybór
metodologiczny podyktowany został wymogami samokorygującej
metody i otwartością na późniejsze doświadczenia. Nie wyklucza
on w żaden sposób uczestnictwa w rzeczywistości i prawdzie ani
nie stoi z tą partycypacją w sprzeczności, gdyż prawdę posiada się
w inny sposób, niż zna się błąd.

14

C. Misak, Pragmatism and The Transcendental Turn, dz. cyt., s. 743.
Por. tamże, s. 767–768.
16
V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt., s. 42.
17
Por. T. Komendziński, Semiotyka i modalność, [w:] Studia z ﬁlozoﬁi
i logiki, dz. cyt., s. 103.
15
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Koncepcja „prius in sensu”
Rozum i zmysły
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Peirce występował bezpośrednio przeciw poglądom nominalistów zarówno tradycji empirycznej, jak i racjonalistycznej18 .
Szczególnie negatywnie odnosił się do nominalizmu sensualistycznego, reprezentowanego w ﬁlozoﬁi przez G. Berkeleya, bezpośredniego spadkobiercę empirysty J. Locke’a. Peirce rozumiał
Berkeleya następująco:
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Na samym początku [Berkeley] stawia tezę (traktowaną jako już
udowodnioną przez Locke’a), że wszystkie obecne w naszym umyśle
idee są po prostu kopiami wrażeń zmysłowych – tak zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Twierdzi, co więcej, że wrażenia zmysłowe mogą
być kopiowane tylko w takich układach, w jakich mogą występować
w bezpośrednim spostrzeżeniu19 .
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Peirce nie negował związku pojęć z tym, co pochodzi od zmysłów,
ale uważał ten związek za bardziej złożony. Podkreślał twórczy
charakter rozumu w powstawaniu pojęć, a także przyjmował
rozróżnienie uniwersum idei i uniwersum aktualizacji, gdzie kopie
wrażeń zmysłowych pełniły ważną, aczkolwiek nie jedyną rolę.
Stąd właśnie teza Berkeleya o prostym związku tego, co myślne,
z tym, co zmysłowe, budziła żywe reakcje Peirce’a. Powrócimy do
tej różnicy, omawiając peirce’owskie kategorie myśli.
Locke, jak zauważył Peirce, żywił jedyny w swoim rodzaju
pogląd na temat pojęć ogólnych20 . W ﬁlozoﬁi nowożytnej pogląd
ten stanowił powrót do konceptualizmu: pojęcia ogólne w umyśle
nie są wrodzone, ale nabyte. Są one, uważał Locke, częścią świata
psychicznego człowieka. Oto przykład typowego stanowiska,
określanego dziś jako „wczesny Locke”. Pisał:
Bo jeśli się bliżej nad tym zastanowimy, przekonamy się, że idee ogólne
są ﬁkcjami i tworami umysłu, z którymi łączą się pewne trudności, i że
18

Wokół pojęcia substancji u Peirce’a na tle tradycji scholastycznej
i nowożytnej – por. V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”,
dz. cyt., s. 107–112.
19
Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.26, 1871.
C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 25.
20
Por. tamże.
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nie zjawiają się tak łatwo, jak skłonni jesteśmy sobie wyobrażać. Czyż
nie trzeba na przykład pewnego wysiłku i umiejętności, aby utworzyć
ogólną ideę trójkąta (a idea ta nie należy przecież do najbardziej
oderwanych, pojemnych i trudnych), bo przecież nie może on być
ani ostrokątny, ani prostokątny, ani równoboczny, ani równoramienny,
lecz na raz wszystkim tym i niczym. Idea ta jest istotnie czymś
niedoskonałym, co istnieć nie może; jest ideą, w której są ze sobą
połączone pewne części składowe kilku różnych i niedających się ze
sobą pogodzić idei21 .
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Czyżby Locke w tej sprawie kierował się zasadą, że nie może istnieć
to, czego nie da się niesprzecznie pomyśleć? Pytał on o to, w jaki
sposób powstają i czym są idee rzeczy, oraz szukał odpowiedzi na
gruncie psychologicznym. Peirce uważał, że stanowisko Locke’a, iż
idea trójkąta musi opierać się na obrazie konkretnego trójkąta,
nie miało podłoża logicznego. Zakładany związek przyczynowy
pomiędzy ideą a tym, co pochodziło od zmysłów (i vice versa),
a także zarzucenie pojęć powszechnych, było nominalistyczną
ﬁkcją.
Peirce odrzucał też formułę esse est percipi, tj. „być znaczy
być postrzeganym” Berkeleya, dla którego nie istniała obiektywna
rzeczywistość, a jedynie świat doznań i wrażeń. W swoim
komentarzu do stanowisk empiryzmu Locke’a i Berkeley’a Peirce
ograniczył się do konstatacji, że nie można zaprzeczyć, iż
„formułowane są zdania ogólne o trójkątach, które to zdania są
albo prawdziwe, albo fałszywe”22 .
Swoją koncepcję poznania Peirce oparł na trzech zasadach,
znanych już w starożytności:

Co
p

— wyrażeniu Nihil est in intellectus quod non prius fuerit
in sensu (Nie ma niczego w umyśle, czego wcześniej nie
byłoby w zmysłach), które zapożyczył z tradycji sięgającej
Arystotelesa. W księdze O duszy czytamy między innymi: „nikt

J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, B.J. Gawecki
(tłum.), PWN, Kraków 1955, t. II, ks. IV, rozdz. 7, art. 9, s. 301–302. Por.
Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.26, 1871. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 26.
22
Pragmatism and Abduction: CP 5.181, 1903; Fraser’s Edition of
the Works of George Berkeley: CP 8.25, 1871. C.S. Peirce, Wybór pism
semiotycznych, dz. cyt., s. 24–25; Some Consequences of Four Incapacities:
CP 5.299, 1868.
21
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bez postrzeżeń zmysłowych nie może niczego się nauczyć ani
niczego pojąć”23 ,
— uznaniu ścisłego związku pomiędzy percepcją a powszechnikami (w pracy tej nie rozróżniamy percepcji i sądu
percepcyjnego, używając tych terminów zamiennie)24 ,
— twierdzeniu, że „ogólność jest obecna w sądach percepcyjnych,
ponieważ te ostatnie nie są niczym innym, jak tylko granicznym
przypadkiem sądu abdukcyjnego (EP 2: 229)”, z zastrzeżeniem
Christophera Hookwaya, że według Peirce’a jest możliwe
uchwycenie jakiegokolwiek sensu danych zmysłowych25 . Uwaga
ta, podkreślić należy, nie jest znowu tak oczywista.
Jeśli chodzi o pierwszą zasadę, to Peirce wyjaśniał, że
używał „tego wyrażenia w sensie nieco innym niż Arystoteles”26 .
Arystoteles, w przywołanym przez Peirce’a fragmencie, stwierdzał:
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Streszczając dotychczasowe rozważania o duszy, powtórzmy raz
jeszcze, że dusza jest w jakiś sposób wszystkim, co istnieje. Wszystko
bowiem, co istnieje, może być przedmiotem postrzeżeń lub myśli:
wiedza jest w jakiś sposób identyczna z przedmiotami wiedzy,
a postrzeżenie z przedmiotami postrzeżenia. Jak to się dzieje? To
właśnie należy zbadać27 .
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Peirce zgadzał się z Arystotelesem co do związku wiedzy
z przedmiotami wiedzy i podobnie co do postrzeżeń czy w szerszym
sensie percepcji. Czynił jednak z tego użytek bardziej uniwersalny.
Termin „intellectus” rozciągał na każdy możliwy rodzaj poznania,
na przykład poznanie wirtualne, symboliczne czy jakiekolwiek
możliwe, ustalając fakt poznawczy jako relację dowolnego typu,
odniesioną do prawidłowości natury.
Z kolei „in sensu” jest tym, czego może doświadczyć każdy,
jeśli spełni określone warunki, dodajmy: warunki określone przez
rzeczywiste doświadczenie. Jeśli raz możliwe było uzyskanie
Arystoteles, O duszy, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. 3., P. Siwek
(tłum.), PWN, Warszawa 1992, ks. III, rozdz. 8.
24
Dyskusję tego złożonego problemu w ﬁlozoﬁi Peirce’a podejmuje np.
C.R. Hausman, In and Out of Peirce’s Percepts, „Transactions”, Lato 1990,
Zagadnienia 3, 271–309.
25
Por. C. Hookway, „. . . a sort of composite photograph”: Pragmatism,
Ideas, and Schematism, „Transactions”, Zima – Wiosna 2002, Zagadnienia 1/2,
29–45, s. 37.
26
Por. Pragmatism and Abduction: CP 5.181, 1903.
27
Arystoteles, O duszy, dz. cyt., ks. III, rozdz. 8.
23
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pojawienia się pewnych fenomenów, to nie wydaje się niczym
zaskakującym oczekiwanie powtarzalności tego, co zostało doświadczone28 . Wyrażenie „in sensu” Peirce przeniósł na sąd
percepcyjny, czyli na początek wszelkiego krytycznego myślenia29 .
Nie chodzi tu, jak wspominaliśmy, o jakiekolwiek doświadczenie,
zwłaszcza potocznie rozumiane, ale o doświadczenie reprezentatywne, informujące o pewnej prawidłowości – dopiero takie
doświadczenie stanowi źródło poznania dla intellectus.
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W wykładach z pragmatyzmu, prowadzonych w 1903 roku,
Peirce mówił, że trudno jest wyznaczyć linię demarkacyjną
pomiędzy sądem percepcyjnym a rodzajem wnioskowania zwanym
a b d u k c j ą. Choć obie, zarówno percepcja, jak i abdukcja, są
źródłem pierwszych przesłanek, to jednak różnią się tym, że sądy
percepcyjne są akrytyczne i nie pociągają za sobą konieczności
wiedzy, natomiast sądy abdukcyjne angażują pojęcia oraz teorie30 .
Abdukcja jest rodzajem uzgadniania rozumienia z dostępnymi
danymi. Jest wyborem właściwej hipotezy, która zostanie następnie poddana sprawdzeniu w trójfazowej procedurze naukowej,
o której powiemy w rozdziale piątym, przedstawiając naukową
metodę utrwalania przekonań. Hipoteza zostanie albo przyjęta
jako wyjaśnienie, albo odrzucona. Termin „właściwa” nie oznacza
tu jednak „najlepsza”. Burch precyzuje:
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Abdukcja nie zawsze jest wnioskowaniem prowadzącym do najlepszego
wyjaśnienia, zawsze jednak prowadzi do jakiegoś wyjaśnienia lub
czegoś, co uczyni to, co „było zaskakujące”, jasnym lub zwyczajnym,
gdyż rutynowo nie spodziewalibyśmy się wystąpienia czegoś, biorąc
pod uwagę stan wiedzy przed i po zdarzeniu31 .

Przyjęcie hipotezy jako wyjaśnienia czyni to, co było zaskakujące, jasnym i zwyczajnym, ale niekoniecznie prawdziwym,
przynajmniej nie w pierwszym kroku. Zanim postawi się najlepszą
Por. Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.212–213; CP 1.216, 1902;
Philosophy of Mind: 7.532, [b.d.]; To Lady Welby: CP 8.330, 1904.
29
Pragmatism and Abduction: CP 5.181, 1903.
30
Por. tamże; por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 17–18.
31
R. Burch, „Charles Sanders Peirce”, [w:] The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, dz. cyt.
28
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hipotezę, mija zazwyczaj wiele czasu, w którym testuje się liczne
sugestie abdukcyjne. Samo doświadczenie musi być, nazwijmy to
roboczo, „modyﬁkowalne” zarówno w sensie sprawdzania hipotez,
jak i zwracania uwagi na to, co jest jego reprezentatywnymi
skutkami. Trzeba nauczyć się zwracać uwagę na to, co istotnie
przynależy do faktu, nawet jeśli pozostaje się przez długi czas
z prowizoryczną wiedzą na ten temat.
Ostatnie doświadczenie w szeregu takich modyﬁkacji posłuży
uzyskaniu, można powiedzieć, koniecznych i wystarczających,
czyli danych pewnych „in sensu” oraz sformułowaniu ostatecznej hipotezy w abdukcyjnej fazie, która stanie się podstawą
utrwalonego przekonania. Chodzi o uzyskanie doświadczenia
wzorcowego. Peirce proponował nazywać ostatnie z nich po
prostu doświadczeniem, czyli, innymi słowy, widzieć cały ciąg
wcześniejszych doświadczeń jako niedoskonałe przypadki tego
jednego doświadczenia.
Dane zmysłowej percepcji są niezbędne dla pojęć i myśli.
Na te ostatnie, podobnie jak Boole, Peirce patrzył już jednak
z rachunkowego punktu widzenia. W tym sensie na przykład
zdanie „Jeżeli p → q i p, to q” jest ilustracją procesu myśli, a nie
ograniczającym myśl, wydumanym schematem. Ilekroć bowiem
znane jest prawo wiążące p i q oraz uznawana treść przesłanki
p, tylekroć dochodzimy do stwierdzenia, że q.
Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na różnicę między
uznaniem zasady p → q, a uznaniem przesłanki p. Nie wydaje się
słuszne traktowanie pierwszej z przesłanek jako przynależącej do
metapoziomu, niemniej jednak czymś innym jest uznanie zasady
lub normy, a czymś zupełni innym stwierdzenie stanu rzeczy, co
reprezentuje właśnie p. Ponadto, gdy chodzi o uznanie, to odróżnić
należałoby również, jak to czyni na przykład Dąmbska, sytuacje,
gdzie uznanie p wyklucza bądź też dopuszcza współistnienie
nie-p32 .
Przypomnijmy, że pragmatyzm był dla Peirce’a teorią znaku
(semeiotic), czyli właśnie szeroko rozumianą logiką. Pisał on:
Zacznijmy od tego, że każde pojęcie i każda myśl wykraczająca poza
bezpośrednią percepcję jest znakiem. Do tego doszli już Leibniz,
Por. I. Dąmbska, La théorie du jugement de M. Edmond Goblot, Société
des Sciences et des Lettres, Léopol 1930, s. 7 oraz s. 23–24.
32
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Berkeley i inni przed prawie dwoma wiekami. Użycie słowa λόγος
pokazuje, że Grecy, zanim rozwinęła się nauka gramatyki, nie umieli
ujmować myśli z innego punktu widzenia33 .
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Powiedzieliśmy już, że znaczenia pojęć intelektualnych to przekonania oraz że związek myśli z rzeczywistością transcendentną
jest określany w abdukcyjnej sugestii. Peirce podzielał pogląd,
że pojęcia, które w jego teorii nazywane są intelektualnymi,
oraz myśli, które zdolne są utrwalić przekonania, są znakami.
Pojęcia i myśli nie są prostymi kopiami danych pochodzących
z bezpośredniej percepcji. Związek ten należy przedstawić w formie
z n a k u, który to termin znany jest już od starożytności.
Szczegółowej analizie znaku u Peirce’a poświęcona będzie część
druga niniejszej pracy.
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Związek wiedzy z danymi zmysłowymi
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Dla dalszych naszych rozważań istotne jest stwierdzenie, że
Peirce postuluje ścisły związek pomiędzy sensem i istotą myślenia
a utrwalaniem przekonań. Peirce pisał:

Co
p

yr

Proces myślowy może mieć oczywiście przypadkowe skutki uboczne,
może na przykład sprawiać przyjemność. Wśród dyletantów zdarzają
się ludzie, którzy do tego stopnia uczynili sobie z myślenia
przyjemność, że sama myśl, iż zagadnienie, którym się aktualnie
bawią, mogłoby zostać rozwiązane, wprawia ich w gniew, a odkrycie
rugujące ich umiłowaną kwestię – w źle ukrywane niezadowolenie.
Takie podejście do myślenia jest jego deprawacją. [...] sens i istota
myślenia, wyodrębnione z innych towarzyszących mu elementów, nigdy
nie mogą być – nawet jeśli samo myślenie jest świadomie wypaczone –
skierowane na inne cele niż utrwalanie przekonań34 .

Można zgodzić się z Peirce’em, że nie każda aktywność umysłu
jest faktycznie myśleniem. Aby aktywność umysłu mogła być
nazwana myśleniem, musi być ona rozważnym, samostanowionym,
33

C.S. Peirce, Pragmatyzm, [w:] Zaniedbany argument i inne. . . , dz. cyt.,

s. 10.
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.396, 1878. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 78.
34
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kontrolowanym procesem myśli, którego końcem jest trwale
ustalone przekonanie. Jak już wspominaliśmy, w opozycji do
metody kartezjańskiej, Peirce postulował, by wyznaczać „wszelkie
umysłowe charakterystyki, o ile to tylko możliwe, w kategoriach
ich zewnętrznych manifestacji”35 . Tak więc:
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Aby całkowicie zrozumieć znaczenie jakiejś myśli, wystarczy ustalić,
jakie reguły postępowania z niej wynikają, albowiem znaczenie
czegokolwiek i wynikające z tego czegoś reguły postępowania to jedno
i to samo. Tożsamość reguły postępowania polega na tym, że powoduje
określone działanie nie tylko w tych warunkach, w jakich powstała,
ale we wszystkich innych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych.
Charakter reguły zależy od tego, kiedy i jak wpływa na nasze
działanie. Co się tyczy kiedy – każdy bodziec działania wywodzi się
z percepcji, co się tyczy jak – celem działania jest doprowadzenie do
jakiegoś odczuwalnego rezultatu. Tak więc u podstaw każdej różnicy
pojęć, nawet najsubtelniejszej, leży coś namacalnego i praktycznego.
Nie ma różnicy znaczenia, która nie byłaby różnicą w praktyce36 .
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Wspomniana reguła postępowania jest więc tożsama
z przekonaniem. W przekonaniu zaś zakodowane jest, można
powiedzieć, określone rzeczywiste i obiektywne doświadczenie.
Innymi słowy: „Rozważmy, jakie praktyczne skutki może
pociągnąć za sobą przedmiot naszej myśli, i te właśnie skutki
będą stanowić treść pojęcia”37 . Reguła ta nie rozwiązuje jednak
dylematu prawdziwości przekonań. Wystarczy tu wspomnieć
znane prawo rachunku zdań mówiące o tym, że z fałszywego
sądu logicznego wynika dowolnie przyjęty wniosek, wyrażone
za pomocą formuły: ¬p → (p → q). O czym zatem mówi
pragmatyczne kryterium jasności pojęć? O możliwości uzyskania
najwyższego stopnia pewności, nawet jeśli przysłowiowe czarne
miałoby być białe. W swoim programowym artykule Jak uczynić
nasze myśli jasnymi? Peirce pisał:
Pierwszą rzeczą, jakiej mamy prawo domagać się od logiki, jest
nauczenie nas, jak uczynić nasze myśli jasnymi; wiedzieć, co się
C.S. Peirce, Szkic w sprawie ulepszania naszych rozumowań pod
względem niezawodności i płodności, [w:] Zaniedbany argument i inne. . . , dz.
cyt., s. 150.
36
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.400, 1878. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 80.
37
Tamże: CP 5.402, 1878; C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz.
cyt., s. 81.
35

57

Doświadczenie a przekonanie

myśli, panować nad znaczeniem słów jest solidną podstawą wielkiej
i znaczącej myśli38 .
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Potrzebna jest pewna miara kontroli nad myślą, panowanie nad
znaczeniem słów, określane tu zwrotem „wiedzieć, co się myśli”.
Tylko wówczas można wiedzieć więcej, to znaczy z tego, co się wie,
wyprowadzić to, czego się nie wie. Nie wszyscy ludzie, zdaniem
Peirce’a, przejawiają taką kontrolę umysłową czy nawet są do
niej zdolni39 . „To, co im przychodzi na myśl, zależy głównie
od instynktu, przyzwyczajenia lub skojarzenia”40 . Nie jest to
jednak rozumowanie, ale instynktowna reﬂeksja. Peirce twierdził:
„Ze wszystkich naszych umiejętności ostatnią, jaką osiągamy, jest
umiejętność wyciągania logicznych wniosków; jest ona bowiem nie
tyle darem przyrodzonym, ile sztuką wymagającą czasu i trudu”41 .
Wielu tymczasem, pisał Peirce, woli pozostawać optymistami
i osobami pełnymi nadziei w większym stopniu niż pozwalałaby
na to logika.
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Przekonanie, o jakim tu mowa, może pozostawać przez całe
życie nieuświadomione, jednak o ile jest prawdziwe, to znaczy
o ile jest rzeczywistym prawem, stanowi to, co reguluje poprawne
rozumowanie. Nawyk (ang. habit), jaki powstaje w wyniku
utrwalania przekonania, przypomina „połączenie w systemie
nerwowym, które sprawia, że zapach brzoskwini wyzwala napływ
śliny”, a jego modyﬁkacja wywołuje „podrażnienie nerwu”42 .
Nasze przekonania wytyczają nasze pragnienia i kształtują nasze
czyny. Assasynowie, czyli wyznawcy Starca z Gór, szli bez wahania
na śmierć na każde jego skinienie, ponieważ wierzyli, że bezwględne

Tamże: CP 5.393, 1878. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz.
cyt., s. 76.
39
Por. Philosophy of mind: CP 7.606, 1903.
40
Tamże.
41
Utrwalanie przekonań: CP 5.359, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 107. Por. tamże: CP 5.366, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt.,
s. 110.
42
Tamże: CP 5.373, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 114.
38
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posłuszeństwo zapewni im wieczną szczęśliwość. Gdyby w to wątpili,
nigdy by tak nie postępowali43 .
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Przekonania są rozumieniem, znaczeniem pojęć intelektualnych,
motorem działania jednak są pragnienia. Można powiedzieć
dalej, że pragnienia wpływają na działanie wewnątrz schematu
wyznaczonego przez przekonania, czyli przez obiektywne ujęcie
rzeczywistości w pojęciach intelektualnych. Tak jest, gdy przekonania są utrwalone metodą naukową, a więc są „logicznym,
ostatecznym normalnym interpretantem”44 .
Przekonania umożliwiają podejmowanie działań „bez wahania”, „na każde skinienie”.
Inny podany przez Peirce’a przykład kształtowania przekonań
pochodzi z czasu amerykańskiej wojny domowej. Peirce pisał:
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Wątpliwość jest zawsze mniej lub bardziej świadoma i najczęściej dotkliwa. Z przekonaniem jest inaczej. Przekonanie jest przez większość
czasu raczej uśpione, im bardziej, tym jest doskonalsze. Człowiek
może pozostać zupełnie nieświadomy swego własnego głębokiego
przekonania i zaskoczyć siebie samego, w chwili niebezpieczeństwa,
własną decyzją działania. Ludzie Północy, jeszcze przed samą wojną
z Konfederacją, nie zdawali sobie sprawy, że wierzyli, iż jedność musi
być utrzymana za wszelką cenę. Faktycznie wydawało im się, że nie
jest to tak ważne. Ich odpowiedź na atak na Fort Sumter – odpowiedź
wskazująca na to, że obojętność utraty Południa byłaby zupełnym
szaleństwem – zdziwiła ich samych. Rozpoznali w swych sercach
głębokie przekonanie, którego nie spodziewali się tam znaleźć45 .
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Wątpliwość rodzi stan niepokoju, zdenerwowania (ang. irritation),
a wywołany nim proces myśli zmierza do ustalenia jakiegoś przekonania celem przezwyciężenia tego nieznośnego stanu. Przekonanie
jako norma działania ma charakter stałości. Wyrażenie „nie
zdawali sobie sprawy, że wierzyli, że jedność musi być zachowana”
wskazuje na to, że zaskoczenie swoim własnym przekonaniem
jest rodzajem nowej świadomości. Jest to odkrycie tego, co było
nieuświadomione, ale wcześniej musiało być świadomie przyjęte
Tamże: CP 5.371, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 114.
Starzec z Gór był głową sekty Assasynów (odłam izmaelitów), powstałej
w roku 1124. Trudniła się ona zabijaniem.
44
Termin „interpretant” znaczy tyle, co nośnik sensu, interpretacji, nawet
pod nieobecność interpretatora.
45
Ms. 596, s. 20–21 – [cyt. za:] P.T. O’Leary, Peirce’s First Property of
Belief, „Transactions”, Lato 1976, Zagadnienia 3, 284–291, s. 285.
43
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jako przekonanie rzeczywiste. Z kolei wyrażenie „za wszelką cenę”
wskazuje na związek tego przekonania z nawykiem, a zatem ma
charakter egzystencjalny i, dodajmy, substancjalny.
Przekonanie a metoda naukowa
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Wydaje się, że przekonanie przedstawione na powyższych
przykładach ma niewiele wspólnego z przekonaniem w nauce.
Jednak nie dla Peirce’a. Sprawa oczywiście nie jest prosta,
co widać na tle pewnej ewolucji, jaką przeszło samo to
pojęcie w jego ﬁlozoﬁi. O ile w przywołanych przykładach
niewątpliwy jest związek przekonania z danymi pochodzącymi
ze zmysłów, o tyle trudno tam dostrzec miejsce i rolę wiedzy
naukowej. Mają one niewiele wspólnego z metodą naukowego
utrwalania przekonań, o której Peirce pisał w eseju Utrwalanie
przekonań w 1877 roku. Przyjrzyjmy się pokrótce zmianom,
jakim podlegała pragmatyczna koncepcja przekonania, będąca
zwieńczeniem naukowej metody utrwalania przekonań.
W odniesieniu do koncepcji przekonania w nauce można
u Pierce’a wyróżnić, zdaniem Hookwaya, trzy okresy. Pierwszy
z nich trwał do mniej więcej 1898 roku.
O’Leary wymienia trzy cechy charakteryzujące pragmatyczne
przekonanie w tym pierwszym okresie: 1) jest się go świadomym,
2) sprawia ono, że ustaje niepokój wywołany wątpliwością
oraz 3) powoduje utrwalenie reguły zachowania, to znaczy
nawyku46 . Pierwsza cecha oznacza, że nawyk nie może się
ustalić bez udziału świadomości. Przekonanie raz utrwalone może
pozostawać „nieświadomym”; chodzi bowiem o to, że będąc
modyﬁkacją świadomości, staje się nawykiem, a zatem również
regułą postępowania. Ze względu na jakąś zmianę, ogólnie rzecz
biorąc, doświadczenia, może pojawić się wątpliwość, która wywoła
niepokój (cecha druga); w każdym razie utrwalenie nawyku
(cecha trzecia), jako odpowiedź na krytykę, nie musi być jego
radykalną zmianą. Zarówno bowiem krytyka, jak i przekonanie są
tu widziane jako racjonalne poznanie. Poznanie, według Peirce’a,
wymaga dotarcia do rzeczywistych i obiektywnych faktów,
bez czego nie ma mowy o pojęciach intelektualnych. Wtedy
Por. P.T. O’Leary, Peirce’s First Property of Belief, „Transactions”,
Lato 1976, Zagadnienia 3, 284–291, s. 284.
46
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też dopiero można mówić o doświadczeniu oraz tak zwanych
„doświadczanych skutkach”, które są podstawą jednakowych
pojęć intelektualnych. To, czego skutków nie można pojąć,
jest tylko bezsensownym żargonem. W pierwszy okres wpisane
są jednak mocno trudności, jakie napotkał Peirce między
innymi z zagwarantowaniem zbieżności przekonania naukowego
w postulowanym działaniu na dłuższą metę. Przez pierwsze
artykuły Utrwalanie przekonań (1877) oraz Jak uczynić nasze
myśli jasnymi? (1878) przebija entuzjazm Peirce’a. Przekonanie
naukowe jest trwałe i pewne, a metoda naukowa jest jedyną
możliwą47 . W późniejszym okresie Peirce zmierzył się z takimi
trudnościami jak: 1) psychologiczne uwarunkowania metody
naukowej, 2) teoretyczne zagwarantowanie zbieżności wnioskowań
na poziomie metodeutyki, czyli logiki obiektywnej, w A Guess at
Riddle (1887–1888), 3) koncepcja kosmologii w Evolutionary Love
(1893) oraz 4) natura znaku w What is Sign? (1894). Trudności
te doprowadziły do chwilowego zerwania z pierwotnie jednolitą
koncepcją przekonania.
W drugim okresie, w latach 1898–1903, Peirce mówił o dwóch
koncepcjach: przekonaniu w sprawach życiowych oraz przekonaniu
w nauce. Hausman, interpretator prac Peirce’a, zaznacza, że
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Człowiek nauki nie jest przywiązany do swoich konkluzji. Nic nie
ryzykuje w stosunku do nich. Jest gotowy porzucić jedną lub
wszystkie, gdy tylko doświadczenie będzie się im sprzeciwiać48 .
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Taką postawę „człowieka nauki” znamionuje nie tyle ostrożność
w utożsamianiu przekonań z konkluzjami metody naukowej,
ile rozróżnienie w obrębie samego przekonania. W sprawach
życiowych człowiek naraża się na ryzyko zwłaszcza wówczas, gdy
działa pod wpływem nawyku, czyli utrwalonego przekonania,
w sprawach wielkiej wagi. W nauce tak nie jest – uważał Peirce
w tym okresie – gdyż nauka nie jest związana z działaniem49 .
Por. Utrwalanie przekonań: CP 5.386, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 125–126. Por. C. Hookway, Belief, conﬁdence and the Method of
Science, „Transactions”, Zima 1993, Zagadnienia 1, 1–33, s. 2.
48
C.R. Hausman, Truth, Rationality, and Pragmatism: Themes from
Peirce, dz. cyt., s. 442; por. J.M. Staab, The Laboratory-Trained Believer:
Peirce on the Scientiﬁc Character of Belief, „Transactions”, Jesień 1994,
Zagadnienia 4, 939–958, s. 946.
49
Por. Methods of Attaining Truth: CP 5.589, 1898.
47
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Niektóre konkluzje w nauce nazywa się „ustalonymi prawdami”,
ale faktycznie są to czysto prowizoryczne twierdzenia nauki50 . Za
prawdę naukową nikt nie umiera, może z wyjątkiem Sokratesa.
Peirce stwierdzał:
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Jest możliwe, że jakieś zdanie tego typu pozostanie przez długi
czas na liście zdań uznawanych. Wciąż jednak może być odrzucone
w przyszłości; i jeśli się tak stanie, to człowiek nauki będzie
zadowolony, mogąc śmiać się z błędu. Nie ma więc w nauce czegoś,
co odpowiadałoby pojęciu przekonania51 .
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Stosunek do prawd naukowych wiąże się z gotowością ciągłego
uczenia się. Pomylić się bowiem znaczy móc nauczyć się czegoś
nowego.
Zerwanie związku przekonania z nauką nie trwało jednak
długo. W trzecim okresie, po roku 1903, Peirce powracał do
spójnej koncepcji przekonania w nieco zmodyﬁkowanej formie.
Pisał:

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

Nie zadowala się on [człowiek nauki] stawianiem kwestii, czy wątpi, ale
obmyśla plan, jak wątpliwość osiągnąć, opracowuje go w szczegółach,
a następnie sprawdza w praktyce, choć może to pociągnąć za sobą
miesiąc wytężonej ciężkiej pracy; dopiero po przeprowadzeniu takiego
sprawdzenia może wypowiedzieć, że przekonanie jest niewątpliwe. Co
więcej, w pełni uznaje, że nawet wówczas może się zdarzyć, że któreś
z jego niewątpliwych przekonań okaże się fałszywym52 .
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W artykule Utrwalanie przekonań, a więc w eseju z pierwszego
okresu, Peirce dyskutował naturę wątpliwości rozpoczynającej
proces myślenia, który zmierzał do utrwalenia niewzruszonego
przekonania. Przekonanie z tego okresu to przekonanie, które
przezwyciężało „żywą wątpliwość” i dlatego było później wobec
danego typu wątpliwości „niezagrożone”. Peirce, gdy chodzi
o utrwalanie przekonań, wyraźnie też odrzucił deﬁnitywnie
metodyczne wątpienie Kartezjusza jako wątpienie oderwane od
doświadczenia.
W tym ostatnim okresie Peirce powraca do tematu tego
właśnie związku przekonania z doświadczeniem. Teraz jednak

Por. R.F. Almeder, Peircean Fallibilism, „Transactions”, Zima 1982,
Zagadnienia 1, 57–66, s. 57–58.
51
The Normative Sciences: CP 1.635, 1898.
52
Issues of Pragmaticism: CP 5.451, 1905.
50
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przekonanie naukowe (sic!), konkluzja testu, ma ujawnić rzeczywistą wątpliwość, a więc spowodować ewentualne powstanie
„żywej wątpliwości”. W tak rozumianym doświadczeniu wyraźnie
założona jest jakaś uprzednia wiedza, teoria, opis lub coś
w rodzaju wyczucia badacza. Przekonanie formułowane jest
negatywnie jako przekonanie „wolne od błędów”53 . Komendziński
zauważa, że w punkcie tym Peirce różni się zasadniczo od
naszej rodzimej tradycji, tradycji Romana Ingardena i Szkoły
Lwowsko-Warszawskiej54 . Stwierdza on:
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Ingarden oraz wszyscy uczniowie Twardowskiego chcieliby nam
powiedzieć coś o prawdzie, natomiast Peirce’a interesuje błąd. Jak
możliwy jest błąd? W perspektywie ontologicznej jest to pytanie o to,
dlaczego możliwość nie realizuje się jako konieczność55 .
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Perspektywę, w jakiej porusza się Peirce, znajdujemy już u Platona. Zdaniem Dąmbskiej, Platona teoria „ψεῦδος” wiąże logikę
z ontologią oraz aksjologią. Platon dopuszczał sąd fałszywy56 ,
gdyż uważał, inaczej niż Parmenides, że istnieją byty nie
w pełni rzeczywiste, złudne lub ﬁkcyjne, które brane są za byt
prawdziwy57 .
Por. The Three Kinds of Goodness: CP 5.127, 1903.
O związkach Peirce’a z logiką w Polsce por. np. H. Hiż, Peirce’s
Inﬂuence on Logic in Poland, [w:] Studies in the Logic of Charles Sanders
Peirce, N. Houser, D.D. Roberts, J.V. Evra (red.), Indiana Univ. Press, 1997.
55
T. Komendziński, Semiotyka i modalność, [w:] Studia z ﬁlozoﬁi i logiki,
dz. cyt., s. 103. Por. J.E. Broyles, Charles S. Peirce and the Concept of
Indubitable Belief, dz. cyt., s. 77.
56
„Fałszywość według Platona jest atrybutem sądu, zdania w sensie
logicznym; sąd fałszywy to ten, który stwierdza, że nie istnieje to, co istnieje,
lub istnieje to, co nie istnieje. [...] Dodajmy, że według Platona sąd to tyle,
co pomyślane tylko zdanie w sensie logicznym”. – I. Dąmbska, Wprowadzenie
do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, ZN im. Ossolińskich, Wyd.
PAN, Warszawa 1984, s. 32.
57
„Niezmiennikiem we wszystkich fazach kształtowania się teorii ψεῦδος
jest punkt widzenia aksjologiczny; prawda jawi się Platonowi stale jako wartość
naczelna, a więc to, co w jakiejkolwiek dziedzinie jest jej negacją, jest jakimś
złem. [. . . ] Ale czy fałsz istnieje? Na gruncie ontologii Parmenidesa byt ex
deﬁnitione jest prawdziwy w sensie rzeczywisty, nie ma więc bytu fałszywego
ani nawet pomyśleć go nie można. Byt fałszywy byłby niebytem [. . . ]. Platon,
który również często mówi o prawdzie w sensie realności bytu, może jednak
w swej ontologii posługiwać się pojęciem negacji. Przyjmuje obok wielości
bytów prawdziwych, tj. w pełni rzeczywistych, różnego rzędu obiekty nie
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Przekonanie „wolne od błędów” odpowiada konkluzji metody
naukowej, gdzie „żaden kompetentny człowiek [. . . ] takiemu
przekonaniu się nie sprzeciwia”. Ta niemożność zakwestionowania,
czy jakby powiedział K. Popper – falsyﬁkacji, jest jedynym
uzasadnieniem takiego przekonania. Powraca więc dylemat,
z jakim mierzył się już Kepler, tj. rozstrzygnięcia nie tyle, który
opis jest lepszy, ale która teoria jest właściwa i przekonanie jest
prawdziwe, to znaczy trwałe.
Przekonanie według artykułu Utrwalanie przekonań (1877)
ustalało się, gdy osiągane było poczucie zadowolenia (ang.
satisfaction), gdy ustępował niepokój wywołany wątpliwością.
Ustawał wówczas dotyczący go proces myśli. I podobnie, gdy
spośród hipotez naukowych należało wybrać właściwą, jedna
z reakcji wyobrażeniowych jawiła się jako „szczególnie zadowalająca” i otrzymywała „rozmyślne potwierdzenie”. Sformułowanie
„rozmyślne potwierdzenie” przypomina, że chodzi o samostanowiony, kontrolowany i świadomy proces myśli. W Zaniedbanym
argumencie (1908) Peirce korygował swoją pierwotną koncepcję,
odnosząc się do możliwych przyszłych wątpliwości. Pisał wtedy:
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Mój pierwotny esej, napisany dla popularnego miesięcznika, przyjmuje
– nie dla innej racji, jak tylko tej, że rzeczywiste badanie nie może
się zacząć, dopóki stan rzeczywistego wątpienia nie powstanie i że
badanie kończy się, gdy tylko powstanie przekonanie – że osadzenie
się przekonania, albo, inaczej mówiąc, stan spełnienia, jest wszystkim,
na czym prawda albo cel badania polega58 .
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Peirce wyjaśniał, że nie może tutaj chodzić tylko o spełnienie
aktualne, gdyż jest ono aspektowe, ma charakter interaktywny,
mówiąc językiem kategorii:
Jeśli prawda polega na spełnieniu, nie może to być aktualne spełnienie,
lecz takie, które zostałoby osiągnięte, gdyby badanie było prowadzone
aż do ostatecznej i niewzruszonej granicy59 .

„Ostateczna i niewzruszona granica” ma zapewnić to, że przekonanie nie zostanie już podważone przez przyszłe wątpliwości;
w pełni rzeczywiste, złudne lub wręcz istniejące tylko jako pomyślane, a więc
fałszywe, w różnym stopniu imitujące tylko byt prawdziwy” – tamże, s. 29–30.
58
C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art. cyt.,
s. 117.
59
Tamże; por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 183.
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wątpliwości, które mogą się zrodzić z bardziej dokładnych badań,
z uwzględnienia elementów pominiętych w pierwszym ujęciu
itp. Określenia „stan spełnienia” czy „szczególnie zadowalający”
dotyczą „ostatecznej i niewzruszonej granicy”, odpowiednio:
osiąganej i rozważanej. Natomiast proces badawczy wykracza tu
wyraźnie poza życie jednostkowe poszukiwacza, a działanie na
dłuższą metę widziane jest w perspektywie nawet pokoleń czy
tysięcy lat.
Anderson słusznie utrzymuje więc, że „dla Peirce’a pełne
i żywe przekonanie nie jest ani Baina przekonaniem praktycznym,
ani czysto prowizorycznym przekonaniem naukowym”60 . Według
Andersona chodzi o „rodzaj procesu, transakcji, w którym
działamy tak, jakby przekonanie było niewątpliwe, przy jednoczesnym pozostawianiu go otwartym na krytykę”61 . Jest w tej
wypowiedzi zawarta pewna dwuznaczność, gdyż w procesie,
transakcji nie usuwa się roszczeniowego charakteru związanego
z czysto prowizorycznym przekonaniem naukowym. Przekonanie
w pierwotnym ujęciu, opisane deﬁnicją zapożyczoną od Baina62 ,
to „gotowość do działania”. Godząc je z przekonaniem w nauce,
Peirce konkludował:
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Przekonanie raz uzyskane usuwa wszelkie niezadowolenie wpisane
w wątpienie; a przekonany dobrze wie, że nie ma żadnego innego
przekonania, które długo by się utrzymywało w jego umyśle [. . . ]
Nawyk jest rzeczywisty także wtedy, gdy te warunki nigdy aktualnie
się nie spełnią. [. . . ] rzeczywiste znaczenie czysto teoretycznego
stwierdzenia lub słowa, choć z pewnością nie dotyczy żadnego praktycznego zastosowania, niemniej jednak dotyczy, mówiąc precyzyjnie,
możliwości wyobrażenia sobie jego zastosowań, niezależnie od tego, czy
te zastosowania są praktycznie wykonalne63 .

Utrwalanie przekonań nie jest jednorazowym procesem, gdyż zgodnie z poglądem realizmu kosmicznego uniwersum i umysł wciąż
się rozwijają ku nowym poziomom ogólności, tj. generalności,

D.R. Anderson, Strands of System. . . , dz. cyt., s. 182. On the Algebra
of Logic: CP 3.160, 1880; por. C. Tiercelin, Peirce on Norms, Evolution and
Knowledge, „Transactions”, Zima 1997, Zagadnienia 1, 35–58, s. 46.
61
Tamże.
62
Aleksander Bain (1818–1903) – szkocki ﬁlozof i pedagog, założyciel
sławnego czasopisma ﬁlozoﬁcznego „Mind”.
63
C.S. Peirce, Szkic logicznej krytyki, [w:] Zaniedbany argument i inne. . . ,
dz. cyt., s. 129–132.
60
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i widoczny jest wzrost zrozumiałości64 . Peirce porównywał przekonanie do pewnego progu, czegoś, co da się uchwycić i pojąć. Pisał,
posługując się metaforą: „ jest ono [przekonanie] demikadencją
zamykającą frazę w symfonii naszego życia intelektualnego”65 .
Peirce, formułując pragmatyczną koncepcję przekonania, która
przekładałoby się na działanie, postulował nową fundację ﬁlozoﬁi
wobec jej zagubienia w meandrach nominalizmu.
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Nie było nigdy mocniejszej logicznej maksymy postępowania naukowego niż brzytwa Ockhama: Entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem. Innymi słowy, zanim sprawdzisz hipotezę bardziej
złożoną, powinieneś się upewnić, czy jej uproszczenie nie wyjaśni
faktów równie dobrze. [. . . ] przekonanie nie występuje w nauce
teoretycznej, której nic nie jest bliższe niż ustalanie teorii, i to
prowizorycznie.
W porównaniu z żywym przekonaniem to tylko upiór. Jeśli kapitan
statku w czasie okropnego sztormu, znajdując się na wzburzonym
morzu w krytycznej pozycji, musi bezzwłocznie albo obrócić ster
w kierunku portu, idąc za jedną hipotezą, albo zrobić sterburtę, idąc za
przeciwną hipotezą, a statek niechybnie rozbije się na kawałki, jeśli źle
zdecyduje, to brzytwa Ockhama okaże się nic nie warta wobec mocnego
przekonania jakiegokolwiek marynarza. Gdyż mocne przekonanie
może uratować statek, podczas gdy Entia non sunt multiplicanda
praeter necessitatem to tylko głupi sposób, by powiedzieć: wrak.
W sprawach praktycznych jesteśmy wszyscy w sytuacjach podobnych
do sytuacji kapitana66 .
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Zdaniem Peirce’a, pozycja nominalistyczna w nauce to właśnie
przeświadczenia, które w sytuacji zwanej „doświadczeniem” –
a więc zrozumiałej jako sytuacja logiczna, fakt, jak w powyższym
przykładzie – pozostają nic nieznaczącymi formułami, „upiorami”,
używając porównania Peirce’a. Ponadto, jeśli przekonania nie
mają być czymś dowolnym, zmienianym wraz z teoriami
roszczącymi sobie prawo do prawdziwości, to muszą one być
czymś „żywym”, tj. posiadać wymiar sensualny, o którym była już
mowa. Przekonanie kapitana statku, ilustracja pragmatycznego
przekonania, to szczególnie wyraźne połączenie wiedzy, a więc
przekonania w nauce, z przekonaniem w sprawach życiowych,
gdzie ryzykuje się wszystko. Sytuacja, w jakiej znalazł się ów
„wilk morski”, mogła się nie zdarzyć i tym samym nie byłoby
64

Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 149.
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.397, 1877. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 78–79.
66
The Universal Categories: CP 5.60, 1903.
65
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weryﬁkacji przekonania. Brak takiej weryﬁkacji nic jednak nie
zmienia w charakterze utrwalonych przekonań rzeczywistych.

Kategorie myśli

ie

Podział kategorialny
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U Peirce’a termin „rzeczywistość” odnosi się do „tego, co
jest przed umysłem w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek
sensie”67 , co Peirce nazywa najczęściej f a n e r o n e m, choć czasem
również f e n o m e n e m. Słusznie Nowak zauważa, że zwrotu
„tego, co jest przed umysłem” nie należy tu utożsamiać ze
scholastycznym in mente esse 68 . W ﬁlozoﬁi Peirce’a mamy bowiem
do czynienia z najsłabszą wersją redukcji fenomenologicznej,
wersją ograniczoną do dwóch zasad: 1) immanentyzacji treści
świadomości, oraz 2) względnej bezzałożeniowości.
Faneroskopia, nauka zajmująca się faneronem (resp. fenomenem), pozwala na ujęcie faktów doświadczenia w trzech
kategoriach, czyli elementarnych formach relacyjnych, które
oferuje matematyka, a mianowicie jako 1) pozytywnego istnienia,
2) relacji oraz 3) reprezentacji. Omawiając związek między
faneroskopią a matematyką, Turrisi słusznie zauważa, że kategorie
te zwracają uwagę na trzy różne postacie obecności czegoś
w doświadczeniu69 , coś bowiem:
— jest lub nie jest,
— występuje w związku z czymś, co jest, oraz
— jest zrozumiałe, inteligibilne.
Odpowiednio są to: monada, diada i triada – „absolutnie
nieredukowalne jedna do drugiej, ale współzależne oraz bezpośrednio dostrzegalne”70 w faneronie. O ile jednak monada może
występować samodzielnie, to znaczy faneron może mieć postać

Phenomenology: CP 1.284, 1905.
Por. A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak, wartość, sztuka, Collegium
Columbinum, Kraków 2002, s. 131.
69
Por. P.A. Turrisi, Peirce’s Logic of Discovery: Abduction and the
Universal Categories, „Transactions”, Jesień 1990, Zagadnienia 4, 465–498,
s. 490.
70
General Historical Orientation: CP 1.23, 1903. Por. N. Houser,
Peirce’s General Taxonomy of Consciousness, „Transactions”, Jesień 1983,
67
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monady bez konieczności współwystępowania form wyższych,
to odwrotna sytuacja jest niemożliwa. Patrząc więc od strony
form wyższych, można za Potterem powiedzieć, że nie da się
powyższych kategorii odnaleźć czy doświadczyć w oderwaniu jedna
od drugiej71 . Ponadto, jak podkreśla Nowak, szczególne znaczenie
dla określania kategorii ma osobiste badanie. Bez niego kategorie
są wręcz „niedeﬁniowalne” (Belief and Judgment: CP 5.545, 1902;
MS 842), czyli w konsekwencji są nie do pojęcia. Można je
przybliżyć jedynie przez przykłady, analogie oraz opisy. Anderson
zaś podaje cechy osobiste takiego badacza72 , a są to:
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— zdolność obserwacji artysty,
— zdecydowane rozeznanie, które skupia się jak przysłowiowy
buldog na jakiejś szczególnej cesze, będącej przedmiotem
studium,
— zdolność generalizacji matematyka, który tworzy formuły
abstrakcyjne, zawierające istotę cechy badanej.
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Pierwsza cecha mówi o pewnej dyspozycji do obserwacji
niezaangażowanej, do rozważania rzeczy, które nie muszą być
robione. Tworzy się wówczas rodzaj dystansu, neutralności wobec
rzeczywistości pozaumysłowej. Nie jest ona tematyzowana, ale
pozostaje otwarta na wszelkie interpretacje. Drugą cechą jest
niezbędna w analizie faneronu zdolność kojarzenia, zwracania
uwagi na istotne elementy, powiązania; to umiejętność wybierania
spośród wielości tego, co trzeba poddać gruntowniejszej reﬂeksji
w osobistym studium. W końcu, trzecia cecha to umiejętność
uogólniania, generalizacji, a zatem przechodzenia na wyższe
poziomy logiczne w racjonalnym namyśle. Peirce stawia więc
wysoko poprzeczkę tym, którzy chcieliby tak właśnie analizować
treści myśli. Faktycznie jednak nie są to jedynie jego wymagania.
Zestawmy dla porównania zbiór trzech kategorii Peirce’a
z owocami wysiłków Platona, jak je rozumie Dąmbska:

Zagadnienia 4, 331–360. Por. C. Misak, Charles Sanders Peirce (1839–1914),
[w:] The Cambridge Companion to Peirce, dz. cyt., s. 19–20.
71
Por. V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt.,
s. 110. Szerzej o kategoriach Peirce’a – V.P. Potter, Charles S. Peirce. On
Norms and Ideals, dz. cyt. Por. A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak, wartość,
sztuka, dz. cyt., s. 39.
72
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 38. Por. The
Universal Categories: CP 5.42, 1903.
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Metoda ﬁlozoﬁi jest metodą dialektyczną, polegającą na poznawaniu
bytu przy pomocy analiz pojęciowych, syntez, deﬁnicyj i rozumowania
apriorycznego. Ale i poznawanie idei nie od razu jest czystym
aktem intelektualnym. Wiedza o rzeczywistości opiera się według
Platona (List VII) na kilku różnych sposobach przedstawiania sobie
przedmiotów. Pierwszym jest nazywanie, drugim deﬁnicja, trzecim
unaocznianie (rysunek, model, schemat). Jako czwarte z kolei zjawia
się dopiero intelektualne poznanie idei. [. . . ] Istnieje piąty rodzaj
poznawania, o którym Platon mówi, że go opisać nie sposób.
[. . . ] W następstwie ciągłych upartych wysiłków intelektualnych
i w następstwie prawdziwego umiłowania mądrości zjawia się on nagle
w duszy ludzkiej, jakby niespodziewanie jasne światło w niej kto
zapalił. Jest to bezpośrednie duchowe oglądanie idei73 .

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kategoryzacja to ujmowanie przedmiotu myślą. Według Platona
da się wyróżnić pięć stopni na drodze do bezpośredniego oglądu
idei. Odróżnia on przy tym nazywanie od deﬁnicji itd. Peirce
ogranicza się do trzech stopni, przy czym linia podziału biegnie tu
przez kategorie relacji, dlatego nazywanie i deﬁniowanie mogłyby
być nierozróżnialne. Kategorie Peirce’a oferują inne, bardziej
odpowiadające współczesnej nauce uporządkowanie różnych sposobów ujmowania. Są przy tym bardziej ogólne. Zarówno dla
Platona, jak i dla Peirce’a dotarcie do ostatecznego poznania
następuje jako zwieńczenie długiego procesu, „w następstwie
ciągłych upartych wysiłków intelektualnych” oraz postawy, można
powiedzieć, bezinteresowności. Przyjrzyjmy się im jednak bliżej.
Opis kategorii myśli
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O pierwszej z kategorii Peirce utrzymywał, że jej idea jest
uprzednia w stosunku do każdego jej ujęcia czy odniesienia. Pisał:
Nie może być nawet jasno pomyślana: uznana, traci od razu swoją
charakterystyczną niewinność, gdyż twierdzenie pociąga za sobą
negację czegoś drugiego. Przestajesz o niej myśleć i ulatuje! To, czym
był świat w dniu, w którym Adam otworzył na niego oczy, zanim
zaczął cokolwiek rozróżniać, czy stał się świadomy swojej egzystencji –
tym właśnie jest to, co pierwsze, obecne, bezpośrednie, świeże, nowe,
twórcze, autentyczne, spontaniczne, wolne, żywe, świadome, ulotne.
Pamiętaj, że żaden jej opis nie oddaje prawdy74 .

I. Dąmbska, Dwa studia o Platonie, ZN im. Ossolińskich, Wyd. PAN,
Wrocław – Kraków 1972, s. 36.
74
A Guess at the Riddle: CP 1.357, 1899.
73
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Nie jest to „to, co się wydaje”, jeśli za tym określeniem
kryłaby się jakaś tematyzacja. Raczej jest to coś, czego nie
sposób ująć czy wyrazić. Termin „Pierwszość”, używany przez
Peirce’a dla określenia tej kategorii, oddaje jej uprzedniość
i pierwotność. Kontakt z nią nie jest możliwy dla człowieka
praktycznego, gdyż potrzebna jest tu odpowiednia dyspozycja,
wspomniana już pierwsza cecha faneronologa – „dusza artysty”,
czyli postawa „niezaangażowanej uważności”, bezinteresowność.
Pierwszość podobna jest do doświadczenia pierwotnego, które
tylko w części oddane jest przez jakikolwiek przekaz. Jest
to bowiem bogactwo, które będąc źródłem danych, pozostaje
odniesieniem dla wszelkiej kategoryzacji. Określenia takie, jak:
to, co obecne, bezpośrednie, świeże, nowe, twórcze, autentyczne,
spontaniczne, wolne, żywe, świadome, ulotne – są jedynie
porównaniami tego, czym jest faktycznie ta pierwsza kategoria.
Druga kategoria, która odpowiada za relacyjność, a więc
odniesienie do czegoś innego, wychodzi poza prostą świadomość
pozytywnego istnienia tego czegoś. Jest to świadomość sposobu
istnienia przedmiotu. Nosi ona nazwę Drugości. Jest ona
kolejnym stadium wyłaniania się przedmiotu w faneronie. Peirce
przedstawiał tę kategorię następująco:
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Idea pierwszego jest tak delikatna, że nie sposób odnosząc się do niej,
nie naruszyć jej; idea drugiego zaś jest wyjątkowo solidna i konkretna.
Nie jest też obcą; daje o sobie znać każdego dnia; jest treścią
podstawowej lekcji życia. W dzieciństwie świat jawi się jako świeżość
i czujemy się wolni; zaś ograniczenia, konﬂikt, przymus i drugość,
mówiąc ogólnie, składają się na nabywanie doświadczenia75 .
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Na innym miejscu Peirce pisał, że Drugość to „wszystko, co
przynależy przeciwstawieniu ego oraz nie-ego”, a zatem wszelka
interakcja76 . Stąd wydaje się, że Drugość jest kategorią łatwiejszą
do pojęcia, tak przynajmniej w pewnym okresie uważał sam
Peirce. Niektórzy badacze, na przykład Potter, sugerują, że chodzi
o to, co się zdarza aktualnie. Potter stwierdza: „Pierwszość,
Drugość i Trzeciość są mniej więcej odpowiednikami sposobów
istnienia, tj. możliwości, aktualności i praw”77 . „Aktualność”
75
76
77

Tamże: CP 1.358, 1890.
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.199, 1902.
V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 110.
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jako kategorię myśli należałoby jednak, naszym zdaniem, widzieć
aczasowo78 , a więc wychodząc poza to, co się po prostu zdarza.
Potter, wypowiadając się w perspektywie metaﬁzycznej, pozostawia tę kwestię niesprecyzowaną. Do patrzenia na „aktualność”
aczasowo upoważnia także Peirce’a rozumienie doświadczenia.
Doświadczenie jest także tym, przypomnijmy, co może spotkać
każdego w przyszłości, jeśli spełni określone warunki.
I wreszcie Trzeciość. Peirce stwierdzał: „Trzeci jest pomostem
ponad przepaścią pomiędzy absolutnie pierwszym i ostatnim;
jest tym, który je łączy”79 . Trzeciość jest, można powiedzieć,
pomostem pomiędzy Pierwszością i tym, co jej przeciwstawne,
w tym sensie „ostatnie”, co jest Drugością, poza którą nie jest
możliwe określenie jakiegokolwiek związku zależności. Nie znaczy
to, jak zauważa Aronson, że dla Peirce’a Trzeciość to dosłownie
łącznik80 . Nie, Trzeciość to triada, to obecność i współzależność
wszystkich trzech kategorii. Bez niej związek dwóch pierwszych
byłby „ślepy”, to znaczy pozbawiony zrozumiałości.
Schematycznie kategorie można przedstawić za pomocą owali
jak na załączonej ilustracji81 .
Użyty w schemacie termin „kopia” (ang. replica) wskazuje, że
„współistnienie” kategorii nie polega na zastępowaniu pierwszej
kategorii drugą, a obu trzecią, nie jest to też przechodzenie
w kolejne stany świadomości, jakby progi myśli, poprzez znoszenie
poprzednich.
Ten ogólny podział kategorialny posłuży do wyodrębnienia klas
znaków, czym zajmiemy się w następnym rozdziale.
Tak więc kategorie: Pierwszość, Drugość oraz Trzeciość to
odpowiednio: czyste jakości lub możliwości, relacja — reakcja
oraz reprezentacja — mediacja82 . Muszą one: 1) być rzeczywiste,

Por. np. C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art.
cyt., s. 82; C.S. Peirce, Szkic logicznej krytyki, [w:] tamże, s. 141.
79
A Guess at the Riddle: CP 1.359, 1890.
80
Por. J.L. Aronson, Connections: A Defense of Peirce’s Category of
Thirdness, „Transactions”, Lato 1969, Zagadnienia 3, 158–173, s. 159.
81
Por. D. Nesher, Peircean Realism: Truth as the Meaning of Cognitive
Signs Representing External Reality, dz. cyt., s. 209. Por. Speculative
Grammar: CP 2.254–265, 1903; tamże: 2.274–308, 1893–1903; Phenomenology:
1.521–544, 1903.
82
Por. General Historical Orientation: CP 1.555, 1893; Logic and
Mathematics: CP 4.3, 1898.
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a nie jedynie logiczne, 2) odrębne, dające się wyróżnić, oraz
3) współistniejące; żadna z nich nie może być wykluczona
czy traktowana bez odniesienia do innej. Przykład takiego
wykluczenia miał miejsce, zdaniem Peirce’a, w systemie Georga
Hegla83 . W Liście do Lady Welby Peirce wyjaśnia, czym jest
Trzeciość, na przykładzie przekazywania książki między dwiema
osobami: A daje C książkę (B)84 . Rozpatruje dwa możliwe
scenariusze:
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Scenariusz I Jeśli A położy książkę (B), a C ją (B) później
podniesie i w ten sposób książka znajdzie się w jego rękach,
to operacja ta nie będzie faktycznie jedną triadyczną operacją,
ale złożeniem dwóch diadycznych operacji, dwóch diadycznych
aktów częściowo bądź całkowicie niezależnych.
Scenariusz II Zupełnie inną jest sytuacja oﬁarowania książki.
Zamiast złożenia dwóch operacji nastąpi przekazanie książki
z intencją dania jej drugiemu. Operacja ta przekracza czynność
diadyczną, dokonując się pod wpływem najwyższej kategorii,
tj. Trzeciości, co potocznie oddajemy, mówiąc o intencji
dającego lub odgadnięciu jego woli. Mamy tu do czynienia
z jedną triadyczną operacją.
83
84

s. 13.

Por. A Guess at the Riddle: CP 1.368, 1890.
Por. V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt.,
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Reasumując, możemy powiedzieć, że Pierwszość jest pozytywną jakością, Drugość zdarzeniem, zaś Trzeciość wymaga
umysłu. Jakakolwiek zrozumiałość, a właściwie każdy kolejny
zrozumiały akt możliwy jest dzięki Pierwszości, traktowanej jako
punkt wyjścia, dokonuje się on jednak, gdy Drugość rządzona
jest przez Trzeciość. Bez myśli (Trzeciość) czyn (Drugość)
jest nie tylko pozbawiony znaczenia, idei, która czyni związek
dwóch inteligibilnym, ale jest sam w sobie zdegenerowany,
jest przeciwstawieniem, negacją, którą to cechę posiada każda
reakcja. Trzeciość sprawia, że pozostałe dwie kategorie istnieją
harmonijnie: łączy je bowiem nie reakcja, lecz idea, myśl, jak ją
zamiennie nazywa Peirce.
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W ﬁlozoﬁi Peirce’a mamy do czynienia z pewną osobliwością,
a mianowicie podziałem powszechników na trzy grupy: uniwersalia, aktualia oraz generalia. Podział ten, co należy podkreślić,
odzwierciedla naturę wspomnianych już kategorii myśli, które
uważa on za tożsame z kategoriami istnienia:
— Pierwszość to jakości lub możliwości,
— Drugość to reakcja lub relacja,
— Trzeciości to reprezentacja lub mediacja.
Nowak wyjaśnia, że u Peirce’a:
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to, co kategorialnie Pierwsze nie spełnia ontologicznego prawa
sprzeczności; to, co Trzecie, narusza takież prawo wyłączonego
środka; tylko w przypadku Drugiego obie zasady są bez wyjątku
spełniane (Phenomenology: CP 1.434, 1896.). Odnotowane obserwacje
doprowadziły Peirce’a do następujących wniosków: indywidualne jest
tylko to, co Drugie; powszechne jest to, co Pierwsze lub co Trzecie; co
Pierwsze jest uniwersalne (universal), a co Trzecie – generalne85 .

Każdy z powszechników wyznacza inną modalność jednego
uniwersum doświadczenia, podkreślając jego trychotomiczny
charakter. W tekstach Peirce’a mowa jest często o osobnych trzech
uniwersach, wyznaczonych przez wymienione powszechniki86 .
A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak, wartość, sztuka, dz. cyt., s. 136.
Trudno oprzeć się narzucającemu się podobieństwu z późniejszą
koncepcją rozwiniętą na gruncie ﬁlozoﬁi nauki przez K. Poppera i tzw. „trzecim
światem Poppera”.
85

86
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Tak też zostaną one przedstawione poniżej. Analiza każdego
z uniwersum jest naszym zdaniem prostsza, choć gdy rzecz
dotyczy procesu myśli, bardziej naturalne jest rozważanie jednego
trychotomicznie ujmowanego uniwersum.
Pierwsze uniwersum Peirce charakteryzował w słowach:
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Ze znanych nam trzech wszechświatów doświadczenia pierwszy
obejmuje czyste idee, owe ulotne nie-rzeczy, którym umysł poety,
czystego matematyka lub kogoś innego mógłby dać lokalne schronienie
i nazwę. Ich ulotna nicość, fakt, że ich bycie polega na samej możliwości
zostania pomyślanymi, a nie na tym, że ktoś je aktualnie myśli, ocala
ich rzeczywistość87 .
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Sformułowanie Peirce’a „możliwe do pomyślenia”, tylko biorąc
je dosłownie, odpowiada temu, co Duns Szkot określał jako
„to, co da się niesprzecznie pomyśleć”. Można tę faktyczną
różnicę wywnioskować z faktu, że u Szkota jest postawiony
znak równości pomiędzy tym, co da się niesprzecznie pomyśleć,
a tym, co może zaistnieć. W ﬁlozoﬁi Dunsa Szkota możliwość leży
w niesprzeczności konkluzji, do jakiej doprowadza rozumowanie,
w koncepcji Peirce’a zaś jest ona poza wszelkim rozważaniem.
Drugie uniwersum doświadczenia to:
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Brutalna aktualność rzeczy i faktów. Pomimo zarzutów, które wydają
się groźne dopóty, dopóki nie zostaną uczciwie i uważnie zbadane,
jestem pewien, że ich bycie polega na reagowaniu na brutalne siły88 .
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Zwrot „brutalna aktualność” może razić, ale podobnie jak
w przypadku innych nazw, takich jak przekonanie, wątpienie czy
niepokój, Peirce usprawiedliwiał się, pisząc, że patrzy na rzeczy
przez mikroskop.
Aktualia, jak mówiliśmy, są poza czasem, są aczasowe. Peirce
stwierdzał: „Aktualne jest tym, z czym się stykamy w przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości”89 .
I wreszcie trzecie uniwersum doświadczenia, trzeci wszechświat:
87

C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art. cyt.,

s. 83.
88

Tamże.
C.S. Peirce, Szkic logicznej krytyki, [w:] Zaniedbany argument i inne. . . ,
dz. cyt., s. 141.
89
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Obejmuje wszystko, czego bycie polega na aktywnej mocy ustalania
związków między różnymi przedmiotami, zwłaszcza związków między
przedmiotami z różnych wszechświatów.
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Uniwersum generaliów, o którym tutaj mowa90 , czyli Trzeciości, to
wszechświat ideałów i norm, zasad i praw, symboli i argumentów,
a zatem tego, co jest rzeczywiste i prawdziwe, efektywne91 oraz
znaczące.
Gdy Drugość jest urzeczywistnieniem Trzeciości, to znaczy gdy
aktualia są prawidłowością, to wypowiadając się w terminologii
logicznej – powszechnik ten jest tożsamy z tautologią, poddaje się
formalizacji i analizie logicznej92 .
Powracając do naszego pierwotnego schematu, możemy rzecz
ująć następująco. Początkiem procesu myśli jest zaskoczenie, które
wzbudza niepokój, zdenerwowanie, irytację. Rzeczy okazują się innymi niż odpowiadające im pojęcia. Aby wynikający stąd niepokój
wywołany wątpliwością doprowadzić do ustania, trzeba osiągnąć
nowe, lepsze rozumienie, nową wiedzę i bardziej rozwinięte
pojęcia; słowem, nowe przekonanie, które przezwycięży zaistniałą
trudność. Jeśli przekonanie ma być trwałe, to nie może być
jedynie Drugością, czyli reakcją, a więc przynależeć do drugiego
uniwersum doświadczenia. Musi być trwałe w pozostałych dwóch
uniwersach, tj. uniwersum możliwości (co odpowiada Pierwszości)
oraz uniwersum generalizacji (co odpowiada z kolei Trzeciości).
Wątpliwość zostanie pokonana, a niepokój ustanie, gdy
pojęcia intelektualne, zgodnie z kryterium trzeciego stopnia
jasności, odpowiadać będą (w sensie logicznym) prawidłowości,
która wywołała ten proces myśli. Innymi słowy, gdy ustali
się triadyczne odniesienie w ramach uniwersum doświadczenia,
Por. G. Locke, Peirce’s Metaphysics: Evolution, Synechism, and the
Mathematical Conception of the Continuum, „Transactions”, Zima 2000,
Zagadnienia 1, 133–148, s. 143.
91
Por. V.M. Colapietro, Is Peirce’s Theory of Signs Truly General?, dz.
cyt., s. 222.
92
Gdyby Drugość była kategorią przeciwstawienia w sensie psychologicznym (np. akcja – reakcja), co Peirce rozważał, to nie wskazywałaby
na powszechnik aktualny (aktualia) doświadczany egzystencjalnie jako
normatywny. Można przyjąć, że zwrot Nowaka „im pełniej Drugie ucieleśnia
Trzecie” odnosi się do tej samej kwestii – por. A.J. Nowak, Świat człowieka.
Znak, wartość, sztuka, dz. cyt., s. 136.
90
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odpowiadające trychotomii Trzeciości: 1) kopia pozytywnego
istnienia przedmiotu; 2) kopia interakcji wobec „brutalności” sił;
3) integracja odniesienia w zrozumiałości, inteligibilności, czyli
właśnie pojęcia.
Trychotomia uniwersum widoczna jest w pełni w przypadku
Trzeciości, gdyż w niej znaleźć można kopie pozostałych kategorii.
W innych przypadkach brak jest świadomości przeznaczenia
(generalia), a możliwości (uniwersalia) wydają się nierzeczywiste
lub mogą być rozważane jako takie właśnie. O rzeczywistym
charakterze oddziaływania decyduje utrwalenie przekonania, które
usuwa żywą wątpliwość na mocy tworzenia lub rozwijania pojęć.
Zaskoczenie może powstać również w niezobowiązującej grze
wyobraźni:
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Istnieje pewne miłe zajęcie umysłu, które z tej racji, że nie ma oddzielnej nazwy, uznaję za mniej praktykowane aniżeli na to zasługuje; [. . . ]
w rzeczy samej jest to Czysta Gra-Zabawa. [. . . ] Rozpoczyna się dość
pasywnie od pojenia się wrażeniem jakiegoś zakątka w jednym z trzech
wszechświatów. Wkrótce wrażenie przechodzi w uważną obserwację,
obserwacja w zadumę, zaduma w żywą wymianę myśli z samym
sobą. Gdyby obserwacje i reﬂeksje uległy zbytniej specjalizacji, Gra
przekształci się w studium naukowe; a tego ostatniego nie da się
prowadzić w przypadkowych półgodzinach93 .
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A zatem, miłe zajęcie umysłu da początek samostanowionemu
procesowi, który może doprowadzić do rozwiązania, zrozumienia
jakiejś kwestii, jeśli tylko przejdzie na etap naukowy. Zrozumienie
to będzie równoważne utrwaleniu przekonania94 .
Odróżnić należy sytuacje zakwestionowania, w których proces
myśli powstaje w wyniku niespójności lub rodzaju niedoskonałości, czy to w pierwszym, czy w drugim z uniwersów
doświadczenia. Bowiem „żywa wątpliwość” rodzi się z konfrontacji
z rzeczywistością. To tyle, co zdać sobie sprawę, że pojęcia nie
podtrzymują racji skorelowanych z obiektywnymi faktami. To, co
C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art. cyt.,
s. 85–86.
94
Dynamika ta odpowiada umysłom naukowym (ang. scientiﬁc intelligence) – por. tamże, s. 108; albo inaczej trzeciemu rodzajowi generalnego
zachowania umysłu – J.M. Staab, The Laboratory-Trained Believer: Peirce on
the Scientiﬁc Character of Belief, „Transactions”, Jesień 1994, Zagadnienia 4,
s. 942.
93
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byłoby ﬁkcyjne lub nominalistyczne, wymusi wówczas utrwalenie
przekonań akrytycznych bądź apriorycznych.
Innym typem sytuacji zakwestionowania są takie sytuacje,
w których rzecz dotyczyć będzie odpowiednich powszechników,
a więc uniwersaliów, aktualiów bądź generaliów. Każdy bowiem
z powszechników wyznacza pewną granicę. Gdy tworzą jedną
trychotomiczną całość, jak w przypadku kwestionowania pojęć
(generalia), to łatwiej jest dostrzec normatywny charakter takiego
kwestionowania95 . Ale nawet kwestionowanie pierwszej grupy
powszechników, tj. uniwersaliów, rozpoczyna proces myślenia,
którego końcem, gdyby przebieg myśli mógłby być posunięty
wystarczająco daleko, byłyby jakieś bliżej nieokreślone aktualia
i generalia.
W tym kontekście Peirce używał terminu „wzrost”, rozumiejąc
go jako wzrost zrozumiałości, czyli generalizacje. Anderson
stwierdza, że „Wzrost pociąga za sobą współdziałanie wszystkich
trzech uniwersów i skierowuje spekulację na kwestię, na ile same
te uniwersa są rzeczywiste”96 . Przyjmując określenie Andersona,
możemy powiedzieć, że wraz ze wzrostem zrozumiałości zmianie
ulega nie tylko uniwersum generalne, ale również dwa pozostałe.
Gdy chodzi o uniwersum aktualności, będzie to (przy każdorazowej
generalizacji) możliwość dostrzeżenia faktów dotąd nieobserwowalnych, na przykład przygotowanie do dostrzegania struktur
wcześniej nieznaczących, regularności pośród pewnej dowolności
czy sprzeczności danych itp.
Teoria Peirce’a powstawała na przełomie XIX i XX wieku
i wymaga dziś nowego odczytania i uzupełnień. Brał on pod
uwagę przebiegi myśli, które częściowo tylko uaktualniają się
lub są manifestacją takiej możliwości. Te niepełne dynamiki,
niekończące się w uniwersum pojęć (generalia), to sytuacje,
które rozważał w drugim ze sztandarowych esejów, tj. Jak
uczynić nasze myśli jasnymi? (1878). Nie podjął on natomiast
w swoich pismach reﬂeksji nad pewnego rodzaju dualizmem, który
dziś nie jest taki rzadki. Chodzi o rozróżnienie: 1) przebiegu
myśli w umyśle, wirtualnie, bez konieczności egzystencjalnego
95

Por. V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt.,

s. 117.
96

D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 149.
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urzeczywistnienia tego przebiegu i 2) przebiegu myśli wyrażonego egzystencjalnie, bez towarzyszącego mu w umyśle
samostanowionego procesu przejścia od pierwszego uniwersum
doświadczenia (czystych możliwości) poprzez drugie (reakcji) aż
po uniwersum generaliów (reprezentacji). W obu przypadkach
procesy miałyby pełną dynamikę, przechodząc od możliwości
(uniwersalia) do pojęć (generalia). Byłby to jednak rodzaj
dualizmu, w którym ujawniałaby się raz jedna („wirtualna”),
innym razem alternatywna („egzystencjalna”) dynamika osoby.
W żadnym z tych przypadków nie byłoby jednak „pełnej,
żywej” osoby, gdyż przebieg myśli w obu przypadkach byłby
warunkowany, a działanie bezwolne i poddane. W przypadku
pierwszego przebiegu myśli brak byłoby rzeczywistego związku
z bodźcem (aktualia), wirtualna Trzeciość, tj. koniec procesu,
byłaby więc dowolnością interpretacji. W drugim przypadku
manifestacji bodźca (aktualia) nie towarzyszyłoby odpowiadające
mu pojęcie (generalia), innymi słowy, nastąpiłoby zrównanie
Drugości z Trzeciością, przy niebezpieczeństwie zdegenerowania
triady, sprowadzenia jej do związku diadycznego. Oba procesy
bowiem winny być skorelowane, a rozmyślny, świadomy proces
– samostanowiony.
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Znak-reprezentamen i jego rola
w powstawaniu przekonań
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Źródła pragmatycznej koncepcji znaku
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Znak triadyczny – jednostka
elementarna
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Znak u starożytnych
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Znak jest jednym z kluczowych pojęć w pragmatycznej teorii
przekonań1 . Parafrazując powiedzenie R.W. Emersona, można
powiedzieć o znaku: „Twojego oka jestem spojrzeniem”2 .
Zdaniem Buczyńskiej-Garewicz, Peirce zbudował swoją koncepcję znaku, opierając się głównie na koncepcjach stoików3 .
Wspomniana ﬁlozof pisze:
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Przypomnijmy, że dla stoików znak (σημεῖον) to związek trzech rzeczy:
znaku samego (wyrazu, dźwięku mowy: σημαῖνον), treści czy znaczenia
znaku (λεκτόν) oraz przedmiotu realnie istniejącego. [. . . ] Pisząc
o Peirce’ie i stoikach, trzeba tu jednak wskazać na pewną różnicę
terminologiczną powstałą wskutek polskiego tłumaczenia Sekstusa:
Dąmbska tłumaczy σημαῖνον jako znak, a σημεῖον jako oznakę,
natomiast Peirce używa jednego tylko słowa dla tych dwóch rzeczy,
a mianowicie słowa sign4 .
1

Trudno się zgodzić z J.J. Fitzgeraldem, który twierdzi, że teoria
znaku nie powstała na użytek pragmatyzmu, ale niezależnie od niego – por.
T.L. Short, Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce,
„Transactions”, Jesień 1992, Zagadnienia 4, 877–886, s. 881–882.
2
Speculative Grammar: CP 2.302, 1893.
3
Por. schemat aparatury semiotycznej stosowanej przez stoików, jaki
podają B. Mates oraz I.M. Bocheński, [w:] I. Dąmbska, Wprowadzenie do
starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, dz. cyt., s. 12. Por. też inną
interpretację odnośnie do źródeł semiotyki Peirce’a – V.M. Colapietro, Is
Peirce’s Theory of Signs Truly General?, dz. cyt., s. 207.
4
H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, Zakład Semiotyki Logicznej, Warszawa 1984, s. 30–31.
Koncepcja...6
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Przyglądnijmy się bliżej historii tych terminów i rozważmy,
jak doszło do utożsamienia obu nazw w ﬁlozoﬁi pragmatycznej
Peirce’a.
Za pomocą terminu „oznaka” Dąmbska tłumaczy grecki wyraz
σημεῖον. Obok niego, czasem zamiennie, a czasem w węższym
znaczeniu (w sensie oznaki niezawodnej) używano terminu
τεκμήριον. Historia pojęcia „oznaka” sięga III wieku p.n.e.
Dąmbska pisze:
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Semiotyczne atoli rozważania na temat samego pojęcia oznaki znajdujemy przede wszystkim u przedstawicieli lekarskiej szkoły empiryków,
której początki sięgają III w. p.n.e., a której najświetniejszy rozwój
przypada na czasy Herakleidesa z Tarentu, mistrza ﬁlozofa sceptyka
Ainesidemosa i Apoloniosa z Kition w I w. p.n.e. W II wieku n.e.
do przedstawicieli tego kierunku należał sceptyk Sekstus Empiryk.
Jemu to, jak również współczesnemu mu Galenosowi, zawdzięczamy
przekazanie informacji na temat dyskusji dotyczących pojęcia oznaki,
jakie toczono w kołach lekarzy i ﬁlozofów epoki hellenistycznej5 .
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Dla lekarzy empiryków, jak wyjaśnia Dąmbska, oznaka to
zjawisko lub stan, ale również własność czy jakość organizmu, na
przykład gorączka, bezsenność albo zaczerwienie skóry itd., które
naprowadzają na współwystępujące z nimi lub poprzedzające
je procesy lub dyspozycje o podłożu patologicznym. Zależność
między oznaką a procesem lub dyspozycją jest związkiem
funkcjonalnym. Oznaka w tym znaczeniu była traktowana jako
przedmiot zmysłowy, jako „dany w zewnętrzym spostrzeżeniu
objaw stanów ukrytych”6 . Peirce’owska koncepcja znaku odbiega
od koncepcji lekarzy empiryków. Szczególne różnice podamy dalej.
W szkole stoików rozwinięta została inna koncepcja oznaki,
oznaki jako przedmiotu noetycznego. Zdaniem Dąmbskiej, koncepcja stoików była spójna. Była ona silnie powiązana z teorią zdania
warunkowego. Choć trudno określić, jaki rodzaj istnienia stoicy
przypisywali przedmiotom noetycznym, to jednak, zdaniem Dąmbskiej, można powiedzieć, że chodzi o przedmioty abstrakcyjne,
którym „nie przysługuje transcendentne, autonomiczne istnienie,
które Platon przypisuje ideom”, ale których też „zmysłowo ująć nie
można”7 . Można więc przyjąć, że mowa jest tu nie o rzeczywistości,
5
6
7

Tamże.
Tamże, s. 11.
Tamże, s. 14.
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ale o tym, co jest w umyśle, co może być treścią myśli na temat
tejże rzeczywistości, tak jak rozumiemy to w obecnej pracy.
Według starożytnych, jak przekazuje to Sekstus Empiryk, trzy
rzeczy są ze sobą powiązane: treść znaku, znak oraz rzecz realnie
istniejąca. Znakiem jest na przykład dźwięk mowy lub wyraz,
dlatego właśnie uważali oni, że znak jest „cielesny”. „Bezcielesna”
jest tylko treść znaku, czyli znaczenie. Tłumaczy dalej Sekstus:
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to ono [znaczenie — PJ] staje się czymś prawdziwym lub fałszywym.
Ale z pewnością nie każde; [znaczenie] bowiem jest albo niezupełne,
albo samoistne (zupełne). A gdy idzie o samoistne, należy tu to, które
nazywają sądem (ἀξίωμα), a ci co je opisują, mówią, że sądem jest to,
co jest prawdziwe albo fałszywe8 .
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Jak wspomnieliśmy już, termin „oznaka” jest silnie powiązany
z teorią zdania warunkowego. Sekstus stwierdza: „oznaka jest
sądem będącym treścią poprzednika w prawdziwym zdaniu
warunkowym, wskazującą treść następnika” (Przeciw logikom,
II 245). Stoicy, za Filonem z Megary, przyjmowali fałszywość
implikacji tylko w jednym przypadku, tj. gdy z prawdziwej
przesłanki wynikał fałszywy wniosek. W pozostałych więc trzech
przypadkach, tj. gdy z prawdy wynikała prawda oraz z fałszywej
przesłanki cokolwiek, zdanie warunkowe było uznawane za
prawdziwe. Dąmbska precyzuje:
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Otóż tylko w pierwszym z tych trzech wypadków, tj. gdy oba człony
zdania warunkowego są prawdziwe i gdy ponadto treść poprzednika
wskazuje na treść następnika, tzn. – jak Sekstus dalej wyjaśnia –
pozostaje w nim w określonym, rzeczowym związku, uznać należy sąd
zawarty w poprzedniku za oznakę (Przeciw logikom, II 245–250).

Zdaniem Dąmbskiej, nie jest jasne, na czym miałby polegać ten
„rzeczowy związek” między dwoma członami zdania warunkowego.
Przyjmuje ona, że „Sąd w poprzedniku, by być oznaką, winien
stwierdzać stan rzeczy, będący podzbiorem stanu rzeczy stwierdzanego w następniku”, czyli innymi słowy, że funktor implikacji
„→” może być traktowany jako rodzaj inkluzji treściowej9 .
Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, [w:] I. Dąmbska, Wprowadzenie do
starożytnej semiotyki greckiej, dz. cyt., s. 97.
9
Por. I. Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej, dz.
cyt., s. 18–19.
8
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Jak wiadomo, Peirce stosował dla implikacji symbol inkluzji
zbiorów, rozumiejąc ją jako inkluzję treściową. Nie wydaje się być
to kwestią przypadku, do czego jeszcze wrócimy przy omawianiu
jego systemu klas znaków.

ie

Znak w pragmatyzmie
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Dla Peirce’a „znak” nie jest sensualny, podobnie jak u stoików.
W jego teorii rzecz realnie istniejąca zostaje „zastąpiona”
przez wewnętrzny obiekt znaku. Jak wyjaśnia Nesher: „Peirce
przyjmuje, że znak poprzez swój wewnętrzny obiekt zastępuje
obiekt rzeczywisty; w tym charakterze znak ten reprezentuje
obiekt rzeczywisty i jako znak uzgadnia się poznawczo z innymi
znakami”10 . Wspólny w obu koncepcjach, Peirce’a i ﬁlozofów
starożytnych, jest również związek trzech rzeczy: 1) obiektu
rzeczywistego, 2) znaku, który jest w zależności przyczynowej
z obiektem, oraz 3) interpretantu, który jest treścią myśli.
Ten ostatni wprowadza w związek „obiekt – znak” pierwiastek
umysłowy, czyniąc z niego związek inteligibilny. Ten dość
uproszczony schemat peirce’owskiej koncepcji znaku rozszerzymy
w dalszej części tego rozdziału.
Pytanie o naturę „znaku” odsyła do średniowiecznego sporu
o charakter pojęć powszechnych. Peirce sytuuje się na styku
debaty między realizmem i nominalizmem, opowiadając się po
stronie realizmu ontologicznego.
W przeciwieństwie do nominalistów, dla których znak jest
„tylko” znakiem, dla niego jest on „aż” znakiem. Peirce wyjaśniał:
Jeśli przewidywanie sprawdza się, to znaczy, że przyszłe zdarzenia
podporządkowują się zasadom ogólnym. „Ale, powiedzą nominaliści
ta ogólna zasada nie jest niczym innym – tylko pustym słowem
czy słowami!”. Odpowiem: „Nikt nie zamierzał nigdy negować
tego, że to, co ogólne, ma naturę ogólnego znaku; pozostaje
natomiast nierozstrzygnięte pytanie, czy przyszłe zdarzenia będą mu
podporządkowane czy nie. Jeśli będą, to partykuła «tylko» wydaje
się niewłaściwie użyta”. Zasada, której podporządkowują się przyszłe

D. Nesher, Peircean Realism: Truth as the Meaning of Cognitive Signs
Representing External Reality, „Transactions”, Zima 1997, Zagadnienia 1,
201–258, s. 216; por. W 3: 62; Speculative Grammar: CP 2.273, 1901;
Pragmatism and Pragmaticism: 5.607, 1901.
10
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zdarzenia, jest ipso facto [. . . ] istotnym elementem pojawiania się tych
zdarzeń11 .
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W powyższym fragmencie chodzi o ogólną zasadę, pozwalającą
na wyprowadzanie wniosków o przyszłym stanie rzeczy, która
to zasada ma naturę znaku. Znak pełni tu podobną funkcję
jak etymologicznie termin12 (łac. terminus to granica). Jego
właściwym środowiskiem nie jest jednak pismo, lecz szeroko
pojęte komunikowanie lub zrozumiałość rzeczywistości. Znak jest
myślnym odniesieniem do czegoś, w tym przypadku regułą,
której się „podporządkują” zdarzenia, jest on przewidywaniem
przyszłego zachowania obiektu.
Podkreślić wypada, że ujęcie to obejmuje tylko jeden
z możliwych sposobów rozumienia znaku przez Peirce’a. Pozostałe
ujęcia omówimy poniżej. Znajomość znaku pozwala poznać to coś
więcej, coś poza znakiem13 . Znak jest zatem reprezentacją; aby być
reprezentacją, musi być jednak autentyczną peirce’owską triadą14 .
Nowak zauważa, że teoria Peirce’a nie jest lingwistycznie
zorientowana, tak jak inna znana teoria, tj. teoria de Saussure’a.
Nie opiera się ona wyłącznie na języku, w którym de Saussure
rozróżnia langue, tj. pewien system znakowy będący przedmiotem
badań lingwistyki, oraz komunikacyjne użycie języka, czyli parole.
Dla de Saussure’a znak jest diadą, arbitralnym połączeniem
1) formy znaku (signiﬁant), tj. wyrazu w zdaniu czy dźwięku
mowy, oraz 2) pojęcia, jakie znak wywołuje (signiﬁé). Znak nie
pełni więc funkcji reprezentowania obiektu rzeczywistego, jak ma
to miejsce u Peirce’a. Nowak słusznie więc pisze, że dla Peirce’a
znak ma bardziej ogólną naturę:
Znak wnosi do zjawisk pierwiastek umysłowy, zatem nie ma znaku bez
myśli. Jeśli między pierwszym a drugą nie postawił Peirce równości, to
co najmniej uznał ją za wzorzec tamtego. [. . . ] Peirce sądził, że choć
ludzie wynajdują znaki i za ich pomocą komunikują się, to do istoty

General Historical Orientation: CP 1.26, 1903.
Por. J.J. Fitzgerald, Ambiguity in Peirce’s Theory of Signs, „Transactions”, Wiosna 1976, Zagadnienia 2, 127–135, s. 129.
13
Por. B. Altshuler, Semiotic and Signiﬁcs: The Correspondence between
Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby, „Transactions”, Zima 1979,
Zagadnienia 1, 92–98, s. 96.
14
Por. Phenomenology: CP 1.480, 1896. Por. J.J. Liszka, The Three
Essential Conditions for a Sign: Mediation, dz. cyt.
11

12
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znaku nie należy ani bycie wynalazkiem człowieka, ani rola narzędzia
komunikacji, ani nawet funkcja wyrażania ludzkich intencji15 .
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Znak jest uprzedni w stosunku do każdego jego użycia i stanowi
medium, pośredniczy w kontakcie człowieka z rzeczywistością.
Znak ma funkcję poznawczą i reprezentatywną, to znaczy jest
środkiem poznania i należy go założyć w każdej czynności
poznawczej.
Semioza, czyli proces znakowy
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Peirce postulował, by rozumowanie było całkowitym panowaniem nad procesem samostanowionej myśli, co odpowiadałoby
konieczności wspomnianej już inkluzji treściowej, wymagania
wysuwanego przez stoików dla oznaki. Dla stoików trzy rzeczy
są ze sobą powiązane: znak, rzecz realnie istniejąca oraz treść
myśli (ostatnia będąc przedmiotem noetycznym), ale o oznace
mowa jest jedynie wówczas, gdy 1) znak wskazujący na rzecz
realnie istniejącą jest sądem logicznym prawdziwym, 2) spełniony
jest przypadek prawdziwości zdania warunkowego oraz 3) związek
między przesłanką a wnioskiem jest pewną zależnością treściową.
Ogólnie rzecz biorąc, oznaka nie jest tożsama ze znakiem, ale
jest inteligibilną treścią myśli dotyczącą rzeczy realnie istniejącej.
Gdy barbarzyńca, tłumaczyli stoicy, słyszy dźwięki naszych słów,
czyli znaki, to i tak pozostają one dla niego niezrozumiałe i nie
pozwalają mu określić, do czego się odnoszą i co „oznaczają”.
Peirce idzie dalej w stosunku do teorii stoików. Mówi, że
znak może odnosić się do obiektu, który jest dostrzegalny,
wyobrażeniowy, ale też do obiektu, który ma wiele znaczeń16 .
Takim przykładem jest na przykład słowo „zielone”. Nazwa ta
znaczy: „niedojrzały”, gdy powiedziane jest o jakimś owocu czy
warzywie, lub jeden z kolorów, ale też prawo ruchu, gdy dotyczy
sygnalizacji na drodze. Podobnie wyraz „wolny”. Jedno z jego
znaczeń to „oswobodzony, wyzwolony”, inne to „niezajęty” na
przykład pokój, dzień, jeszcze inne: „kawaler”, a zupełnie do nich
nieprzystające znaczenie to „wolny” w sensie „powolny”.

A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak, wartość, sztuka, dz. cyt.,
s. 157–158.
16
Por. Speculative Grammar: CP 2.230, 1910.
15
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Jeśli mielibyśmy mówić o „oznace” w perspektywie nakreślonej
przez Peirce’a, to musielibyśmy wydobyć niejako na światło
dzienne uniwersum – według stoików „nieznane barbarzyńcom” –
w którym dana nazwa coś oznacza i jest znakiem czegoś. Dla przykładu, kiedy wypowiadamy zdanie: „To jest czerwone”, to mimo
iż w pewnych okolicznościach jest ono niewątpliwie prawdziwe,
uzasadnianie go stwierdzeniem „Widziałem, że to jest czerwone”
jeszcze niczego nie wyjaśnia. „Bynajmniej. Nie widziałeś niczego
takiego. Widziałeś obraz. Nie było w nim ani podmiotu, ani
predykatu”17 . Podobnie w bardziej skomplikowanych sytuacjach.
Rozważmy na przykład sytuację, w jakiej znajduje się odbiorca
komunikatu. Powiedzmy, że słyszy zdanie: „Antoni dał Kleopatrze
pierścionek”. Otóż, ma on przed sobą jeden predykat (P), który
jest całą tą sytuacją (w zapisie formalnym: „— dał —”), oraz
wiele przedmiotów, o których jest coś orzekane, które mogą
w sądzie logicznym znaleźć się na miejscu podmiotu (S), jak
w klasycznym zapisie sądu logicznego: „S jest P”. Z logicznego
punktu widzenia przedmiotów jest tyle, na ile rzeczy można
zwrócić uwagę. W każdym razie często jest więcej niż jeden
możliwy podmiot. Peirce stwierdzał:
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Podmiotami są nazwy dobrze znane mówiącemu i interpretatorowi
zdania (inaczej nie mógłby on ich zrozumieć) lub też są wirtualnie
każdym kierunkiem, w jakim należałoby podążać, by zdobyć poznanie
tego, do czego się to odnosi18 .
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Powracając do przykładu, możliwymi podmiotami sądów logicznych są: 1) Antoni, 2) Kleopatra, 3) pierścionek, a nawet to, że
zaszło takie zdarzenie jak„Antoni dał Kleopatrze pierścionek”. Jak
widać, sąd logiczny nie pokrywa się ze zdaniem gramatycznym,
w którym podmiotem gramatycznym w tym przypadku jest
Antoni.
Jeśli do „związku trzech rzeczy”, o których mówili stoicy,
zastosowalibyśmy Peirce’a kategorie myśli, to otrzymalibyśmy pewien zbiór układów triadycznych. Dyskusję nad nimi podejmiemy
w dalszej części tego rozdziału.

Phenomenology: CP 1.538, 1903. Por. A.J. Nowak, Świat człowieka.
Znak, wartość, sztuka, dz. cyt., s. 129.
18
Belief and Judgment: CP 5.542, 1902.
17
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Aby sprostać wymaganiom stawianym przez stoików, oznaka
winna spełniać wskazane wcześniej warunki:
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— znak, który wskazuje na obiekt rzeczywisty, jest pełnym
znakiem, o samoistnym znaczeniu, jest „znakiem-tautologią”,
— obiekt rzeczywisty ma coś więcej w stosunku do znaku
(warunek inkluzji treściowej), a mianowicie istnienie,
— treść myśli jest reprezentantem lub mediacją między znakiem
a obiektem rzeczywistym.
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Oznaka staje się wówczas znakiem inteligibilnym, wyznaczającym
nowy horyzont semiotyczny. Tylko ze względu na proces interpretacji, a więc proces przekształcania znaków, nazywany s e m i o z ą,
dopuszczalne staje się to, co według stoików powinno być
bezwzględnie odróżnione19 . Ryszard Mirek wyjaśnia tę pozorną
anomalię następująco:
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Znak nie tylko odnosi się do przedmiotu, który reprezentuje,
ale również do wcześniejszego znaku, którego jest rozwinięciem
i intepretacją. Tworzy się horyzont semiotyczny20 .
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Znak u Peirce’a należy rozpatrywać więc zarówno w jego triadycznej strukturze wewnętrznej, jak i w procesach semiotycznych, czyli
w procesach przekształcania znaków21 .

Struktura znaku-reprezentamenu

yr

Podstawowa deﬁnicja znaku
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Znak, podstawowa jednostka semiozy, jest zarówno medium
i podstawą rozumienia, w sensie gramatycznej podstawy, jak
również nośnikiem sensu, czyli myśli. Przy tym zastrzeżeniu
najbardziej ogólna deﬁnicja znaku przedstawia się następująco:
19
Por. I. Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. dz.
cyt., s. 11–12.
20
R. Mirek, Semiotyka C.S. Peirce’a, „Kwartalnik Filozoﬁczny”, 25
(1997), s. 146.
21
Por. K.-O. Apel, C.S. Peirce and the Post-Tarskian Problem of an
Adequate Explication of the Meaning of Truth: Towards a Transcendental-Pragmatic Theory of Truth, Part II, „Transactions”, Zima 1982, Zagadnienia 1,
3–18, s. 11. Por. V.M. Colapietro, Is Peirce’s Theory of Signs Truly General?,
dz. cyt., s. 207.
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Deﬁniuję z n a k jako cokolwiek, co z jednej strony jest tak
zdeterminowane przez pewien o b i e k t, a z drugiej tak determinuje
określoną ideę w umyśle człowieka, że ta druga determinacja, którą
nazywam i n t e r p r e t a n t e m znaku, jest wskutek tego pośrednio zdeterminowana przez tenże obiekt. Znak występuje zatem w triadycznej
relacji ze swym obiektem i interpretantem22 .
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Podstawowy schemat znaku można zatem przedstawić następująco:
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Linią ciągłą zaznaczono determinacje wewnątrzumysłowe. W przypadku „znaku” i „obiektu bezpośredniego” można i należy mówić
o związku z tym, co sensualne. „Interpretant” natomiast, ma
naturę myśli, w sensie logicznym. Znak jest medium, pośrednikiem, który nie przysłania rzeczy realnie istniejącej. Przeciwnie,
to dzięki znakowi rzecz ta jest obecna dla umysłu. Rzecz
realnie istniejąca jest odbierana jako realnie istniejąca właśnie
w korelacji tych odniesień. Ponadto długi proces interpretacji
znaków, czyli semiozy, czyni rzecz realnie istniejącą bardziej
zrozumiałą, jakby stopniowo się wyłaniającą ku interpretantom
bardziej „rozbudowanym”23 .
Peirce wyróżnił trzy stopnie, kategorie odniesień.
— pierwsza to manifestacja istnienia,
— druga to rodzaj „ślepego” oddziaływania, interakcja,
— trzecia to zrozumiałość, obecność inteligibilna.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że to teoretyczne ujęcie
zostało opracowane w oparciu o postulat ﬁlozoﬁi Dunsa Szkota,
To Lady Welby: CP 8.343, 1908.
Por. Ontology and Cosmology: 6.194, 1898; tamże: CP 6.91, 1903. Por.
C. Hausman, D.R. Anderson, The Telos of Peirce’s Realism: Some Comments
on Margolis’s „The Passing of Peirce’s Realism”, dz. cyt., s. 828.
22

23
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traktowania treści umysłu jako autonomicznych. Konsekwencją
tego jest na przykład możliwość pomyślenia, jak rzeczy mogłyby
być, nawet jeśli takie aktualnie nie są.
Proces semiotyczny rozbudowywania znaku opiera się na
znakach wcześniejszych i polega na ich interpretacji, dlatego
mówimy tu o dyskursywnym charakterze poznania. Schematycznie
kolejny krok semiozy można przedstawić jak poniżej.
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„Znak rozbudowany” jest triadą znakową: ponieważ w triadzie
interpretant zawsze wychodzi poza czysto zmysłowe ujęcie, wnosząc wymiar „treści myśli”, więc każdy znak ma swoją „podstawę”
lub inaczej wykładnię24 . Podstawa mówi o bezpośrednim stosunku
znaku triadycznego do rzeczy realnie istniejącej, pozaumysłowej.
Z drugiej strony, poznanie tej bezpośredniej relacji jest możliwe
wówczas, gdy poznana jest właśnie owa podstawa znaku.
Najczęściej kolejny znak nie jest prostą kontynuacją rozbudowy
znaku, przy zachowaniu podstawy poprzedniego znaku, choć
nie należy wykluczać takiej sytuacji (jak na rysunku). Nie jest
ona w każdym razie niemożliwa do pomyślenia. Kontynuacja
zawsze jednak zakłada, że podstawą kolejnego znaku triadycznego
jest poprzedni znak z jego triadycznym bagażem zależności
wewnątrzznakowych, a więc w konsekwencji uwzględnia ona,
choćby w ukryty sposób, podstawę tego ostatniego.

24

Por. Speculative Grammar: CP 2.228, 1897.
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Wyrażenia „2 + 2 = 4” można użyć, gdy operuje się teorią
liczb naturalnych, gdy trzeba liczyć rzeczy jednostkowe, ale też
wyrażenie to można zastosować, gdy chce się wypowiedzieć myśl,
że rzeczy mają być tłumaczone jasno i zrozumiale: „tak, by 2 +
2 = 4”. Nietrudno dostrzec, że mamy tu do czynienia z inną
podstawą. Ponadto, „dwa plus dwa” może być dobrym sposobem
na symboliczne powiedzenie: „rodzice z dwójką dzieci” itd.
Liszka wskazuje na trzy istotne warunki, by coś było znakiem25 :
— musi się do czegoś odnosić, być znakiem czegoś,
— musi coś przekazać o rzeczy realnie istniejącej,
— musi czemuś innemu coś o rzeczy przekazać.
Te trzy warunki, aspekty bycia znakiem, wyrażają jego właściwą
trychotomiczność: 1) bycie znakiem-reprezentamenem, 2) obiektem bezpośrednim, skorelowanym z przedmiotem rzeczywistym,
i wreszcie 3) interpretantem, nośnikiem idei, myśli.

Ig

Dyskusja wokół pragmatycznej koncepcji znaku
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Peirce używał zamiennie z terminem „znak” terminu „reprezentamen”, by w pewnym sensie odciąć się od potocznego
rozumienia słowa „znak”. Nowak wyjaśnia: „Konsekwentnie, nie
wszystko, co sądzi się o znakach, wolno natychmiast odnieść do
reprezentamenów”26 . Można się z tym spostrzeżeniem zgodzić,
biorąc pod uwagę wymagania, jakie na znak nakłada proces
semiotyczny. W procesie tym ze znaków wcześniejszych powstają
nowe znaki, bardziej rozbudowane. Znak jest bowiem interpretowalny, możliwy do zrozumienia jedynie poprzez następny znak27 .
Podobnie twierdzi Max Bense, założyciel szkoły stuttgarckiej
kontynuującej semiotyczne prace Peirce’a. Bense pisze:
Z próbą rozszerzenia i uprawomocnienia zastosowania semiotyki
teoretycznej wiąże się dowód, że można w tym celu posłużyć

25
Por. J.J. Liszka, The Three Essential Conditions for a Sign: Mediation;
por. Speculative Grammar: CP 2.230, 1910; W 1:287; tamże: CP 2.228, 1897;
On the Algebra of Logic: 3.361, 1885; Speculative Grammar: CP 2.308, 1901;
Pytania dotyczące pewnych zdolności przypisywanych człowiekowi: CP 5.253,
1868. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 69.
26
A.J. Nowak, Świat człowieka. Znak, wartość, sztuka, dz. cyt., s. 157.
27
Por. On Pragmatism, From a Review of a Book of Cosmology: CP 8.191,
1904; To Paul Carus, On Illustrations of the Logic of Science: 8.225, 1904; por.
H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, dz. cyt., s. 54.
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się tylko pojęciem znaku dostatecznie precyzyjnym teoretycznie
i sformalizowanym metodycznie, natomiast w języku potocznym, gdzie
możliwe są dowolne interpretacje, nie ma takiego pojęcia znaku,
którym by można operować28 .
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Język, którego używamy na co dzień, konserwuje wiele niejasności,
jak na przykład wschody i zachody słońca, artykuły pierwszej
potrzeby, ludzkie pragnienia, chęć, wola, logika sytuacyjna.
Niektóre terminy weszły do codziennego użycia i są świadectwem
pewnych teoretycznych zmagań z zagadnieniami podejmowanymi
od wieków, jak choćby zagadnienie prawdy. Ogólnie rzecz biorąc,
nazwy używane potocznie nie nadają się do ścisłych analiz. Podobnie jest z terminem „znak”. Słusznie stwierdza Bense, że „obycie
się bez teoretycznej, to jest terminologicznie i metodologicznie
sprecyzowanej koncepcji wyjściowej” kończyło się w historii myśli
ludzkiej tematyzacjami, które zajmowały miejsce interpretacji.
Tematyzacje te, zdaniem Bensego, świadczyły o dyletantyzmie
i ideologicznym nastawieniu ich twórców29 .
Istnieje związek, i to dwojakiego rodzaju, pomiędzy znakiem
i obiektem; pierwszy dotyczy relacji odnoszenia się do, drugi
natomiast – tego wszystkiego, co znak konstytuuje w taki sposób,
że znak zastępuje rzecz realnie istniejącą pod pewnym względem.
Znak nie jest czymś narzucanym rzeczywistości, ale czymś, co
do niej przynależy30 . Jest niezbędny jak słowo w mówieniu
i pisaniu, pozostając niejako przeźroczysty dla właściwych sobie
modi exprimendi.
Dla Peirce’a znak nie jest materialny31 . Koncepcja znaku jako
triadyczno-trychotomicznej relacji, co zostanie ukazane wyraźniej
przy prezentacji klas znaków, pozwala na zastosowanie go zarówno
do problemów teoriopoznawczych, jak i „do zagadnień, które
przedmiotowo należą do ﬁlozoﬁi nauki, ale umotywowane są

M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, J. Garewicz (tłum.), PIW,
Warszawa 1980, s. 41–42, oraz H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a,
dz. cyt., s. 116.
29
Por. tamże
30
Por. V.M. Colapietro, Inwardness and Autonomy, dz. cyt., s. 502.
31
Por. C.S. Peirce, Dichotomic Mathematics, rkps 4, 52 – [cyt. za:]
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, J. Garewicz (tłum.), PIW, Warszawa
1980, s. 39.
28
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ontologicznie”32 . Taka nauka o znaku jest uprzednia w stosunku
do każdej nauki szczegółowej. „Pełne znaczenie jakiegoś znaku”
pojawia się tu jako „pełna relacja triadyczna”, która może być
dana jedynie jako „ jedna z dziesięciu klas znaków, czyli przez
klasy triadycznie pełnych relacji znakowych”33 . Znaczenie nie jest
więc tu pojmowane jako wartość logiczna, ale semiotyczny stopień
reprezentacji.
Zdaniem Bensego, Peirce przeszedł dość szybko, bo już
w artykule z 1868 roku, od koncepcji nauki o znaku jako nauki
opisowej i pomocniczej do takiego teoriopoznawczego pojęcia
znaku, że „poznawalność i byt nie tylko pokrywają się w sensie
metaﬁzycznym, lecz są wręcz synonimami”34 . Bense stwierdza:
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W rozważaniach tych dochodzi więc do głosu myśl, że semiotykę
[. . . ] należy uznać za uniwersalną naukę o badaniu podstaw, której
pochodzenie i intencje są równocześnie ﬁlozoﬁczne i naukowe.
Oczywiście, semiotyka ta miała też od początku orientację logiczną
i lingwistyczną. Nie można więc odmówić słuszności twierdzeniu,
że Peirce’a należy uznać bezwzględnie, jeśli nie za inicjatora, to
z pewnością za jednego z pierwszych i najważniejszych współtwórców
nie tylko badania podstaw matematyki, lecz wszelkich naukowych
badań podstaw35 .
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Jest to podwójne ufundowanie, epistemologiczne i ontologiczne.
Świadomość, widziana w tej perspektywie, to świadomość
w funkcji znakowej, w kluczu teorii „wszelkiego rodzaju znaków”,
później zaś w jej funkcji sądzenia. To z kolei pozwala przynajmniej
przeczuć, jak wiele rzeczy już zakładamy, gdy „stawiane jest
pytanie logiczne”36 .

M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 39; por. tamże, s. 43.
Tamże, s. 70. Por. Czym jest pragmatyzm?: CP 5.428, 1905. C.S. Peirce,
Wybór pism, dz. cyt., s. 167; A Survey of Pragmaticism: CP 5.467, 1908;
Concequences of Critical Common-Sensism: CP 5.506, 1906; On Pragmatism,
from a Review of a Book on Cosmology: CP 8.191, 1904. Por. B. Altshuler,
The Nature of Peirce’s Pragmatism, „Transactions”, Lato 1978, Zagadnienia 3,
147–176, s. 159.
34
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 141.
35
Tamże.
36
Utrwalanie przekonań: CP 5.369, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 112.
32

33
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Terminologia wewnątrzznakowa
Trójkąt semiotyczny
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Peirce’owska koncepcja znaku, choć stała się pierwowzorem
innych dwóch popularnych ujęć, jest wciąż mało znana. Zasługuje
ona na uwagę przede wszystkim dlatego, że jej korzenie sięgają
triadycznych, rozważanych w starożytności, koncepcji znaku.
Z kolei związanie znaku z semiozą czyni tę koncepcję otwartą na
paradygmat ewolucyjny w nauce i myślenie procesualne obecne
dziś nie tylko w myśli ﬁlozoﬁczej.
Jednym z triadycznych ujęć znaku, który wyrósł na gruncie
rozważań Peirce’a, jest niewątpliwie trójkąt semiotyczny Ogdena
i Richardsa. C.K. Ogden korespondował od roku 1910 z Lady
Welby, której Peirce przedstawił w listach znaczną część swoich
badań w tym zakresie.
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Trójkąt semiotyczny został publicznie przedstawiony w książce
The Meaning of Meaning w 1923 roku, po śmierci zarówno Lady
Welby (1912 r.), jak i Peirce’a (1914 r.)37 . W dodatku do książki
Ogden umieścił kilka listów Peirce’a, upowszechniając w ten
sposób jego myśl w Europie.
Na schemacie trójkąta semiotycznego linią ciągłą zaznaczono
relacje przyczynowe. Ponadto: s y m b o l tu jest wyrazem m y ś l i,
czyli formą jej przekazania; symbol może być więc właściwy
(ang. correct) lub nie. Myśl odnosi do d e n o t a t u, rzeczy realnie
istniejącej, jest jej denotacją, stąd jest odpowiednia (adequate)
bądź nie. Między symbolem a denotatem występuje relacja
przypisania (ang. implied relation), to znaczy symbol zastępuje
denotat. Relacja ta jest prawdziwa (ang. true) lub nie.

Por. C.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaning of Meaning, Brace and
World, Inc., New York 1923, s. 9–12.
37
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Zdaniem Ogdena i Richardsa, operując symbolami lub
nazwami, zarówno w mowie jak i w piśmie, zapominamy, że
nie manipulujemy tak naprawdę rzeczami. Problemy zaczynają
się wówczas, gdy nie tylko dana nazwa, na przykład „zamek”,
może być użyta w różnych supozycjach czy wieloznacznie, ale
gdy ten sam wyraz odzwierciedla różne myśli i doświadczenia, na
przykład „sprawiedliwy rząd”, „wolność”, „życie” itp. Tak więc
odniesienie symbolu do denotatu jest zapośredniczone przez myśli
i odpowiadające im postrzeganie rzeczywistości.
Inny schemat znaku, który również oddziałał na szerszą
publikę, pochodzi od Morrisa. Morris wyróżnił: 1) środek przekazu
(ang. sign-vehicle), na przykład obiekt lub zjawisko, które funkcjonuje jako znak, 2) desygnat (ang. designatum), 3) interpretant,
czyli szeroko pojętą reakcję na znak, oraz 4) interpretatora,
który znak rozumie. Wprowadzenie interpretatora modyﬁkowało
zamysł Peirce’a, gdyż to właśnie interpretator stanowił kryterium,
według którego Morris dzielił dalej semiotykę na: syntaktykę,
semantykę i pragmatykę. Syntaktyka pytała o deﬁnicje i zależności
logiczne. Semantyka dotyczyć miała denotacji. Pragmatyka badała
relację między znakiem a jego użyciem lub interpretacją. Dąmbska
zauważa, że podział na syntaktykę, semantykę i pragmatykę
dostrzec można już w stoickiej koncepcji oznaki, o której była już
mowa. Otóż,
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Relacja: oznaka — rzecz oznaczana zostaje zredukowana do relacji
syntaktycznej poprzednik — następnik prawdziwego zdania warunkowego i do relacji pragmatycznej uznawania q na podstawie uznawania
p, gdy spełniona jest relacja semantyczna p = 1, i gdy między p i q
zachodzi związek treściowy p → q 38 .

Dla Morrisa logika operuje na poziomie syntaktyki. U Peirce’a
natomiast, co zostanie pokazane później, koncepcja znaku jest
bardziej ogólna, gdyż naukę o znaku, semiotykę, dzieli on na:
gramatykę spekulatywną, logikę właściwą i logikę obiektywną (lub
metodeutykę). Morris więc, podobnie jak stoicy, operuje sądami
logicznymi, Peirce natomiast pyta o fundację tychże sądów.
Na znak składają się trzy części, r e l a t a. Komendziński zwraca
uwagę, aby podczas analizy struktury znaku koniecznie uwzględnić

I. Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia
i teksty, dz. cyt., s. 10.
38
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peirce’owską koncepcję ciągłej semiozy, tj. procesu przekształcania
znaków. Pisze on:

w
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Z takiego zaś ujęcia wynika szczególnie interesująca dziś teza
o semiotycznym zamknięciu historii, z którą jedynym możliwym
kontaktem jest kontakt na poziomie interpretacji. Powoduje on jednak
konstytuowanie nie nowego obiektu, [. . . ] lecz nowej podstawy znaku
triadycznego, jaką owa interpretacja powołuje. Na tym też polega
znaczenie i waga kategorii podstawy, o której wielu badaczy Peirce’a
zapomniało39 .
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Koncepcja ciągłej semiozy ukazuje zarazem ważną różnicę pomiędzy konstruowaniem nowej podstawy znaku a nowym obiektem.
Za H. Buczyńską-Garewicz Komendziński przyjął twierdzenie, że
podstawa znaku może odnosić się zarówno do reprezentamena, jak
i do całej triady, gdyż
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termin znak używany jest w semiotyce Peirce’a w dwojakim sensie: raz
w odniesieniu do pierwszego elementu triady znakowej, innym razem
w stosunku do całej triady znakowej40 .
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Można się z tym zgodzić, pod warunkiem, że pamięta się, iż
proces semiotyczny może się rozpocząć na dowolnym poziomie
semiotyczności znaku i że na dowolnym etapie tego procesu może
nastąpić generalizacja. Podstawę znaku, którą należy uzupełnić
przymiotnikiem interpretacyjna, wyznaczają generalizacje, nawet
jeśli pozostają one tylko kierunkami, ku którym zmierza proces
semiotyczny. Trzeba również dodać, że generalizacja nie zawsze
jest osiągana, czyli, konsekwetnie, nie każda reinterpretacja musi
mieć charakter pojęciowy.
Obiekt bezpośredni i obiekt dynamiczny
Jednym z relatów znaku jest o b i e k t bezpośredni. Za
Komendzińskim należy stwierdzić, iż nie ma zgodności wśród
badaczy Peirce’a w kwestii interpretacji roli obiektu w triadzie.
Wspomniany autor pisze:
Dodatkowo, interpretację tutaj utrudnia stosunkowo duży rozrzut,
jeśli chodzi o rozumienie takich pojęć jak znak, znaczenie, sens, odT. Komendziński, Znak i jego ciągłość w systemie ﬁlozoﬁi Ch.S. Peirce’a. Semiotyka między percepcją a recepcją, UMK, Toruń 1995, s. 75.
40
Tamże, s. 12.
39
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niesienie. Znajdujemy tu dużą różnorodność stanowisk teoretycznych
w rozważaniach logików, lingwistów i ﬁlozofów, a także semiotyków41 .
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Komendziński nawiązuje tutaj do rozróżnień między intensją
a ekstensją oraz konotacją i denotacją. Podane dychotomie
pociągają za sobą inne i odwołują się do rozważań o denotacji
i sygniﬁkacji. Wyróżnia on trzy stanowiska wśród badaczy tej
kwestii.
S t a n o w i s k o k l a s y c z n e. Badaczy różni stosunek co do
roli podziału obiektu na: 1) dynamiczny, to znaczy efektywnie
realny, oddziałujący na umysł, będący źródłem myśli, oraz
2) bezpośredni, który jest elementem wewnętrzznakowej struktury.
Obiekt bezpośredni jest determinowany przez znak. Jego sposób
bycia zależy od przedstawienia go w znaku jako triadycznej całości.
Natomiast obiekt dynamiczny jest niezależny od myślenia, jego
sposób bycia determinuje znak. Ponadto, obiekt bezpośredni jest
również jakimś aspektowym ujęciem przedmiotu dynamicznego,
nie zaś jego pełną reprezentacją.
Według tej wykładni, którą nazwiemy klasyczną, należy mówić
o dwóch obiektach w taki sposób, że jeden jest realny jedynie
pośrednio, będąc dostępnym poprzez znak, a drugi, bezpośredni,
jest elementem wewnętrznym znaku.
Takie jest dosłowne stanowisko Peirce’a, który pisał: „obiekt
zmediatyzowany jest obiektem będącym na zewnątrz znaku;
nazywam go obiektem dynamicznym. Znak wskazuje na niego,
a substancją tego wskazywania jest obiekt bezpośredni”42 . Ta
klasyczna wykładnia natraﬁa jednak na trudności.
S t a n o w i s k o r e p r e z e n t o w a n e p r z e z H o o k w a y a. Jego
zdaniem, „należy odróżnić obiekt, który występuje w znaku ukonstytuowanym po raz pierwszy i zinterpretowanym, od obiektu,
jaki będzie znany w końcowym interpretancie”43 . Stanowisko to
wydaje się zacierać różnicę między obiektami. Mówi się tu bowiem
o powtórnym ukonstytuowaniu znaku, na przykład w kolejnej
generalizacji, czyli o możliwej również jakiejś korekcie obiektu
bezpośredniego. Teza Hookwaya znajduje jednak swoje uzasadnienie w tekstach Peirce’a. Tenże bowiem utrzymuje, że obiekt
41
42
43

Tamże, s. 152.
Tamże, s. 154–155.
T. Komendziński, Znak i jego ciągłość..., dz. cyt., s. 154.
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bezpośredni w prawdziwym sądzie, a zatem przy ostatecznym
interpretancie, jest rzeczywistością, jest rzeczywisty44 . Kwestia
ta dotyczy właściwie samego obiektu bezpośredniego i stąd
pośrednio odnosi się do relacji między obiektem dynamicznym
a bezpośrednim.
S t a n o w i s k o t r z e c i e. Inną trudność podnosi jeszcze sam
Komendziński. Zauważa on: „Stwierdzić zatem należy uzależnienie
bytu obiektu bezpośredniego od istnienia w znaku”45 . Obiekt
bezpośredni, można powiedzieć, nie istnieje poza znakiem. Nie
jest więc pozaumysłową rzeczą. Z drugiej strony nie jest ani
ﬁkcją, ani projekcją (będąc determinowanym przez znak). Jest
skorelowany z obiektem dynamicznym, który determinuje ten
znak46 . Ponadto, obiekt bezpośredni jest aspektowym ujęciem
obiektu dynamicznego, a ujęcie to zachodzi przy pewnej podstawie
interpretacyjnej. Obiekt bezpośredni jest zatem czymś. Tę pozorną
sprzeczność rozwiązuje się, pamiętając, że Peirce przyjmuje
najsłabszą redukcję fenomenologiczną, tj. immanentyzację treści
świadomości i względną bezzałożeniowość tego, co jest w jakikolwiek sposób przed umysłem.
Współczesna technika dostarcza modeli tego, co może zachodzić w umyśle. Wszelkiego rodzaju symulacje i modele diagnostyczne w systemach wspomagania komputerowego (CAD/CAM)
są tego przykładem. Człowiek wraz z kumulacją danych
o rzeczach realnie istniejących posługuje się ich zredukowanym
wyobrażeniem. Wyobrażenie to, choć podlega ciągłej weryﬁkacji
z rzeczywistością, jest bezpośrednio wykorzystywane w procesie
przekazywania i przekształcania informacji w systemach informatycznych.
Już starożytni rozumieli, że człowiek często manipuluje
słowami, ale nie rzeczami. Współczesny człowiek może jest bliższy
manipulacji wyidealizowanymi obrazami rzeczy, wciąż jednak
pozostaje prawdą, że nie dotyczy to samych rzeczy efektywnie
Por. Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.16–17,
1871. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 18.
45
T. Komendziński, Znak i jego ciągłość..., dz. cyt., s. 164.
46
Por. Buczyńska-Garewicz pisze: „Odnoszenie się znaku do zewnętrzego
obiektu jest zarówno u stoików, jak i u Peirce’a sprawą niekwestionowaną”,
[cyt. za:] R. Mirek, Teoria znaku jako ﬁlozoﬁa, „Kwartalnik Filozoﬁczny”, dz.
cyt., s. 144.
44
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realnych, lecz ich mentalnych substytutów. To właśnie stara się
oddać rozróżnienie na obiekt dynamiczny i na obiekt bezpośredni,
używany w kontekście koncepcji znaku. Z drugiej strony, Peirce,
„nazywając siebie szkotystą”, chciał bronić pośrednio również
realności tych obiektów bezpośrednich, które są treściami myśli.
Peirce lubił używać metafory „złożonej fotograﬁi obrazów”,
by przybliżyć, czym miałaby być dyskretna reprezentacja, tj.
złożona fotograﬁa obrazów, na którą składałyby się pojedyncze,
aspektowe ujęcia obiektu47 . Choć interpretant każdego znaku jest
reprezentacją, a każdy pełny semiotycznie znak odnosi do obiektu
dynamicznego przy określonej podstawie interpretacyjnej i pod
pewnym względem, to jednak dopiero pewien zbiór takich znaków
może stworzyć złożoną, dyskretną reprezentację. Proces tworzenia
się takiej deﬁnitywnej formy wymaga, aby wszystkie pojedyncze
aspektowe poznania były właściwe, miały formę deﬁnitywną.
Peirce wyjaśniał:
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Każda ludzka myśl czy każdy sąd zawiera element arbitralny
i przypadkowy, zależny od ograniczeń wynikających z warunków,
mocy i zdolności jednostki, mówiąc krótko: element błędu. Ludzki sąd
jednak powszechnie zmierza w długotrwałym procesie do osiągnięcia
formy deﬁnitywnej, którą jest prawda. Jeśli jakiś człowiek posiada
wystarczające informacje i będzie usilnie zastanawiał się nad danym
zagadnieniem, to w rezultacie dotrze do pewnej deﬁnitywnej, właściwej
konkluzji, która będzie taka sama jak ta, którą osiągnąłby jakikolwiek
inny umysł w wystarczająco sprzyjających warunkach48 .
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Problem błędów w procesach przekształceń wymagałby osobnego
omówienia, którego tu nie przeprowadzimy. Zagadnienia te
powrócą pośrednio przy omawianiu metod utrwalania przekonań.
Ponadto należałoby wziąć pod uwagę również problemy złożoności
dotyczące samych reprezentacji, a zwłaszcza osiąganie spójnych
obrazów – a nie zlepku fragmentarycznych ujęć, przy różnych
podstawach interpretacyjnych – które byłyby deﬁnitywnym
odwzorowaniem rzeczy.

Por. np. Speculative Grammar: CP 2.317, 1903.
Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.12, 1871.
C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 14–17.
47

48
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Interpretant
Trzecim relatum znaku jest i n t e r p r e t a n t. Interpretant to
nie interpretator, „Interpretant jest tym, co gwarantuje prawomocność znaku nawet pod nieobecność odbiorcy”49 . Niektórzy
badacze uważają, że według Peirce’a interpretant to znaczenie
znaku. Buczyńska-Garewicz pisze na przykład:
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Każdy znak mówi coś jako interpretant innego znaku, wyjaśniając jego
znaczenie i, w konsekwencji, może on być zrozumiany tylko poprzez
przekład go na inny znak, czyli na jego interpretant50 .
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Trudno się z tym zgodzić. Znak bowiem jest triadą, ale jak
pytał Peirce: „Czym jest triada? Jest to trzy. Lecz trzy czego?
Jeśli powiemy, że są to trzy elementy, to jest to niepełne na nią
spojrzenie”51 . Znak jako triada winien być ujmowany jako jedność,
w której trzeci składnik (interpretant) nie może zaistnieć bez
dwóch pozostałych, podczas gdy obiekt i znak mógłby utworzyć
diadę. Innymi słowy, interpretant nie występuje samodzielnie poza
triadą, więc nie może być znaczeniem.
Podobnie utrzymują Murray Murphey i Justus Buchler,
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którzy powołują się na fragment z pism Peirce’a mówiący, że:
„Znak zastępuje coś wobec idei, którą wytwarza lub modyﬁkuje.
To, co zastępuje, zwane jest jego obiektem; to, co komunikuje, jego
znaczeniem; idea, którą wywołuje, jego interpretantem”. (CP 1.139)
Kwestionują twierdzenie, iż interpretant i znaczenie są jednym i tym
samym52 .
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Zwróciliśmy również uwagę na to, że najczęściej kolejny znak
interpretujący nie jest prostą kontynuacją rozbudowy znaku
przy zachowaniu podstawy poprzedniego znaku, choć nie należy
tego wykluczać. Jeśli na przykład sąd logiczny: „Wszystkie
łabędzie są białe” był prawdziwy dopóki nie znaleziono czarnego
łabędzia, to teraz możliwe są dwa kroki: albo przyjmuje się, że
zdanie „Wszystkie łabędzie są białe” jest sądem fałszywym, albo
określa się uniwersum, w którym sąd pozostaje prawdziwy, to
U. Eco, Pejzaż semiotyczny, A. Weinsberg (tłum.), PIW, Warszawa
1972, s. 58.
50
H. Buczyńska-Garewicz, Znak i oczywistość, IW PAX, Warszawa 1981,
s. 60.
51
Phenomenology: CP 1.471, 1896.
52
T. Komendziński, Znak i jego ciągłość..., dz. cyt., s. 171.
49
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znaczy „Wszystkie europejskie łabędzie są białe”. Eco wyjaśnia,
że „najpłodniejsza wydaje się hipoteza pojmująca interpretant
jako drugie przedstawienie, odnoszące się do tego samego
obiektu”53 . Drugie odniesienie do obiektu ma inny charakter niż
pierwsze, w tym sensie, że pierwsze odniesienie jest w nim już
ukonstytuowane.
Zasadniczo, upraszczając nieco sprawę, można powiedzieć, że
Peirce wyróżniał dwie klasyﬁkacje interpretantów, podział na
interpretanty: 1) emocjonalny, energetyczny i logiczny oraz 2)
dynamiczny, bezpośredni i ostateczny, zwany też normalnym54 .
Ostatnia klasyﬁkacja wzoruje się, jak się powszechnie przyjmuje,
na kategoriach myśli. Liszka porządkuje rozważania Peirce’a
na temat terminologii dotyczącej interpretantów w następujący
sposób:
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1902 bezpośredni,
1904 bezpośredni, dynamiczny,
1905 dynamiczny,
1906 bezpośredni, dynamiczny, ostateczny,
1906 emocjonalny, energetyczny, logiczny,
1906 pierwszy (ﬁrst), ostateczny (ultimate),
1906 bezpośredni, dynamiczny,
1906 naiwny (naïve), postulowany (rogate), normalny,
1906 intencjonalny, skuteczny (eﬀectual), komunikacyjny (communicational),
1907 emocjonalny, energetyczny, logiczny,
1908 bezpośredni, dynamiczny, normalny,
1908 bezpośredni lub odczuwalny (felt), dynamiczny, ostateczny
(eventual),
1908 docelowy (destinate), skuteczny (eﬀective), jawny (explicite),
1908 bezpośredni, dynamiczny, końcowy (ﬁnal) lub ostateczny
(ultimate),
U. Eco, Pejzaż semiotyczny, dz. cyt., s. 58. Por. To Lady Welby:
CP 8.332n, 1904. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 125.;
Speculative Grammar: 2.242, 1903; por. V.M. Colapietro, Is Peirce’s Theory
of Signs Truly General?, dz. cyt., s. 209.
54
Por. np. T. Komendziński, Znak i jego ciągłość..., dz. cyt., s. 165–173.
Por. J.J. Liszka, Peirce’s Interpretant, „Transactions”, Zima 1990, Zagadnienia 1, 17–63, s. 20–26.
53
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1909 bezpośredni, dynamiczny, końcowy.
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Interpretant emocjonalny jest wrażeniem, energetyczny – odczuciem lub reakcją, a logiczny ma charakter prawa (law-like). Zdaniem Liszki, istotny byłby podział na interpretanty: bezpośredni,
dynamiczny i ostateczny, gdyż jest on archetypowy dla wszystkich
innych podziałów55 .
Na przykładzie obiektu dynamicznego, jakim jest pogoda
w sztormowy dzień, Peirce opisuje interpretant bezpośredni jako:
„schemat w wyobraźni, tj. nieokreślony obraz (vague image),
na który składają się wspólne elementy różnych obrazów dni
sztormowych”56 . Jest nim zatem „to, co jednoznaczne w znaku,
gdy się pominie kontekst i warunki zaistnienia wypowiedzi”57 .
Interpretant dynamiczny natomiast to „aktualny skutek oddziaływania na umysł”58 lub „aktualny skutek, jaki znak jako znak
rzeczywiście determinuje”59 .
Albert Atkin stwierdza bez żadnych rozróżnień, że:
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interpretant dynamiczny jest interpretacją, jaką aktualnie posiadamy,
lub rozumieniem, jakie osiągamy, w pierwszym momencie60 .
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Jeśli jednak wziąć pod uwagę to, że Peirce rozpoznawał się w distinctio formalis Dunsa Szkota, a zatem postulował uprzedniość
poznania umysłowego względem rzeczywistości pozaumysłowej,
to nie ma powodu uważać, że już interpretant bezpośredni
nie jest tym, co jest „w pierwszym momencie”. Interpretant
dynamiczny natomiast wnosi element „ﬁzyczności”, kontaktu,
interakcji, a więc wiąże się z przeżyciem. Interpretacja czy
rozumienie na tym poziomie to świadomość przeżycia – nie jest
to jednak interpretacja czy rozumienie w sensie reprezentacji,
a więc z poziomu trzeciej kategorii myśli. Nie ma przeciwskazań, by
już interpretant bezpośredni nie był jednocześnie interpretantem
logicznym, podobnie interpretant dynamiczny. Tak więc podziały

Por. J. Liszka, Peirce’s Interpretant, dz. cyt., s. 20.
To William James: CP 8.314, 1907. C.S. Peirce, Wybór pism
semiotycznych, dz. cyt., s. 116.
57
A Survey of Pragmaticism: CP 5.473, 1907.
58
To Lady Welby: CP 8.343, 1908. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 176.
59
Existential Graph: CP 4.536, 1908.
60
A. Atkin, Peirce’s Theory of Signs, dz. cyt.
55

56

103

Znak triadyczny – jednostka elementarna

ie

te nie są rozłączne. W tym drugim przypadku mielibyśmy do
czynienia ze „skutkiem faktycznie wytworzonym, w sytuacji, gdy
miał miejsce dostateczny rozwój myśli”.
Sytuacja zmienia się wówczas, gdy interpretantem logicznym
jest interpretant ostateczny61 . Dopiero wówczas taki złożony
interpretant jest peirce’owskim interpretantem normalnym, a do
jego charakterystyki należy między innymi to, że jest on:
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— aktualnym, w sensie normatywnym, skutkiem oddziaływania
na umysł, który tworzy pojęcia intelektualne, tj. takie, których
„struktura jest nośnikiem racji skorelowanych z obiektywnymi
faktami”62 ,
— interpretantem semiotycznym i logicznym,
— niewzruszoną granicą, poza którą uchwycenie sensu jest
niemożliwe,
— argumentem w klasycznym rozumieniu.
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Określenie interpretant ostateczny mówi o tym, że jest on
końcowym z interpretantów, ostatnim w serii rozważanej w pewnym aspekcie i przy danej podstawie interpretacyjnej procesu
semiozy63 . Niektórzy badacze uważają, że jest jedynie postulowany, nigdy zaś osiągany realnie. Wydaje się jednak, że właśnie
generalizacje można rozumieć jako osiąganie takich interpretantów
ostatecznych normalnych, które są również interpretantami
logicznym64 . Peirce pisał:
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Interpretacją znaku jest całość wywołanego przezeń efektu. Nie jest
więc nią ani pojedyncze przeżycie, ani konkretny akt myślowy;
efekt ten polega na przekonaniu, uwzględniając wszystko to, co
w przekonaniu istotne. W szczególności zaś to, że przekonanie nie jest
konkretnym aktem myślenia, lecz jest nawykiem myślowym (New El.
Math. IV, 297)65 .

Na temat interpretantu ostatecznego por. T.L. Short, The Development
of Peirce’s Theory of Signs, [w:] The Cambridge Companion to Peirce, dz. cyt.,
s. 227.
62
A Survey of Pragmaticism: CP 5.467, 1907; por. S.B. Rosenthal,
Peirce’s Ultimate Logical Interpretant and Dynamical Object: A Pragmatic
Perspective, dz. cyt., s. 195.
63
Por. T.L. Short, Peirce on Signs..., dz. cyt., przyp. 2.
64
Por. To Lady Welby: CP 8.343, 1908. C.S. Peirce, Wybór pism
semiotycznych, dz. cyt., s. 176.
65
H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, dz. cyt., s. 76.
61
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Logiczny, ostateczny normalny interpretant jest racjonalnym
przekonaniem66 . Short słusznie zauważa, że musi być on ideałem67 ,
ale może lepiej jest powiedzieć pewną idealizacją. Możliwości
zgodności tej idealizacji z rzeczywistością nie podejmujemy się
rozważać w tym miejscu, pozostawiając sprawę otwartą.
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Klasy znaków i ich wykładnia

Kr

Znak triadyczny w świetle kategorii
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W ramach swojej teorii Peirce mówił o różnych rodzajach
znaków, czy raczej rodzajach klas znaków. Ograniczymy się tu
do wskazania najwęższej, dojrzałej klasyﬁkacji klas znaków, tj. do
jego teorii dziesięciu klas68 .
Gdy środkiem przekazu, nośnikiem (ang. sign vehicle) jest
qualisignum (1.1), to znak jest czymkolwiek, co ma ipso facto
istnienie pozytywne69 . Gdy jest on sinsignum (1.2) – przedrostek
„sin” jest pojmowany tu jako: „być tylko raz”, jak w single,
simple, to znak jest faktualnie istniejącą rzeczą lub zdarzeniem
jednostkowym70 . Gdy jest z kolei legisignum (1.3), to ma naturę
generalnego typu jak prawo. Jego kopią (replica) jest sinsignum71 .
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66
Por. MS 382, s. 101n – [cyt. za:] V.M. Colapietro, Inwardness and
Autonomy: A Neglected Aspect of Peirce’s Approach to Mind, „Transactions”,
Jesień 1985, Zagadnienia 4, s. 494–495; por. B. Altshuler, Semiotic and
Signiﬁcs..., dz. cyt., s. 96.
67
Por. T.L. Short, Interpreting Peirce’s Interpretant: A Response To
Lalor, Liszka, and Meyers, „Transactions”, Jesień 1996, Zagadnienia 4,
488–542, s. 496.
68
Por. też To Lady Welby: CP 8.341, 1904. C.S. Peirce, Wybór pism
semiotycznych, dz. cyt., s. 129. Najbardziej rozwinięta teoria Peirce’a mówiła
o sześćdziesięciu sześciu klasach. Por. CP 2 wprowadzenie, przyp. iii; por.
N. Houser, On Peirce’s Theory of Propositions: A response to Hilpinen,
„Transactions”, Lato 1992, Zagadnienia 3, 489–505, s. 491. Tabela na
podstawie: N. Houser, On Peirce’s Theory of Propositions..., dz. cyt., s. 491;
por. np. Phenomenology: CP 1.473, 1896. O pojęciu znaku zdegenerowanego,
czyli nieautentycznego – por. H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, dz.
cyt., s. 85–95. Por. Speculative Grammar: CP 2.242–2.247, 1903.
69
Por. A Syllabus of Certain Topics of Logic: EP 2:294, 1903.
70
Por. tamże: EP 2:291, 1903.
71
Por. To Lady Welby, SS 32, 1904; A Syllabus of Certain Topics of Logic,
EP 2:291, 1903.
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Rozważamy tu znak w triadzie, choć w przypadku peirce’owskiej
koncepcji znaku uzasadnione jest odnoszenie tego opisu do całej
triady.
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Jeśli rozważymy, jak znak odnosi się do obiektu bezpośredniego
(i w konsekwencji do obiektu dynamicznego), to w świetle kategorii
mówimy o trzech stopniach, pamiętając przy tym, że trzeci zawiera
kopie pozostałych dwóch, i podobnie drugi — kopię pierwszego, ale
nie odwrotnie. Najpierw mówimy więc o Ikonie (2.1), który odnosi
się do obiektu ze względu na właściwości, jakie posiada. Są nimi, na
przykład, uczucia wywołane przez fragment utworu muzycznego
reprezentujące to, co kompozytor zamierzył, wprowadzające
w dany nastrój lub wywołujące określone wrażenia estetyczne72 .
Podobnie kolory używane w sygnalizacji świetlnej (czerwony, żółty,
zielony) stanowiące rodzaj przekazu niewerbalnego.
Kolejny stopień to indeks (2.2)73 . Wprowadza on do relacji
element przyczynowości, czyniąc zeń związek warunkowy. Nie
musi to być jednak, dodajmy od razu, związek o charakterze
koniecznościowym, jak jest w przypadku prawa, a więc ostatniego
stopnia, który odpowiada symbolowi (2.3)74 . Jeżeli odniesienie
znaku do obiektu bezpośredniego jest odbierane jako indeks, to
Por. A Sketch of Logical Critics: EP 2:460–461, 1909; To Lady Welby,
CP 8.335, 1904. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 126–127;
A Syllabus of Certain Topics of Logic: EP 2:273, 1903; tamże: EP 2:291, 1903;
Dictionary of Philosophy and Psychology: CP 2.304, 1902.
73
Por. To Lady Welby: SS 33, 1904; A Syllabus of Certain Topics of Logic:
EP 2:291–292, 1903; The Categories continued: CP 5.73, 1903.
74
Por. Logical Tracts, No. 2, On Existential Graphs: CP 4.447, c. 1903;
The Categories Continued: CP 5.73, 1903; Dictionary of Philosophy and
Psychology: CP 2.304, 1902; A Syllabus of Certain Topics of Logic: EP 2:292,
1903.
72
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znaczy, że występuje przy tym jednocześnie jakiś rodzaj przymusu,
by w określony sposób myśleć lub działać. Można też wówczas
mówić o determinizmie i niekontrolowanym (być może również
niekontrolowalnym) biegu rzeczy.
Dopiero gdy odniesienie znaku do obiektu ujawnia charakter
symbolu, można mówić o racji, rozumności czy sensie (ratio).
W odniesieniu tym nie ma elementu przymusu — w przeciwnym
razie byłaby to wciąż jeszcze Drugość, używając języka kategorii.
Racjonalność manifestuje się jako wolność. Akt człowieka, który
jest symbolem, zyskuje ponadczasowość.
Ale również, jeśli wyraz „człowiek” wystąpi w jakiejś książce
1000 razy i książka ta ukaże się w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy,
to wszystkie one będą kopią jednego symbolu. Symbole występują
zatem w naukach, zwłaszcza matematyczno-ﬁzycznych. Nie ma
w tej zbieżności nic dziwnego, gdyż Peirce szukał najbardziej
ogólnej teorii znaku na drodze uzgadniania ﬁlozoﬁi z nauką.
Gdy rozpatrujemy interpretant, to pierwszym stopniem
szeregu jest rhemat. Rhematem jest każdy znak, który przedstawia
jakości (qualia) obiektu, daną sytuację, doświadczenie itp. Nie
jest on ani prawdziwy, ani fałszywy. W sądzie logicznym jest on
predykatem nienasyconym o postaciach: P (x), P (x, y), P (x, y, z)
itd., gdzie x, y i z są argumentami, w sensie logiki matematycznej,
np.: „–– przyszedł”, „–– pisze ––”, „— powiedział — ––”75 .
Drugim stopniem jest wskazanie na realnie istniejącą rzecz
lub zdarzenie76 . W terminologii Peirce’a nazywa się on dicentem.
Wskazanie to, dicent, może być prawdziwe lub fałszywe; jako sąd
logiczny jest predykatem nasyconym, używając języka współczesnej logiki matematycznej. Innymi słowy, dla danych argumentów
można wypełnić puste miejsca w predykacie nienasyconym,
tworząc z nich sądy, które są prawdziwe lub fałszywe. Dicent nie
jest formułą; jest wskazaniem na istniejącą rzecz lub zdarzenie, jak
powiedzieliśmy wcześniej. Formułą może być jedynie trzeci stopień
intepretantu, tj. delome, argument w klasycznym rozumieniu.
Jeśli jest formułą zawsze prawdziwą niezależnie od argumentów,

Por. On the Basic Rules of Logical Transformation: MS 516: 39;
Prolegomena to an Apology for Pragmaticism: CP 4.560, 1906.
76
Por. To Lady Welby, SS 33–34, 1904; A Syllabus of Certain Topics of
Logic: EP 2:292, 1903.
75
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w sensie logiki matematycznej, to w logice pierwszego rzędu nosi
nazwę tautologii. Interpretant ten jest wówczas znakiem racji,
więc przekonuje niejako siłą swej struktury77 . Przykładowymi
tautologiami są reguła odrywania oraz zasada niesprzeczności.
Innymi słowy, interpretant ten jest przyjmowany jako oczywisty,
a zatem triada, w której strukturze się znajduje, wyznacza
podstawę kolejnych znaków procesu semiozy.
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Z matematycznego punktu widzenia kombinacji triadyczno-trychotymicznych jest 33 , czyli 27. Nie wszystkie jednak z nich
są autentycznymi triadami; takich jest jedynie 10.
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Symbol (*) zastępuje trychotomiczność. Wyróżnione zostały
triady o strukturze spełniającej zależność: Znak (1.) → Obiekt
bezpośredni (2.) → Interpretant (3.)78 .
Znak „ jasny i wyraźny” odnosi się do czegoś, ma za
przedmiot obiekt bezpośredni. Gdy nośnik jest jakością, to jedyną
autentyczną triadą może być taka, w której znak odnosi się do
obrazu (ikon) i jest znakiem możliwości. W semiotyce Peirce’a
będzie to znak pełniący podobną rolę jak predykat nienasycony
w logice matematycznej. Nowak zauważa, że liczba dziesięciu
wyróżnionych klas „wynika z podstawowego przekonania Peirce’a,

Por. Prolegomena to an Apology for Pragmaticism: CP 4.538, 1906.
Por. P. Skagestad, Peirce’s Semeiotic Model of the Mind, [w:] The
Cambridge Companion to Peirce, dz. cyt., s. 246.
77

78
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że możliwość może determinować inną możliwość, a konieczność
może być determinowana tylko przez inną konieczność”79 .
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(3.1, 2.1, 1.1), rhemat – ikon – qualisignum, np. podziw
(3.1, 2.1, 1.2), rhemat – ikon – sinsignum, np. jakiś diagram
(3.1, 2.1, 1.3), rhemat – ikon – legisignum, np. odruch
(3.1, 2.2, 1.1)
(3.1, 2.2, 1.2), rhemat – indeks – sinsignum, np. zamyślenie
(3.1, 2.2, 1.3), rhemat – indeks – legisignum, np. zaimek
wskazujący
(3.1, 2.3, 1.1)
(3.1, 2.3, 1.2)
(3.1, 2.3, 1.3), rhemat – symbol – legisignum, np. predykat
logiczny
(3.2, 2.1, 1.1)
(3.2, 2.1, 1.2)
(3.2, 2.1, 1.3)
(3.2, 2.2, 1.1)
(3.2, 2.2, 1.2), dicent – indeks – sinsignum, np. płacz
(3.2, 2.2, 1.3), dicent – indeks – legisignum, np. krzyk na ulicy
(3.2, 2.3, 1.1)
(3.2, 2.3, 1.2)
(3.2, 2.3, 1.3), dicent – symbol – legisignum, np. sąd logiczny
(3.3, 2.1, 1.1)
(3.3, 2.1, 1.2)
(3.3, 2.1, 1.3)
(3.3, 2.2, 1.1)
(3.3, 2.2, 1.2)
(3.3, 2.2, 1.3)
(3.3, 2.3, 1.1)
(3.3, 2.3, 1.2)
(3.3, 2.3, 1.3), delome – symbol – legisignum, np. dowód

Trudno się oprzeć wyłaniającej się tu regularności. Można ją
dostrzec wyraźniej na przykładowej strukturze kodu programu
generującego kanoniczny zestaw znaków.
A.J. Nowak, Świat człowieka..., dz. cyt., s. 176. Wydaje się, że
właściwsze byłoby tu użycie terminu „generalność” w miejsce terminu
„konieczność”.
79
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for my $i (1,2,3) {
for my $j (1,2,3) {
for my $k (1,2,3) {
if ($i <= $j) {
if ($j <= $k) {print "(3.$i, 2.$j, 1. $k)\n";}
}
}
}
}
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Polecenie „for my zmienna” jest pętlą przebiegajacą zbiór wartości
zmiennej, natomiast „if (warunek)” określa kryterium powtarzania
bądź opuszczenia pętli.
Dla logiki matematycznej kluczowe są znaki80 :
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3.1, 2.3, 1.3 – predykat
3.2, 2.3, 1.3 – sąd logiczny
3.3, 2.3, 1.3 – wnioskowanie, dowód
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W logice tradycyjnej odpowiada im podział na: termin,
sąd i argument. Peirce uogólnia ten klasyczny podział logiki
tradycyjnej tak, że można go zastosować do wszelkiego rodzaju
znaków przy zachowaniu ich wzajemnych związków. Zgadzamy
się z Houserem, według którego Peirce uważał, iż sądy logiczne
należą do klasy dicent – symbol – legisignum, (3.2, 2.3, 1.3).
Tłumaczy się to tak, wyjaśnia, że „mają one naturę konwencji lub
podobieństwa do prawa, odnoszą się do obiektu przez rację i są
interpretowane jako znaki faktu”81 . Sąd logiczny jest symbolem,
gdy idzie o odniesienie do obiektu, na co wskazuje człon (2.3).
Jest to jednak znak mający naturę nawyku lub konwencji (1.3),
a więc wyraźnie inteligibilny charakter, który jest reprezentowany
przez interpretant jako wskazanie na obiekt, dlatego jest to symbol
interpretowany jako znak czegoś (3.2).
80
81

Por. Critical Logic: CP 2.780, 1902.
N. Houser, On Peirce’s Theory of Propositions..., dz. cyt., s. 493.
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Bense uważa, że „Peirce nie rozwinął explicite w kategoriach
ogólnych semiotycznej teorii semantyki”82 . Teoria znaczenia
pojawia się tylko w związku z różnymi podziałami interpretantów,
przeważnie intuicyjnie i czysto operatywnie. Zdaniem Bensego,
C. Morris, który był pod wpływem czysto logicznej ﬁlozoﬁi
nauki Koła Wiedeńskiego, wprowadził nierozważnie semiotykę
jako pojęcie nadrzędne wobec składni, semantyki oraz pragmatyki.
Bense pisze dalej:
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Logiczne pojęcie semantyki będące pojęciem semantyki naukowej
sprecyzował dopiero Tarski. W Pojęciu prawdy w językach nauk
dedukcyjnych zdeﬁniował on „semantyczne pojęcie prawdy” metodami
logistyki i ufundował wartości logiczne jako logiczne znaczenia zdań
lub wyrażeń złożonych ze zdań; tak właśnie ujął sprawę w Grundlegung
der wissenschaftlichen Semantik z roku 1936. [. . . ] Pojęcie znaczenia
odniesione zostaje wyłącznie do zdań i sprowadza się do ich „prawdy”
lub „fałszu”, czyli do dwóch wartości logicznych. Semantyka logiczna
okazuje się w tym przypadku semantyką diadyczną83 .

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

Semantyka triadyczna, semiotyczna, którą stworzył Peirce, została
rozwinięta dopiero w latach 70. XX wieku we wspomnianej już
szkole stuttgarckiej. W odróżnieniu od semantyki diadycznej, gdzie
pojęcie znaczenia odniesione jest do zdań, znaczenie semiotyczne
rozumiane jest jako semiotyczny stopień reprezentacji. W semiotyce Peirce’a rozróżnia się dziesięć wewnętrznych szczebli znaku.
Bense stwierdza:
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Jak wiadomo, rozróżniamy z jednej strony dziesięć triadycznie zbudowanych klas znaków, z których każda przedstawia pełny, czyli właśnie
triadyczny znak, z drugiej strony dziesięć wewnętrznych szczebli
znaku (zgodnych z „zasadniczym podziałem znaków” u Peirce’a),
o których powiadamy, że dane są przez trzy pełne i siedem niepełnych
trychotomii lub trychotomii częściowych84 .

Dla semiotyki kluczowe są trzy triady pełne, czyli: (3.1, 2.1, 1.1),
(3.2, 2.2, 1.2), (3.3, 2.3, 1.3). W każdej z nich jeden element
jest stały. W pierwszej to jakości, qualia (.1), w drugiej to
zależność przyczynowa (.2), a w trzeciej to reprezentacja (.3).
Odniesienie znaku triadycznego, czyli tematykę realności stanowi
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 74–78. Por. również
H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, dz. cyt., s. 118.
83
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 68–69.
84
Tamże, s. 74.
82
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dla tych pełnych triad odpowiednio: realny środek przekazu, realny
obiekt, realny interpretant. Bense zauważa, że pewne interesujące
własności ma również klasa (3.1, 2.2, 1.3), czyli ogólny znak
wskazujący, nieodniesiony przedmiotowo, która to klasa „pokrywa
się w pełni ze swoją tematyką realności lub uzasadnia [. . . ]
obecność samego triadycznie pełnego znaku”85 . Klasa ta pozwala
zdeﬁniować w języku semiotyki stan estetyczny.
Wspomniane trzy pełne klasy są wyjaśniane jako86 :
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3.1, 2.1, 1.1 – ikoniczna tematyka przedmiotowa jakości spostrzeżeniowej,
3.2, 2.2, 1.2 — indeksykalna tematyka przedmiotowa dających
się zaobserwować faktów,
3.3, 2.3, 1.3 — symboliczna tematyka przedmiotowa obiektów
będących rachunkami, to jest postaciami dowodów, a także
ﬁgurami retorycznymi.
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Oprócz powyższej klasyﬁkacji triadyczno-trychotomicznej,
wyróżniającej znaki kluczowe z punktu widzenia logiki i semiotyki,
Peirce podaje jeszcze jeden podział elementów znaku, opatrując go
poniższym wyjaśnieniem:
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Konieczne jest jednak odróżnienie obiektu bezpośredniego, czyli
takiego jakim go znak reprezentuje, od obiektu dynamicznego,
czyli obiektu efektywnego realnie, ale też bezpośrednio nieobecnego.
Równie konieczne jest odróżnienie interpretantu bezpośredniego, tj.
interpretantu reprezentowanego przez lub wyrażonego przez znak, od
interpretantu dynamicznego, czyli skutku faktycznie wytworzonego
przez znak w jakimś umyśle. A te dwa przeciwstawić interpretantowi
normalnemu, czyli skutkowi, jaki na umyśle znak by wywarł
w warunkach zapewniających dostateczny rozwój myśli87 .

Te rozróżnienia wewnętrzne prowadzą do nowych klasyﬁkacji triad
i większego zniuansowania znaków88 .
85

Tamże, s. 7; por. H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka Peirce’a, dz. cyt.,

s. 124.
Por. M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 118–119.
To Lady Welby: CP 8.344, 1908. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 177.
88
Por. tamże: CP 8.346–8.375, 1908. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 178–188. Pod koniec życia Peirce pracował nad teorią
sześćdziesięciu sześciu klas znaków. Wynikami prac dzielił się w listach
z brytyjską ﬁlozof Wiktorią Welby. Warto dodać, że Lady Welby wywarła
pośredni wpływ na powstanie logiki intuicjonistycznej L.E.J. Brouwera.
86
87
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W liście do Lady Welby Peirce przedstawił dziesięć wyżej
wyróżnionych klas znaków w następujący graﬁczny sposób89 .
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Cyfra przed kropką reprezentuje element triady, na przykład (2.)
oznacza obiekt bezpośredni. Cyfra po kropce (cyfry wewnątrz
trójkątów) – stopień trychotomiczności, na przykład (2) to
Drugość. Górny trójkąt na schemacie Peirce’a to znak (3.1, 2.1,
1.1), czyli – rhemat – ikon – qualisignum, ikoniczna tematyka
przedmiotowa jakości spostrzeżeniowej.
Korzystając z powyższego schematu, zilustrujemy semiozy,
to znaczy procesy przekształcania znaków, w obrębie dziesięciu
klas. W pierwszym przykładzie rozważymy sytuację początkową:
Por. To Lady Welby: CP 8.376, 1908. C.S. Peirce, Wybór pism
semiotycznych, dz. cyt., s. 188. W Collected Papers w tym miejscu jest
błąd. W stosunku do naszego trójkąta miejscami zamienione są znak i obiekt
bezpośredni: porównując bowiem z odpowiadającymi im kanonicznymi klasami
znaków, widzimy, że znak występuje w Drugości trzy razy, zaś obiekt
bezpośredni cztery razy, jak na naszym schemacie.
89

10 triadyczny – jednostka elementarna
Znak

113

m

w

Kr

ak
o

w

ie

zadowolenie z dobrze rozwiązanego zadania lub wykonanej pracy.
Wskażemy następnie możliwe scenariusze wydarzeń późniejszych.
Przedstawiony powyżej trójkąt zapiszemy w sposób uproszczony.
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Dozwolone przejścia między znakami to zmiana o jeden triadyczności i/lub trychotomiczności. Punkt wyjścia możemy zapisać za
pomocą znaku: (3.1, 2.2, 1.3) – rhemat – indeks – legisignum, co
się tłumaczy następująco: składnik (1.3) mówi o nawyku fachowej
pracy, tj. działaniu samostanowionym, w wyniku którego zostaje
osiągnięty cel. Celem tym jest wykonanie zadania. Nie jest to
działanie przypadkowe, jak mogłoby się zdarzyć przy składniku
(1.2). Zadanie dotychczas nie zostało zrobione w sposób wzorcowy,
czego wyrazem jest znak (2.2). Było to konkretnie wykonane
zadanie; w tym sensie to więcej niż tylko jej zamierzenie (2.1),
coś bowiem powstało. Zaistniałe przeszkody różnej natury, tak
związane z osobą wykonującą zadanie, jak i czynnikami od niego
niezależnymi – nie jest to tu rozważane – są odpowiedzialne
za niedoskonałość wykonania. Trzeba rzecz poprawić, ale nie
zaczynać od nowa (2.1). Sytuacja wyjściowa oceniana jest
ambiwalentnie przez otoczenie i wykonawcę, choć ten ostatni widzi
pozytywną możliwość działania (3.1). W tych warunkach możliwe
są następujące późniejsze stany:
scenariusz A osiągnięcie znaku (3.1, 2.3, 1.3)
scenariusz B osiągnięcie znaku (3.2, 2.2, 1.3)
scenariusz C osiągnięcie znaku (3.2, 2.3, 1.3)
Dotarcie do znaku, według scenariusza A, oznaczać będzie gratyﬁkację z wykonania pracy w wyniku działania samostanowionego
(1.3) w sposób wzorcowy (2.3). Dotarcie do znaku, według
scenariusza B, oznaczać będzie: niedokończenie mimo wszystko
Koncepcja...8
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pracy (2.2) i uznanie tego za faktyczne zakończenie (3.2); praca
mogła zostać porzucona w wyniku usłyszanej krytyki bądź
zniechęcenia itp. I wreszcie, według scenariusza C: praca zostaje
dokończona wzorcowo (2.3), według właściwych kompetencji (1.3),
pozostaje jednak pod ambiwalentną oceną (3.2). Być może nie jest
ona już potrzebna lub wykonawca nie potraﬁ dostrzec obiektywnej
oceny uzyskanych wyników. Punktem końcowym semiozy dla
danej dziesiątki klas jest znak (3.3, 2.3, 1.3). Wyżej opisana
semioza kończyłaby się w sposób deﬁnitywny, gdyby proces
doszedł aż do tego stanu. Znak delome – symbol – legisignum
jest pełny trychotomicznie i gwarantuje, że prawdą jest to, co
jest zrobione, stwierdzone itd. To, na co wskazuje ten znak, to
efektywnie realny obiekt, zaś jego interpretant to jakaś forma
uwiarygodnienia tego stanu.
Na uwagę zasługuje wzajemne powiązanie pomiędzy triadami.
Tym samym Peirce sprzeciwia się po raz kolejny „poglądom
Kartezjusza i jego tezie o istnieniu prostych danych, na których
może być ufundowane niezawodne poznanie”90 . Takich prostych
danych po prostu nie ma, wszystko jest wplecione w złożony proces
znakowy.
Proces semiotyczny nie musi zakończyć się z chwilą osiągnięcia
ostatniego ze znaków danej dziesiątki klas, czyli znaku pełnego
semiotycznie, w którym, jak powiedzieliśmy wcześniej, logiczny
ostateczny normalny interpretant91 jest przekonaniem w sensie
logicznym. Pełny znak, przy danej podstawie interpretacyjnej,
zostaje jako aspektowe ujęcie rzeczywistego obiektu, mówiąc
ogólnie, rozbudowany i reinterpretowany. Staje się on punktem
wyjścia nowej dziesiątki klas i stanowi punkt „semiotycznego
domknięcia historii”.

90

R. Mirek, Semiotyka C.S. Peirce’a, „Kwartalnik Filozoﬁczny”, dz. cyt.,

s. 146.
91

W rozważaniach tu przedstawianych przyjmujemy, dla wygody, znaczne
uproszczenie, tzn. że każda dziesiątka znaków kończy się logicznym, ostatecznym normalnym interpretantem. Warunek ten można osłabić, wprowadzając
interpretant końcowy w miejsce ostatecznego, tj. rezerwując ten ostatni dla
tego, co zawsze prawdziwe, czyli niepodlegające rozwojowi znaku. Nie wpłynie
to jednak zasadniczo na wnioski, z podkreśleniem dyskursywnego charakteru
wiedzy, a praca, jak ufamy, zyskuje w ten sposób na przejrzystości.
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Patrząc na historię logiki można ją podzielić na etapy:
1) logikę Arystotelesa i stoików, 2) logikę relacji i symbolikę,
zapoczątkowane przez Boole’a i Augusta de Morgana, której
początki znaleźć można u Leibniza, oraz 3) logikę współczesną
i logicystykę. To, co zostało osiągnięte w sposób trwały na
danym etapie dziejów myśli ludzkiej, zostaje reinterpretowane
w nowym kontekście, jak w przypadku sylogistyki Arystotelesa
sformułowanej przez Łukasiewicza przy zastosowaniu języka logiki
współczesnej.
Zmiany na poziomie logicznego, ostatecznego normalnego
interpretantu, czyli przekonania w sensie przyjętym w tej pracy,
wyznaczają zarazem granicę między tym, co rzeczywiste, a tym, co
ﬁkcyjne92 . Pozwalają one odróżnić problemy od pseudoproblemów
oraz soﬁstycznych podstępów. Podkreślić należy na koniec, że znak
bez odniesienia do procesu semiotycznego w ogóle przestałby być
znakiem.

92

Por. Omówienie stanowiska Peirce’a odnośnie do substancji i jaźni
– A Guess at the Riddle: CP 1.414, 1890. Por. V.G. Potter, Peirce
o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 109–112.
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Myślenie, przekonanie, znak
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Myślenie jako przezwyciężanie wątpliwości

nu

Odruchy instynktowe podstawą dla rozumowania
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Myślenie, według Peirce’a, ma swoją dobrze określoną funkcję
– ma zmierzać do utrwalenia przekonania jako nawyku. Musimy
przy tym pamiętać, że nie jesteśmy zdolni do myślenia bez znaków,
a samo życie jest jednym szeregiem następstw w procesie przekształcania znaków1 , dziś powiemy przekształcania informacji.
Myślenie, przypomnijmy, to rozważny, świadomy, samookreślany,
krytyczny proces myślny. Utrwalone przekonanie z kolei prowadzi
do powstania nawyku, to znaczy trwałej dyspozycji2 .
Peirce twierdził, że „uderzającą cechą nowej teorii jest rozpoznanie nierozłącznego związku między rozumowym poznaniem
i uznaniem racjonalnego celu”3 . Można powiedzieć, że ten
racjonalny cel Peirce upatrywał w prawach przyrody. Przykładem,
jaki mu przyświecał, jest odkrycie właściwego kształtu orbity
Marsa przez J. Keplera, o którym wspominaliśmy.
Twierdzenie o związku rozumowego poznania z uznaniem
racjonalnego celu Peirce potwierdza w swoim wyznaniu w Evolutionary Love. Nie chodzi jednak o rozumowe poznanie oderwane od
sytuacji, przeciwnie: „to, co mówi [. . . ] jest zamierzone jako obrona
fundacji przekonania na odruchu instynktowym jako właściwej

Por. Some Concequences of Four Incapacieties: CP 5.265, 1868;
Philosophy of Mind: 7.538, [b.d.].
2
Por. Scientiﬁc Method: CP 7.357, 1873; por. The Reality of Thirdness:
CP 5.106, 1903.
3
Czym jest pragmatyzm?: CP 5.412, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 154.
1
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podstawie, na której każde rozumowanie winno powstać”4 . Odruch
instynktowy to działanie, które daje przystęp do rzeczywistości,
możliwość wglądu w prawa natury. Peirce pisze:
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Człowiek posiada pewien wgląd (insight) w Trzeciość natury, który
nie jest na tyle mocny, by być częściej słusznym niż błędnym, ale
jest wystarczająco mocny, by nie być zdecydowanie częściej błędnym
niż słusznym. Nazywam go wglądem, gdyż odnosi się do tej samej
generalnej klasy działań, do której przynależą sądy percepcyjne.
Zdolność ta ma ogólną naturę odruchu instynktowego i przypomina
instynkty zwierząt w sięganiu dalej niż siła umysłu oraz w kierowaniu
nas jakbyśmy byli w posiadaniu faktów, które są niedostępne naszym
zmysłom. Upodabnia się on do instynktu w swojej małej skłonności do
błędu; bo choć częściej prowadzi do błędu niż słuszności, to względna
częstość, z jaką jest w ogólności słuszny, jest nacudowniejszą rzeczą
w naszej konstytucji5 .
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Wgląd, wyczucie tego, jak jest, jest zdolnością, z której człowiek
może nie zdawać sobie sprawy. Można go ignorować, lecz
wówczas tracimy rodzaj powiązania z naturą i jej pozawerbalne
rozumienie. Jest to rodzaj pierwotności, który został właściwie
zapoznany w wyniku rozwoju cywilizacyjnego6 . Winien on
pełnić funkcję punktu wyjścia każdego rozumowania, bez niego
bowiem bylibyśmy skazani na nieprzystosowanie się do środowiska
i w wyniku tego na śmierć. Bylibyśmy zatem w gorszej sytuacji
niż zwierzęta. Z drugiej strony, rozumowania budowane na
jakiejkolwiek zakładanej podstawie będą nieuchronnie arbitralne,
a więc w konsekwencji ﬁkcyjne, nierzeczywiste.
Termin „wgląd” nie jest tu równoważny z terminem „intuicja”,
który Peirce zarezerwował dla poznania bezpośredniego. Używając
terminologii logicznej, powiemy, że wgląd wyklucza „przesłanki,
które same nie są wnioskiem”7 . Stał on na stanowisku dyskursywnego charakteru ludzkiej wiedzy, a więc różnego typu zależności
pomiędzy znakami. Poznanie, zdaniem Peirce’a, nie jest możliwe
bez znaku, ale również bez procesu semiotycznego, którego znak
jest częścią. Poznanie, jako przejście od tego, co wiemy, do tego,
czego nie wiemy, to według Peirce’a nie tylko metodyczne i ściśle

Religion: CP 6.500, 1906.
Three Types of Reasoning: CP 5.173, 1903.
6
Por. np. W.J. Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii,
Wyd. KUL, Lublin 1992.
7
Pytania dotyczące pewnych zdolności przypisywanych człowiekowi: CP
5.213–214, 1868. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt. s. 55.
4

5
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uwarunkowane wnioskowanie logiczne, ale to przede wszystkim
triadyczno-trychotomiczne rozbudowywanie i reinterpretowanie
znaków.
Wgląd jest fundowany na odruchu instynktowym, instynkcie.
Termin „instynkt” Peirce wyjaśniał w innym fragmencie pochodzącym z tego samego roku:
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Instynkty sprzyjające przyswajaniu pokarmu oraz rozmnażaniu muszą
pociągać za sobą z istoty swojej pewne skłonności do poprawnego
myślenia z jednej strony o ﬁzyczności, z drugiej o psychice. Jest czymś
więcej niż ﬁgurą retoryczną mówienie, że natura zapładnia umysł
człowieka ideami, które, gdy się rozwiną, będą przypominać o swoim
pochodzeniu8 .
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Instynkt, a w sposób szczególny wgląd, to rodzaj bezpośredniego
dostępu do tego, co rzeczywiste, to przeżycie jakiejś całościowej
oceny osadzenia w realiach. Widać to szczególnie na tle natury
„żywej” wątpliwości, która wywołując niepokój, inicjuje proces
myślenia.
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Od „żywej watpliwości” do spokoju umysłu
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„Żywa wątpliwość” ma miejsce, gdy pojawi się w doświadczeniu element zaskoczenia lub gdy w działaniu wystąpi
zawahanie9 . Chodzi tu o autentyczną wątpliwość mającą podstawę
w rzeczywistości pozaumysłowej. Kartezjańskie „wątpienie na
życzenie” nie jest prawdziwym wątpieniem, uważał Peirce, a jako
zasada metodyczna nie pobudza umysłu do wysiłku. Peirce
twierdził, że wątpienie jest niestałością przekonania, brakiem
nawyku, trwałej dyspozycji. Myślenie ustaje, gdy następuje
utrwalenie przekonania, przy czym nie jest tu istotne, czy to
przekonanie będzie prawdziwe czy fałszywe. Ta kwestia jest
bowiem innej natury. Terminy takie jak przekonanie (belief),
wątpienie (doubt), podrażnienie (irritation), walka (struggle)
czy badanie (inquiry) mogą się czasem wydać przesadzone,
Methods of Attaining Truth: CP 5.591, 1903.
Por. Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.394, 1878. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 77.; Utrwalanie przekonań: CP 5.375,
1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 115; por. np. Issues of Pragmaticism:
CP 5.443, 1905; Concequences of Critical Common-Sensism: CP 5.524, 1905.
8

9
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niewspółmierne do rozważanej sprawy10 . I tak jest w istocie.
Peirce rzeczywiście używał tej terminologii w stosunku do każdego
procesu myślowego, zarówno poważnego, jak i błahego, tak jak
przykładowo sposób zapłacenia dorożkarzowi11 . Peirce stwierdza:
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Tylko człowiek chorobliwie przewrażliwiony mógłby odczuć powstałą
tu wątpliwość jako podrażnienie wymagające zaspokojenia. A jednak,
rozpatrując rzecz bardziej szczegółowo, musimy się zgodzić, że ilekroć
wystąpi ślad niezdecydowania [. . . ] tylekroć, chociaż podrażnienie jest
słowem za mocnym, powstanie jednak we mnie jakiś proces myślowy,
warunkujący podjęcie odpowiedniej decyzji12 .
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Myślenie, to znaczy proces myśli, nie może być po prostu
rozpoczęty przez przekształcenie zdania twierdzącego w pytające,
gdyż musi pojawić się rzeczywista i żywa wątpliwość. Bez niej
każda dyskusja jest jałowa13 . Tam, gdzie znika wątpliwość,
ustaje też działanie umysłowe, a jeśliby trwało dłużej — byłoby
pozbawione celowości. Bowiem „Sens i istota myślenia [. . . ]
nigdy nie mogą być skierowane na inne cele niż utrwalanie
przekonań”14 . W swojej maksymie pragmatycznej Peirce wiązał
implicite przekonanie z myśleniem w następujący sposób:
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Aby całkowicie zrozumieć znaczenie jakiejś myśli, wystarczy ustalić,
jakie reguły postępowania z niej wynikają, albowiem znaczenie
czegokolwiek i wynikające z tego czegoś reguły postępowania to jedno
i to samo15 .
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Chodzi o to, by wyznaczać charakterystyki umysłu poprzez
zewnętrzne manifestacje. Introspekcja czy autoreﬂeksja, jak
również wątpienie na życzenie, nie mają na celu rozjaśnienia myśli,
gdyż nie prowadzą do krytyki przekonań. Ale marzenie na jawie
daje już taką możliwość. Peirce pisał:
Por. Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.394, 1878. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 77.
11
Por. tamże.
12
Tamże.
13
Por. Utrwalanie przekonań: CP 5.376, 1877. Por. C.S. Peirce, Wybór
pism, dz. cyt., s. 115.
14
Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.396, 1878. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 78.
15
Tamże: CP 5.400, 1878. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz.
cyt., s. 80.
10
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Przyjmijmy, że muszę czekać na pociąg na dworcu i dla zabicia czasu
przeglądam ścienny rozkład jazdy. Rozważam korzyści poszczególnych
połączeń i tras, nie mając zamiaru kiedykolwiek z nich skorzystać, lecz
po prostu wprowadzając się sztucznie w stan niezdecydowania, tylko
dlatego, że zmęczyła mnie bezczynność16 .
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To „pewne miłe zajęcie umysłu”, ta czysta zabawa, dumanie
(Musement) dobrze stymuluje aktywność mózgu17 . Jej regułami
jest „prawo wolności”, a celem „wystrzeganie się poważnych
celów”18 . Takie dumanie, czyli przebywanie na przykład na
poziomie rhemat – ikon – qualisignum, może przerodzić się potem
w studium naukowe (np. dicent – symbol – legisignum), które
zaowocuje ustaleniem przekonania. Coś podobnego zachodzi, gdy
pojawi się stan niezdecydowania, przerywający ciągłość działania.
Aktywność, którą wyzwala dumanie może być słaba (np. rhemat
– ikon – sinsignum) lub energiczna, spokojna lub gwałtowna
(np. rhemat – ikon – legisignum)19 . Powstające przekonanie nie
stanie się też trwałe natychmiast, przynajmniej nie zawsze. Peirce
wyjaśniał:
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W naszej świadomości przesuwają się jedno po drugim różne
wyobrażenia, mieszając się ze sobą, aż wreszcie, kiedy proces ten
dobiegnie końca – a może on trwać ułamek sekundy, godzinę lub
całe lata – jesteśmy zdecydowani jak działać w warunkach podobnych
do tych, które były przyczyną naszego wahania. Innymi słowy,
osiągnęliśmy stan przekonania20 .
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Przyglądając się tej dynamice „ jakby przez mikroskop”, Peirce
stwierdzał, że przeżycie wyobrażeniowe może doprowadzić do
trwałego ustalenia przekonania. Objawi się to tym, że kiedy pojawi
się sytuacja podobna do przeżywanej wewnętrznie, wtedy okaże
się, że rzeczywista reakcja w dany sposób jest już utrwalona. Pisał:
Nawyki czasem są utrwalane bez uprzednio wyrażonych zewnętrznie
reakcji. Przeżycie w wyobraźni określonej reakcji okazuje się, po
wielu powtórzeniach, prowadzić do tego, że wyobrażany rodzaj reakcji
Tamże: CP 5.394, 1878. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz.
cyt., s. 77.
17
Jak napisze w Zaniedbanym argumencie, czterdzieści lat później.
18
C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art. cyt.,
s. 85.
19
Por. Jak uczynić nasze myśli jasnymi?: CP 5.394, 1878. C.S. Peirce,
Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 77.
20
Tamże.
16
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rzeczywiście będzie miał miejsce przy następnych pojawieniach się
bodźca21 .
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Podczas myślenia przeżywana jest nie tylko jakaś reakcja, ale
możliwe jest również doświadczenie pojawiających się bodźców
i rozważenie różnych odpowiedzi na nie. W każdym razie
tylko jedna z takich reakcji „będzie szczególnie zadowalająca”
i otrzyma „rozmyślne potwierdzenie” (a deliberate stamp of
approval)22 . Rozmyślanie nad tym, co byłoby, gdyby itd.,
rozmyślanie nad różnymi scenariuszami może doprowadzić do
utrwalenia przekonania. Oto ilustracja ze wspomnień Peirce’a z lat
dziecięcych:
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Pamiętam jak pewnego dnia przy stole taty, matka rozlała palący się
alkohol na spódnicę. W jednej chwili, nim ktokolwiek z nas zdołał
pomyśleć co zrobić, mój brat Herbert, który był małym chłopcem,
pochwycił dywanik i stłumił ogień. Byliśmy zaskoczeni szybkością jego
reakcji, która z wiekiem okazała się jego cechą charakterystyczną.
Zapytałem, jak zdołał pomyśleć o tym tak szybko. Odpowiedział:
„Rozważałem dzień wcześniej, co zrobiłbym, gdyby zdarzył się taki
wypadek”23 .
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Nie ulega wątpliwości, że tak szybka reakcja wymaga spójności
motywacji, tj. racjonalnego uznania celu. Takie racjonalne uznanie
Peirce zakładał w stosunku do utrwalanych przekonań. Działanie
staje się wówczas działaniem rozmyślnym, z premedytacją,
czyli dosłownie działaniem po uprzednim rozważaniu. Wszyscy
z wyjątkiem Herberta, brata Peirce’a, w opisanym zdarzeniu
byli niezdolni do jakiegokolwiek kroku, a nawet byli wystraszeni,
sparaliżowani. Ich instynktowna reakcja odsłoniła brak przekonania co do właściwej oceny takiej sytuacji. Działanie Herberta
powstało na fundamencie instynktownego odruchu, zbyt słabego,
by stać się motorem działania, to oczywiste, ale wystarczającego
do wypracowania właściwego postępowania dzięki podjętemu
rozważaniu: „Rozważałem dzień wcześniej, co zrobiłbym, gdyby
zdarzył się taki wypadek”. Działanie Herberta było owocem
wglądu, wzmocnienia poznania płynącego z instynktu i cechowało
21
22
23

Belief and Judgement: CP 5.538, 1902.
Tamże.
Tamże: CP 5.538, 1902; por. Lectures on Pragmatism: 5.28, 1903.
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się szybkością i pewnością odpowiedzi, które mogły jedynie budzić
podziw zebranych.

Myślenie jako działanie na znakach
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Wnioskowanie logiczne

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

w

Peirce uważał, że „myśl [. . . ] jest znakiem przekonania, a nigdy
samym przekonaniem”, zaś rozumowanie jest działaniem na
znakach, „sztuką porządkowania znaków i odkrywania prawdy”24 .
Nawet prosta idea ma dla nas wartość intelektualną nie tyle
z powodu tego, czym jest, ale jako odnosząca się do czegoś lub
coś zastępująca. Rzecz zaś, która odnosi się do innej rzeczy, jest
reprezentacją lub znakiem.
Zdaniem Peirce’a, gdy formułujemy pytanie logiczne, to: „myśl
pojawiająca się w danym momencie pokaże, że rozmaitość faktów
jest już przyjęta”25 . Są jednak sytuacje życiowe, w których takie
pytanie nie powinno być podejmowane. Peirce pisał:
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Jesteśmy, ogólnie biorąc, bez wątpienia stworzeniami logicznymi, ale
nie jesteśmy nimi w sposób doskonały. Większość z nas na przykład
cechuje większa doza optymizmu i nadziei, niż uprawniałaby do tego
logika. Jesteśmy, jak się zdaje, tak ukonstytuowani, że czujemy się
szczęśliwi i zadowoleni, jeżeli nie musimy zastanawiać się zbytnio nad
faktami26 .

Co
p

yr

Przechodzimy teraz do analiz procesu myślenia, tj. działania
na znakach. Niektóre części tych operacji można wydzielić oraz
opatrzyć nazwą wnioskowania określonego typu. Wnioskowania te,
co różni je wyraźnie w stosunku do logiki tradycyjnej, robione są
w oparciu o reprezentatywną próbkę danych27 . Problem logiczny
rozstrzygany jest zasadniczo w oparciu o trzy wyróżnione znaki:

24
Scientiﬁc Method: CP 7.355, 1873; Por. „[. . . ] każda myśl jest znakiem.
Doktryna ta pojawiła się u Leibniza, Berkeleya i myślicieli przełomu XVII
i XVIII w.” — A Survey of Pragmaticism: CP 5.470, 1906. Por. MS 404 §9.
25
Utrwalanie przekonań: CP 5.369, 1877. Por. C.S. Peirce. Wybór pism,
dz. cyt., s. 112.
26
Tamże: CP 5.366, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 110.
27
Por. The three Kinds of Goodness: CP 5.145, 1903; Por. R. Burch,
„Charles Sanders Peirce”, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dz.
cyt.
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predykat nienasycony (3.1, 2.3, 1.3), sąd logiczny (3.2, 2.3, 1.3)
oraz wnioskowanie lub dowód (3.3, 2.3, 1.3).
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Te ziarna są z tego worka.
Te ziarna są białe.
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Jeśli dana jest zasada przewodnia wiążąca przesłanki z wnioskami i dany jest konkretny przypadek, to mówimy o klasycznej
dedukcji lub bezpośredniej konsekwencji. Ta z kolei jest, jak odkrył
to Peirce, szczególnym przypadkiem wnioskowania dedukcyjnego
teorematycznego, tj. opartego o jakiś schemat28 .
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Zasada przewodnia, termin Peirce’a, pokrywa się tu z zasadą
rozumianą zwyczajnie i jest rodzajem sądu logicznego. Peirce
objaśniał ją jako:
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Konkretny nawyk [. . . ], który rządzi danym wnioskowaniem i może
być wyrażony w postaci sądu logicznego; jego prawdziwość zależy od
prawomocności wnioskowań, które nawyk determinuje. Wyrażenie to
nazywa się zasadą przewodnią29 .
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Nawyk jest tutaj rozumiany jako utrwalone przekonanie. Zasada przewodnia odnosi się do uniwersum, w ramach którego
dokonywane jest wnioskowanie. Dedukcja nie wyprowadza poza
uniwersum, nawet jeśli – jak ma to miejsce w przypadku
dedukcji teorematycznej – możliwe jest odkrycie struktury
uniwersum, schematu stanowiącego ramy rozumowania. Ilustracją
tego mogłyby być zasady dynamiki Newtona dla mechaniki
klasycznej.

Por. Critical Logic: CP 2.623, 1877; por. To W. James: EP 2:502, 1909.
Utrwalanie przekonań: CP 5.367, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 111. Odnośnie do dedukcji por. Speculative Grammar: CP 2.372–388,
1901; Por. D.W. Mertz, Peirce: Logic, Categories, and Triads, „Transactions”,
Wiosna 1979, Zagadnienia 2, 158–176, s. 161–162.
28

29
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Indukcja
Gdy próbujemy określić związek logiczny pomiędzy przypadkiem a wnioskiem, to na mocy wnioskowania indukcyjnego
ustalamy zasadę.
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Te ziarna są z tego worka.
Te ziarna są białe.
Wszystkie ziarna z tego worka są białe.
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W systemie Peirce’a indukcja funkcjonuje inaczej niż na przykład
u J.S. Milla. Nie służy ona tworzeniu zasad przewodnich, choć
pozornie taką interpretację narzuca sam schemat. Jest natomiast
konieczna dla ich sprawdzania30 . Peirce rozwijał logikę wyrażeń
względnych, „ogólną teorię stosunków” — mówiąc językiem
Tadeusza Czeżowskiego31 . Metodologiczną różnicę w rozumieniu
roli indukcji dla odkrywania zasad przewodnich na tle historii
Peirce wyjaśniał następująco:
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Tradycyjna logika ma wiele do powiedzenia „o rodzajach i gatunkach”
czy, mówiąc w naszym XIX-wiecznym dialekcie, „o klasach”. Klasa
jest to zbiór obiektów obejmujący wszystko, co znajduje się
w szczególnej relacji podobieństwa jedno do drugiego. Tam, jednak,
gdzie logika tradycyjna mówi o klasach, logika wyrażeń względnych
mówi o systemach. System jest zbiorem obiektów obejmujących
wszystko, co pozostaje jedno do drugiego w grupie powiązanych relacji.
Indukcja według logiki tradycyjnej bierze się z obserwacji próbki klasy
w odniesieniu do całej klasy; zaś według logiki wyrażeń względnych
powstaje z obserwacji fragmentu systemu celem wyobrażenia sobie
kompletnego systemu32 .

Zasada przewodnia odkrywana jest tu w wyniku generalizacji,
przechodzenia na wyższy poziom logiczny, bardziej ogólny
poziom ujęcia całościowego. Wymagane jest tu lepsze rozumienie,
w postaci bardziej uniwersalnych formuł, co zauważył w roku 1898.
K. Popper w 1965 roku wyraził zdanie, że teoria Peirce’a nie tylko
uzgadniała się z ﬁzyką klasyczną I. Newtona, ale, jak wierzył,
30
Por. Critical Logic: CP 2.775, 1901; por. F.E. Reilly, Charles S. Peirce’s
Theory of Scientiﬁc Method, Fordham Univ. Press, New York 1970, s. 62–65.
31
Por. T. Czeżowski, O metaﬁzyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Wyd.
Antyk, Kęty 2004, s. 68.
32
Logic and Mathematics: CP 4.5, 1898.
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„była bardziej kompatybilna ze szczególną teorią względności
Einsteina, i więcej nawet, z nową teorią kwantową”33 .
Abdukcja, retrodukcja, stawianie hipotez
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Trzecim typem wnioskowania jest wnioskowanie o jakimś
przypadku ze znajomości zasady przewodniej i z wyniku. Nosi
ono nazwę wnioskowania retroduktywnego, abdukcyjnego. Peirce
mówi o nim także jako o stawianiu hipotez. Schemat tego
wnioskowania przedstawia się następująco:
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Może zrodzić się pytanie, czy taki schemat w ogóle jest
wnioskowaniem, gdyż z wyniku, właśnie „po owocach”, mówi się
o jakimś przypadku, a zatem niepewnie. W tym miejscu widać
siłę postulatu wiązania wnioskowania z instynktem, wglądem,
jaki się wówczas uzyskuje, co pozwala odrzucić znaczną część
sugestii abdukcyjnych jako niepasujących do danego przypadku34 .
Uzasadniając ten aspekt abdukcji, Peirce powołuje się na tak
zwane il lume naturale, o którym mówił Galileusz35 . Poza tym
wiele też zależy od wiedzy i doświadczenia naukowca, który stosuje
to wnioskowanie. Dla Peirce’a wnioskowanie abdukcyjne miało
charakter pomocniczy i było etapem wstępnym procedury naukowej. Szczegółowe omówienie abdukcji przeprowadzimy w rozdziale
poświęconym naukowej metodzie utrwalania przekonań.
Przykład odkrycia naukowego
Powróćmy do naszego przykładu odkrycia kształtu orbity
Marsa dokonanego przez Keplera. Jest ono bowiem dobrą
ilustracją samostanowionego procesu myśli, realizowanego systematycznie i metodycznie, w którym wielokrotnie zastosowano
połączenie wyżej wspomnianych wnioskowań: abdukcja – dedukcja
33
34

J. Brent, Charles Sanders Peirce. A Life, dz. cyt., wpr. 6.
C.S. Peirce, Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga, art. cyt.,

s. 88.
35

Por. The Normative Sciences: CP 1.630, 1898.
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– indukcja. Peirce stanął w opozycji do J.S. Milla, który w dziele
System logiki odmówił Keplerowi prawa do uznania tego odkrycia
za bezpośredni wynik rozumowania36 . Peirce stwierdzał:
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Kepler [. . . ] nie miał do dyspozycji — nawet jeśli J.S. Mill zdaje
się tak sądzić — w obserwacjach Tycho rzeczywistych położeń
planety Mars, na podstawie których sformułował dwa ze swoich
trzech praw. Żaden astronom nie może bezpośrednio obserwować
położenia planet w odniesieniu do Słońca. [. . . ] Ponadto, astronom
jest zmuszony uznać, że każda pojedyncza obserwacja, jaką robi, jest
bardziej lub mniej dotknięta błędem. Błędy te muszą być skorygowane
przez rozumowanie, którego przesłanki same są znów obserwacjami
obarczonymi błędami37 .
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Kepler żył i pracował w czasach, kiedy hipoteza kopernikańska
nie była jeszcze powszechnie uznawana i nie myślano nawet, że
którakolwiek z planet mogłaby poruszać się po orbicie innej niż
kołowa. Peirce rozumiał, w jakiej sytuacji poznawczej znajdował
się Kepler38 . Zdawał sobie sprawę, że zmiana astronomicznych
przekonań Keplera dokonywała się za każdym razem ze względu
na „ciężki i szlachetny metal”39 . Na każdym etapie swojego
długiego poszukiwania Kepler posługiwał się opisem, który był
w przybliżeniu prawdziwy; tzn. dokładność przewidywania, jaką
osiągał Kepler na jego podstawie, zgadzała się z ówcześnie
dostępnymi wynikami obserwacji. Zasadniczo jednak Kepler
odnosił się do obserwacji, jakie poczynił Tycho de Brahe;
okazywało się, że występowała tu nieznaczna rozbieżność40 . Kepler
nie zadowalał się każdorazowym znajdowaniem wciąż lepszych
opisów, ale pragnął poznać prawdę, czyli realny kształt orbity
Marsa41 . Porównywanie przewidywań z wynikami obserwacji,
a w konsekwencji modyﬁkacja opisu, osiągnęło w przypadku
Keplera liczbę przeszło dwudziestu prób na przełomie ośmiu lat.
Zasadnicza praca, jaką wykonywał tu Kepler, dokonywała się
w umyśle i polegała na tym, że nie modyﬁkował swojej teorii pod
wpływem kaprysu, ale jedynie ze względu na solidny powód do
Por. J.S. Mill, System logiki, III, 2, §3.
Philosophy of Mind: CP 7.419, 1893.
38
Por. The Scientiﬁc Attitude: CP 1.71–1.74, 1896.
39
Consequences of Critical Common-Sensism: CP 5.514, 1905.
40
Por. The Scientiﬁc Attitude: CP 1.73, 1896.
41
Por. Utrwalanie przekonań: CP 5.362, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt. s. 108.
36

37
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zmiany jaką czynił. Gdy doszedł do zaskakującej prostoty opisu
stał na innym poziomie logicznym, niż gdyby zrobił to przez
przypadek42 .
Dziś powiemy, że Kepler budował w swoim umyśle model
rzeczywistości, którą badał, reprezentację, która pozwoliłaby mu
na wyprowadzanie właściwych wniosków, wysuwanie w stosunku
do systemu właściwych zapytań.
Wobec takiego odkrycia lepiej widać, co znaczy, że uczony
winien: 1) panować nad przesłankami i zasadami swoich rozumowań, 2) dochodzić do prawdy w działaniu na dłuższą metę,
oraz 3) korygować błędy. Nie wydaje się słusznym przyznać rację
Millowi, że praca Keplera sprowadziła się do dodania zasady
celem powiązania faktów43 . Trudno też „racjonalnego namysłu”
nie nazwać po prostu wielokrotnie powtarzanym rozumowaniem.
Namysł ten przekłada się na systematyczne i metodyczne
dopasowywanie umysłu do obiektu poznania jako krytyczny proces
przekształcania znaków.
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Wieloznaczności a rozumowania
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Dążenie do jasności myślenia polega nie tylko na wydzieleniu
i odróżnieniu różnych typów wnioskowań, ale również na panowaniu nad użyciem różnych typów znaków oraz na ich właściwej
identyﬁkacji w rozumowaniu. Chodzi o znaki podobieństwa,
wskaźniki oraz symbole. Widać to na przykładzie analizy zdania,
jakie podaje Peirce. Zostało ono uznane przez wydawców pewnej
gramatyki łacińskiej za wypowiedź, w której nie sposób w ogóle
usunąć wieloznaczności44 .
A odpowiedział B, że uważa C (jego brata) za bardziej niesprawiedliwego wobec siebie niż wobec swego własnego przyjaciela.

Peirce w celu usunięcia wieloznaczności proponował następującą
analizę. Po pierwsze, ze zdania należało przejść do formuły
zdaniowej, w której zmienne zostały zastąpione przez indywidua
42
43
44

Por. The Scientiﬁc Attitude: CP 1.74, 1896.
Por. J.S. Mill, System logiki, III, 2, §4.
Por. Speculative Grammar: CP 2.287, 1893.
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oznaczone jako A, B lub C. Peirce formalizował to zdanie
następująco:
(A)
(A)
uważa C (jego
brata) za bardziej
(B)
(B)
(A)
(A)
niesprawiedliwego wobec siebie (B) niż wobec swego (B) własnego
(C)
(C)
przyjaciela.
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A odpowiedział B, że on
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Litery A, B i C mają charakter wskaźnika (indeks), umożliwiając
odniesienie do danego obiektu. Litera A użyta w miejsce
zaimka dzierżawczego odsyła do A występującego w miejscu
podmiotu gramatycznego. Odesłanie to nie następuje jedynie przez
podobieństwo kształtu liter. Peirce wyjaśniał:
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To, co istotne w tym wypadku, to nie po prostu fakt, że jedno
A przypomina wcześniejsze A, ale świadomość, że podobne litery
powinny oznaczać te same rzeczy, co pozwala realnie przenosić uwagę
z jednego A na drugie A. Zaimek dzierżawczy jest wskaźnikiem na dwa
sposoby: po pierwsze wskazuje na tego, kto „daną rzecz” posiada, a po
drugie zawarta jest w nim modyﬁkacja, która syntaktycznie kieruje
uwagę na słowo denotujące rzecz posiadaną45 .

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

Zaimek dzierżawczy ma charakter: 1) Pierwszości, gdy chodzi
o interpretant, 2) Drugości, gdy idzie o obiekt bezpośredni,
oraz 3) Trzeciości, gdy mowa o znaku. Zaimek dzierżawczy
ma charakter Pierwszości dla interpretantu, oznacza to nie tyle
podobieństwo kształtu czy jakości, ale jest znakiem możliwości,
„świadomością, że podobne litery powinny oznaczać te same
rzeczy” (3.1). Zaimek dzierżawczy ma charakter Drugości obiektu
bezpośredniego, ponieważ „wskazuje na tego, kto «daną rzecz»
posiada” (2.2), oraz Trzeciości dla znaku (1.3), gdyż wyraża się
nawykiem, tj. „syntaktycznie kieruje uwagę na słowo denotujące
rzecz posiadaną”. Zaimek dzierżawczy jest więc znakiem: rhemat
– indeks – legisignum (3.1, 2.2, 1.3)46 .
Inny przykład na wieloznaczności wskazują Jon Barwise i John
Etchemendy, autorzy znanego podręcznika do logiki Language,
Proof and Logic, uważający się za kontynuatorów prac Peirce’a
w zakresie logiki relacji. Oto on:
45
46

Tamże.
Por. Speculative Grammar: CP 2.259, 1903.

Koncepcja...9
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B, jego siostra C, syn D i córka A grają często w szachy. Bliźniak
najlepszego z graczy i najsłabszy gracz są płci przeciwnej. Najlepszy
i najsłabszy gracz są w tym samym wieku. Czy potraﬁsz wskazać
najlepszego i najsłabszego z graczy?47 .
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Zdaniem Barwise’a i Etchemendy, użycie narzędzi logiki pierwszego rzędu do tego typu rozumowania jest trudne. Poniżej zobaczymy, jak można sobie poradzić z tym problemem, korzystając
z symboli, grafów reprezentacji i analitycznego rozumowania.
Przyjmijmy poniższe oznaczenia:
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Zależności, o jakich mowa w tekście, można zilustrować następującym grafem:
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Informacje, jakie posiadamy, posłużą do sformułowania czterech
przypadków (lub scenariuszy, modeli). Niech najlepszy gracz
będzie oznaczony symbolem „N”, nasłabszy zaś „n”.

J. Barwise, J. Etchemendy, Computers, Visualization, and the Nature
of Reasoning, [w:] T.W. Bynum, J.H. Moor (red.), The Digital Phoenix: How
Computers are Changing Philosophy, Blackwell, Oxford 1998.
47
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Przypadek 1. należy odrzucić na mocy tego, że wiemy, że
najlepszy i najsłabszy gracz są w jednym wieku, oraz z założenia,
że bliźniakami są ojciec (B) i jego siostra (C), bo prowadzi to
do sprzeczności: rodzic i dziecko w jednym wieku. Podobnie jest
w przypadkach 2. i 4.
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W przypadku 3. zakładamy, że bliźniakami są dzieci (A, D).
Model ten nie prowadzi do sprzeczności, a przy okazji odkrywamy,
że ojciec (B) ma siostę (C) w wieku swoich dzieci. A zatem
poznaliśmy, że najlepszym graczem jest córka (A), a najsłabszym
siostra (C).
Myślenie za sprawą znaków ułatwia usuwanie wieloznaczności
i porządkowanie posiadanych informacji. Odbywa się ono przy pomocy schematów, modeli, które reprezentują rozważane sytuacje.
Ilość scenariuszy jest skończona, dlatego można je rozważyć jeden
po drugim.

ia

m

de

ka

igh
tb
yA

yr

Co
p

na

Ig
tia
m

nu

w

Kr

ak
o

w

ie

ia

m

de

ka

igh
tb
yA

yr

Co
p

na

Ig

Naukowa metoda utrwalania
przekonań

tia
m

nu

w

Kr

ak
o

w

ie

ia

m

de

ka

igh
tb
yA

yr

Co
p

na

Ig
tia
m

nu

w

Kr

ak
o

w

ie

nu

tia

Próba uchwycenia racji podziału

m

w

Dyskusja wokół pogrupowania metod

Kr

ak
o

w

ie

Nowe zestawienie metod utrwalania
przekonań
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Proponowane przez nas nowe ujęcie pogrupowania metod
utrwalania przekonań, przedstawionych przez Peirce’a, jest rzeczą
ważną, gdyż rzutuje ono na samą koncepcję przekonania. Pierwszą
prezentację metod utrwalania przekonań spotykamy w artykule
z roku 1877 pod takim właśnie tytułem, Utrwalanie przekonań.
Chodzi przy tym o metody: uporu, autorytetu, aprioryczną
i naukową. Peirce mówił jeszcze o metodzie mistycznej, utrzymując
w tym czasie, że jest ona rodzajem metody uporu, gdyż „ jest
kwestią indywidualnego chcenia i pragnienia”1 .
Peirce wymienia te cztery wspomniane metody z nazwy
w związku z badaniami nad przezwyciężaniem „żywej wątpliwości”
i utrwalaniem przekonań. Chodzi mu przy tym o przekonania
niezależne od błędu ludzkiego, czyli w konsekwencji o przekonania
odnoszące się do rzeczywistości jako wynik dążenia do prawdy.
Wątpliwość, która ma zostać przezwyciężona przez utrwalenie
przekonania, jest nie tyle metodycznym założeniem, ile wątpliwością zainicjowaną przez jakiś fakt rzeczywisty. Używał on
w tym kontekście również zwrotu: „wątpliwość w naszych sercach”.
Pojęcie wątpliwości, z jakim mamy tu do czynienia, pociąga za
sobą pojęcie doświadczenia oraz jest nierozłącznie związane z tym,
co nazywamy nauką2 .
1
2

D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 99.
Por. Some Consequences of Four Incapacieties: CP 5.265, 1868.
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Zadziwiające jest, zdaniem Douglasa Andersona, że lista
czterech wymienionych przez Peirce’a metod (uporu, autorytetu,
apriorycznej i naukowej) nie odpowiada w prosty sposób jego
liście trzech kategorii świadomości. Trudno jest też odgadnąć,
w jaki sposób stworzył on tę listę. Anderson dodaje, że Peirce
mógł się tu kierować podobnym ujęciem rozwoju historii ludzkiej
myśli jak August Comte czy Herbert Spencer. Historia taka
przebiegałaby więc od dominacji uporu poprzez narzucenie
autorytetu w stronę dwóch ostatnich bardziej racjonalnych, ich
zdaniem, metod utrwalania przekonań. „Sugestię tę można znaleźć
w [manuskrypcie] innej wersji artykułu Utrwalanie przekonań”,
dodaje Anderson3 . Jego zdaniem należałoby jednak znaleźć
racje natury logicznej, a nie uzasadniać podział w oparciu
o domniemany historyczny rozwój myśli ludzkiej. Taki właśnie cel
stawiamy sobie w tym rozważaniu.
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Kryterium „hipotezy naukowej”
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Zadowalająca z punktu widzenia logicznych racji, jak podkreśla
Anderson, jest współcześnie zaproponowana wykładnia podziału
metod autorstwa C. Hookwaya. Hookway jako kryterium podziału
bierze warunek hipotezy naukowej, mówiąc ogólnie. Stąd trzy
pierwsze metody: uporu, aprioryczna i autorytetu warunku tego
nie spełniają, natomiast spełnia go metoda naukowa. Hookway
wyjaśnia:
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Dwie pierwsze metody uznają za prawdziwe to, co jest określane
przez jednostkę lub grupę; i o ile druga metoda może zapewniać
zgodę (consensus) pomiędzy członkami wspólnoty, którzy uznają jakiś
szczególny autorytet, to nie rozciąga się to na zgodę każdej racjonalnej
istoty. Metoda aprioryczna wydaje się dostarczać takiej zgody, lecz nie
spełnia ona czwartego warunku hipotezy, gdyż zgoda ta nie opiera się
na oddziaływaniu rzeczy zewnętrznych na nas4 .

Kryterium hipotezy naukowej to faktycznie konieczność spełnienia
kilku warunków nakładanych na przekonanie, aby mogło ono być
trwałe, niezagrożone przez przyszłą wątpliwość. Warunki, które
można znaleźć w artykule Utrwalanie przekonań, to:
— uznanie czegoś za prawdziwe,
3
4

Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 98.
C. Hookway, Peirce, dz. cyt., s. 46.
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— zgoda społeczności, w ramach której prowadzone jest badanie,
— zgoda „na dłuższą metę”, czyli zgoda każdej racjonalnej istoty,
— zgoda oparta na oddziaływaniu na nas rzeczy zewnętrznych.

ie

Według tego ujęcia, metoda autorytetu zapewnia ustalonym
przekonaniom niższy i mniej uniwersalny status niż metoda
aprioryczna. Prowadzi to jednak do trudności, o których sam
Peirce pisał po latach:
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Mój pierwszy esej odwoływał się do zasady psychologicznej. Pojęcie
prawdy zostało rozwinięte od pierwotnego założenia, by działać
w sposób spójny, by mieć określoną intencję. Ale po pierwsze nie było
to dość jasno opracowane, a po drugie nie wydaje mi się, aby można
było te rzeczy sprowadzać do faktów psychologii5 .
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Peirce był prekursorem badań, które znalazły swe podłoże
również w Europie. Jest wymieniany wśród takich nazwisk
jak Gottlob Frege i Giuseppe Peano. W badaniach logicznych,
które podjęli, chodziło o fundację logiki i w konsekwencji
przezwyciężenie psychologizmu w nauce. Peirce rozwijał dział
logiki algebraicznej, logikę relacji oraz semiotykę, tj. naukę
o znaku. Projekt podjęty przez Peirce’a, niezrealizowany do
końca, miał w zamierzeniu doprowadzić do takiej właśnie fundacji
przekonań6 , aby „oddziaływanie na nas rzeczy zewnętrznych”
mogło być uchwycone w kategoriach logiki.
Peirce, co podkreśla Anderson, odrzucał wszelki determinizm
w metodach utrwalania przekonań. Jeśli nie było miejsca na samostanowienie działania (self-control), to zarówno kwestia logiczna,
jak i wolność wyboru metody nie miały racji bytu7 . Rozumiał
metodę w ﬁlozoﬁi jako sposób na uzyskanie wyjaśnienia oraz
opisanie niekwestionowalnych faktów codziennego doświadczenia.
„Metody ukazują wtedy, gdy podejmowane jest badanie,
uwarunkowania logiczne hipotezy dotyczącej tego, co rzeczywiste”,
twierdzi Anderson8 . W świetle peirce’owskiej krytyki psychologii
Pragmatism: The Normative Sciences: CP 5.28, 1903; por. P. Forster,
The Logic of Pragmatism: A Neglected Argument for Peirce’s Pragmatic
Maxim, dz. cyt., przyp. 7.
6
Termin ten, choć ma wyraźną konotację psychologiczną, był używany
również przez znanego logika B. Russella, uznawanego za autorytet na terenie
logiki matematycznej.
7
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 99.
8
Por. tamże, s. 101.
5
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i roli indukcji w badaniu naukowym artykuł Utrwalanie przekonań
można odbierać jako obronę hipotezy transcendentalnej. Innymi
słowy, jako obronę transcendentalnej abdukcji, otwartej na korektę
w wyniku późniejszego badania. Transcendentalna abdukcja to
abdukcja widziana od strony ujmowania, a więc przyjmująca
punkt wyjścia Kanta9 . Ralph C.S. Walker wyjaśnia, że argument
transcendentalny u Kanta ma wykazać, że coś musi być prawdziwe,
ponieważ stanowi warunek możliwości doświadczenia. Walker
pisze:
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Niekiedy Kant, i inni, zastępują ją [tj. przesłankę argumentu
transcendentalnego, że istnieje doświadczenie – PJ] nieco odmiennym sformułowaniem, że „istnieje wiedza”, ale to dlatego, że
takie sformułowanie traktują oni jako mniej więcej równoważne
poprzedniemu: doświadczenie, w ich rozumieniu, jest świadomym
przeżywaniem, a świadome przeżywanie wymaga pewnego rodzaju
wiedzy, przynajmniej o treści własnych przeżyć10 .

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

Niespełnienie „warunku możliwości doświadczenia” wyprowadza
poza wiedzę. „Świadome przeżywanie”, o którym mowa w powyższym tekście, jest – mówiąc językiem kategorii – Trzeciością, a nie
Drugością czy tym bardziej Pierwszością.
Hookway zrównuje peirce’owską abdukcję z tak rozumianym
argumentem transcendentalnym11 . Ponadto, Anderson oraz Hookway zdają się postrzegać wyrażenie „uwarunkowania logiczne
hipotezy dotyczącej tego, co rzeczywiste” jako tożsame z wyrażeniem „opieranie się na oddziaływaniu rzeczy zewnętrznych na nas”
i upatrują w hipotezie naukowej logiczną rację podziału metod
utrwalania przekonań. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej kwestii.
9

„Peirce wprowadził swoją semiotykę w znacząco krytycznym momencie,
chcąc pokazać, jak w ogóle wiedza jest możliwa, tzn. jak mając dane zmysłowej
percepcji, dochodzimy poprzez interpretację znaków do wielości sądów, które
są uznawane przez podmiot indywidualny bądź zbiorowy jako prawdziwe.
Punkt wyjścia jest tu taki sam jak u Kanta” — K. Oehler, Is a Transcendental
Foundation of Semiotics Possible: A Peircean Consideration, „Transactions”,
Zima 1987, Zagadnienia 1, 45–64; por. Phenomenology: CP 1.563, 1898.
10
R.C.S. Walker, Imperatywy kategoryczne, [w:] Filozoﬁa brytyjska
u schyłku XX wieku, P. Gutowski, T. Szubka (red.), Lublin: TN KUL 1998,
487–546, s. 487.
11
Por. Ch. Hookway, Truth, Rationality, and Pragmatism, Clarendon
Press, Oxford 2000, s. 6, s. 295 i s. 128, przyp. 15.
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Anderson wskazuje na obecność transcendentalnego argumentu tam, gdzie Peirce mówi o odkrywaniu w doświadczeniu
zasad przewodnich12 . Zasady przewodnie to właśnie Trzeciość,
więc wydawałoby się, że uwarunkowania logiczne hipotezy są
z kolei tożsame z reprezentacją tego, co rzeczywiste: temu bowiem
odpowiada kategoria Trzeciości. Tak jednak nie musi być. Staje
się to widoczne u Peirce’a w odróżnieniu przekonań czysto
naukowych od przekonań pełnych. Chodzi o to, czy logiczne
uwarunkowania hipotezy są postulatami rozumu (Drugość), tym,
do czego rozum się skłania w sensie psychologicznym, czy też
są rzeczywiście prawem rozumu (Trzeciość). Przezwyciężenie
wątpliwości przez utrwalenie przekonania czysto naukowego
(Drugość) nie wydaje się w swych konkluzjach zbytnio odbiegać
od metody apriorycznej. Dziś często sprowadza się ono do tego, by
wyniki w naukach szczegółowych rozciągnąć także na metaﬁzyczne
orzekanie, to znaczy wypowiadanie się z punktu widzenia jakieś
nauki o sprawach wykraczających poza jej kompetencje.
Ponadto „hipoteza naukowa” przyjęta przez Hookwaya jako
wyróżnik pogrupowania metod, choć tak sugestywna, nie wydaje
się właściwym kryterium logiczności, zważywszy na fakt, że Peirce
żył i tworzył w czasach, gdzie nie było jeszcze komputerów.
Wystarczy tu choćby wspomnieć o programach wspomagających
pracę badacza (CAD/CAM) czy w ogóle o pojęciu modelu
i diagnostyki poza umysłem naukowca, co zmieniło koncepcję
eksperymentów myślowych.
Słusznie podkreśla Anderson, że przyjęte przez Hookwaya
kryterium „hipotezy naukowej” dla porządkowania metod utrwalania przekonań znajduje uzasadnienie w logice Peirce’a, będącej
nauką ﬁlozoﬁczną13 , oraz, dodajmy, w jego wysiłku skierowanym
na fundację sądów rzeczywistych14 . Niemniej nie wydaje się to
wystarczające wobec problemu określenia statusu ontologicznego
wyników naukowych, tak by nie były one tematyzacjami, tylko
interpretacjami. Należałoby tu dodać jeszcze: interpretacjami
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 91.
Por. tamże, s. 101.
14
„Opieram się całkowicie na niekwestionowalnych faktach codziennego
doświadczenia i tym, co można z nich wydedukować” – Three Types of
Reasoning: CP 5.157, 1903.
12

13

140

Naukowa metoda utrwalania przekonań

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

w

ie

deﬁnitywnymi, wiążącymi – termin, który wydaje się być dziś
zupełnie zapomniany.
Rozważania powyższe opierają się na podziale metod zaproponowanym w artykule z 1877 roku, a zatem z trzeciego okresu
przeformułowywania systemu (1870–1884). Peirce dostrzegł wówczas niemożliwość teoretycznego zagwarantowania zbieżności
konkluzji poszukiwania naukowego z rzeczywistością15 . Innymi
słowy, kwestia logiczna, to znaczy pojmowanie wnioskowania jako
przechodzenia od tego, co wiemy, do tego, czego nie wiemy
na mocy zasady przewodniej nie została przez niego jeszcze
całościowo opracowana. Z topologią mnogościową Georga Cantora
traktującą o zagadnieniu ciągłości w matematyce Peirce zapoznał
się dopiero kilka lat później16 .
W eseju Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga Peirce
użył zwrotu: „czysto naukowe przekonanie, które jest zawsze
prowizoryczne”. Chciał przez to chyba powiedzieć, że nie może
być inaczej, gdyż czysto naukowe przekonanie jest wynikiem
myślenia, a to nieuchronnie upodabnia je do wyniku metody
apriorycznej. Dla utrwalenia pełnego przekonania (Trzeciość),
a więc rozwiązania kwestii logicznej dotyczącej wnioskowania,
metoda naukowa musi iść w parze z poznaniem akrytycznym,
to jest percepcją, a więc wglądem17 . We wspomnianym eseju
Peirce mówi o tak zwanym pokornym argumencie, który oznacza
również uznanie realności każdej z części trychotomii uniwersum
doświadczenia, tj. 1) tego, co możliwe, 2) tego, co rzeczywiste, tj.
faktualne, oraz 3) tego, co ma charakter prawa, jest generalne.
Czyżby, postulując „ścisły związek pomiędzy nauką i religią”,
Peirce powracał tu do odrzuconej pół wieku wcześniej metody
mistycznej – pozostanie tajemnicą.
Reasumując, proponowany przez Hookwaya i Andersona
wybór „hipotezy naukowej” jako kryterium uporządkowania
metod utrwalania przekonań nie wydaje się być rozstrzygający.
Por. M. Murphey, „C.S. Peirce”, [w:] The Encyclopedia of philosophy,
P. Edwards (red.), Macmillan Comp., New York, London 1967, vol. 6, 70–78.
s. 74. Por. C. Hookway, Truth, Reality, and Convergence, [w:] The Cambridge
Companion to Peirce, dz. cyt., s. 138–146.
16
Por. tamże, s. 76.
17
Por. C.S. Peirce, „Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga”, art.
cyt., s. 104–105.
15

141

Nowe zestawienie metod utrwalania przekonań

ie

„Hipoteza naukowa” sama bowiem wymaga oparcia dla swej
własnej logiczności. Peirce nie ukrywał, że wybór „hipotezy
abdukcyjnej”, czyli faktycznie „hipotezy naukowej”, jest warunkowany zdolnością wglądu w rzeczywistość i związania „przekonania
z odruchem instynktowym jako właściwą podstawą, na której
powstaje każde rozumowanie”18 .
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Uściślenie i nowa propozycja
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Celem usunięcia niektórych defektów w podziale metod
utrwalania przekonań proponujemy rozróżnić dwie metody w ramach metody autorytetu. Chodzi o to, by metoda autorytetu
społeczności nie znajdowała się na niższym szczeblu niż metoda
aprioryczna, jak to zauważył Hookway. Inaczej bowiem zamiast
stanowić krok w kierunku metody naukowej, sama metoda
aprioryczna mogłaby być impulsem do rewolty oraz anarchizmu.
Peirce pisał:
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Kiedy społeczeństwo jest podzielone na grupy, raz walczące ze sobą,
raz sprzymierzone, człowiek traci pojęcie prawdy i rozsądku. Kiedy
słyszy, że jeden twierdzi to, co inny neguje, wybierze, jeśli go to
dotyczy, swoje stanowisko, i ze wszystkich sił będzie starał się pokonać
adwersarzy. Prawda dla niego będzie tym, o co walczy19 .
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Proponujemy wprowadzenie, analogicznie do metody uporu
i apriorycznej, odpowiednio metody autorytetu spontanicznego
oraz autorytetu demokratycznego, wymagającego uznania. Dla
pierwszej z tych metod charakterystyczny byłby tak zwany
„autorytet siły”, dla drugiej „siła autorytetu”. Metoda autorytetu
demokratycznego odpowiadałaby kategorii Drugości, w której
najważniejszym ze znaków, z punktu widzenia logiki Peirce’a,
jest sąd logiczny20 . To właśnie czyni ją podobną do metody
apriorycznej, to znaczy zdania uznane za prawdziwe nie są
uzasadnione inaczej niż przez samą metodę, tj. autorytet.

Religion: CP 6.500, 1906.
General Historical Orientation: CP 1.59, 1896.
20
W logice trójwartościowej, zdaniem Peirce’a: „Każde zdanie «S jest P»,
jest albo prawdziwe albo fałszywe, lub też S ma niższy sposób istnienia, tak że
nie jest ani zdecydowanie P, ani zdecydowanie nie-P, lecz na granicy pomiędzy
P i nie-P.” – MS 339, 1909; por. General Historical Orientation: CP 5.542,
1902.
18

19
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W metodzie autorytetu wybór zależy od tego, do czego skłania
się rozum monarchy lub jego społeczny odpowiednik, na przykład
racja większości lub partykularnej grupy posiadającej władzę. Nie
gwarantuje to ostatecznie odniesienia do rzeczywistości, co jest
oczywiste. Termin „rozum monarchy” nie należy do tej samej
klasy znaków kanonicznego podziału co „rozum indywidualny”,
co również jest zrozumiałe.
Przyjmiemy ponadto zestawienie metod parami, według
klucza: metody indywidualne a metody społeczności. Taką próbę
podjęła już wcześniej na przykład Janice M. Staab. Staab pisze:
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Rodzaj wiary we własną nieomylność jest istotną cechą metod
określanych nazwą metody uporu i metody autorytetu. Uważam, że
łączenie ich obu w dyskusji jest uzasadnione tym, że Peirce zamierzył
tę ostatnią jako odpowiednik pierwszej. Czym jest metoda uporu dla
jednostki, tym dla społeczności jest metoda autorytetu21 .
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Prowadzi nas to do pięciu metod: uporu, autorytetu spontanicznego, apriorycznej, autorytetu demokratycznego oraz naukowej; tę
ostatnią trzeba uzupełnić z kolei o jej społecznościowy odpowiednik, który nazwiemy metodą społeczności naukowej. Zestawiając
je parami, metody indywidualne a metody społecznościowe, dają
się one łatwo uporządkować w kluczu omówionych kategorii
świadomości:
indywidualna
uporu
aprioryczna
naukowa

społecznościowa
autorytetu spontantanicznego
autorytetu demokratycznego
społeczności naukowej
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Kategoria \Metoda
Pierwszość
Drugość
Trzeciość

Takie uporządkowanie pomaga lepiej zrozumieć pragmatyczną
koncepcję przekonania, które jest logicznym, ostatecznym normalnym interpretantem. Umożliwia znalezienie pomostu pomiędzy
pragmatyczną koncepcją utrwalania przekonań a teorią znaku.
I wreszcie, łączy naukowe odkrycie z koncepcją sądów jako
argumentów w klasycznym rozumieniu, to znaczy uzasadnionych
racji dotyczących rzeczywistości.

J.M. Staab, The Laboratory-Trained Believer: Peirce on the Scientiﬁc
Character of Belief, dz. cyt., s. 944.
21
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Metody pierwszościowe
Metoda uporu
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Peirce uważał, że aby jakieś działanie mogło być traktowane
jako metoda, musi spełniać określone warunki. Jako pierwszą
z metod utrwalania przekonań proponuje on metodę uporu
(tenacity), co w polskim tłumaczeniu oddane zostało poprzez „ośli
upór”22 . Peirce pisał:
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Jeżeli ustalanie przekonań jest jedynym celem dociekania i jeżeli
przekonanie jest z istoty swej nawykiem, czy nie wystarczyłoby dać
na każde pytanie taką odpowiedź, jaką podsunie fantazja? A potem
powtarzać ją stale, przyswajać sobie wszystko to, co może skłaniać
do jej przyjęcia, by w końcu odwrócić się z pogardą i nienawiścią
od wszystkiego, co mogłoby nasze przekonanie zakłócić? Tą prostą
i bezpośrednią metodą posługuje się w rzeczywistości wielu ludzi23 .
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Używanie przez Buczyńską-Garewicz terminu „ośli upór” w odniesieniu do tej metody może ją jednak zbytnio deprecjonować.
U Peirce’a takie negatywne podejście do „uporu” jest zrozumiałe
ze względu na jego stosunek do metody naukowej. Dla nas w tym
punkcie ważniejsze jest dostrzeżenie mocnych i słabych stron tej
metody w odniesieniu do utrwalania przekonań.
Można powiedzieć, że metoda uporu jest prostym sposobem na
uniknięcie zmiany przekonania oraz odpowiadającego mu nawyku.
Objaśniając ją, Peirce przywoływał zdarzenie z przeszłości, kiedy
to, jak pisał:
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gorąco odradzano mi czytanie pewnej gazety, w obawie, żebym nie
zmienił swoich poglądów na temat wolnego handlu: „Chodzi o to, by
nie usidłały cię zwodnicze i błędne argumenty. Nie będąc specjalistą
w dziedzinie ekonomii politycznej, łatwo mógłbyś ulec fałszywej
argumentacji autora”24 .

Metoda ta wymaga często zewnętrznego stróża, który wskazuje
i podpowiada, co należy robić, a czego nie. Czasem wydaje się,
że wystarczy twardo obstawać przy swoim, by zachować wolną od
22
Utrwalanie przekonań, [w:] H. Buczyńska, Peirce, Z. Dyjas (tłum.),
Wiedza Powszechna, Warszawa 1965, s. 117.
23
Utrwalanie przekonań: CP 5.377, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 116.
24
Tamże.
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rozterek i wahań wiarę, gdyż wiara daje spokój wewnętrzny. Może
ona jednak również przysparzać kłopotów tam, gdzie poglądy nie
są zgodne z rzeczywistością.
Zgadzamy się z Kappnerem, który dodaje, że w metodzie uporu
obstaje się przy przekonaniu, nie zważając na jego pochodzenie
ani uzasadnienie25 . Jest ona więc nie tylko równoznaczna
z unikaniem bodźców do zmiany czy omijaniem sytuacji trudnych,
problematycznych, ale również oznacza niedbałość o „korzeń”
przekonania, o poznanie jego pochodzenia i/lub uzasadnienia.
Unikanie rozterek i wahań, potraﬁących sparaliżować działanie,
może być niczym innym jak lekceważeniem ostrzeżeń dotyczących
zgodności przekonań z rzeczywistością. W eseju Utrwalanie
przekonań Peirce tak charakteryzował tę metodę:
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Ale najbardziej podziwiam metodę „oślego uporu” za jej siłę,
prostotę i bezpośredniość. Jej wyznawcy wyróżniają się stanowczością
charakteru, co zresztą pozostaje w zgodzie z ich zasadami. Nie tracą
czasu na rozmyślanie nad tym, czego chcą, lecz chwytają się pierwszej
napotkanej alternatywy i wyznają ją, cokolwiek się zdarzy, aż do
końca. Jest to jedna z tych wspaniałych właściwości, które towarzyszą
zwykle świetnym, nietrwałym sukcesom. Nie sposób nie zazdrościć
ludziom, którzy potraﬁą wyzbyć się myślenia, chociaż dobrze wiemy,
czym to się musi skończyć26 .
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Peirce podkreślał, że choć cechą charakterystyczną tej metody
jest unikanie wpływów innych stanowisk na własne, to może ona
działać także w inny sposób: dane przekonanie zostało utrwalone
tą metodą w ramach życia określonej jednostki. Tak mogło się stać,
gdyż zmiany, które mogły oddziałać na przekonanie, następowały
tak wolno, że były niedostrzegalne w ciągu całego życia człowieka.
Metoda ta jest warunkowana społecznie, a skądinąd wiadomo,
że trzymanie z niewłaściwym towarzystwem może zwieść na
manowce i przysporzyć niepotrzebnego zawodu; trwanie zaś
przy słusznej sprawie czy osobie, pomimo zewnętrznych lub
wewnętrznych trudności i przeszkód, przeciwnie. Peirce pisał:
Człowiek, który przyjmuje ją za swoją, wkrótce zorientuje się, że inni
ludzie myślą inaczej i w chwili ocknienia przyjdzie mu do głowy, że

Por. S. Kappner, Why Should We Adopt the Scientiﬁc Method?
A Response to Misak’s Interpolation of Peirce’s Concept Belief, dz. cyt., s. 257.
26
Utrwalanie przekonań: CP 5.386, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 125.
25
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te inne przekonania są równie dobre jak jego, co podważy jego wiarę
w przekonania własne27 .
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Myśl o tym, że przekonania czy opinie innych ludzi mogą być tak
samo wartościowe jak moje własne, już jest doniosłym i nowym
krokiem. Krok ten należy rozumieć jako wykraczający poza
metodę uporu. Bez tego metoda uporu konserwuje przekonania
bez wyraźnego rozumienia, czego one dotyczą. Przekonania
takie są nie tylko nieuzasadnione, ale również nieuzasadnialne,
niemożliwe do uzasadnienia czy ewentualnej zmiany.
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Metoda autorytetu spontanicznego
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Metoda autorytetu spontanicznego, którą można by oddać
również wyrażeniem „autorytet siły”, nie rozumiejąc tego rzecz
jasna negatywnie, jako metoda społecznościowa charakteryzuje się
elementem oceniającym: pewne przekonania są tolerowane, inne
objęte tabu, jeszcze inne wykluczone. Ktoś o tym decyduje, inni
słuchają. Dużą rolę pełni w tym wypadku kultura, którą można
widzieć jako podstawę rozstrzygnięć dotyczących zasadności
przekonań danej społeczności. Peirce pisze:
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Żadna instytucja nie jest jednak w stanie ustalić poglądów na
wszystkie możliwe sprawy. Może najwyżej opracować najważniejsze
z nich, a o reszcie muszą decydować przyczyny naturalne. Ta
niedoskonałość nie stanie się źródłem słabości, dopóki ludzie znajdują
się na takim poziomie, że opinia jednego nie wpływa na opinie innych,
to jest dopóki nie umieją myśleć samodzielnie28 .
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Metoda autorytetu spontanicznego bardzo przypomina metodę
uporu, którą Peirce przyrówywał do przysłowiowego „chowania
głowy w piasek”; jej celem jest — jak wspomnieliśmy — nie
dopuszczać do świadomości niczego, co mogłoby wpłynąć na
zmianę poglądów. Stosować metodę autorytetu spontanicznego
to iść drogą niezakłóconego spokoju wewnętrznego. Pewne
odstępstwa są dozwolone, inne uważane za niebezpieczne są
niewskazane lub wręcz zabronione – wystarczy się tego trzymać.
Metoda ta ma swą podstawę w emocjonalności człowieka i w jego
namiętnościach. Peirce wyjaśnia:
27
28

Tamże: CP 5.378, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 117.
Tamże: CP 5.381, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 120.
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Wyobraźmy sobie dalej, że zamknie się dopływ przed tym, co
mogłoby spowodować zmianę oﬁcjalnych poglądów, że będzie się
utrzymywać ludzi w stanie ignorancji, tak by nie odczuwali żadnych
bodźców do zmiany sposobów myślenia. [. . . ] Grając na ludzkich
namiętnościach, doprowadzi się wreszcie do tego, że wszystkie
samodzielne i niecodzienne poglądy staną się przedmiotem ogólnej
nienawiści i wstrętu29 .
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Metodzie tej towarzyszy okrucieństwo ze strony władzy, autorytetu. Ale być może jest ona najlepszą metodą dla mas ludzkich,
zastanawiał się Peirce. Przekonanie znaczy wówczas to, co myśli
państwo.
We wspomnianym eseju z roku 1877 Peirce w jednoznacznie
negatywnym świetle stawia zarówno metodę autorytetu, jak
i metodę uporu, podkreślając, że są one najlepszymi metodami
dla tych, którzy chcą pozostawać intelektualnymi niewolnikami,
to znaczy którzy „nie umieją myśleć samodzielnie”30 .
Temperując nieco ostrze peirce’owskiej krytyki, wypada stwierdzić, że metody te są pewnym stadium na drodze kształtowania się
w jednostce ocen sytuacji i jej własnych zachowań zewnętrznych.
To, że jednostka nie umie myśleć samodzielnie, nie jest samo
przez się tożsame ze zdaniem, że nie jest zdolna nabyć takiej
umiejętności. Jest to więc niewątpliwie etap w kształtowaniu
przekonań, podobny do zwyczajnego rozwoju dzieci, gdy słuchanie
rodziców jest do pewnego momentu bezkrytyczne.
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Metody drugościowe
Metoda aprioryczna
Peirce uważał metodę aprioryczną za lepszą od metody uporu,
godniejszą uznania. W przeciwieństwie do metody uporu bowiem
prowadzi ona do wyrażania przekonań w sposób jawny. Następuje
tu odwołanie do podstawy wszelkiego wnioskowania31 .
Tamże: CP 5.379, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 118.
Tamże.
31
Por. R. Jones, Is Peirce’s Theory of Instinct Consistently Non-Cartesian?, „Transactions”, Jesień 1976, Zagadnienia 4, 348–367, s. 354. Por. też To
Signor Calderoni, On Pragmaticism: CP 8.209–212, ok. 1905; por. S. Paavola,
Abduction through Grammar, Critic, and Methodeutic, dz. cyt., s. 247.
29

30
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To, co zdaje się być zaletą tej metody, jest również
jej słabym punktem. Metoda aprioryczna bowiem nie tylko
nie ustala przekonania w sposób trwały, ale również czyni
z poszukiwania rodzaj „wysubtelniania smaku”32 . A jak mówi
starożytna sentencja: De gustibus non est disputandum.
Przekonanie utrwalone metodą aprioryczną nie opiera się
na faktach dotyczących rzeczywistości. Jest albo wynikiem
naturalnych upodobań, a więc jest przedkrytyczne, albo rodzajem
arbitralnego założenia. Akceptacja twierdzeń w tej metodzie
opiera się zwykle na tym, że „twierdzenia wydają się zgodne
z rozsądkiem”33 . Peirce pisał:
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Tak, na przykład, Platon uważał za zgodne z rozumem, że odległości
między ciałami niebieskimi powinny być proporcjonalne do długości
strun wydających harmonijne akordy. Wielu ﬁlozofów w podobny
sposób dochodziło do swoich wniosków34 .
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Wyrażenie „zgodne z rozumem” nie oznacza tu „zgodne z doświadczeniem, ale to do czego się skłaniamy jako rozumnego”35 . Nic
zatem nie stoi na przeszkodzie, by każdy uważał za prawdę to, co
mu się wydaje rozumne w powyższym sensie, oraz oceniał inne
pozycje jako całkowicie błędne. Niewątpliwą zaletą tej metody,
jak żartował Peirce, jest uzyskiwanie „wygodnych dla siebie
konkluzji”, co często wiąże się nie tyle z szukaniem prawdy,
ile z próżnością ludzką36 . To uzyskiwanie wygodnych dla siebie
konkluzji prowadzi również, w duchu tolerancji, do pozostawiania
innych ludzi z ich przekonaniami. Fakty doświadczenia nie mają
zasadniczo znaczenia dla ludzi praktykujących tę metodę, jak to
się zwykło mówić: jeśli fakty są inne, to gorzej dla faktów.
To, co różni jednak metodę aprioryczną od metody uporu, to
jakaś świadomość własnych poglądów i przekonań. W metodzie
uporu konfrontacja jest unikana, w metodzie apriorycznej
uznana za bezzasadną. Ten kolejny krok metodyczny, zdaniem
Peirce’a, został postawiony przez Kartezjusza. Kartezjusz bowiem
Utrwalanie przekonań: CP 5.383, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 121.
33
Tamże.
34
Tamże: CP 5.382, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 121.
35
Tamże.
36
Por. tamże: CP 5.385–386, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt.,
s. 124-125.
32
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„poszukiwał bardziej naturalnego źródła pierwszych zasad” niż
autorytet osoby czy instytucji. Peirce pisał:
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Kiedy Kartezjusz zabrał się do zbudowania na nowo ﬁlozoﬁi, pierwszym krokiem, jaki uczynił, była teoretyczna zgoda na wątpliwość
i porzucenie reguły scholastyków, którzy w autorytecie upatrywali
ostatecznego źródła prawdy. Uczyniwszy to, poszukiwał bardziej
naturalnego źródła pierwszych zasad, i sądził, że je znalazł w ludzkim
umyśle37 .
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Zdaniem Peirce’a, Kartezjusz uczynił krok wykraczający poza
scholastyczny sposób myślenia, bowiem wprowadził metodyczną
wątpliwość, a następnie dążył do usunięcia „sceptycznej wątpliwości poprzez ugruntowanie ludzkiej wiedzy jako bezpośredniej,
intuicyjnej i pewnej”38 . Pomysł Kartezjusza podjął z kolei Leibniz.
Według Peirce’a, Leibniz, będąc o krok od odkrycia istotnego
punktu ﬁlozoﬁi kartezjańskiej, poszedł w kierunku rozróżnień.
Podzielił on pierwsze zasady naukowe na 1) takie, których
zaprzeczenie prowadzi do sprzeczności (self-contradiction) oraz
2) inne, których podstawą jest racja dostateczna (suﬃcient
reason)39 . Ten istotny punkt ﬁlozoﬁi kartezjańskiej to, zdaniem
Peirce’a, teza, że
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akceptacja sądów logicznych, które jawią się nam jako zupełnie
oczywiste, jest (bez względu na to, czy to jest logiczne czy nielogiczne)
rzeczą, na którą nie mamy wpływu40 .
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Wśród średniowiecznych ﬁlozofów, których liczne i dokładne
cytaty zawierają jego pisma, Peirce cenił wysoko Dunsa Szkota
i W. Ockhama41 . Peirce pisał:
Logiczną konsekwencją doktryny Dunsa Szkota jest wniosek, że
rzeczywistych problemów nie można rozwiązać na gruncie metaﬁzyki,
ale decyduje się o nich według oczywistości. A ponieważ był on
teologiem, więc oczywistość znaczyła dla niego dicta Kościoła.

37
Jak uczynić nasze myśli jasnymi: CP 5.391, 1878. C.S. Peirce, Wybór
pism semiotycznych, dz. cyt., s. 74.
38
Por. V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt.,
s. 112.
39
Por. tamże: CP 5.392, 1878. C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych,
dz. cyt., s. 74–75.
40
Tamże.
41
Por. J. Boler, Peirce and Medieval Thought, [w:] The Cambridge
Companion to Peirce, dz. cyt., s. 63, 66–67.
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Ten sam system w rękach naukowca będzie prowadził do żądania
podporządkowania wszystkiego testowi obserwacji42 .

ie

Tak więc, uważał Peirce, sytuacja może się zmienić wówczas,
gdy ktoś spostrzeże, że jego przekonanie nie opiera się na czymś
trwałym, a jedynie na okolicznościach nieistotnych w stosunku do
analizowanego faktu. Wówczas:
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może od tego momentu nie tylko słownie wyrazić, że jego przekonanie
jest wątpliwe, ale też doświadczyć rzeczywistej wątpliwości, tak więc
przestanie być ono w jakimś stopniu przekonaniem43 .
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Lekarstwem na to, sądził Peirce, jest zwrócenie się ku metodzie
naukowej. Przezwyciężenie platońskiego przekonania, że „odległości między ciałami niebieskimi powinny być proporcjonalne
do długości strun wydających harmonijne akordy”, i podobnych
stanowisk metaﬁzycznych, było możliwe, jak zaświadcza historia,
dzięki późniejszej dokładniejszej obserwacji naukowej i wnikliwszemu badaniu rzeczy. Konieczne było tu rozumienie stanowisk
poprzedników oraz uchwycenie ich właściwej myśli. Potwierdza
się tym samym twierdzenie, że ludzka wiedza jest „dyskursywna
i zapośredniczona”, a zatem konieczny jest również wysiłek
poszukiwania fundamentów wiedzy i przekonań w kolejnych
pokoleniach.
Metoda autorytetu demokratycznego
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Metoda autorytetu demokratycznego, jak ją nazwaliśmy, polega na oddziaływaniu na przekonania przez instytucje i struktury,
przez ustanawiane i egzekwowane prawa, a także przez różne
formy wzmacniania pewnych opinii. Można by ją opisać również
terminem „siła autorytetu”, podkreślając tym samym wiarę osoby
i społeczności w konieczność regulacji życia dla dobra samego
człowieka. Peirce pisał:
Jeżeli nie mamy stać się pustelnikami, to zawsze i w sposób konieczny
będziemy podlegać oddziaływaniu i sami oddziaływać na przekonania
42
43

Logic and Mathematics: CP 4.28, 1893.
Tamże.
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innych ludzi. Utrwalanie przekonań w całości społeczeństwa, a nie
tylko u poszczególnych ludzi, staje się więc istotnym problemem44 .

ie

Peirce podkreśla tu wagę elementu społecznego dla utrwalania
przekonań. Niemniej jednak utrwalanie tych samych lub podobnych przekonań w całym społeczeństwie nie wydaje się rzeczą
prostą. Peirce pisze:
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Państwo powoła do życia specjalną instytucję, której zadaniem będzie
podtrzymywanie i propagowanie właściwych poglądów oraz wpajanie
ich młodzieży; wyobraźmy sobie równocześnie, że będzie ono dysponowało dostateczną siłą, by zapobiec nauczaniu, rozpowszechnianiu czy
nawet wypowiadaniu poglądów odmiennych45 .
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Warto wspomnieć, że podobne charakterystyki metody ochrony
przekonań można znaleźć już u Platona, który rozmyślał
nad prawdziwą naturą i rolą państwa. Zorganizowane państwo
widział bowiem w kategoriach naturalnego środowiska człowieka
jakoanimal sociale. Podobnie utrzymywał jego uczeń, Arystoteles.
Przymiotnik „zorganizowane” oznacza w tym kontekście racjonalnie kontrolowane we wszystkich jego wymiarach: ekonomicznym,
politycznym, społecznym i prawnym, gdzie nie ma miejsca
na prywatność46 . Zdaniem Platona, aby było możliwe życie
i właściwy rozwój ku dobru i prawdzie, niektóre poglądy
powinny być wyciszane lub tłumione. Jak podkreśla Copleston,
Platon utrzymywał, że w idealnym państwie nie powinno być
miejsca dla poetów epickich i dramatycznych. Nie czynił tego ze
względu na niewrażliwość na piękno dzieł Homera czy Sofoklesa,
dodaje Copleston. Właściwą racją miało być to, że uważał za
niebezpieczne używanie pięknego języka i wyobraźni. Podobnie
interpretuje Platona Dąmbska, która pisze:
Plan idealnego ustroju, który kreśli w Państwie, oddaje jednostkę
w absolutną moc państwa reprezentowanego przez elitę rządzącą
mędrców. Oni są dosłownie panami życia i śmierci. Oni zezwalają
na związki małżeńskie lub zezwolenia na nie odmawiają, oni
regulują sprawy przyrostu naturalnego ludzkości, oni cenzurują

Utrwalanie przekonań: CP 5.378–379, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 117. Por. tamże CP 5.386, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt.,
s. 125.
45
Tamże: CP 5.379, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 118.
46
Por. F. Copleston, A History of Philosophy. t. 1 Greece and Rome, cz. I,
New York 1962, s. 249–269.
44
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książki i widowiska teatralne. Oni skazują na wygnanie niebezpieczne
elementy (pisarzy, malkontentów itp.). Ufał Platon, że rządy ﬁlozofów
uszczęśliwią ludzi choćby przemocą, choćby wbrew ich woli. Nie był
psychologiem dobrym, gdy w takie szczęście przymuszone wierzył.
Pozbawiając jednostkę prawa własności i prawa wyboru zawodu
(władca decyduje o tym, do jakiej kategorii obywateli zalicza się
człowiek), poddał ogół obywateli nieograniczonej władzy nielicznych
rządzących systemem policyjnym47 .
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Peirce usiłuje czytać historię jako przezwyciężanie pewnych form
utrwalania przekonań. Zmierza przy tym, bez wąpienia, do
uzasadnienia, również historycznie, metody naukowej.
Metoda autorytetu demokratycznego jako metoda związana
z Drugością nie prowadzi do trwałych przekonań. Konieczność
weryﬁkacji i utrwalania przekonań może zostać wywołana
przez świadomość arbitralnych rozstrzygnięć, którymi rządzi się
społeczność. Poza tym zasady autorytetu demokratycznego są
tylko w jakimś stopniu słuszne, będąc ustalane na określony czas,
w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, czytaj: interakcje.
Metoda autorytetu demokratycznego idzie w parze z metodą
aprioryczną jako jej indywidualnym odpowiednikiem. Wymaga
ona, podobnie jak metoda aprioryczna, oparcia zewnętrznego
w postaci jakiejś formy oczywistości.

Metody trzeciościowe

yr

Wprowadzenie
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Mankamenty poprzednich metod były oczywiste, dlatego
Peirce stwierdzał: „Trzeba zatem przyswoić sobie inną metodę
ustalania poglądów, taką, która będzie zawierała nie tylko
bodźce, aby w nią wierzyć, ale będzie poza tym rozstrzygać,
który z poglądów jest właściwy”48 . Hasłem nowej metody

I. Dąmbska, Dwa studia o Platonie, dz. cyt., s. 40. Dąmbska
dopowiada, że „w ostatnim niedokończonym dziele o Prawach odstępuje Platon
niejednokrotnie od skrajności ustrojowych Państwa. Pozostaje w nich jednak
nadal bezwględnie doktrynerem nieliczącym się z ludzką jednostką myślącą
i czującą nie tylko na komendę” — tamże.
48
Utrwalanie przekonań: CP 5.382, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 121.
47
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było uczynienie myśli jasnymi. Uzasadnienie winno być jawne,
a utrwalone przekonanie – krytyczne. Peirce pisał:
To, co jest ważniejsze niż określone przekonanie, to spójność
przekonania. Unikanie więc zbadania, na czym opiera się przekonanie,
z powodu lęku, że korzeń okaże się zgniły, jest zarówno niewłaściwe,
jak i niekorzystne49 .
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Spójność przekonania rozumiał on jako przekładalność na działanie, przy czym ideę znalazł w wymaganiach pracy laboratoryjnej.
Peirce nie ukrywał, że jego sympatia do niektórych ﬁlozofów,
takich jak: Kant, Berkeley i Spinoza, brała się stąd, że
niekiedy odnajdywał u nich ścisłe wywody przywodzące na myśl
rozumowania stosowane w laboratoriach. Jako naukowiec i ﬁlozof
czuł, że może im zawierzyć50 .
Cechą charakterystyczną tak zwanej naukowej inteligencji
(scientiﬁc intelligence), czyli umysłu trenowanego w laboratorium
(laboratory-trained) jest, zdaniem Peirce’a, to, że:
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każde wypowiedziane w jego obecności twierdzenie pojmuje on
bądź w tym znaczeniu, iż ilekroć zaprojektuje się i wykona jakiś
eksperyment, tylekroć otrzymamy w wyniku zjawisko dokładnie
opisane, bądź też nie dopatruje się w ogóle sensu w wypowiedzianych
słowach51 .
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Metoda naukowa była dla Peirce’a konkretną propozycją
nowego ufundowania ﬁlozoﬁi; miała ona upodobnić ją do nauk
ścisłych, gdy chodzi o sposób postępowania, być „kontrolowaną
i precyzyjną”52 . Peirce pisał:
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To, co Kant nazwał swoim przewrotem kopernikańskim, to przejście
od nominalistycznego do realistycznego spojrzenia na rzeczywistość.
Konsekwencją jego ﬁlozoﬁi było ujęcie rzeczywistego obiektu jako
obiektu określanego przez umysł. [. . . ] Mówiąc krótko, było to widzenie
rzeczywistości jako tworu umysłu, a nie jako niepoznawalnej przyczyny
działań mentalnych53 .

Tamże: CP 5.387, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 126–127.
Por. C.S. Peirce, Czym jest pragmatyzm?, [w:] H. Buczyńska, Peirce,
dz. cyt., s. 153–154.
51
Tamże.
52
General Historical Orientation: CP 1.107, 1896.
53
Fraser’s Edition of the Works of George Berkeley: CP 8.15, 1871.
C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, dz. cyt., s. 18.
49
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Peirce uważał, że wraz z Kantem pojawiła się możliwość
przezwyciężenia bezpośrednio nominalizmu D. Hume’a, a wraz
z nim ﬁlozofów pokartezjańskich, bo wskazane zostało: „realistyczne spojrzenie”. Kant pozostawał jednak dla niego w szeregu
nominalistów.
Peirce zbudował swoją ﬁlozoﬁę właśnie jako „myślenie
o rzeczach”, poznawanie „rzeczy tak jak są myślane”54 . Stąd jej
centralnym pojęciem jest kategoria reprezentacji (Trzeciość).
Założenia metody naukowej domagają się uzupełnienia obrazu
podziału metod. Już w pracy laboratoryjnej wkraczanie w świat
nauki odbywa się przez wchodzenie w ślady poprzedników,
powtarzanie ich eksperymentów. To oczywiste, że metoda naukowa
wymaga społeczności badaczy, dzielenia różnych aspektów jednego
przedmiotu poznania. Dlatego potrzebna jest metoda społecznościowa, dziś najczęściej o charakterze interdyscyplinarnym.
Wydaje się, że taką rolę pełnią współcześnie konferencje
międzynarodowe oraz organizacje zbierające uczonych, akademie
itp., których celem jest wymiana poglądów oraz krytyka przekonań
badaczy. Zasadne jest więc dołączenie takiej metody utrwalania
przekonań.
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Abdukcja – racjonalny namysł
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Termin „abdukcja”, zdaniem Peirce’a, został wprowadzony po
raz pierwszy przez Juliusa Paciusa w 1597 roku jako tłumaczenie
Arystotelesowskiego Apagogè55 . Przez prawie trzy wieki termin
ten był ignorowany bądź zastępowany przez termin indukcja lub
redukcja. Peirce zastosował go, uznając za jedyny prawdziwy
środek powiększania wiedzy pozytywnej, który należało odróżnić
od normalnych typów logicznych konkluzji (dedukcja, indukcja)56 .
Abdukcję tłumaczył na wspomnianym odkryciu Keplera. Peirce
pisał:
[. . . ] nigdy nie modyﬁkując swojego opisu pod wpływem kaprysu, ale
zawsze ze względu na solidny i racjonalny motyw do modyﬁkacji, którą
czynił, ostatecznie, gdy uzyskał opis o niezwykłej prostocie, dokładnie
J. Ransdell, Another Interpretation of Peirce’s Semiotic, „Transactions”, Wiosna 1976, Zagadnienia 2, 97–111, s. 98.
55
Por. Arystoteles, Analityki pierwsze, ks. 2, rozdz. 25.
56
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.96, 1902.
54
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odpowiadający obserwacjom, uzyskał go na zupełnie innym poziomie
logicznym, niż gdyby zrobił to przez przypadek. Kepler wykazał
przenikliwy zmysł logiczny w uszczegółowieniu całego procesu, dzięki
któremu w końcu dotarł do prawdziwego kształtu orbity57 .

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

w

ie

Przypomnijmy raz jeszcze: Kepler posiadał pewną kolekcję obserwacji pozycji Marsa zebranych przez Tycho de Brahe. Wiedział,
że teoria Ptolomeusza zgadza się z obserwacjami ukazywania się
Marsa, chociaż pojawiały się trudności z dokładnym ustaleniem
orbity Marsa. Był przekonany o tym, że hipoteza kopernikańska
powinna być przyjęta. Hipoteza ta, jak ją rozumiał sam Mikołaj
Kopernik, jedynie modyﬁkowała teorię Ptolomeusza, przypisując
wszystkim ciałom układu słonecznego jeden wspólny ruch, tym
samym eliminowała domniemany ruch Słońca. Kepler nie rozumiał
jednak tego zagadnienia tak jak Kopernik. Ponieważ Słońce
znajduje się blisko centrum systemu i jest dużych rozmiarów,
Kepler myślał, że musi ono mieć związek z powodowaniem ruchu
planet po ich orbitach. Na każdym etapie swoich obserwacji Kepler
posługiwał się opisem, który był prowizoryczny i w przybliżeniu
jedynie odpowiadał temu, co wynikało z obserwacji.
Tomis Kapitan zauważa, że wyróżnienie przez Peirce’a wnioskowania abdukcyjnego jako działania pod wpływem racjonalnego
namysłu szło w parze z powszechnym przekonaniem, że za
odkryciem takim jak u Keplera stoi wielki wysiłek umysłowy, nie
zaś czysty przypadek58 . Pierwsza postać abdukcji przypominała
odwrócony sylogizm dedukcyjny:

Co
p

yr

Zaskakujący fakt C został zaobserwowany,
Jeśli A byłoby prawdziwe, to C byłoby następstwem,
Stąd, jest powód (racja), by uważać, że A jest prawdziwe.

Zdaniem Kapitana, na tym schemacie trudno jest jednak dostrzec,
gdzie byłoby miejsce na element twórczy. Inny, bardziej dojrzały
schemat tego wnioskowania, wyglądał następująco:
Zaskakujący fakt C został zaobserwowany,
Jeśli A byłoby prawdziwe, to C byłoby następstwem,
A jest bardziej ekonomiczne niż konkurencyjne przewidywania,
Stąd, jest powód (racja), by uważać, że A jest prawdziwe.
General Historical Orientation: CP 1.74, 1896.
Por. T. Kapitan, In What Way is Abductive Inference Creative?,
„Transactions”, Jesień 1990, Zagadnienia 4, 499-513, s. 499–501.
57
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Forma abdukcyjnego wnioskowania jest formą odwróconej reguły
odrywania. Przy dedukcyjnej regule odrywania, ze znajomości
zasady (A → C) i przypadku (A jest prawdziwe), wnioskuje się
o drugim członie zasady, a zatem C. W abdukcji przeciwnie,
rozumowanie jest z następstwa o przypadku59 . To tyle, co
przyjmować jakieś zjawisko czy doświadczenie za racjonalne,
sensowne, zakładając przy tym hipotetycznie, że 1) można je
w ogóle poznać, oraz 2) prowizorycznie przyjęte wyjaśnienie
rzeczywiście odnosi się do tego przypadku. Około 1901 roku, jak
pisze Francis Reilly, Peirce uzupełnił swoją doktrynę na temat
abdukcji spostrzeżeniem, że „[właściwie dobrana] hipoteza może
nadać zaobserwowanym faktom charakter konieczny czy wysoce
prawdopodobny”60 . Powołując się na Peirce’a, Reilly stwierdza:
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Kiedy umysłowi poszukiwacza przedstawia się kilka możliwych
hipotez, to pojawia się kwestia koniecznej ekonomii [poszukiwania]
celem wyboru tej, którą będzie sprawdzał jako pierwszą. Gdyby
znalazł się jakiś krytyczny test, można by zredukować do połowy
liczbę sugestii. Tak więc ekonomia będzie przynaglać poszukiwacza,
by skorzystał z tego typu eksperymentu61 .
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Każdej hipotezy nie sposób sprawdzić, bo można by nigdy nie
dojść do tej właściwej, choćby z powodów ekonomicznych. Stąd
właśnie badacz musi szukać testów krytycznych i eliminować
całe grupy hipotez. Często stawianie hipotez dotyczy systemów funkcjonalnych, w których zależności przyczynowe nie są
prostym związkiem przyczynowym. Poszukiwacz musi wówczas
wypracować swój własny sposób postępowania, wykazać się
kreatywnością62 . Badacz jest jak człowiek wyćwiczony w grze
„dwudziestu pytań”, który dzięki starannie sformułowanym
i dobranym pytaniom może dojść do poznania tego, czego nie
osiągnie inny przy stu tysiącach złych pytań. Bowiem tajemnica
sukcesu poznawczego leży w staranności, która pozwala rozłożyć
hipotezę na mniejsze części, tak by ryzykować jednorazowo tylko
jedną z nich. Abdukcyjna sugestia wyboru właściwej hipotezy,

Por. Zaniedbany argument za rzeczywistością Boga: CP 6.469, 1908.
Scientif Method: CP 7.202, 1901.
61
Tamże: CP 7.220, 1901.
62
Por. F.E. Reilly, Charles S. Peirce’s Theory of Scientiﬁc Method, dz.
cyt., s. 39; por. General Historical Orientation: CP 1.120, 1896; Religion. Hume
on Miracles: CP 6.528–530, 1901.
59

60
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jak zauważa z kolei Kapitan, jawi się „ jak błysk” i jest „aktem
wglądu”. Podobnie jak w metodzie apriorycznej ma ona podstawę
w odruchu instynktowym63 . Jest ona związana z percepcją
w tym sensie, że każde nowe pojęcie abstrakcyjne wywodzi się
z niej. Percepcja dostarcza ogólnego elementu każdej hipotezy, jak
również każdej ogólnej formy powiązania ze sobą pojęć. Peirce
pisał:
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Ponieważ to rzecz pewna, że człowiek jest w stanie zrozumieć prawa
i przyczyny pewnych zjawisk, rozsądnie jest przyjąć, że jest on
też w stanie poprawnie rozwiązać dowolny problem, jeśli poświęci
mu wystarczająco dużo czasu i uwagi. Co więcej, owe problemy,
które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie nierozwiązywalne,
właśnie w tych okolicznościach otrzymują dobrze pasujące klucze
[interpetacyjne], jak zauważył Edgar Poe w The Murders in the Rue
Morgue64 .
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Peirce uważał, że wgląd pojmowany jako osadzenie w realiach jest
pewniejszym doradcą niż rozum. Jest on również lepszy, gdy chodzi
o wybór właściwej hipotezy spośród pewnej możliwej wielości65 .
Właściwie dobrana hipoteza zaś może nadać zaobserwowanym
faktom charakter konieczny czy wysoce prawdopodobny. Uczony,
który dokonuje wglądu, musi mieć, podobnie jak Kepler, umysł
wypełniony wiedzą. Wgląd jest bowiem rodzajem rozstrzygnięcia,
sądu o tym, co rzeczywiste, w przeciwieństwie do tego, co ﬁkcyjne.
Peirce pisał:

yr

idea połączenia ze sobą tego wszystkiego, czego nigdy wcześniej nie
śmieliśmy łączyć, jest tą, która rodzi nową sugestię podczas namysłu,
obserwacji (contemplation)66 .
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W fazie abdukcyjnej, w fazie wyboru właściwej hipotezy, wysoce
istotny jest również czynnik ekonomiczny: pieniądze, czas i energia.

Por. Pragmatism and Abduction: CP 5.181, 1903; Methods for Attaining
Truth: CP 5.604, 1903; por. T. Kapitan, In What Way is Abductive Inference
Creative?, dz. cyt., s. 504.
64
Por. C.R. Hausman, In and Out of Peirce’s Percepts, dz. cyt.;
Pragmatism and Abduction: CP 5.186, 1903; C.S. Peirce, Zaniedbany argument
za rzeczywistością Boga, art. cyt., s. 88.
65
Por. Issues of Pragmaticism: CP 5.445, 1905; religion. Hume on
Miracles: CP 6.530, 1901; Scientiﬁc Method: CP 7.220, 1901; Methods for
Attaining Truth: CP 5.591, 1903; S. Paavola, Abduction through Grammar,
Critic, and Methodeutic, dz. cyt., s. 247.
66
Pragmatism and Abduction: CP 5.181, 1903.
63
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Ostatecznie chodzi o to, by dojść do poznania przy najmniejszych,
jedynie koniecznych, nakładach środków. Czasem wręcz, by
w ogóle dojść do rozstrzygnięcia.
Peirce wyróżniał cztery kroki wewnątrz wnioskowania abdukcyjnego67 :
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gromadzenie danych (colligation),
namysł (contemplation),
spostrzeżenie (observation),
wydanie sądu (judgement).
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Nie można bowiem, jak pokazuje przykład Keplera, postawić
hipotezy, jeśli brak odpowiedniej ilości danych do rozpatrzenia.
Z kolei wydanie sądu jakby niezależnie od dostrzeżenia czegoś
wypacza metodę postępowania. Rozumowanie abdukcyjne, ogólnie
rzecz biorąc, jest działaniem kontrolowanym. Kontrolowanie
jednak nie jest źródłem nowych idei, dlatego kreatywność może
wiązać się jedynie ze spostrzeżeniem68 . Spostrzeżenie następuje
po namyśle nad danymi. Badacz decyduje się na zaadoptowanie
wnioskowania, które doprowadzi w konsekwencji do uznania
przekonania – konkluzji. Wraz z wnioskowaniem pojawia się znów
kontrola, tak że później będzie możliwe poddanie tego uznania
krytyce i ewentualnym sankcjom69 . Kapitan zauważa, że
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twórczy wgląd, udokumentowany w przesłance warunkowej, pojawia
się wtedy, kiedy osoba wstępnie dostrzeże, że może rozumować
w pewien sposób70 .
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Stwierdzenie, że abdukcja jest twórczym logicznym procesem,
oznacza dalej, że:
Wstępne zaistnienie nowej hipotezy jest bezpośrednim skutkiem
percepcji, jakie pojawiają się podczas procesu ustalania celu
w rozumowaniu abdukcyjnym, nie zaś wynikiem jakiegokolwiek
wnioskowania w ramach abdukcji71 .

67
Por. T. Kapitan, In What Way is Abductive Inference Creative?, dz.
cyt., s. 500; por. Methods for Attaining Truth: CP 5.602, 1903; Scientiﬁc
Method: CP 7.220, 1901.
68
Por. Pragmatism and Abduction: CP 5.194, 1903; Philosophy of Mind:
CP 7.555, 1893.
69
Por. The Reality of Thirdness: CP 5.108, 1903.
70
T. Kapitan, In What Way is Abductive Inference Creative?, dz. cyt.,
s. 506.
71
Tamże, s. 507.
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Abdukcyjne wnioskowanie prowadzi do formułowania zdań charakteryzujących się tak zwaną nieokreślonością. Peirce utrzymywał,
że:
Logicy mocno zaniedbywali studium nieokreśloności, nie podejrzewając, że zajmuje ona ważne miejsce w myśli matematycznej. Jest
przeciwstawnym odpowiednikiem ogólności – generalności72 .
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Termin „nieokreślony” występuje u Peirce’a w trzech znaczeniach.
Po pierwsze, chodzi o „nieokreśloność” ze względu na to, że
żadna ludzka interpretacja słów nie ma podstawy w dokładnie
tym samym doświadczeniu, a więc nie może być całkowicie
określona73 . Jest wówczas wyrazem Drugości. Po drugie, termin
„nieokreślony”może znaczyć „niezdeterminowany”, czyli nieujednostkowiony, a zatem generalny. Jest wtedy wyrazem Trzeciości.
W tym sensie, przykładowo, Peirce używa zwrotu: „racjonalne
znaczenie każdego zdania należy do przyszłości”. Peirce pisał:
się do przyszłości. W jaki
zdaniem. Istotnie, nie jest
tłumaczeniem zdania. Lecz
przetłumaczyć zdanie, jest
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Racjonalny sens każdego zdania odnosi
sposób? Znaczenie zdania jest samo też
to nic innego, tylko zdanie o zdaniu: jest
które z miliardów zdań, na jakie można
jego znaczeniem?74
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Wreszcie, po trzecie, „nieokreślony” może znaczyć dotyczący
wszystkich, czyli uniwersalny. Jest zatem wyrazem Pierwszości.
Odkrycie Keplera, ilustracja takiej procedury naukowej,
mogło stanowić dla Peirce’a pocieszenie. Pokazywało ono, że
w procesie abdukcyjnym, w wyniku racjonalnego namysłu,
możliwe jest w ogóle utworzenie w ten sposób pojęć „skorelowanych z obiektywnymi faktami”. Peirce nie zmierzył się jednak
z problemem rozstrzygalności, to znaczy zakładał, że w każdym
przypadku możliwe jest utrwalenie przekonania. Problemu tego
sobie faktycznie nie stawiał. Pojęcie algorytmu, sięgające swymi
korzeniami starożytności, jak w przypadku algorytmu Euklidesa,
było mu znane z pracy laboratoryjnej75 . Rozumiano je jako
Consequences of Critical Common-Sensism: CP 5.505, 1905.
Por. tamże: CP 5.506, 1905.
74
Czym jest pragmatyzm?: CP 5.427, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 166.
75
Por. Utrwalanie przekonań: CP 5.363, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 109.
72

73
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skończony, uporządkowany zbiór jasno określonych działań,
których zwieńczeniem było wykonanie określonego zadania. Na
tym z pewnością Peirce wzorował naukowe postępowanie badacza.
Trzeba było jednak kilkunastu lat, które upłynęły od jego śmierci,
by pojęcie to zostało doprecyzowane. Stało się to za sprawą tak
zwanej „maszyny Turinga”, której twórcą był angielski matematyk
Alan Turing.
Abdukcja jest początkową fazą procedury naukowej czy,
mówiąc ogólnie, naukowej metody utrwalania przekonań. W jej
wyniku formułowane są sugestie, które w momencie wyboru
stanowią pierwsze przesłanki dedukcji. Następnie tworzony jest
matematyczny opis doświadczenia. Ten idealistyczny obraz jest
w ostatniej fazie porównywany z wynikami obserwacji przez
zastosowanie różnych wnioskowań indukcyjnych.
Prześledźmy zatem pozostałe etapy, fazy postępowania naukowego przebiegającego według schematu abdukcja – dedukcja
– indukcja. Abdukcja czyni doświadczenie racjonalnym przez
zaproponowanie hipotetycznego wyjaśnienia, dedukcja wyciąga
z niego różne konsekwencje, a indukcja je sprawdza.

ka

Dedukcja – wnioskowanie w oparciu o schemat
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W ramach wnioskowania dedukcyjnego Peirce wyróżniał
wnioskowanie konieczne i prawdopodobne. Do pierwszego zaliczał:
1) wnioskowanie jako bezpośrednią konsekwencję (corollarial)
oraz 2) wnioskowanie oparte na schemacie (theorematic)76 .
Schematycznie podział ten przedstawia się według Peirce’a
następująco:

Por. Speculative Grammar: CP 2.267, 1903; por. Scientiﬁc Method: CP
7.204, 1901.
76
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Arystoteles znał wnioskowanie dedukcyjne (sylogizm) tylko jako
bezpośrednią konsekwencję. Wiąże się to z jego koncepcją nauki
i terminem epistémé. Peirce uważał, że dedukcja Arystotelesa to
wyprowadzanie własności z deﬁnicji, wnioskowanie o przypadku
na podstawie znanej zasady77 . Był więc zdania, że jest ona
szczególnym przypadkiem wnioskowania dedukcyjnego opartego
na schemacie, na teoremacie. Pisał:

w

Kr

ak
o

w

Możemy powiedzieć, że wnioskowanie jako bezpośrednia konsekwencja, czy inaczej rozumowanie ﬁlozoﬁczne, jest rozumowaniem za
pomocą słów; podczas gdy wnioskowanie teorematyczne, czy właściwe
matematyczne, jest rozumowaniem za pomocą specjalnie stworzonego
schematu78 .
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Wyróżnienie dedukcji teorematycznej było wynikiem zarzucenia
metaﬁzyki klasycznej na rzecz ontologii fundowanej na nauce.
Wyjściem poza koncepcję wnioskowania opartego na geometrii
Euklidesa79 . W liście do W. Jamesa pisał:
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Są dwa rodzaje dedukcji i jest naprawdę znaczącym fakt, że czekało
to na moje odkrycie. Najpierw zauważyłem i udowodniłem, że
każda dedukcja pociąga za sobą spostrzeżenie jakiegoś schematu
(czy to wizualnego, taktycznego, czy akustycznego) i wykreślenie
właściwego schematu, który reprezentowałby wniosek (ja zawsze
pracuję ze schematem wizualnym). Oczywiście schemat jest konieczny,
by zrozumieć jakąkolwiek asercję. Moje dwa typy dedukcji to: 1) takie,
w których schemat na mocy prawdziwości przesłanek reprezentuje
prawdziwość wniosku. To rozumowanie nazywam bezpośrednim następstwem (corollarial), ponieważ wszelkie bezpośrednie następstwa,
które różni wydawcy dodali do Elementów Euklidesa, są tego właśnie
typu; 2) do schematu prawdziwości przesłanek coś jeszcze musi
zostać dodane, co jest jedynie możliwe, i wtedy pojawia się wniosek.
Nazywam je rozumowaniem teorematycznym, ponieważ wszystkie
ważniejsze teorematy mają taki charakter80 .

Schemat niezbędny dla teorematycznej dedukcji nie musi być
schematem w rozumieniu potocznym, najczęściej bardzo ubogim,
czyli rodzajem graﬁcznego przedstawienia pewnego stanu rzeczy.
Peirce zgodziłby się niewątpliwie, że schemat ten może być
na przykład kompozycją muzyczną lub też powieścią, które
nakreślają przed odbiorcą określoną wizję rzeczywistości. Ponadto,
77
78
79
80

Por. Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.232, 1902.
The Simplest Mathematics: CP 4.233, 1902.
Por. A Guess at the Riddle: CP 1.402, 1890.
List do Williama Jamesa, EP 2:502, 1909.
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we wnioskowaniu teorematycznym pojawia się coś „więcej”, co
jest jedynie możliwe, jakieś dodatkowe założenie, którego uznanie
pozwala na wyprowadzenie nowych wniosków.
Wnioskowanie teorematyczne zachowuje własności wnioskowania pewnego, a wydedukowane konsekwencje przynależą do schematu. Wirtualne przepowiedzenie przyszłych następstw odbywa
się w wyobraźni i jest wówczas częścią quasi-eksperymentu myślowego81 . Peirce wyjaśniał dedukcję teorematyczną na poniższym
przykładzie:
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Dedukcja jest takim sposobem rozumowania, który:
— bada stan rzeczy w przesłankach,
— tworzy diagram tego stanu,
— dostrzega w częściach diagramu relacje niewyrażone explicite
w przesłankach,
— wyprowadza ich konieczną lub prawdopodobną prawdę82 .
Weźmy na przykład takie przesłanki: na linii, która ani nie ma
ekstremum, ani się nie rozgałęzia, leżą cztery punkty. Z diagramu
możemy wywnioskować, że są dwie pary punktów (AB i CD)
takich, że przechodząc wzdłuż linii od jednego do drugiego punktu
którejkolwiek z par, jeden z punktów drugiej pary będzie mijany
nieparzystą ilość razy, drugi zaś parzystą ilość razy (lub wcale).
Jest to dedukcja typu teorematycznego, w której funkcję schematu
spełnia graﬁczny rysunek krzywej zamkniętej, na której znajdują
się cztery punkty.
Każde rozumowanie dedukcyjne dotyczy idealnego stanu
rzeczy. Związek z matematyką jest tu zagwarantowany przez
kategorię reprezentacji, Trzeciości, czyli przekonanie oparte na
inteligibilnym schemacie83 .
81

Myślenie diagramatyczne oraz eksperymenty myślowe były również
domeną A. Einsteina. Por. J. Brent, C.S. Peirce. A Life, dz. cyt., s. 44.
82
Por. General Historical Orientation: CP 1.66, 1902.
83
Por. J.J. Zeman, Peirce’s Philosophy of Logic, dz. cyt., s. 16.
Koncepcja...11
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Indukcja – porównywanie przewidywań z obserwacjami
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Wnioskowanie indukcyjne było trzecim z wnioskowań składających się na metodę naukową. Peirce widział rolę wnioskowania
indukcyjnego inaczej niż na przykład J.S. Mill. Zasadność
tego wnioskowania opierała się według niego nie na tym, że
w większości przypadków prowadziło ono do słusznych wniosków,
czyli nadawałoby się do uogólnień84 , ale na tym, że w wyniku
wielokrotnego zastosowania metody naukowej, której indukcja
była częścią, możliwe było korygowanie błędów85 .
Siła indukcji u Peirce’a leżała właśnie w działaniu skierowanym
na dłuższą metę, stanowiąc narzędzie aproksymacyjnego zbliżania
się do poznania prawdy. Wnioskowanie indukcyjne wymagało
uprzedniego utworzenia opisu lub teorii. Było to bowiem wnioskowanie o zasadzie na podstawie przewidywania oraz obserwacji.
Peirce dzielił wnioskowanie indukcyjne na: surowe (crude) oraz
stopniowe (gradual); to ostatnie zaś na ilościowe (quantitative)
i jakościowe (qualitative). Schematycznie wygląda to następująco:
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Wnioskowanie surowe uważał Peirce za najsłabsze z wnioskowań
indukcyjnych. Znajdowało ono swoją podstawę w przeświadczeniu,
że „doświadczenie przyszłe co do rozważanej materii nie będzie
zasadniczo sprzeczne z całym doświadczeniem z przeszłości”.
Właśnie to wnioskowanie, zdaniem Peirce’a, miał na myśli Francis
Bacon86 . Peirce twierdził jednak, że indukcja surowa polega nie
tyle na konieczności zebrania przesłanek, na których oprze się
Por. C. Misak, Charles Sanders Peirce (1839–1914), [w:] The
Cambridge Companion to Peirce, dz. cyt., s. 17.
85
Por. Critical Logic: CP 2.781, 1901. Por. P. Forster, Scientiﬁc inquiry as
a self-correcting process, URL=<http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.
br/p-scifor.htm>.
86
Por. F. Bacon, Novum organum, Lib. I, CV, J. Wikarjak (tłum.), PWN,
Warszawa 1955.
84
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wniosek, co właśnie na „braku faktów przeciwnych” obalających
go87 . Zasady ogólne, które powstają na drodze wnioskowania
indukcyjnego, mogły powstać jedynie w tym typie indukcji.
Zauważał on w związku z tym, że:
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Słabym punktem wnioskowania surowego jest to, że jeśli jego wniosek
rozumieć jako niesprecyzowany, to będzie on niewielkiej użyteczności;
jeśli zaś zostanie przyjęty w sposób ostateczny, to w jednym momencie
może zostać całkowicie zniesiony przez pojedyncze doświadczenie;
serię doświadczeń zresztą, jeśli całość da się wyrazić jednym
przypadkiem, do którego odnosi się wniosek, należy widzieć jako
pojedyncze doświadczenie88 .
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Jednoznaczny wniosek może zostać sfalsyﬁkowany przez jedno
doświadczenie, natomiast wniosek nieokreślony jednoznacznie nie
ma faktycznie większej użyteczności.
Wnioskowanie indukcyjne stopniowe-ilościowe było u Peirce’a
najmocniejszym z wnioskowań indukcyjnych i zależało od
pomiarów, statystyki lub od wyliczenia89 . Wnioskowanie ilościowe
Peirce deﬁniował następująco:
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Wnioskowanie, które zakłada, że wartość proporcji dla S należących
do próby, takich, które są P, zbliża się z prawdopodobieństwem,
w granicach aproksymacji, do prawdziwego prawdopodobieństwa
w rozważanym przypadku.
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Schematycznie przedstawiało się ono następująco90 :
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S’, S”, S”’ itd. tworzą liczny zbiór wzięty losowo z M,
S’, S”, S”’ itd. są – w proporcji r – P,
Stąd, prawdopodobnie i aproksymacyjnie w tej samej proporcji
r –M są P.

Wnioskowanie stopniowe ilościowe zależy od wzięcia pod uwagę
rzeczywiście reprezentatywnej próby, to znaczy takiej, która
1) jest liczebnie dużą próbą oraz 2) której elementy posiadają
daną cechę, oznaczoną przez predykat P, choć faktycznie nie
zostały wybrane ze względu na nią91 . Konieczny jest tu więc
87
88
89
90
91

1910.

Critical Logic: CP 2.756, 1905.
Tamże: CP 2.757, 1905.
Por. Religion. A Neglected Argument for the Reality of God: 6.473, 1908.
Por. Critical Logic: CP 2.702, 1883.
Por. To Paul Carus, On Illustrations of the Logic of Science: CP 8.237,
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warunek, by były to pojedyncze, odróżnialne elementy jednakowo
możliwe do wybrania92 . Duża liczba próbek gwarantuje duże
prawdopodobieństwo wniosku.
Drugie z wnioskowań indukcyjnych stopniowych, jakościowe,
Peirce uważał za pośrednie między dwoma opisanymi wcześniej,
zarówno ze względu na zasadność, jak i na wartość naukową
uzyskiwanych wniosków93 . Pisał:
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Składa się z takich indukcji, które ani nie są dane w masowym
doświadczeniu, jak w surowej indukcji, ani w zbiorze licznych
przypadków o równym probierzu, ale w strumieniu doświadczenia,
w którym odpowiednie oczywiste wartości różnych jego części muszą
być oceniane na podstawie wrażeń, jakimi nas dotykają94 .
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Peirce deﬁniował wnioskowanie indukcyjne jakościowe w następujący sposób:
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Jedyny słuszny przebieg indukcji, której zadaniem jest testowanie
hipotez proponowanych przez wnioskowanie retroduktywne, polega na
przyjęciu najpierw sugestii z hipotez, przewidzeniu doświadczeń, które
ustala się warunkowo, i dalej sprawdzeniu, czy wyniki pokrywają się
z tym, co zostało wirtualnie przewidziane w hipotezie95 .

ka

de

Schematycznie można je, za Forsterem, oddać następująco96 :
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Wszystkie M mają własności P’, P”, P”’ itd.
S ma własności P’, P”, P”’ itd.
Stąd, S jest M
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Wnioskowanie to stanowiło ostatnią fazę metody naukowej.
„Potwierdzało hipotezę lub fakty pokazywały, że musi być
dokonana jakaś zmiana w hipotezie. Modyﬁkacja ta mogła być
mała”97 . Podczas fazy indukcyjnej sprawdzało się, jaka część
przewidzianych jakościowych faktów się potwierdzi. Skuteczność
rozumowania jakościowego w dużym stopniu zależała od odpowiednich cech poszukiwacza. Od tego, 1) na ile wybierze naukowe
postępowanie, 2) czy nie będzie się skłaniał do abdukcyjnych
92
93
94
95
96
97

Por. P. Forster, Scientiﬁc inquiry as a self-correcting process, dz. cyt.
Por. Critical Logic: CP 2.759, 1905.
Tamże.
Tamże: CP 2.755, 1905; por. tamże: CP 2.759, 1905.
Por. P. Forster, Scientiﬁc inquiry as a self-correcting process, dz. cyt.
Critical Logic: CP 2.771, 1905; por. tamże: CP 2.755, 1905.
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sugestii inaczej niż metodycznie, 3) jaki jest z natury, na przykład
wytrwały w poszukiwaniach czy też nie, oraz 4) od jego treningu
intelektualnego98 .
Indukcje u Peirce’a nie służą tworzeniu zasad, choć tak są
interpretowane w klasycznym schemacie. Są ostatnią fazą metody
naukowej. Są wnioskowaniami, które w oparciu o próbkę danych
mają orzec o uporządkowaniu próbek, a z kolei na ich podstawie
o uporządkowaniu danych, z których pochodzą.
Te trzy typy wnioskowań wzajemnie się dopełniają i stanowią
razem właściwe narzędzie wyprowadzania wniosków. Każde
z nich wnosi specyﬁczny element składający się na całość.
Abdukcja – uważną obserwację i namysł, dedukcja – analityczność
postępowania, a indukcja – weryﬁkację przewidywań i wyznaczanie
granic doświadczenia.

98

Por. tamże: CP 2.759, 1905.
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Utrwalanie przekonań a rozumowanie

Kr

ak
o

w

ie

Przekonanie – argument czy
argumentacja?

nu

Paradoks Zenona a działanie
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Wielu ﬁlozofów łamało sobie głowę nad paradoksami Zenona
z Elei, ucznia Parmenidesa, którego Arystoteles nazwał wynalazcą
dialektyki. Peirce szczególnie zainteresował się paradoksem
dotyczącym pojęcia ciągłości i granicy, znanym jako paradoks
„Achilles i żółw” lub „paradoks nieskończonej regresji”. Peirce
prezentuje go następująco:
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Jeśli Achilles miałby pokonać żółwia w skończonym czasie i żółw
w chwili startu miałby nad nim przewagę odległości równą a, to
Achilles musiałby pokonać sumę odległości wyrażoną przez ciąg: 1/2a
+ 1/4a + 1/8a + 1/16a + 1/32a itd. do nieskończoności. Każdy wyraz
ciągu jest skończony, liczba wyrazów ciągu nieskończona; tak więc
Achilles musi w skończonym czasie pokonać sumę nieskończonej liczby
skończonych odległości1 .
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Argumentacja Zenona opiera się na tym, że nie można przebyć
nieskończonej odległości w skończonym czasie, nieskończona
odległość zaś miałaby tu wynikać z sumy nieskończonej liczby
składników ciągu.
Timothy Alborn zauważa, że Peirce uporał się z tym
paradoksem wówczas, gdy przyjął oryginalną koncepcję możliwości, tj. Pierwszości, która była nieokreślonością jako twórcza
niewyczerpalność2 . Peirce demaskuje błąd w rozumowaniu żółwia,
stwierdzając, że chociaż ciąg nieskończony jest większy od każdej
1
2

Grounds of Validity of the Laws of Logic: CP 5.333, 1868.
Por. G. Locke, Peirce’s Metaphysics..., dz. cyt., s. 143.
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Innymi słowy:
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1/2 a
1/2 a + 1/4 a
1/2 a + 1/4 a + 1/8 a
1/2 a + 1/4 a + 1/8 a + 1/16 a
itd.

ie

skończonej postaci (np. 1/2a lub 1/2a + 1/4a itd.), to nie wynika
z tego, że dąży do nieskończoności. Faktycznie jest on zbieżny
do a. Rozumowanie to Peirce przedstawił za pomocą następującego
soﬁzmatu:
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Dowolny wyraz ciągu jest mniejszy od a,
Wartość liczbowa tego wyrazu jest mniejsza od ilości składników
ciągu,
Stąd, jakakolwiek liczba, jaką weźmiesz, jest mniejsza od a.
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Błąd wynika tu z utożsamienia ilości składników z wartością
liczbową. Bo chociaż ciąg jest nieskończony i istnieje przynajmniej
teoretyczna pewność podziału ostatniego wyrazu ciągu, znalezienia połowy połowy wcześniejszego wyrazu ciągu, nie znaczy to, że
suma ciągu zmierza do nieskończoności. W rzeczywistości zmierza
ona do a, a zatem wartości określonej3 .
Uznanie przekonania
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Paradoks ten ma jednak jeszcze drugie dno. Czy chodzi
tu o dogonienie żółwia, w sensie złapanie go, czy w sensie
przegonienie, które w chwili zrównania się z żółwiem byłoby
stanięciem obok niego? Taką wersję paradoksu zaprezentował
Lewis Carroll w roku 1895 na łamach czasopisma „Mind”4 .
W nieco uproszczonej formie wygląda on następująco: po
3

Potter zauważa: „Lingwistyczna reprezentacja wnioskowania (powiedzmy w sylogizmie) jest statyczna i dyskretna. Proces wnioskowania
jest natomiast dynamiczny i ciągły. Taka reprezentacja jest bez wątpienia
użyteczna, ale nie jest adekwatna. Byłoby błędem przypisywać procesowi to,
co jest atrybutem reprezentacji, i vice versa. Jest to błąd, który prowadzi do
paradoksów Zenona”. — V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”,
dz. cyt., s. 113.
4
Por. L. Carroll, What the Tortoise said to Achilles, „Mind” 1895,
s. 278–280, URL=<http://fair-use.org/mind/1895/04/>. Por. General and
Historical Survey of Logic: CP 2.27, 1902.
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skończonym i wygranym biegu Achilles odpoczywa. Żółw gratuluje
mu sukcesu. Przede wszystkim tego, że zdołał znaleźć sposób na
pokonanie dystansu złożonego z nieskończonej liczby skończonych
odcinków. Korzysta jednak z okazji, by zaprosić tego wielkiego
biegacza, który się nigdy nie myli, do nowego wyścigu. Achilles,
po chwili namysłu, zgadza się. Żółw prosi, by napisał w swoim
notesie trzy zdania i oznaczył je symbolami:
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A: Wielkości równe pewnej wielkości są równe między sobą
(Euklides).
B: Dwa boki danego trójkąta są równe pewnej wielkości.
Z: Dwa boki danego trójkąta są sobie równe.

w

Rozpoczyna się burzliwy dialog. . . .
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— Zwolennicy Euklidesa uznaliby, jak przypuszczam, że Z wynika
logicznie z A i B, tak więc ktoś, kto uznaje A i B za prawdziwe,
z konieczności uzna Z jako prawdziwe?
— Bez wątpienia! Uczeń szkoły średniej już by to zrobił.
— A jeśli ktoś nie uznał jeszcze, że A i B są prawdziwe, mógłby
wciąż jeszcze uznawać, że schemat tego rozumowania jest
poprawny, jak przypuszczam?
— Oczywiście, może być ktoś taki. Mógłby on powiedzieć: uznaję
zdanie warunkowe, że Jeśli A i B są prawdziwe, to Z musi być
prawdziwe; ale nie uznaję, że A i B są prawdziwe. Taki lepiej
zostawiłby Euklidesa i zajął się piłką nożną.
— I mógłby ktoś uznawać prawdziwość A i B, ale nie uznawać
zdania warunkowego?
— Rzeczywiście, ale i ten lepiej zająłby się futbolem.
— I żaden z nich – kontynuował żółw – nie czuje na sobie logicznej
konieczności uznania Z za prawdziwe?!
— To prawda – przyznał Achilles.
— Otóż, wyobraź sobie, że jestem zwolennikiem drugiego poglądu,
i przekonaj mnie, bym z logiczną koniecznością uznał Z za
prawdziwe.
— Hmmm, żółw grający w piłkę nożną – zaczął Achilles.
— Byłby niecodziennym zjawiskiem – dopowiedział żółw. – Nie
odbiegajmy jednak od tematu. Najpierw Z, a futbol potem.
— Czyli mam cię skłonić do uznania Z, nieprawdaż? – powiedział
Achilles. – I twoje aktualne stanowisko jest takie, że uznajesz
A i B, ale nie uznajesz zdania warunkowego.
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— Powiedzmy C.
— Czyli nie uznajesz, że (C) Jeśli A i B, są prawdziwe, to Z musi
być prawdziwe?
— Takie jest moje stanowisko – odrzekł żółw.
Sytuacja wyjściowa zmieniła się następująco:
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A: Wielkości równe pewnej wielkości są równe między sobą
(Euklides).
B: Dwa boki danego trójkąta są równe pewnej wielkości.
C: Jeśli A i B są prawdziwe, to Z jest prawdziwe.
Z: Dwa boki danego trójkąta są sobie równe.
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Żółw bez wahania zgodził się uznać prawdziwość również C.
Ale, czym zaskoczył Achillesa, nie omieszkał podkreślić, że
nie widzi przy tym konieczności uznania Z. Achilles znów
wyeksplikował trudność żółwia i powstał kolejny schemat:
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A: Wielkości równe pewnej wielkości są równe między sobą
(Euklides).
B: Dwa boki danego trójkąta są równe pewnej wielkości.
C: Jeśli A i B są prawdziwe, to Z jest prawdziwe.
D: Jeśli A i B, i C są prawdziwe, to Z jest prawdziwe.
Z: Dwa boki danego trójkąta są sobie równe.
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Achilles triumfująco spojrzał na żółwia, który znalazł się w sytuacji
bez wyjścia: musi uznać prawdziwość Z jako logiczną konsekwencję
powyższego. Ale [. . . ] żółw powtórzył jedynie, że może przyjąć kolejne
zdanie hipotetyczne (E) „Jeśli A i B, i C, i D są prawdziwe, to Z musi
być prawdziwe”; nie czuje się jednak w ogóle zmuszony do uznania Z;
jest to bowiem dodatkowy konieczny krok. . .
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„Czy widzisz to Achillesie?” – odparł, nieco nieśmiało, żółw5 .

Łukasiewicz w książce Sylogistyka Arystotelesa6 zwraca uwagę na
różnicę między sylogizmem Arystotelesa, który jest implikacją
(„Jeśli A i B, to C”, gdzie A i B są przesłankami, a C wnioskiem),
a sylogizmem tradycyjnym, który jest schematem wnioskowania,
jak w przykładzie sporu między Achillesem a żółwiem, tak jak
przedstawia go L. Carroll. Łukasiewicz wyjaśnia:
5

Tamże.
J. Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej
logiki formalnej, A. Chmielewski (tłum.), J. Woleński (red. nauk.), PWN,
Warszawa 1988.
6
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Różnica między sylogizmem Arystotelesa i tradycyjnym jest fundamentalna. Sylogizm Arystotelesa jako implikacja jest zdaniem, a jako
zdanie musi być prawdziwy albo fałszywy. Sylogizm tradycyjny nie
jest zdaniem, lecz zbiorem zdań, które nie są połączone tak, iżby
układały się w jedno zdanie. Dwie przesłanki pisane zazwyczaj
w dwóch różnych linijkach są zapisywane bez żadnego spójnika,
a powiązanie tych luźnych przesłanek z wnioskiem za pomocą „a więc”
nie daje nowego zdania złożonego. [. . . ] Sylogizm tradycyjny, nie będąc
zdaniem, nie jest ani prawdziwy ani fałszywy; może być poprawny albo
niepoprawny7 .
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Peirce sądził, że paradoks Zenona jest problemem teoretycznym,
który traci swoją moc, gdy Achilles i żółw zdecydują się na
działanie, czyli na bieg8 . To w pierwszym przypadku. Paradoks
Zenona zawiera tu bowiem błąd utożsamienia nieskończonej liczby
małych odcinków z nieskończonością jako wartością sumy tych
odcinków.
W drugim przypadku, na co zwrócił uwagę L. Carroll i co
znajdujemy jako fundamentalne rozróżnienie w teorii sylogizmu
u J. Łukasiewicza, podkreślić należy, że schemat rozumowania
to argumentacja, która może być poprawna bądź niepoprawna,
ale nie argument rozumiany klasycznie i w konsekwencji – nie
przekonanie. Przekonanie u Peirce’a jest logicznym, ostatecznym
normalnym interpretantem, więc jest tożsame z racjonalną oceną
sytuacji. „Zdanie sobie sprawy z fałszywości przekonania – jak
zauważa Fitzgerald – przychodzi jedynie wówczas, jeśli z jakichś
powodów to, co wcześniej uważaliśmy za prawdziwe, prowadzi
do kłopotliwej sytuacji lub nie zgadza się z nowym, innym
przekonaniem”9 .
Przekonanie winno być nie tylko gotowością do działania,
jak chciał Bain, ale również odzwierciedlać prawdziwy logicznie
stosunek do rzeczywistości umysłowej i pozaumysłowej.

J. Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa. . . , dz. cyt., s. 33–34.
Por. V.F. Lenzen, Pierce, Russell, and Achilles, „Transactions”, Zima
1974, Zagadnienia 1, 3–8, s. 5. Por. np. T.L. Alborn, Pierce’s evolutionary
logic..., dz. cyt., s. 9.
9
J.J. Fitzgerald, Peirce’s Theory of Inquiry, dz. cyt., s. 133. Peirce określa
taką wątpliwość jako „ciężki i szlachetny metal” – Consequences of Critical
Common-Sensism: CP 5.514, 1905.
7

8
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Między fundacjonalizmem a sceptycyzmem
„Pierwsze zasady” jako immanentna struktura aktu
poznania
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Peirce odrzuca fundacjonalizm Kartezjusza i przeciwstawia
się tradycji, która „nie pozbyła się idei umysłu jako czegoś, co
«zawiera się» [. . . ] w szyszynce”10 . Peirce powraca kilkakrotnie do
przykładu żaby, którą pozbawiono głowy. Pisze:
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Żaba, którą pozbawiono głowy, wciąż jakby rozumowała. Nawyk,
który jest w jej móżdżku (cerebellum), służy za większą przesłankę.
Podrażnienie kroplą kwasu jest przesłanką mniejszą. A wnioskiem
akt ścierania jej. To, co ma jakąś wartość dla wnioskowania, tu się
znajduje, prócz jednej rzeczy. To, czego nie posiada, to zdolności
wstępnego rozważania11 .
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„Nawyk, który jest w jej móżdżku” jest faktycznie prawem
natury. Aby można było mówić o utrwalaniu przekonań, które
odpowiadałyby rzeczywistości, nie sposób zatem utrzymywać, że
korelacja ze światem niezależnym od naszego myślenia dokonuje
się wyłącznie na poziomie głowy12 . Nawyki są skorelowane
z przekonaniami, gdyż te ostatnie są tożsame z logicznym,
normalnym interpretantem, a więc przynależą do struktury
znaku. Bez znaku zaś myśl jest niemożliwa. Myśl wpływa
na przekonania, a te ostatnie przekładają się na powstawanie
nawyków. Sieć nawyków, z kolei, to zdaniem Peirce’a, substancja
w dawnym znaczeniu13 , czy innymi słowy „ciągłość reakcji”14 .
Potter wyjaśnia:
Trwałość reakcji jest substancją, stąd pojęcie substancji jest relacyjne.
Oznacza regulację zachowania, ciągłość. Jest to całkowicie odmienne
pojęcie od proponowanego przez Locke’a pojęcia ukrytej podstawy,
absolutnej i biernej. Peirce ma rację, wskazując, że używa tego terminu
w „dawnym znaczeniu”15 .

10
11
12
13
14
15

The Three Kinds of Goodness: CP 5.128, 1903.
Mind and Matter: CP 6.286, 1893.
Por. The Three Kinds of Goodness: CP 5.128, 1903.
Por. A Guess at the Riddle: CP 1.409–416, 1890.
V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 111.
Tamże.
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Wśród schematów aktu i możności, w ramach których rozważano
relację między substancją a przypadłościami, istniał w przeszłości
taki, który pozwalał widzieć je jako współzasady w relacji
transcendentalnej. „W takim ujęciu substancja jest relacyjna; jest
faktycznie relacją”16 . Pozwala to twierdzić, że

ie

substancja jest znana „w” i „poprzez” przypadłości (tj. przez skutki,
jakie wywołuje w zmysłach lub przez typowe zachowanie)”.
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Dawałoby to, zdaniem Pottera, możliwość rozumienia również
bytu podlegającego zmianie.
Do utrwalenia przekonań prowadzi proces semiozy angażujący
wielorakie znaki, w którym osiągane są kolejne stopnie generalizacji. Jest to proces myśli, która poprzez znaki oddziałuje na
przekonania17 . Mirek słusznie zauważa, że „związanie myśli ze
znakiem prowadzi do pojęcia ciągłości (synechizm) i omylności
(fallibilizm) poznania”18 . Dlatego znak nie jest zrozumiały sam
przez się, ale przez inny znak, oraz w relacji do innych znaków.
Peirce utrzymywał, że ludzka wiedza nie jest intuicyjna,
lecz dyskursywna i zapośredniczona, „ jest wynikiem wnioskowania z wyraźnego zachowania, nie zaś wynikiem wewnętrznego
oglądu”19 . W artykułach z 1868 roku Peirce
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przeprowadził wzmocniony atak na to, co uważał za ducha kartezjanizmu, który, jego zdaniem, polegał na trosce o usunięcie sceptycznej
wątpliwości poprzez ugruntowanie ludzkiej wiedzy jako bezpośredniej,
intuicyjnej i pewnej. Peirce podobnie sądził o empirystach, choć w tym
przypadku chodziło o to, co zmysłowe, a nie o „ jasne i wyraźne idee”20 .
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Jeśli zaś każde poznanie jest określone, wyznaczone przez wcześniejsze poznanie, to nie ma pierwszego poznania, „przesłanki,
która nie jest zarazem wnioskiem”. Mówiąc jednak dokładnie,
Peirce uważał, że nie ma pierwszych zasad abstrakcyjnie pojętych.
Pogląd ten zasadniczo podziela współczesny ﬁlozof Bernard
Lonergan. Jego zdaniem, „to, co konstytuuje proces poznawczy
(ciągły w swym charakterze), to inteligencja w działaniu.
16

Tamże.
Por. V.M. Colapietro, Inwardness and Autonomy, dz. cyt., s. 507.
18
R. Mirek, Teoria znaku jako ﬁlozoﬁa, dz. cyt., s. 144.
19
V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt.,
s. 112–113.
20
Tamże.
17
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«Pierwsze zasady» [. . . ] są zasadami tak długo, jak długo
są uchwycone jako egzystencjalnie zainicjowane, a to z kolei
jest możliwe jedynie w konkretnym akcie poznania”. Lonergan
utrzymuje, podobnie jak w przypadku peirce’owskiej „żywej
wątpliwości”, że jeśli oczywistość budzi sprzeciw, to będzie to
miało bezpośrednie przełożenie na inteligentne działanie, które
może zostać zatrzymane. A zatem, wyjaśnia Potter,
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właściwy akt kwestionowania faktu tworzy na nowo ten sam fakt.
Zauważyć należy, że sama taka odpowiedź jest wnioskiem i jest
determinowana przez inny akt poznania. Te konkretne zasady
uchwycone w akcie poznania są warunkami możliwości samego aktu,
nie tyle jako abstrakcyjne czy tautologicznie wyliczone, co uchwycone
jako spełnione w tym akcie poznania. Stąd są one aprioryczne, ale nie
poza świadomym uznaniem w akcie poznania. Są transcendentalne,
nie w sensie kantowskiego obiektu zawsze wykraczającego poza
doświadczenie poznawcze, ale w sensie immanentnej struktury każdego
aktu poznania21 .
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W ten proces poznawczy nieuchronnie wpisuje się fallibilizm.
Fallibilizm jest, można powiedzieć, postawą ciągłego niedosytu
stymulującego zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i poznania,
jest pierwszym krokiem na drodze do poznania, gdyż nie
zadowala się osiągniętym status quo. Łączy się on z silną wiarą
w realizm poznawczy oraz z pragnieniem posiadania przekonań
odpowiadających temu, jak rzeczy się mają naprawdę, dlatego jest
on motorem wzrostu wiedzy o rzeczywistości22 .
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Teza o poznawalności rzeczy realnych
Podstawowa teza pragmatyzmu Peirce’a mówiąca o poznawalności rzeczy realnych stoi w wyraźnej opozycji do sceptycyzmu.
Wspominaliśmy o nim, porównując wnioskowanie abdukcyjne z argumentem transcendentalnym wymierzonym przeciw sceptykowi.
Dąmbska tak wyjaśnia, czym jest sceptycyzm:
21

Tamże, s. 117.
Por. Principles of Philosophy: CP 1.8n, 1897. Por. tezę o kluczowej roli
„bezpośredniej, percepcyjnej świadomości niezależnych, zewnętrznych rzeczy”
w pismach Peirce’a z lat 80. i pod koniec XIX w. utrzymuje m.in. C. Hookway.
Por. C. Hookway, Truth, Reality, and Convergence, dz. cyt., s. 143–145.
22
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Sceptycyzm [. . . ] to tyle co skłonność do roztrząsania, do powstrzymywania się od sądu, owo typowe ani tak, ani nie23 , postawa ustawicznego
poszukiwania (σκέπτομαι znaczy „szukam”, „rozstrząsam”), uwarunkowana poczuciem braku dostatecznej, rozumnej motywacji, która
by poszukującego mogła skłonić do uznania lub odrzucenia danego
sądu24 .
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Dąmbska podkreśla, że problem sceptyków polegał na nieznajomości kryterium pozwalającego rozstrzygnąć, że p lub nie-p, jeśli
p jest sądem o przedmiocie transcendentnym. Dlaczego każde
zdanie o rzeczywistości transcendentnej jest nierozstrzygalne?
Oto, zdaniem Dąmbskiej, najczęstsza argumentacja sceptyków:
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1. Nasze sądy o przedmiotach transcendentnych oparte są
(w sensie uzasadnienia) bądź to na spostrzeżeniu zewnętrznym,
bądź na rozumowaniu. [. . . ] Nie ma zadowalającego kryterium
odróżniania złudnych spostrzeżeń od trafnych, stąd sądom
opartym na spostrzeżeniu brak uzasadnienia.
2. Nie ma sposobu odróżnienia w sposób stanowczy jawy od snu.
3. W poznaniu posługiwać się musimy aparatem pojęć. Te pojęcia
albo są deﬁniowane, albo przyjęte jako pierwotne.
4. Domniemany „consensus omnium”, wymieniany często jako
kryterium prawdy, nie istnieje, a gdyby istniał, nie mógłby
służyć za kryterium prawdy wobec możliwości powszechnego
błędu.
5. Aby móc orzec, że p albo że nie-p, trzeba sformułować
kryterium prawdy. [. . . ] Nie możemy zresztą nigdy wiedzieć
wobec braku intersubiektywności treści świadomości, czy
poznanie nasze zgodne jest z poznaniem innych ludzi.

Peirce podkreśliłby niewątpliwie różnicę pomiędzy sądami rzeczywistymi a logicznymi. Brak tego rozróżnienia bowiem prowadzi do
paradoksów Zenona. Mówiąc o dyskursywnym charakterze ludzkiej wiedzy i uchwytywaniu pierwszych zasad, jako inicjowanych
egzystencjalnie, polemizowałby z zarzutem trzecim i pierwszym.
Przyjmując fallibizm, wspólnotę badaczy, semiozę jako proces

23
Tę postawę jednakiego względem dwóch zdań sprzecznych powątpiewania uwydatniają etymologicznie w niektórych językach czasowniki służące do
wyrażenia tej postawy, jak np. łac. dubitare – I. Dąmbska, Sceptycyzm francuski
XVI i XVII wieku, Tow. Nauk. w Toruniu, PWN, Łódź 1958, s. 5.
24
Por. tamże, s. 10.
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przekształcania znaków, który tworzy historię pojęć, z pewnością
posiadałby w ręku wiele atutów w możliwej dyskusji.
Sceptyzym starożytny przyjął nieco zmodyﬁkowane formy
w czasach bliższych Peirce’owi. Akceptowane były zdroworozsądkowe przekonania, lecz nie jako sądy rozumu. Rzeczywistość
opisywana w swym zjawiskowym ujęciu jako jedynie dostępna
ludzkiemu poznaniu. Nie ma tu miejsca na rozważania o substancji
i prawach, na przykład przyczynowych. Stanowisko to zostało
zaproponowane przez Hume’a jako złagodzona i ograniczona
pozycja oryginalnego sceptycyzmu pirrońskiego. Terminy związane
ze zdroworozsądkowymi przekonaniami, takie jak nawyk, oczywiście nie odpowiadają znaczeniowo terminologii Peirce’a. Peirce
wyraźnie polemizuje z tym stanowiskiem. Pisze:
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Ktoś mógłby powiedzieć: „Zadowolę się poglądami zdroworozsądkowymi”. [. . . ] Pokażę, dlaczego nie ma żadnych bezpośrednich korzyści
z pójścia za zdrowym rozsądkiem. [. . . ] Trudno jest faktycznie
rozróżnić, co jest rzeczywiste, co nie pochodzi od autorytarnej decyzji
zdrowego rozsądku, a co jest jedynie powiedzeniem mimochodem25 .
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W świetle nauki o kategoriach można powiedzieć, że Peirce nie
szuka opinii odpowiadających Drugości. Poszukuje ujawniania się
Trzeciości, a więc tego, co ma naturę normy, prawa natury. Temu
właśnie ma służyć metoda naukowa, której zwieńczeniem jest
utrwalanie przekonań wolnych od wszelkiej autorytarności czy
przypadkowości. Komendziński zauważa w związku z tym:
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Tłumaczenie peirce’owskiego terminu „habit” przez „zwyczaj”
wypacza koncepcję Peirce’a, stwarzając teoretyczną lukę między
elementami teorii badań naukowych: koncepcją nawyku oraz teorią
przekonania i wątpienia. Przyjęło się bowiem interpretować, nie
bez wpływu Morrisa, termin „nawyk” w kategoriach behawioralnych
odsyłających li tylko do pewnej reguły zachowania26 .

Peirce’owski „nawyk” winien być pojmowany jako odpowiadający
przekonaniu, czyli logicznemu, ostatecznemu normalnemu interpretantowi. Logicyści za Morrisem przyjmując podział semiotyki
na syntaktykę, semantykę i pragmatykę, utożsamiają faktycznie
syntaktykę z logiką, a semantykę pojmują jako teorię znaczenia
General Historical Orientation: CP 1.129, 1905.
T. Komendziński, Znak i jego ciągłość w systemie ﬁlozoﬁi Ch.S. Peirce’a, dz. cyt., s. 204.
25

26
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sądów. Mimo podobieństw terminologicznych jest to całkowicie
odmienne stanowisko.
Dla Peirce’a nawyk nie był rodzajem reakcji, behawioru czy
przystosowania – to charakteryzuje Drugość – ale konieczną
zasadą, rzeczywistym prawem natury (Trzeciość). Zanim Peirce
w pełni rozwinął idee pragmatyzmu, opowiadał się za stanowiskiem krytyczno-zdroworozsądkowym. Uznawał przy tym nie tylko
prawdziwość pewnych sądów, ale również, czym się niewątpliwie
odróżniał od innych podobnych stanowisk, prawdziwość zasad
wnioskowania utożsamianych z powszechnikami27 . Peirce pisał też,
że nie wszyscy ludzie posługują się kontrolą umysłową, a nawet są
do niej zdolni: „To, co im przychodzi na myśl, zależy głównie od
instynktu, nawyku czy skojarzenia”28 . Bowiem:
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Z wszystkich naszych umiejętności ostatnią, jaką osiągamy, jest
umiejętność wyciągania logicznych wniosków; jest ona bowiem nie tyle
darem przyrodzonym, ile sztuką, wymagającą czasu i trudu29 .

m

ia

Ig

Druga forma sceptycyzmu, z którą liczył się Peirce, została
współcześnie przedstawiona przez Strawsona. Strawson pisze:
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wątpliwości [sceptyka] są nierzeczywiste, nie dlatego, że są logicznie
nierozwiązywalne, ale dlatego, że odrzuca się w nich cały schemat
pojęciowy, wewnątrz którego wątpliwości te miałyby sens30 .
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Zdaniem Dąmbskiej: „sceptyk to ten, kto stale i wytrwale prawdy
szuka i w tej roli krytycznego badacza trwa tam, gdzie dogmatyk
uległ złudzie pewności, a agnostyk zrezygnował z wysiłków”.
Można zatem powiedzieć, że sceptykowi tej drugiej formy bliżej
do starożytnego agnostyka.
Peirce jest świadom nie tylko tej trudności, ale przede
wszystkim zależności, w której znajdują się sądy. Nie są one
bowiem zawieszone w próżni. Peirce wyjaśnia:
[. . . ] nauki szczegółowe są zobowiązane wziąć pod uwagę pewną
liczbę ważniejszych sądów, gdyż ich funkcjonowanie prowadzi bez
27

Por. Issues of Pragmaticism: CP 5.438–452, 1905.
Philosophy of Mind: CP 7.606, 1903.
29
Utrwalanie przekonań: CP 5.359, 1877. C.S. Peirce, Wybór pism, dz.
cyt., s. 107.
30
J.E. Broyles, Charles S. Peirce and the Concept of Indubitable Belief,
dz. cyt., s. 86.
28
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wątpienia te sądy do testowania. Krótko mówiąc, zawsze zależą one
od metaﬁzyki31 .
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Peirce, jak podkreśla Broyles, jest świadom, że sądy logiczne
winny być nie tylko inteligentne, gdyż powstałe na takim gruncie
wątpliwości będą nierzeczywiste, ale muszą być jednocześnie
rozumne. Zależą one bowiem od metaﬁzyki, czy jak chce Strawson,
ich sens przynależy do schematu pojęciowego. Powraca tu na
inny sposób zasadnicza teza Peirce’a o dyskursywnym charakterze
ludzkiej wiedzy i fundacji zasad w konkretnym akcie poznania
trzyczęściowej procedury naukowej.
Sceptycyzm nowożytny i współczesny nie jest prostą kontynuacją sceptycyzmu greckiego. Dąmbska wyjaśnia:
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Różnica między starożytnym sceptycyzmem greckim a nowożytnym
sceptycyzmem francuskim jest przede wszystkim ta, że sceptycyzm
grecki był nie tylko teoretyczny, ale i normatywny, tzn. nie
tylko twierdził, że nie znamy zadowalającej metody rozstrzygania
o prawdzie i fałszu wszelkich sądów dotyczących rzeczywistości
transcendentnej, ale nadto głosił regułę postępowania, w myśl której
wobec braku takiej metody należy zawieszać swój sąd, wstrzymywać
się od rozstrzygania, które z dwóch zdań sprzecznych jest prawdziwe32 .
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Reguła postępowania głoszona w sceptycyzmie greckim, tj.
„zawieszenie sądu logicznego” na temat prawdy lub fałszu
wobec braku metody rozstrzygania, jest u Peirce’a równoważna,
można powiedzieć, twierdzeniu, że to, co Trzecie, narusza prawo
wyłączonego środka.
Wzrost reprezentacji domaga się współdziałania wielu innych
osób. Potter zauważa:
poglądy Peirce’a na prawdę oraz rzeczywistość wymagają jasnego
dostrzeżenia roli wspólnoty. Nie chodzi tu jednak o jakąkolwiek grupę
ludzi, ale społeczność poszukiwaczy33 .

Pragmatyczna koncepcja przekonania przeciwstawia się więc
zarówno postawie fundacjonalistycznej, jak i postawie sceptycznej.
Ciągłość przekonań oraz fallibilizm wpisany w ludzkie poznanie –
notabene przysłowie Errare humanum est znane jest nie od dziś,
a przypomniane zostało w pragmatyzmie Peirce’a na nowo –
31
32
33

General Historical Orientation: CP 1.129, 1905.
I. Dąmbska, Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku, dz. cyt., s. 14–15.
V.G. Potter, Peirce o „substancji” i „fundamentach”, dz. cyt., s. 118.

179

Przekonanie: argument czy argumentacja?

Co
p

yr

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

w

ie

oznacza po prostu aproksymacyjne zbliżanie się pokoleń do
poznania tego, jak jest.
Społeczność jest dla „podstaw wiedzy” niezbędna. Może to
być jednak jedynie społeczność in statu nascendi — tworząca się
albo jedynie możliwa. Pozostaje kwestią otwartą to, czy w każdym
przypadku możliwa jest zbieżność opinii takiej społeczności
w działaniu na dłuższą metę, innymi słowy, czy na każde pytanie
istnieje jedna prawdziwa odpowiedź34 .

Por. R.G. Meyers, Skepticism and the Criterion in Peirce, „Transactions”, Zima 1978, Zagadnienia 1, 3–18, s. 7.
34
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Przekonanie od strony architektury
nauk

w

Filozoﬁa pierwsza. Faneroskopia i matematyka
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Pragmatyczna koncepcja przekonania to nie jedynie teoria
semiotyczna. Aby dać trwały fundament dla przekonań, należało
je fundować na transcendentaliach, na prawdzie, dobru i pięknie.
Owa naukowa fundacja przekonań musiała się zatem oprzeć na
naukach, których przedmiotami są transcendentalia, na: logice,
etyce i estetyce. Analiza świadomości wymagała faneroskopii czy
– jak to się przyjęło na gruncie europejskim – fenomenologii
(φανερόν jest synonimem φαινόμενον). Kategorii relacji dostarczyła
matematyka.
Filozoﬁa dla Peirce’a nie była monolitem, ale zamierzył ją
jako architektoniczną budowlę, „architekturę nauk”1 . Peirce dzielił
nauki na:
— nauki odkrycia (Sciences of Discovery),
— nauki sprawozdawcze, między innymi popularyzujące wyniki
nauk odkrycia, zajmujące się ich klasyﬁkacją (Sciences of
Review),
— nauki specjalistyczne (Practical Sciences).
Terminologia ta jest częściowo nowatorska, czego przykładem
może być termin „nauka odkrycia” (science of discovery). Czy
nauka może mieć charakter odkrywczy? Czy nie jest raczej
narzędziem klasyﬁkacji i porządkowania danych? Nie sposób
wyjaśnić stanowiska Peirce’a, nie biorąc pod uwagę narzędzia
rozumowego, które użył i rozpowszechnił Duns Szkot, a mianowicie różnicy formalnej z podstawą po stronie rzeczy. Peirce
1

1903.

Por. Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.176, 1893; tamże: CP 1.180n,
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przyjmował za Szkotem, że różnica ta jest tworzona przez umysł
czynnie, uprzednio do obserwowanych faktów. W przeciwnym
bowiem przypadku, gdyby umysł był zmuszony uznać różnicę
w rzeczy efektywnie realnej, nie byłaby to różnica mentalna, ale
realna. Ponadto, distinctio formalis dotyczy tego, co aktualne:
u Dunsa Szkota za sprawą haecceitas, tj. zasady ujednostkowienia,
a u Peirce’a przez konkretny akt poznania związany właśnie
z odkryciem2 .
Dalej zajmiemy się jedynie częścią architektury, w ramach
nauki odkrycia. Trzeba uważać, podkreśla Anderson, by nie traktować peirce’owskiego hierachicznego uporządkowania nauk jako
sztywnego schematu. Ukrywałby on bowiem wówczas wzajemne
relacje pomiędzy nimi. Skorzystamy ze schematu zamieszczonego
przez Andersona w książce Strands of System; całościowy
plan architektonicznego systemu przedstawia kompilacja Tommi
Vehkavaara3 .
W stosunku do schematu Peirce’a, w którym metaﬁzyka
psychologiczna występuje obok metaﬁzyki religijnej – Peirce był,
jak wiadomo, miłośnikiem nauk ﬁzycznych – sugerujemy zmianę.
Odpowiedniejszym miejscem dla metaﬁzyki religijnej wydaje się
to obok ontologii; wówczas metaﬁzyki: psychologiczna i ﬁzykalna
stanowiłyby metaﬁzyki szczegółowe. Schemat uproszczonej architektury nauk przedstawiałby się następująco:

Co
p

yr

Matematyka
Matematyka logiki
Matematyka dyskretna
Matematyka ciągłości i pseudociągłości
Filozoﬁa
Faneroskopia (Fenomenologia)
Nauki normatywne
Estetyka

Por. J. Boler, Peirce and Medieval Thought, [w:] The Cambridge
Companion to Peirce, dz. cyt., s. 70–71.
3
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 32; por.
Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.180–202, 1903. Inny uproszczony
schemat por. A. Atkin, C.S. Peirce’s Architectonic Philosophy, URL=<http:
//www.iep.utm.edu/p/PeirceAr.htm>; Schemat Peirce’a klasyﬁkacji nauk
(1902–1911), kompilacja T. Vehkavaara, URL=<http://mtlserver.uta.fi/
~attove/peirce_systems3.PDF>.
2
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Etyka
Logika
Gramatyka spekulatywna
Logika właściwa
Metodeutyka (logika obiektywna, retoryka spekulatywna)
Metaﬁzyka
Ontologia [lub metaﬁzyka religijna – PJ]
Metaﬁzyka psychologiczna
Metaﬁzyka ﬁzykalna

w

Nauki specjalistyczne

nu
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Fizykalne
Psychologiczne
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Peirce utrzymywał, że podstawą architektury nauk jest matematyka4 . Na jej pojęciach opiera się system kategorii: Pierwszość,
Drugość i Trzeciość, triadyczno-trychotomicznej klasyﬁkacji klas
znaków. Ponadto, samo myślenie jest traktowane jako działanie
na znakach, przekształcanie jednych znaków w inne5 . Zdaniem
Bensego, ludzka wiedza sama jest znakiem: „Matematyka w istocie
dotyczy znaków. Cała nasza wiedza, czyli całe nasze myślenie,
dokonuje się w znakach i sama wiedza jest znakiem”6 .
Turrisi podkreśla, że matematyka (Conditional or Hypothetical
Science of Pure Mathematics) jest pierwszą z nauk nie jako
nauka pozytywna – taką bowiem jest nauka o kategoriach,
tj. faneroskopia – ale jako nauka o idealnych formach. Dziedziną
jest dane uniwersum, którego ramy wyznaczone są przez to, co
uniwersalne, to, co faktualne, i to, co generalne, bądź, w przypadku
zmiany teorematu – inne jakieś uniwersum. Dla Peirce’a zmiana
uniwersum jest pojęciem należącym do procesu semiotycznego
ujawniającym się jako wzrost zrozumiałości w momentach

4
Por. R. Gruszczyński, Filozoﬁa matematyki Ch.S. Peirce’a, [w:] Wokół
ﬁlozoﬁi logicznej, dz. cyt., s. 247–258.
5
Por. N. Houser — [cyt. za:] D.R. Anderson, Strands of System..., dz.
cyt., s. 34. V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt.,
s. 34.
6
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 48.
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generalizacji7 . Anderson dodaje: „Wzrost [zrozumiałości] pociąga
za sobą współudział wszystkich trzech wszechświatów i przenosi
spekulację na realność samych uniwersów”8 .
Innym powodem, dla którego matematyka jest podstawową
i pierwszą z nauk, jest jej wkład w synechizm, czyli teorię
ciągłości. Peirce wysoko cenił prace Georga Cantora dotyczące
badań nad ciągłością w matematyce9 . G. Locke zauważa,
że dla Peirce’a koncepcja ciągłości wiązała się z pojęciem
generalizacji. Rozumiał on ją jednak inaczej niż współcześni mu
matematycy Frege i Russell, skoncentrowani na współdzieleniu
własności przez indywidua, zgodnie ze znanym powiedzeniem:
Generale est quod natum aptum est dici de multis. Dla Peirce’a
zainteresowanego logiką wyrażeń względnych generalność była,
w języku jego kategorii, Trzeciością, a więc reprezentacją, prawem
lub mediacją10 . Jako reprezentacja odnosiła się oczywiście do
wszystkich, ale w porządku wynikającym z procesu semiotycznego,
a zatem uwzględniającego współzależność znakową. Peirce uważał,
że idea ciągłości jest najważniejsza w ﬁlozoﬁi, ona między innymi
dotyczy substancji rozumianej w dawnym znaczeniu, dlatego
podjął radykalną rewizję logiki formalnej11 .
Słusznie też, gdy chodzi o rolę matematyczno-logicznego
formalizmu, stwierdza Nowak:

Por. Pragmatism: The Normative Sciences: CP 5.40, 1903; por.
P.A. Turrisi, The purpose of the proof of pragmatism in Peirce’s 1903 lectures
on pragmatism, Monist; Oct92, Zagadnienia 4, 521–538.
8
D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 149.
9
Por. General Historical Orientation: CP 1.172, c.1897. Por. V.G. Potter,
S.J. Shields, P.B. Shields, Peirce’s Deﬁnitions of Continuity, „Transactions”,
Zima 1977, Zagadnienia 1, 20–35, s. 21–25.
10
Por. G. Locke, Peirce’s Metaphysics..., dz. cyt., s. 140. Por. C. Hookway,
Design and Chance: the Evolution of Peirce’s Evolutionary Cosmology,
„Transactions”, Zima 1997, Zagadnienia 1, 1–35.
11
Por. The Continuum: CP 6.169, 1902. Por. R. Lane, Peirce’s
Triadic Logic Revisited, dz. cyt., s. 296–297. Peirce podjął eksperymenty
w logice trójwartościowej około roku 1909, a więc dziesięć lat wcześniej
niż J. Łukasiewicz czy E. Post. Burch wyjaśnia, że to, co Peirce nazywał
kantowskim i arystotelesowskim aspektem ciągłości, dziś należałoby nazwać
odpowiednio: gęstością (density) i domknięciem (closedness) — R. Burch,
„Charles Sanders Peirce”, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dz.
cyt.
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[. . . ] osobliwość przedsięwzięcia Peirce’a polega na tym, że antypsychologizm popchnął go wyraźniej niż Husserla w kierunku formalizmu.
[. . . ] Faneroskopia [. . . ] pozostała wierna matematyce12 .
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Peirce od początku do końca był matematykiem, a istotą jego
systemu była jego teoria kategorii13 . Dział ﬁlozoﬁi, który miał
dostarczać architekturze nauk kategorii, Peirce nazwał faneroskopią. Początkowo zamierzał wzorować się na fenomenologii Hegla.
Porzucił jednak ten zamiar na rzecz pragmatycznie rozumianego
„rzeczywistego świata z rzeczywistymi działaniami i reakcjami”14 .
Tu bowiem chciał określać skutki pojęć intelektualnych i w ten
sposób uzyskać trzeci stopień jasności i wyraźności tychże pojęć, co
wyraża reguła pragmatyczna. Dostrzegał jednak trudność, która
polegała na tym, że doświadczenie to nie poddawało się tak łatwo
analizie kategorialnej, jak można sądzić. Faneroskopia była dla
Peirce’a ﬁlozoﬁą pierwszą, gdyż zajmowała się „całą złożonością
tego wszystkiego, co jest przed umysłem w jakikolwiek sposób lub
w jakimkolwiek sensie, niezależnie, czy odpowiada to rzeczywistej
rzeczy, czy nie”15 . Złożoność ta to faneron. Peirce uważał, że
dobrym odpowiednikiem terminu „faneron” byłby termin „idea”
w znaczeniu, w jakim używano go w ówczesnej Anglii, gdyby nie
uzus językowy, który pozwalał ma zwroty typu: „there is no such
idea”16 .
Faneron jest dostępny bezpośredniej obserwacji, a zadaniem
faneroskopii jest jego studium i kategorialne ujęcie. Kategoryzację
faneronu Peirce uzyskał, jak sam mówił, studiując wyniki uzyskane
A.J. Nowak, Świat człowieka..., dz. cyt., s. 133–134.
Por. M.G. Murphey, On Peirce’s Metaphysics, dz. cyt., s. 12.
14
„Całą moją metodę można widzieć jako głębokie przeciwieństwo
metody heglowskiej; odrzucam jego ﬁlozoﬁę in toto. Niemniej, mam do niej
pewną sympatię, i jak mi się zdaje, gdyby jej autor wziął pod uwagę
niektóre tylko rzeczy, zaprowadziłoby go to do zrewolucjonizowania swojego
systemu. Jedną z nich jest podwójny podział czy dychotomia drugiej idei
triady. Zazwyczaj bowiem nie dostrzegał on zewnętrznej Drugości zupełnie.
Innymi słowy, popełniał małe niedopatrzenie, zapominając o istnieniu
rzeczywistego świata z rzeczywistymi działaniami i reakcjami. To raczej
poważne przeoczenie”. — A Guess at the Riddle: CP 1.368, 1890. Por. Reviews.
Josiah Royce, The World and the Individual: CP 8.112, 1900.
15
Phenomenology: CP 1.284, 1905.
16
Tamże: CP 1.285–286, 1905.
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przez Kanta, w świetle jego kategorii. Poniżej podane są kategorie
Kanta17 :
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1. ilość – jedność, wielość, ogół,
2. jakość – realność, przeczenie, ograniczenie,
3. stosunek – przysługiwania czemuś i bycia przedmiotem
czegoś, przyczynowości i zależności, wspólnoty (wzajemnego
oddziaływania między tym, co działa, a tym, co doznaje),
4. modalność – możliwości a niemożliwości, istnienie a nieistnienie, konieczność a przypadkowość.
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Peirce dostrzegł zależności między tymi grupami kategorii. Pisał:
„ jak zatem kategorie trzeciej grupy mają się do kategorii grupy
czwartej, tak kategorie grupy drugiej mają się do kategorii grupy
trzeciej”18 . Jak wielu innych, tak również i on próbował rozwiązać
zagadkę kategorii Kanta na drodze spekulatywnej, odwołując się
kolejno do: ﬁzyki, historii oraz psychologii. Ostatecznie jednak
podjął rewizję kantowskiego zestawienia kategorii od strony logiki
formalnej19 .
Funkcją pojęć jest redukcja wrażenia różnorodności zmysłowej do jedności20 . Zredukowana, w stosunku do kantowskiej,
peirce’owska lista kategorii przedstawia się następująco:
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jakości, możliwości – odniesione do podstawy,
relacja – odniesiona do innego,
reprezentacja – odniesiona do interpretantu.
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Wyżej wymienione kategorie są nazywane sposobami, w jakie
obiekt rzeczywisty jest dany21 . Są one elementami pośrednimi
pomiędzy obiektem takim, jaki jest, a pojęciem „substancji”
w umyśle. Kategorie te to odpowiednio: Pierwszość, Drugość
i Trzeciość. Peirce, modyﬁkując podział kategorialny Kanta,
wyprowadził swoje kategorie, opierając się na fakcie „występowania trzech stopni rozdzielenia idei”22 . Pierwszy stopień ma

17
Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, dz. cyt., B 106. Por.
C. Hookway, Peirce, dz. cyt., s. 81–85.
18
Por. Phenomenology: CP 1.300, 1893.
19
Por. Phenomenology. On the New List of Categories: CP 1.563, 1898.
20
Por. tamże: CP 1.545, 1867.
21
Por. np. General Historical Orientation: CP 1.25, 1903; General and
Historical Survey of Logic: 2.118, 1902; Ontology and Cosmology: 6.342, 1908.
22
Phenomenology: CP 1.353, 1880. Por. C. Misak, Charles Sanders Peirce
(1839–1914), [w:] The Cambridge Companion to Peirce, dz. cyt., s. 20.

187

Przekonanie od strony architektury nauk

igh
tb
yA

ka

de

m

ia

Ig

na

tia

nu

m

w

Kr

ak
o

w

ie

miejsce wówczas, gdy uświadomienie sobie czegoś może nie
pociągać za sobą uświadomienia sobie czegoś innego. Na przykład,
„możemy wyobrazić sobie w ten sposób coś czerwonego, nie
wyobrażając sobie jednocześnie niczego błękitnego”. Ten stopień
Peirce nazywał r o z ł ą c z e n i e m (dissociation). Wyższy stopień
zachodzi wówczas, gdy nie da się rozdzielić pojęć czy wyobrazić
ich sobie oddzielnie, ale da się pomyśleć jedno bez drugiego.
Pisał: „Ten rodzaj rozdzielenia nazywam o d r y w a n i e m (precision
względnie prescission)”. O ostatnim, trzecim stopniu mówimy
wówczas, gdy „chociaż nie jesteśmy w stanie ani wyobrazić sobie,
ani nawet pomyśleć o czymś wyższym, nie myśląc zarazem o czymś
niższym, to przecież odróżniamy to, co wyższe, od tego, co
niższe”23 . To rozdzielenie nazywał r o z r ó ż n i a n i e m (distinctio).
Tak więc, każda niższa kategoria może być pomyślana bez wyższej,
ale nie odwrotnie. Wyższa kategoria wymaga kopii (replica)
niższej.
Zadaniem faneroskopii, nauki o fenomenach, było dostarczenie
triadyczno-trychotomicznych znaków kanonicznej postaci. Ich
naturą, porządkowaniem oraz krytyką zajmowały się nauki
normatywne stanowiące kolejne piętro architektury nauk. Były
to w zamyśle autora odpowiednio: estetyka, etyka i logika,
które miały za przedmiot transcendentalia, czyli: piękno, dobro
i prawdę.
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Nauki normatywne. Logika, etyka, estetyka
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Najbardziej charakterystyczną część architektury nauk stanowią nauki normatywne. Są to: logika, etyka i estetyka. Przymiotnik
„normatywne” Peirce zapożyczył najprawdopodobniej ze szkoły
Friedricha Schleiermachera24 . Te trzy nauki normatywne, których
przedmiotami były transcendentalia, uznawano za podstawowe
już od starożytności25 . Nie wszyscy autorzy jednak mówili
o wszystkich trzech naukach. Bywali i tacy, jak sam Schle23
Tamże; por. Speculative Grammar: CP 2.428, 1893; The Simplest
Mathematics: CP 4.235, 1902; Issues of Pragmaticism: CP 5.449, 1905.
24
Por. The Normative Sciences: Ultimate Goods: CP 1.575, 1902.
25
Por. tamże: CP 1.573, 1905. Por. też I. Dąmbska, Sceptycyzm francuski
XVI i XVII wieku, dz. cyt., s. 14–15.
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iermacher, którzy ograniczali się w praktyce do dwóch: dobra
i prawdy, i w konsekwencji do odpowiednio: etyki i logiki. Peirce
uznawał wszystkie trzy, zaś zależność pomiędzy naukami opisywał
następująco:
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Estetyka jest nauką o ideałach, o tym, co jest godne podziwu samo
w sobie, bez koniecznego uzasadnienia. Nie jestem z nią dobrze
zaznajomiony, ale powinna ona zależeć od fenomenologii. Etyka, nauka
o tym co dobre lub złe, musi odwoływać się do estetyki, aby pomóc
w określeniu Summum bonum. Etyka jest nauką o samostanowionym
lub rozmyślnym zachowaniu. Logika jest nauką o samostanowionym
lub rozważnym myśleniu; musi więc dla swych zasad opierać się na
etyce. Zależy ona również od fenomenologii oraz matematyki26 .
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Do kompetencji nauki normatywnej należy ustalanie zasad oraz
formułowanie norm. Te zasady i normy nie są jednak traktowane
jako imperatywy, ale ideały. Nauka normatywna bada to, co
być powinno, a nie to, co być musi. Termin „powinno się”
zakłada jakieś w i ę c e j w określaniu przyszłego działania. Nie
ma dlań miejsca tam, gdzie dominują „musi” lub „nie ma
innego wyboru”27 . „Powinno się” jest możliwe jedynie tam,
gdzie pozostaje miejsce na wolną decyzję, autodeterminację, akt
samostanowiony. To właśnie sprawia, że „powinno się” implikuje
ideały, kresy lub cele, które pociągają i kierują rozmyślnym
działaniem28 . Ustalanie zasad postępowania, podjęcie badań
dotyczących ideału należy do teorii, której charakter normatywny
na tym polu jest wyróżniony, czyli do etyki. Peirce poświęcił temu
około dwudziestu lat, zanim doszedł do wniosku, że
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Skłonni jesteśmy deﬁniować [. . . ] etykę jako naukę o tym, co dobre
lub złe. Ale to nie może być słuszne, gdyż pojęcia te (dobro czy zło)
należą do etyki, i to jej zadaniem jest je wypracować i uzasadnić29 .

Classiﬁcation of the Sciences: CP 1.191, 1903; por. The Three Kinds of
Goodness: CP 5.129, 1903.
27
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.156, 1902; por.
V.G. Potter, Peirce’s Analysis of Normative Science, dz. cyt., s. 7.
28
Por. tamże. Por. C. Tiercelin, Peirce on Norms, Evolution and
Knowledge, dz. cyt., s. 42. Por. Consequences of Critical Common-Sensism:
CP 5.534, 1905; Pragmatism: The Normative Sciences: CP 5.27, 1903; tamże:
5.35, 1903; Issues of Pragmaticism: CP 5.461, 1905.
29
General and Historical Survey of Logic: CP 2.198, 1902; por.
C. Tiercelin, Peirce on Norms, Evolution and Knowledge, dz. cyt., s. 41.
26
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Etyka musi dotyczyć norm i ideałów, w których terminy: dobry,
słuszny czy zły posiadają znaczenie. Nie jest ona ani sztuką,
ani nauką praktyczną. Etyka jako nauka normatywna opiera
się szczególnie na danych dostępnych poprzez drugą kategorię
myśli. Zdaniem Peirce’a, twierdzenie, że nauka normatywna może
bezpośrednio pomóc w uporządkowaniu myślenia czy wskazać,
jak żyć lepiej lub jak być twórczym artystycznie, jest tak samo
bezpodstawne jak twierdzenie, że znajomość mechanizmu bilarda
pozwala stać się mistrzem w tej grze30 . Z drugiej strony, wiedza
taka może być w określonych warunkach pomocna, a nawet
konieczna.
W podobnym duchu Peirce podjął badania nad estetyką,
choć pozostały one w stadium początkowego projektu. Według
niego, estetyka jako nauka normatywna zajmuje się kresami:
tym, co godne podziwu samo w sobie, tj. tym, co nie wymaga
uzasadnienia, nadając znaczenie wszystkiemu innemu. Przedmiotem tak rozumianej estetyki, w terminologii Peirce’a, jest tak
zwane Summum bonum. By móc postawić jednoznacznie pytanie
o owo Summum bonum, musimy odsunąć od siebie to wszystko,
co znamionuje opozycję, a więc rozważania dotyczące wysiłku,
akcji i reakcji, włączając w to doświadczanie przyjemności31 .
Zdaniem Peirce’a, w języku angielskim nie ma dla Summum bonum
odpowiedniego słowa, ale w języku greckim takim terminem może
być καλός. Ten ostatni bowiem może oddać ideę wyrażoną dość
niezgrabną konstrukcją angielską: „the beauty of the unbeautiful”
(piękno nie-pięknego)32 . Nauka ta, mówiąc ogólnie, zajmuje się
określaniem kresów oraz pyta o zgodność kresów z ideałem.
Przyjrzyjmy się teraz krótko związkowi etyki z logiką. Etyka
normatywna zajmuje się „zachowaniem” ze względu na kres, który
jest zawarty w działaniu. Nie pyta ona jednak o to, co jest dobre
lub złe, ale o to, co „czyni dobre dobrym, a złe złym”. Ponieważ
określa zasady i cele rozumnego działania, to jej związek z logiką
jest zrozumiały. Logika bowiem jest studium środków, studium
Por. np. General and Historical Survey of Logic: CP 2.3, 1902. Por.
V.G. Potter, Peirce’s Analysis of Normative Science, dz. cyt., s. 8.
31
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.199, 1902. Por. Czym
jest pragmatyzm?: CP 5.433, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 171.
32
Por. General and Historical Survey of Logic: CP 2.199, 1902. Por.
A.J. Nowak, Świat człowieka..., dz. cyt., s. 188.
30
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solidnego i właściwego rozumowania. Etyka Peirce’a wyrosła na
gruncie etyki Kanta, dlatego słusznie zauważa Potter:
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W miejsce prostego pytania o ideał jako taki, pojawia się tu kwestia
przyjęcia go lub odrzucenia. Peirce mówi w terminach kantowskiego
imperatywu kategorycznego orzekania „za” lub „przeciw” ideałowi;
występuje tu jednak pewna różnica: podczas gdy dla Kanta imperatyw
znajduje się poza kontrolą, dla Peirce’a tak nie jest. Imperatyw jest
otwarty na krytykę i to czyni go racjonalnym33 .
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Element kontroli, czy jak go wcześniej nazywaliśmy, samostanowienia w odniesieniu do myślenia i działania, odróżnia w znaczący
sposób obie koncepcje. U Peirce’a czynić działanie racjonalnym
to działać według nawyku wyznaczonego przez przekonanie
utrwalone naukowo. Znaczy to dalej: 1) panować nad wszystkimi
elementami rozumowania, 2) przeżywać działanie w kategoriach
relacji do ideału oraz 3) podjąć reﬂeksję po osiągnięciu kresu
działania, by porównać go z zamierzeniami. Nauki normatywne,
według Peirce’a, mają za przedmiot transcendentalia: piękno,
dobro i prawdę. Transcendentalia te dotyczą odpowiednio:
wrażenia, działania i znaczenia. W konsekwencji właśnie wobec
tego podziału został wysunięty przeciw teorii Peirce’a zarzut
hedonizmu. Zmaganie się z tym zarzutem doprowadziło Peirce’a
do gruntowniejszego studium kategorii. Zrozumiał on wówczas,
że nauki normatywne pracują na Trzeciości, na reprezentacji,
odpowiednio: wrażeń, działania i znaczenia. Innymi słowy,
estetyka winna określić, czym jest „piękno” i uzasadnić jego
znaczenie. Podobnie etyka formułuje teorię dobra, tak by miało
znaczenie, i szuka jego uzasadnienia, logika zaś zajmuje się
teorią prawdy. Warto zauważyć w tym miejscu, że w ten
sposób Peirce wskazywał kierunek dla badań, w ramach których
powstała semantyczna deﬁnicja prawdy Tarskiego, wyrażona
językiem logicystyki. Reasumując, powiemy, że estetyka zajmuje
się reprezentacją jakości uczuć, wrażenia (Trzeciość Pierwszości),
etyka reprezentacją aktów działania (Trzeciość Drugości), a logika
reprezentacją myślenia (Trzeciość Trzeciości). Nie ma więc mowy
o przyjemności hedonistycznej, lecz przyjemności intelektualnej:
coś jest przyjemne, bo jest rozsądne, zasadne, sensowne, a nie
V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt., s. 47.
Por. The Three Kinds of Goodness: CP 5.133, 1903.
33
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odwrotnie34 . Trzeciość ma związek z przekonaniem, i tak:
1) przekonanie jako logiczny, ostateczny normalny interpretant
to Trzeciość Trzeciości, 2) nawyk lub trwała dyspozycja zaś – to
Trzeciość Drugości, oba terminy używane w tej pracy. Dla pełnego
obrazu należałoby scharakteryzować jeszcze Trzeciość Pierwszości.
Wydaje się, że można by ją nazwać pewnością, uzasadnieniem lub
oglądem, gdyż dotyczy tego, co, jak powiedzieliśmy, jest godne
podziwu samo w sobie, co nie potrzebuje uzasadnienia poza sobą.
Prowadziłoby nas to do triadycznej koncepcji przekonania, które
jest:
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Po pierwsze, reprezentacją rzeczywistości, należącą do domeny
logiki.
Po drugie, przekładalne na dające się pojąć, inteligibile skutki,
za sprawą normatywnego charakteru nawyku, czym zajmuje
się szczególnie etyka.
Po trzecie wreszcie, pewnością, uzasadnieniem lub oglądem
rzeczywistości, co leży w domenie estetyki.
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Razem składają się one na wgląd, bo pełne i utrwalone przekonanie
to współistnienie tych trzech składników. Tym samym widać, że
„nauka o przekonaniu” jest integralnie wpleciona w system nauk
normatywnych.

Ontologia i metaﬁzyki szczegółowe
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Peirce, jak wspominaliśmy, nie odrzucał całkowicie metaﬁzyki.
Deklarował co prawda odejście od metaﬁzycznych inklinacji
orzekania o rzeczach, niemniej jednak w centrum zainteresowania
jego pragmatyzmu znajdowały się znaczenia tak zwanych pojęć
intelektualnych35 . Powtórzmy to raz jeszcze, znaczenia pojęć
intelektualnych w pragmatyzmie to po prostu przekonania. Stąd
metaﬁzyka jest nauką o przekonaniach. Peirce utrzymywał, że metaﬁzyka przełomu wieków XIX i XX była w bardzo złej kondycji36 .
34

Por. V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt.,

s. 44.
Por. Czym jest pragmatyzm?: CP 5.428, 1905. C.S. Peirce, Wybór pism,
dz. cyt., s. 167; A Survey of Pragmatism: CP 5.464, 1907.
36
Por. Scientiﬁc Metaphysics: CP 6.2, 1898; por. tamże: CP 6.6, 1903;
General Historical Orientation: CP 1.129, 1905.
35
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Architektura nauk z metaﬁzyką u zwieńczenia konstrukcji miała
być faktycznie rewaloryzacją metaﬁzyki. Chodziło o to, by stała się
ona na powrót studium najbardziej ogólnych cech rzeczywistości
i obiektów rzeczywistych. W centrum zainteresowania metaﬁzyki
Peirce’a nie były arystotelesowskie substancje drugie (rodzaje
i gatunki), ale prawa, na które nauka zwróciła szczególniejszą
uwagę od czasów nowożytnych przez prawa dynamiki Newtona.
Peirce’owska metaﬁzyka była teorią synechizmu, to znaczy
teorią ciągłości. Przeciwstawiał się on gwałtownie metaﬁzyce
dedukcyjnej swej epoki, uważając, że wnioskowania, które są
przechodzeniem według zasady przewodniej od tego, co wiemy,
do tego, czego nie wiemy, mogą być zastosowane w orzekaniu,
o ile same te zasady logiczne oraz stan określający przesłanki
będą „efektywne realnie”. Jednak poznawanie tych praw w nauce
nie jest takie proste, co pokazali Kopernik, Kepler, Galileusz oraz
Newton. Mówiąc o prawach natury, Peirce stwierdzał:
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Spróbuj sprawdzić jakieś prawo natury, a zobaczysz, że im dokładniejsze obserwacje poczynisz, tym dostrzeżesz z pewnością więcej
odstępstw od tych praw37 .
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Potter utrzymuje, że Peirce w swoich analizach przybliżył się
w ten sposób do późniejszego odkrycia zasady nieoznaczoności
Wernera Heisenberga38 , która to zasada mówiła, że obserwacja
zmienia warunki obiektu. Jeśli zgodzić się ze zdaniem Pottera,
to dla Peirce’a byłby to raczej wniosek nieoczekiwany. Peirce
chciał powiedzieć, jak się wydaje, że większa dokładność pomiaru
wymaga lepszej teorii, aby rzecz zrozumieć właściwie. Peirce
myślał o generalizacjach jako stopniach uściślania opisów zasad
i praw, czyli o wzroście zrozumiałości. W tym kluczu można
by zestawić z powodzeniem odkrycia dokonane przez Kopernika,
Keplera i Newtona, a te ostatnie z kolei w świetle teorii Einsteina.
Anderson dopatruje się nawet w eseju A Guess at the Riddle
zwiastunów mechaniki kwantowej39 . Peirce bowiem pisał tam:
Absolutna ścisłość aksjomatów geometrii eksplodowała; i odpowiadające mu przekonanie dotyczące aksjomatów metaﬁzyki, biorąc pod
37
38

The Doctrine of Necessity Examined: CP 6.46, 1891.
Por. V.P. Potter, Charles S. Peirce. On Norms and Ideals, dz. cyt.,

s. 160.
39

Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 66.
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uwagę zależność metaﬁzyki od geometrii, musi odejść w zapomnienie.
Pierwszym, które musi odejść, jest zdanie mówiące o tym, że każde
zdarzenie w uniwersum jest dokładnie określone przez przyczyny
zgodnie z nienaruszalnym prawem40 .
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Można powiedzieć, że Peirce kwestionował uprawianie metaﬁzyki
more geometrico na modłę Barucha Spinozy oraz inaczej niż
J.S. Mill nie zakładał niezmiennego biegu natury jako przesłanki
niejawnej wszelkich wnioskowań w nauce. Peirce dostrzegał
w przyrodzie rozwój, wzrost, i do niego dopasowywał swoje
kategorie. Generalizacje są takimi właśnie momentami rozwoju
praw. Powstające sieci nawyków tworzą substancje, ale też
wyznaczają wzrost inteligibilności uniwersum, jeśli przyjąć ścisłą
zależność między utrwalonymi przekonaniami a nawykami41 .
Wzrost dotyczy zasadniczo realności dwóch wszechświatów: 1) wyznaczonych przez jakości i możliwości oraz 2) generalności, czyli
odpowiednio: Pierwszości oraz Trzeciości42 . Widać w badaniach
Peirce’a pewne podobieństwo z pracami innego ucznia Kanta,
Johanna G. Fichtego. Zwraca na to uwagę Bense, który wskazuje
na fragment w Transzendentale Logik J.G. Fichtego:
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[. . . ] to, co myśli, to nie „Ja”, lecz „wiedza”, a „Ja” może tę czynność
reprodukować, naśladować, odtwarzać, tak iż „wytworem «Ja» jest
[. . . ] nie to, co pierwotne, lecz jego naśladownictwo”43 .
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Ludzkie myślenie jest naśladownictwem, reprodukcją, a więc
zawiera się w kategorii reprezentacji. W terminologii Peirce’a,
„wiedza” to właśnie Trzeciość Trzeciości. Zdaniem Nowaka, nie
może być ona pojmowana jako konieczność. Sugerowałoby to
bowiem determinizm. Lepszym terminem, uważa Nowak, jest
przeznaczenie44 . „Naśladownictwo” świadomości odzwierciedla się
w umyśle w sposób wyraźny w trzech aspektach realności:
1) pozytywnej możliwości (Trzeciość Pierwszości), 2) faktualności
(Trzeciość Drugości) oraz 3) spełnieniu (Trzeciość Trzeciości)45 .
40

A Guess at the Riddle: CP 1.402, 1890.
Por. np. To Cristine Ladd-Franklin, On Cosmology: CP 8.317, 1891.
42
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 60.
43
M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, dz. cyt., s. 60.
44
Por. A.J. Nowak, Świat człowieka..., dz. cyt., s. 136–137. Por.
Existential Graphs: CP 4.547–549, 1905.
45
Por. D.R. Anderson, Strands of System..., dz. cyt., s. 183.
41
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Metaﬁzyka
Ontologia [lub metaﬁzyka religijna – PJ]
Metaﬁzyka psychologiczna
Metaﬁzyka ﬁzykalna
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Wybitny znawca ﬁlozoﬁi Peirce’a Fisch określa jego pragmatyzm mianem realizmu trójkategorycznego. Pragmatyzm Peirce’a
różni się więc zasadniczo od innych ﬁlozoﬁi, na przykład ﬁlozoﬁi
materialistycznej Paula d’Holbacha, stawiającej znak równości
pomiędzy egzystencją a realizmem (wykluczenie Trzeciości), czy
ﬁlozoﬁi idealistycznej Hegla, dla którego „Pierwszość i Drugość
muszą być jakoś zniesione (aufgehoben)46 . Metaﬁzykę realizmu
trójkategorycznego (używając terminologii Fischa) Peirce dzielił
na ontologię oraz metaﬁzyki szczegółowe: psychologiczną i ﬁzykalną.
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Ontologia, jego zdaniem, ma za przedmiot trzy sposoby istnienia
obiektu rzeczywistego, w świetle pytania: co jest rzeczywiste? Do
pytań metaﬁzyki psychologicznej, którą nazywał również religijną,
Peirce zalicza zagadnienia: Boga, nieśmiertelności oraz wolności.
Metaﬁzyka ﬁzykalna dotyczy kosmologii oraz kosmogonii. Jest to
metaﬁzyka nie tyle opisująca zastany stan rzeczy, statyczna, ile
metaﬁzyka zmiany, a zatem dynamiczna. Punktem wyjścia tak
pojętej metody są przeświadczenia i przekonania, które „bieg życia
na nas wymusił”. Pisał:
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Doświadczenie jest, ogólnie rzecz biorąc, tą determinacją przekonania
i poznania, które bieg życia wymusza na człowieku. Ktoś może temu
przeczyć; ale nie może on uciec od tego, że niektóre rzeczy narzucają
się jego poznaniu. Istnieje element ślepej siły, niezależnie czy uważasz,
że tak jest czy nie47 .

Jest tu miejsce na pytanie o początek: „Metaﬁzyka musi zająć
się całym uniwersum istnienia. Musi zatem przewidywać stan
rzeczy, w którym uniwersum nie istniało, i rozważać jak mogło
powstać”48 .
Por. The Categories Continued: CP 5.91, 1903. Por. D.R. Anderson,
Strands of System..., dz. cyt., s. 58.
47
General and Historical Survey of Logic: CP 2.138, 1902.
48
Objective Logic: CP 8.214, 1910.
46
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Ale też jest miejsce na pytanie o przeznaczenie. Odpowiedź na
pytanie o przeznaczenie, czyli Trzeciość, jest niezbędna zarówno
ze względu na poznanie logicznych, ostatecznych normalnych
interpretantów, czyli znaczeń pojęć intelektualnych, którymi
są faktycznie przekonania, jak i ze względu na utrwalanie
odpowiadających im nawyków. Peirce pisał:
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Rozmyślnie utworzony, samookreślony nawyk – samookreślony,
gdyż tworzony jest dzięki analizie doświadczeń, które dostarczają
mu materiału – jest żywą deﬁnicją, prawdziwym i ostatecznym
interpretantem. Tak więc, najdoskonalsze ujęcie tego, czym jest
pojęcie, jakie mogą dostarczyć słowa polega na opisie nawyku, który
pojęcie to zdoła wytworzyć49 .
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Przekonanie nie jest czymś raz na zawsze ustalonym, lecz
w wyniku gromadzenia i analizy kolejnych doświadczeń jest
ono poddawane krytyce. Utrwala się na nowo jako logiczny,
ostateczny normalny interpretant, w kolejnych generalizacjach.
Przekonanie w ten sposób zyskuje swoją historię, która stanowi
o jego korzeniu i pewnej formie uzasadnienia. Jednak właściwym
uzasadnieniem i rozumieniem przekonania, „żywą deﬁnicją”, jest
ostatnie w szeregu takich doświadczeń. Jest ono ostatnie nie
tyle w sensie chronologicznym, lecz jako wynik analiz wielu
doświadczeń. Jest ono wzorcowym doświadczeniem, w którym
jasno daje się określić logiczny interpretant.
Utrwalenie prawdziwego przekonania wymaga samostanowienia. Implikuje to wiedzę, rozumienie doświadczenia, i dodajmy
— rodzaj „zanurzenia w doświadczeniu”, czyli panowanie nad
różnymi elementami składającymi się na to, co nazywa się
doświadczeniem. Echem odbija się tu również scholastyczna
maksyma: agere sequitur esse, która w aspekcie peirce’owskiej
nauki o kategoriach może być również zastosowana do jego
pragmatyzmu. Wzrost Trzeciości w wyniku utrwalania nowych
przekonań to również rozwój pojęć oraz czynienie działania
pewniejszym, bo niezagrożonym przez przyszłą wątpliwość.

49

A Survey of Pragmaticism: CP 5.491, 1907.
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Przekonanie warunkowane doświadczeniem
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Ustalony związek przekonania z doświadczeniem ma dwojakie
bezpośrednie konsekwencje. Po pierwsze, doświadczenie stanowi
o granicy zrozumiałości. Inteligibilność nie sięga poza doświadczenie, stąd sensowne jest jedynie to, co określa przekonanie.
W kluczu epistemologicznym będą to granice poznania.
Doświadczenia brane teoriopoznawczo to zjawiska doświadczane,
tj. doświadczenia w sensie eksperymentu laboratoryjnego. Przy
spełnieniu pewnych warunków możliwe jest zaobserwowanie
tych samych skutków. Skutki zaś określają właściwe pojęcia.
W konsekwencji w ramach takiego doświadczenia umożliwia
to porównywanie pojęć przez analizowanie ich zewnętrznych
manifestacji.
Doświadczenie, które jest tu postulowane, ma charakter
normatywny, nie tyle jednak w sensie koniecznościowym, ile
warunkowym. W kluczu ontologicznym będą to granice bytu.
Tylko to, co regularne, co ma pewną strukturę, dynamizm,
wykazuje powszechność itp., domaga się wyjaśnienia: Dlaczego
jest raczej coś niż nic? (G.W. Leibniz). A podobne nawyki
dostrzegalne w zachowaniu wskazują na zachodzenie podobnych
procesów ujmowanych przez doświadczenie (podobnie jak z określonych symptomów lekarz wnioskuje o występowaniu danego typu
dolegliwości).
Nawyk, czyli odpowiednik utrwalonego przekonania, nie jest
zachowaniem w sensie reakcji (kategoria Drugości u Peirce’a),
ale normą, czyli mediacją (Trzeciość). Jest tym, co istotowe
(ontologia). Charakterystyczne nawyki pozwalają klasyﬁkować
Koncepcja...14
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rzeczy, ustalać ich wzajemne zależności lub porządkować je według
cech. Dla materii nieożywionej przykładem może być nawyk zwany
twardością, którą rozumiemy w odniesieniu do przysłowiowego
diamentu. W świecie roślin charakterystyczne nawyki to rodzaje
„zjawisk zintegrowanych”, takich jak na przykład: biosynteza1 .
Po drugie, przekonanie jest zależne od doświadczenia, ponieważ
przez nie pozostaje otwarte na przyszłą zmianę, gdy jakieś
bardziej złożone doświadczenie będzie mu przeciwne. Przykładem
klasycznym w kluczu epistemologicznym może być porównanie
zmian jakie dokonały się: 1) w wyniku sformułowania praw
mechaniki przez I. Newtona, i później 2) uogólnienia ich przez
A. Einsteina w teorii względności. W okresie pośrednim, jak
wiadomo, pojawiły się redukcyjne próby wyjaśniania praw natury.
Jedne miały charakter deterministyczny, inne probabilistyczny.
Wyjaśnianie w duchu Arystotelesa znalazło swój kulminacyjny
wyraz w przekonaniu o ciągłości zmian, które przedstawia
powiedzenie: Natura non saltum facit (G.W. Leibniz). Współcześnie jednak nauka poddała to przekonanie rewizji za sprawą
korpuskularno-falowej natury materii.
Pragmatyczna koncepcja przekonania jawi się w tym świetle
jako alternatywa wobec deterministycznych i probabilistycznych
hipotez. Przede wszystkim utrwalone przekonanie to logiczny,
ostateczny normalny interpretant. Nie występuje on samodzielnie,
ale w triadycznym związku ze swoim znakiem oraz obiektem
bezpośrednim, będącym aspektowym ujęciem obiektu efektywnie
realnego. Ujęcie to ma miejsce przy pewnej podstawie interpretacyjnej, inaczej zwanej wykładnią. Obiekt bezpośredni może być
rozumiany jako rodzaj kopii obiektu dynamicznego uchwyconego
w pewnym aspekcie. To uniwersalne sformułowanie pozwala
na zastosowanie pragmatycznej koncepcji przekonania zarówno
do analiz procesów, którym podlega materia nieożywiona, jak
i do badania dynamik materii ożywionej. Logiczny, ostateczny
normalny interpretant bowiem jest tym, co w i ę c e j w doświadczeniu. Momenty powstawania takich interpretantów Peirce
nazywał generalizacjami. Każda generalizacja przedstawia to
Por. P. Lenartowicz, J. Koszteyn, P. Janik, Rola zjawisk zintegrowanych
w argumentacji za istnieniem Stwórcy, [w:] Między ﬁlozoﬁą przyrody
a ekoﬁlozoﬁą, A. Latawiec (red.), Wyd. UKSW, Warszawa 1999, s. 120–144.
1
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w i ę c e j wcześniejszej sytuacji i staje się podstawą nowej sytuacji,
wyznaczając w ten sposób horyzont semiotyczny. Logiczny,
ostateczny normalny interpretant to element konstytutywny
teleologiki doświadczeń.
Doświadczenie zatem jest tu rozumiane jako pewna całość:
pełny proces, system – to, co można sformalizować, czyli
uchwycić od strony logicznej. Stajemy w tym miejscu jednak
wobec nie lada ograniczenia. Otóż, w generalizacji doświadczenie
osiąga domknięcie, granicę zrozumiałości. Stan ten różni się więc
zasadniczo od etapów, które go poprzedzają.
Peirce, analizując historię nauki, doszedł do wniosku, że
każde z wielkich dzieł naukowych świadczyło w pewien sposób
o niedostatkach sztuki rozumowania w czasach, kiedy zostało
napisane, a każdy krok w nauce był zarazem lekcją logiki. Tak
więc można pokusić się o jeszcze jeden wniosek. „Przekonanie
warunkowane doświadczeniem” prowadzi z reguły do rewizji
samego pojęcia doświadczenia. Pojęcie to się rozwija i zacieśnia
swoje znaczenie (na przykład pojęcie wzorcowego doświadczenia
lub eksperyment myślowy). Można więc, w związku z tym,
postulować dziś powstanie nowej logiki, tak jak to miało
miejsce w niedalekiej przeszłości, kiedy stworzono rachunek
kwantyﬁkatorów.
Czy przekonanie jest wiedzą? Wydaje się, że pozostanie przy
uniwersalnej charakterystyce przekonania jako tego, co w i ę c e j
w doświadczeniu, daje podstawę do pozytywnej odpowiedzi.
Dla Peirce’a przekonanie, jak już powiedzieliśmy, to logiczny, ostateczny normalny interpretant. Każdy z użytych
przymiotników określa jakiś ważny jego aspekt. „Logiczny”
oznacza tu tyle, co inteligibilny, dotyczący umysłu, wyznaczający
sens i zrozumiałość. Przez użycie przymiotnika „ostateczny”
podkreślona jest niewzruszona granica, poza którą nie jest możliwe
sformułowanie tego, co logiczne. „Normalny” zaś odpowiada idei
adekwatności, na przykład jako dostateczny rozwój myśli.
Peirce używał zwrotu „przekonanie pełne”, wyjaśniając od
innej strony niuanse pragmatycznej koncepcji przekonania. To
ono jest właściwym przekonaniem, które odróżniał od czystego
przekonania nauki.
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W świetle architektury nauk, a przede wszystkim ze względu
na jej centralną część — nauki normatywne, przekonanie
pełne to Trzeciość (prawo, reprezentacja) w trzech przejawach:
piękna, dobra i prawdy, czyli odpowiednio: Trzeciość Pierwszości,
Trzeciość Drugości oraz Trzeciość Trzeciości. Innymi słowy to:
1) doświadczenie estetyczne związane z pewnością i oglądem,
2) doświadczenie etyczne ze względu na rozmyślne, samostanowione, krytyczne działanie lub akt, czyli inaczej urzeczywistnienie
nawyku, oraz 3) rozważny, samostanowiony, krytyczny proces
myśli, czyli przekonanie logiczne lub formalne.
Przekonanie tak rozumiane transcenduje stare pojęcia i, dodajmy, tworzy nowe normatywne doświadczenie. Termin, który
trzeba jeszcze przywołać, gdy mowa o przekonaniu warunkowanym
doświadczeniem, to w z r o s t. Chodzi po pierwsze, o rozwój
pojęć, w sensie ich uściślania, po drugie, o generalizacje jako
osiąganie nowych stopni zrozumiałości, inteligibilności, jak i, po
trzecie, o przechodzenie na wyższe poziomy zintegrowania, co
odzwierciedla kategoria Trzeciości. W Trzeciości bowiem znaleźć
można kopie pozostałych dwóch kategorii, tj. 1) tego, co pierwotne,
oraz 2) tego, co urzeczywistnione aktualnie w sposób powszechny.
Trzeciość jest 3) tym, co być powinno.
Związek pragmatycznego przekonania z doświadczeniem, tak
jak je rozumie umysł naukowy, ma więc charakter złożony,
niemniej jednak jest on niekwestionowany.
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Społeczny, publiczny charakter przekonania
Już od pierwszych artykułów na temat pragmatycznej
koncepcji przekonania, Utrwalanie przekonań oraz Jak uczynić
nasze myśli jasnymi Peirce akcentował społeczny, czy lepiej
powiedzieć, publiczny charakter przekonań, wiążac je ze społecznym charakterem znaku. Pogrupowanie i uporządkowanie metod
według kategorii myśli, które tu proponujemy, ma wzmocnić
jeszcze tę istotną charakterystykę przekonań. Przekonanie, jako
to, co w i ę c e j w doświadczeniu, jest niezależne od chwilowego
myślenia, upodobań, skłonności czy jakichkolwiek ustaleń czy
umów (co notabene odpowiada różnym metodom: uporu, metodom
autorytetu, apriorycznej oraz naukowej).
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Przekonanie jako operatywna, efektywnie realna Trzeciość
stanowi to, co jest ostatecznie utrwalane dzięki metodzie
naukowej, przekraczając zarazem jej formalny charakter, czyste
przekonanie naukowe. Czyste przekonanie naukowe jest niezbędne
dla utrwalenia pełnego przekonania, niemniej jednak ma ono
charakter Drugości, nie ma w sobie uzasadnienia.
Uczeni wychodzący w swoich poszukiwaniach z różnych punktów widzenia zdążają do zgody, pozostając mimo to przy aspektowym poznaniu. To aspektowe poznanie w peirce’owskiej koncepcji
znaku dobrze ilustruje obiekt bezpośredni, który, przypomnijmy,
jest poznaniem przy pewnej podstawie interpretacyjnej, jest
determinowany przez znak przy obecności obiektu efektywnie
realnego. Gdy ma on charakter Trzeciości, jest reprezentacją.
Stanowi wówczas coś więcej niż ikonę, tj. podobieństwo lub indeks,
czyli wskazanie na obiekt rzeczywisty. Jest faktycznie symbolem,
a więc biorąc etymologicznie, brakującym fragmentem całości.
Zgoda, szczególnie w społeczności interdyscyplinarnej, nie
powstaje w odniesieniu do reprezentacji samej w sobie, ale
w odniesieniu do tego, czym one są, czyli: 1) znaków możliwości,
2) znaków faktu lub 3) znaków delome, argumentu. Znaki
możliwości to na przykład zastrzeżenia lub prognozy; znaki faktu
to zarzuty lub twierdzenia; znaki delome, argumentu to falsyﬁkacje
lub uzasadnienia.
Społeczny, tj. publiczny charakter przekonań, zakłada istnienie
społeczności badaczy. Ludzie ci zmierzają różnymi drogami do
poznania tego, co jest, oraz że jest realne (a nie ﬁkcyjne),
czyli: 1) niezależne od tego, co się o tym myśli w danej
chwili, 2) na czym może oprzeć się zgoda poszukiwaczy
w działaniu na dłuższą metę oraz co stanowi o zrozumiałości,
inteligibilności, a także o dynamicznym charakterze rzeczywistości.
Tym, co się tu liczy, jest nie ich fragmentaryczne widzenie, ale
umiejętność pogodzenia szczegółowych, partykularnych osiągnięć
z innymi fragmentarycznymi ujęciami wspólnej konstrukcji.
Takie przekonania są własnością danej społeczności. Im społeczność jest większa i bardziej różnorodna, tym przekonania
są powszechniejsze. Społeczny charakter przekonań prowadzi do
zmian społecznych, gdyż przekonania przekładają się na nawyki.
Utrwalanie przekonań powoduje zmianę sytuacji poznawczej samej
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społeczności. Trwałe, szeroko zakrojone zmiany można rozumieć
jako tworzenie tradycji, czego przykładem są: empiryzm brytyjski,
racjonalizm kontynentalny itp. Przekonania ludzkie to jednak
tylko szczególny przypadek przekonań w ogóle, gdyż Peirce
szukał najbardziej ogólnej koncepcji, tj. takiej koncepcji nawyku,
którą dałoby się zastosować również do materii nieożywionej.
Przykładem może być twardość diamentu, która jest, mimo iż
jej nikt nie próbuje, zachowanie krążków miedzianych pomiędzy
biegunami magnesu wywnioskowane z zachowania pojedynczego
egzemplarza. Termin „przekonanie” lub „nawyk” może tu być
mylący, gdy rozumie się go psychologicznie. Peirce przyjmował,
że przekonanie jest zasadą przewodnią, która we wnioskowaniu
pozwoli na wyprowadzenie prawdziwego przewidywania. Zasady
tej nie traktował jako metapoziomu.
To, że przekonanie ma mieć charakter publiczny, nie oznacza,
że będzie utrwalone raz na zawsze, a nawet, że będzie prawdziwe.
Są to osobne zagadnienia. Przekonanie ma mieć charakter
społeczny czy publiczny w tym sensie, że ma opierać się na
oddziaływaniu na nas rzeczy zewnętrznych. Metoda naukowa
jedynie potwierdza tę własność przekonania. Dla metod pierwszościowych (uporu i autorytetu spontanicznego) oddziaływanie
zewnętrzne bowiem jest czymś na podobieństwo cieni z jaskini
Platona, jest kwestią skojarzeń, słowem tym wszystkim, co ma
podstawę w podobieństwie przedmiotów i grze wyobraźni. Dla
metod drugościowych (apriorycznej i autorytetu demokratycznego) oddziaływanie zewnętrzne jest walką, akcją – reakcją,
wyborem dogodnych konkluzji, dominacją, słowem tym wszystko,
co ma podstawę w narzucaniu interpretacji. Metoda naukowa jako
metoda trzeciościowa polega na tworzeniu warunków, w których
interpretacja się konstytuuje za sprawą wspomnianego już
logicznego, ostatecznego normalnego interpretantu. Ten ostatni
jest faktycznie tożsamy z pragmatycznym przekonaniem.

Przekonanie a rzeczywistość
Jeśli trzeba by określić, czym jest bezpośredni przystęp do
rzeczywistości, to nie sposób uczynić tego bez wprowadzenia
terminu „reprezentacja”, a więc przywołania Trzeciości.
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W klasycznym teoriopoznawczym podejściu mówi się
o „abstrakcji”, czyli zdolności intelektualnej wychwytywania
w danych zmysłowych pewnych istotowych, powszechnych
własności obiektów podpadających pod zmysły. Na tej drodze
tworzone są pojęcia. Już Arystoteles dostrzegał, że zależność
taka, choć słuszna z deﬁnicji, w konkretnym przypadku nie musi
być oczywista. Pisał on:
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Istota żyjąca składa się najpierw z duszy i ciała, przy czym z natury
pierwsza włada, to drugie zaś słucha. Należy jednak, gdy chodzi
o ustalenie zgodności z naturą, brać pod uwagę stan normalny, a nie
wykolejenia. Dlatego przedmiotem rozważania winien być człowiek
najzupełniej zdrów na ciele i duszy, u którego ten stosunek jasno się
uwidacznia; bo u ludzi występnych lub skłonnych do występków ciało
często zdaje się panować nad duszą skutkiem tego, iż postępują źle
i niezgodnie z naturą2 .
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Przyjmując normalny stan rzeczy zupełnie zdrowego człowieka,
możemy stwierdzić, że to zapośredniczenie poznania przez zmysły
nie czyni tego poznania poznaniem pośrednim. Mamy tu bowiem
jedną całość i podporządkowanie ciała duszy rozumnej, mówiąc
językiem starożytnych.
Koncepcja dwóch całości była pomysłem późniejszym, tj.
Kartezjusza (res cogitans, res extensa). Peirce swoją koncepcją
znaku bliższy jest ujęciu klasycznemu. Pokonuje on dualizm
przyjęty przez Kartezjusza przez wprowadzenie obiektu bezpośredniego, determinowanego przez znak. Obiekt ten znajduje
się w umyśle. Obiekt bezpośredni jest relatem triady znakowej
w umyśle, ale znak może go wytworzyć jako skutek związku
z obiektem efektywnie realnym, nazywanym przez Peirce’a
obiektem dynamicznym.
Trzecim relatem triady znakowej jest to, co określaliśmy
również wyrażeniem: to, co w i ę c e j w doświadczeniu, czyli
interpretant. Interpretant, jak o tym była też mowa wcześniej,
jest reprezentacją. Trzeba jednak pamiętać, że nie istnieje on
samodzielnie, ale tylko z pozostałymi elementami triady znakowej.
W najwęższej, pełnej klasyﬁkacji znaków Peirce wyróżnił
dziesięć klas. Liczba klas znaków wynika z wzięcia pod uwagę

Arystoteles, Polityka 1254b, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6,
PWN, Warszawa 2000, s. 30.
2
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wszystkich kombinacji, jakie tworzą trzy elementy znaku, z których każdy może być w jednej z trzech postaci kategorialnych.
Odrzucone zostały jedynie te, które prowadzą do degeneracji
triady. Chodzi o to, że elementy triady zdegenerowanej tworzą
związki diadyczne. Każda z klas znaków zapośrednicza dostęp do
tego, co rzeczywiste.
Klasy znaków różnią się tak zwanym stopniem semiotyczności
poszczególnych relata, czyli tym, w jakiej postaci kategorialnej
występuje określony składnik triady. Przykładowo, sąd logiczny
(3.2 2.3, 1.3) ma niższy stopień semiotyczności niż dowód
(3.3, 2.3, 1.3), gdyż jeden z jego relata (3.), tj. interpretant,
występuje w postaci Drugości (.2). Znaki podlegają procesowi
przekształcania, który ma miejsce w umyśle — w terminologii
Peirce’a nosi on nazwę myślenia. Bez znaku i poza znakiem myśl
jest niemożliwa. Przekonanie, które jest kresem myślenia, również
jest znakiem, tj. znakiem jako triada.
Aby działanie na znakach było efektywnie realne, wymagane
jest uznanie, tak zwana asercja prawdy reprezentacji. Przekształcanie znaków składa się na myślenie, nazywane również semiozą.
Peirce nazywa je: rozważnym, samostanowionym, kontrolowanym
procesem myśli. Utrzymywał przy tym, że niewielu jest zdolnych
do takiej kontroli umysłowej. Poza tym samostanowiony proces
wymaga trudu i pracy nim zostanie osiągnięty. Wnioskowanie,
elementarna triadyczna operacja logiczna, jest wówczas pełnym
wglądem w procesy, jakim podlega natura, gdyż myślenie jest tu jej
naśladownictwem. Peirce zdawał sobie sprawę, że postuluje w ten
sposób dostateczny rozwój myśli, a zatem niewzruszoną granicę,
czego nie osiąga się inaczej niż w działaniu na dłuższą metę.
Może być jednak i tak jak w przypadku Dimitrija Mendelejewa
(por. prawo okresowości pierwiastków chemicznych), że teoria
odnosząca się do rzeczywistości przewidzi przypadki niezaobserwowane. Opisze też ich własności, czyli pozwoli zwrócić na nie
uwagę, poszukiwać i rozpoznać je. Teoria wówczas, jako znak
w sensie Peirce’a, ma swój obiekt bezpośredni, „dokonstruowany”,
częściowo tylko potwierdzony przez możliwy obiekt rzeczywisty,
ale niepoznany jako istniejący3 . To drugie bowiem wymaga
efektywnie realnej obecności obiektu dynamicznego. Przekonanie
3

Tak odkryto np. Neptun w 1846 r. na podstawie wcześniejszych obliczeń.
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„poszukuje” uzgodnienia z tym, czego jest drugim odniesieniem4 .
Ta właściwość sprawia, że pragmatyczna koncepcja przekonania
spełnia warunek zgodności racji z obiektywnymi faktami, czyli
oddziaływania na nas rzeczy zewnętrznych, na gruncie ﬁzykalnym.

4

Por. Speculative Grammar: CP 2.292, 1903; Czym jest pragmatyzm?: CP
5.430–432, 1902. C.S. Peirce, Wybór pism, dz. cyt., s. 169–171.
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