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DEWEY, John. Rekonstrukce ve filosofii. Praha:  SFINX, 1929.  

VI. Význam rekonstrukce logické (str. 102 – 122) 

Logika – stejně jako filosofie sama – trpí podivným kolísáním, je vynášena za svrchovanou a 

zákonodárnou vědu, jen aby klesla na triviální stav hlídačky takových tvrzení, jako že A jest A, a na 

scholastické veršíky pro sylogistická pravidla. Osobuje si moc, že stanoví zákony nejzazší struktury 

vesmíru, z toho důvodu, že se obírá zákony myšlení, což jsou zákony, podle nichž Rozum zformoval 

svět. Potom svoje nároky obmezuje na zákony správného usuzování, kteréžto je správné, i když 

nevede k ničemu faktickému, anebo i když vede ke hmotnému klamu. Jest pokládána moderním 

objektivním idealistou za přiměřenou náhražku starověké ontologické metafysiky; ale jiní s ní 

zacházejí jako s oním odvětvím rétoriky, které učí úspěšné argumentaci. Po nějakou dobu udržovala 

se povrchní kompromisní rovnováha, při čemž logika formálního dokazování, vyňatá středověkem z 

Aristotela, byla doplněna induktivní logikou objevování pravdy, kteroužto induktivní logiku vyvodil 

Mill z praxe vědců. Ale kdo studovali německou filosofii, stejně jako kdo matematiku a psychologii, 

nechať jinak na sebe navzájem útočili sebe více, shodli se v dorážení na pravověrnou logiku jak 

deduktivního důkazu, tak induktivního objevování. 

Logická teorie představuje scénu chaotickou. Jest málo shody o její látce podmětné, o jejím, 

rozsahu nebo účelu. Tento nesouhlas není formální nebo pro jméno, nýbrž dotýká se projednávání 

každého tématu. Vezměte tak rudimentární otázku jako jest přirozená povaha soudu. Lze citovati 

úctyhodné autority ve prospěch každé možné permutace naukové. Soud jest v logice ústřední věc; a 

soud není logický vůbec, nýbrž osobní a psychologický. Jestliže logický, jest prvotní funkcí, které 

jsou podřízeny jak ponětí tak úsudek; a jest dodatečným výtvorem z nich. Rozlišování subjektu a 

predikátu (výroku) je nutné, a jest docela nerelevantní; anebo opět, třebaže se nalezne v některých 

případech, není příliš důležité. Mezi těmi, kdo mají za to, že vztažnost subjektu a predikátu jest 

podstatná, jedni jsou toho mínění, že soud je rozborem čehosi, co je tu dříve než ony, a druzí tvrdí, ze 

jest jejich syntesou v cosi jiného. Někteří mají za to, že skutečnost jest vždycky podmět soudu, a jiní, 

že „skutečnost“ jest logicky nerelevantní. Mezi těmi, kdo popírají, že by soud byl přičítáním 

nějakého predikátu nějakému subjektu, – kdo jej pokládají za jakýsi vztah prvků, jedni jsou toho 

mínění, že ten vztah je „vniterný“, druzí pak, že je „vnější“, a opět jiní, že je někdy takový a jindy 

jinaký. 

Dokud nejde v logice o věci nějak prakticky významné, jsou tyhle neshody tak četné, tak 

rozsáhlé, a tak nesmiřitelné, že je to směšné. Jestliže však jest logika záležitostí praktické závažnosti, 

potom jsou tyto nesrovnalosti vážné. Ony svědčí o hluboké příčině intelektuálního nesouhlasu a 

nesoudržnosti. Vskutku jest soudobá logická teorie půdou, na které se všecky filosofické různice a 

spory nahromaďují a soustřeďují. Kterak se (tedy) dotýká logiky nynější pozměna v tradičním ponětí 

o vztahu zkušenosti a rozumu, skutečna a ideálna? 

Dotýká se na prvém místě přirozené povahy logiky samé. Jestliže jest myšlení nebo 

inteligence prostředkem záměrné přestavby zkušenosti, potom logika - jakožto výklad myšlenkového 

postupování - není čistě formální. Není obmezena na zákony formálně správného usuzování 

odděleně od pravdy podmětné. Aniž naopak zabývá se inherentními myšlenkovými strukturami 

vesmíru, jak si to představovala logika Hegelova; ani postupným přibližováním lidského myšlení k 

této objektivní myšlenkové struktuře, jak tomu chtěl ve své logice Lotze, Besanquet a jiní logikové 
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noetičtí. Jestliže je myšlení ten způsob, kterým se zabezpečuje rozvážná reorganizace zkušenosti, 

potom logika jest takovou ujasněnou a soustavně uspořádanou formulací myšlenkových postupů, 

která umožní úspornější a vydatnější pokrok té žádané rekonstrukce. Vyjádřeno řečí studentům 

povědomou, logika jest i vědou i uměním; vědou jest potud, že dává uspořádaný a vyzkoušený 

popisný výklad způsobů, jak myšlení aktuálně postupuje; a uměním je potud, že na základě tohoto 

popisu navrhuje metody, jimiž by budoucí myšlení použilo ve svůj prospěch úkonů vedoucích k 

úspěchu, kdežto se vystříhalo těch, které vyúsťují v nezdar. 

Takto je dána odpověď ke sporu, zdali je logika zkušenostní či normativní, psychologická či 

regulativní. Jest obojí. Logika jest založena na určitě zajištěném a vydatném dodávání materiálu 

zkušenostního. Lidé myslili po věky. Pozorovali, vysuzovali a rozumovali všemi druhy způsobů a se 

všemi způsoby výsledků. Antropologie, studium o původě bájí, legend a kultu; jazykozpyt a 

mluvnice; rétorika a dřívější logické skládanky vesměs nám vypravují, kterak lidé myslili, a jaké 

byly účely a následky různých druhů myšlení. Psychologie, pokusná a patologická, podává důležité 

příspěvky k našim vědomostem o tom, jak se myšlení děje, a s jakým účinkem. Obzvláště záznamy o 

vzrůstu rozmanitých věd poskytují poučení o oněch konkrétních způsobech zkoumání a zkoušení, 

které zaváděly lidi na scestí, a které se osvědčily účinnými. Každá věda od matematiky k dějepisu 

vyjevuje typické metody záludné a typické metody účinné u zvláštních látek. Logická teorie takto má 

rozlehlé, skoro nevyčerpatelné pole studia zkušenostního. 

Konvenční stanovení, že zkušenost nám jenom praví, kterak lidé přemýšleli nebo přemýšlejí, 

kdežto logice jde o normy – o to, jak se má mysleti, je směšně nejapné. Právě zkušenost ukazuje o 

některých druzích myšlení, že se nedostaly nikam, anebo hůře než nikam – do hotové soustavy šalby 

a mýlky. Jiné se ve zcela zřejmé zkušenosti osvědčily, že vedou k objevům plodným a trvalým. 

Právě ve zkušenosti se přesvědčivě ukáží rozdílné následky rozdílných metod zpytování a usuzování. 

Papouškování o nutnosti rozlišovati mezi zkušenostním popisem toho, co jest, a normativním 

výkladem toho, co býti má, jenom ignoruje nejnápadnější fakt o myšlení, jaké zkušenostně jest: totiž, 

že dává okatě viděti případy nezdaru a úspěchu. – to jest, myšlení dobrého a myšlení špatného. 

Kdokoli uvažuje o těchto zkušenostních projevech, nebude si naříkati na nedostatek materiálu pro 

sestrojení jakéhosi umění regulativního. Čím více se studují zkušenostní záznamy o aktuálním 

myšlení, tím zřejmějším se stává spojení mezi specifickými myšlenkovými rysy, které přinesly 

nezdar a které úspěch. Z těchto vztahů příčiny a účinku, jak jsou zkušenostně zjištěny, vyrůstají 

normy a úpravy jakéhosi umění mysliti. 

Často se cituje matematika jako příklad čistě normativního myšlení, závislého na apriorních 

kánonech a na materiálu nadzkušenostním. Ale je těžko viděti, kterak se kdo ze studentů, 

přistupujících k věci historicky, může vyhnouti závěru, že postavení matematiky je stejně 

zkušenostní jako třeba umění kovodělného. Lidé začali s počítáním a s měřením věcí právě tak, jako 

začali s jejich vážením a pálením. Jedno vedlo ke druhému, jak se výstižně říká. Určité způsoby byly 

úspěšné – nikoli pouze v bezprostředně praktickém smyslu, nýbrž v tom smyslu, že byly zajímavé, 

vzbuzovaly pozornost, podněcovaly k pokusům o zlepšení. Nechať si dnešní matematický logik líčí 

strukturu matematiky, jako by vytryskla celá najednou z mozku jakéhosi Dia, jehož anatomie jest 

čistě logická. Ale nicméně tato struktura sama je výtvorem dlouhého dějinného růstu, za kterého se 

vyzkoušely všecky druhy pokusů, – za kterého jedni vyrazili tím směrem a druzí oním, – a při tom se 

jedny postupy a výkony skončily pokaždé zmatkem a druhé vítězným vyjasněním a plodnými 
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výhonky; za kterýchžto dějin se látka i metody ustavičně vybíraly a předělávaly na základně 

zkušenostního zdaru a neúspěchu. 

Struktura domnělé normativní apriorní matematiky jest vpravdě vrcholný výsledek dlouhých 

věků krušné zkušenosti. Kovodělník, který by psal o nejpokročilejší metodě zacházení s rudami, by 

si opravdu nevedl jinak. I on vybírá, zdokonaluje a organizuje metody, které v minulosti poskytly, 

jak se nalezlo, maxima výtěžku. Logika jest věcí hluboké lidské důležitosti právě proto, že je 

zkušenostně založena a zkusmo se jí používá. Hledí-li se na věc takto, problém logické teorie není 

žádný jiný nežli ten, kterak si lze vyvinouti inteligentní metodu a jí užívati při zkoumáních, jež mají 

co činiti s rozmyslným rekonstruováním zkušenosti. A povíme opět jenom specifičtějším způsobem 

to, co jsme si řekli obecně, přidáme-li, že byla sice taková logika vyvinuta hledíc k matematice a k 

vědě fysické, avšak v záležitostech mravních a politických není inteligentní metoda, logika, ještě 

daleko v dohledu. 

Majíce tedy tuto ideu logiky za přijatu bez dalšího dovozování, pokročme k rozpravě o 

několika jejích hlavních rysech. Předně, už původ myšlení vrhá světlo na logiku, která má býti 

metodou inteligentního vedení zkušenosti. Do toho, co již bylo řečeno o zkušenosti, že totiž jest 

prvotně věcí chování, věcí vněmově-hybnou, důsledně zapadá fakt, že myšlení vychází ze 

specifických rozporů ve zkušenosti, které zavdávají příčinu ke zmatku a svízeli. Lidé aspoň ve svém 

přirozeném stavu nemyslí, když nemají svízelů, s nimiž by jim bylo zápoliti, – nesnází, které by jim 

bylo překonávati. Život klidu, úspěchu bez úsilí, by byl životem bezmyšlenkovým, a takovým by byl 

i život hotové všemohoucnosti. Bytosti myslící jsou bytosti, jejichž život je tak stísněn a sevřen, že 

nemohou s nějakým jednáním proraziti přímo k vítěznému dokonání. Rovněž tenkráte netíhnou lidé 

ku přemýšlení, když jest jim jejich jednání – za stavu tísně – diktováno autoritou. Vojáci mají obtíží 

a omezení spoustu, ale jakožto (qua) vojíni, jak by řekl Aristoteles, nejsou zvlášť proslulými 

mysliteli. Za ně se myslí nahoře. Totéž platí příliš pravdivě o většině dělnictva za přítomných 

hospodářských okolností. Obtíže zavdávají příčinu k myšlení jenom tehdy, když je myšlení 

imperativním nebo nutkavým východiskem, jenom když je naznačenou silnicí k rozřešení. Kdekoli 

kraluje vnější autorita, tam je myšlení v podezření a na závadu. 

Myšlení však není jediným způsobem, kterak se hledá osobní rozluštění nesnází. Viděli jsme, 

že snění, vidiny, citové idealizace jsou cesty, kterými se prchá před tímto napětím zmatenosti a 

rozporů. Podle moderní psychologie mnohé hotové soustavy mámení a mentální poruchy, 

pravděpodobně i sama hysterie, povstávají jako vymyšlenosti, kterými se získává osvobození od 

svízelných a v rozporu jsoucích činitelů. Takovými úvahami plasticky vyniknou některé z rysů 

podstatných pro myšlení jako způsob odpovědi na nesnáz. Zkratková „řešení“ o nichž jsme se 

zmínili, nezbavují se toho rozporu a problémů; ona se zbavují toliko jeho cítění. Ona zakryjí vědomí 

o něm. Protože ten rozpor fakticky zůstává a myšlenkově se mu uniká, povstávají poruchy. 

Prvý rozlišující znak myšlení, pro ně význačný, je tedy čelení faktům – zkoumání, podrobné a 

rozsáhlé probírání, pozorování. Nic nenadělalo větší škody zdárnému vedení podniků myšlenkových 

(a logikám, které obrážejí a formulují takové podnikání), nežli návyk zacházeti s pozorováním jako s 

čímsi vnějším a předchozím k myšlení, a s myšlením jako s čímsi, co se může bráti vpřed, aniž v 

sobě zavírá pozorování nových faktů, jako část sebe sama. Každé přiblížení k takovému „myšlení“ je 

skutečně krokem blíže k metodě úniku a sebeklamu, právě připomenuté. Dosazuje citově příjemný a 

rozumově v sobě srovnalý sled významů na místo zkoumání, jaké to jsou rysy situace, jimiž vzniká 
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svízel. Vede k onomu typu idealismu, který byl dobře označen jako intelektuální náměsíčnictví. 

Tvoří třídu „myslitelů“', kteří jsou vzdáleni praxe, a tudíž i toho, aby zkoušeli svoje myšlení jeho 

praktickým použitím, – jakousi společensky povznesenou a neodpovědnou třídu. Tohle je stav 

způsobující tragické rozdělení teorie a praxe a vedoucí k nerozumnému vynášení teorie na jedné 

straně a k nerozumnému pohrdání teorií na druhé. Utvrzuje běžnou praxi v jejích tvrdých krutostech 

a mrtvých rutinách právě tím, že přenesl myšlení a teorii do krajiny odloučené a vznešenější. Takto 

se idealista spikl s materialistou, aby udrželi aktuální život v jeho ochuzenosti a nerovnosti. 

Osamocuje-li se myšlení od střetnutí s fakty, dodává se tím odvahy onomu druhu pozorování, 

který toliko nahromaďuje surová fakta, který se lopotí s pouhými podrobnostmi, ale neprozkoumává 

nikdy jejich významu a následků – bezpečné to zaměstnání, neboť se nepouští do úvah o žádném 

upotřebení, k jakému by se ta pozorovaná fakta hodila, když se má určiti plán na změnu situace. 

Myšlení, které je metodou rekonstruování zkušenosti, chová se naproti tomu ku pozorování fakt jako 

k nepostradatelnému kroku tam, kde se vymezuje problém, lokalizuje svízel a vpravuje určitý, nikoli 

jen mlhavý citový smysl té nesnáze, jaká tu jest, a v čem záleží. Není těkavé, nazdařbůh, rozházené, 

nýbrž záměrné, specifické a omezené podle rázu svízele, kterým se trpí. Účelem jeho jest vyjasniti tu 

porušenou a zmatenou situaci, aby se mohly napověděti rozumné způsoby, kterak s ní naložiti. Když 

se zdá, jakoby vědecký člověk pozoroval bez cíle, je to jen proto, že má takovou zálibu v problémech 

jako zdrojích a vodítkách zkoumání, že se snaží vydobýti nějaký problém i tam, kde se na povrchu 

žádný nejeví: on se, jak říkáme, pachtí za svízelem pro uspokojení, kterého lze nabýti jeho zdoláním. 

Specifické a široké pozorování konkrétních fakt si tedy vždycky odpovídá netoliko se 

smyslem jakéhosi problému, s pociťováním nesnáze, nýbrž i s jakýmsi mlhavým smyslem významu 

té nesnáze, to jest s pocitem toho, jakou důležitost nebo významnost má pro zkušenosti po ní 

následující. Jest to jakási anticipace neboli předpověď toho, co přijde. Hovoříme – velmi věrně – o 

svízeli hrozícím, a když pozorujeme známky toho, jaký to svízel jest, zároveň chováme očekávání, 

předvídáme, – zkrátka: tvoříme si ideu, uvědomujeme si význam. Jestliže to je svízel nikoli jen 

hrozící, nýbrž úplně aktuální a přítomný, jsme překonáni. Nemyslíme, nýbrž podléháme sklíčenosti. 

Ku přemýšlení zavdává podnět takový druh svízele, který je neúplný a ve vývoji, a kde toho, co se už 

v existenci nalézá, upotřebiti lze jako znamení, z něhož lze vysouditi, co pravděpodobně nastane. 

Když inteligentně pozorujeme, chováme tušení právě tak, jako že při tom seznáváme to a ono. Jsme 

na stráži, že cosi ještě přijde. Zvědavost, zkoumání, vyšetřování jsou namířeny právě tak opravdově 

na to, co se přihodí dále, jako na to, co se přihodilo. Chová-li se inteligentní zájem o toto druhé, je to 

zájem o to, aby se nabylo průkazů, náznaků, příznaků na vysouzení onoho prvého. Pozorování je 

diagnosa a diagnosa v sobě zahrnuje zájem o anticipaci a přípravu. Působí, že se již napřed nastrojí 

postoj k odpovědi, abychom nebyli přistiženi o ničem nevědouce. 

Toho, co není už v existenci, – toho, co se jen anticipuje a vysuzuje, nelze pozorovati. Nemá 

to postavení faktového, postavení čehosi daného, jakéhosi data, nýbrž postavení významu, ideje. 

Pokud ideje nejsou fantasie, kterých si nadělá citově zbarvená paměť k tomu aby se do nich unikalo 

a v nich nalézalo útočiště, jsou to určitě anticipace čehosi, co se ještě dostaví, vzbuzené prohlédnutím 

faktů nějaké rozvíjející se situace. Kovář si hledí svého železa, jeho barvy a soudržnosti, aby podle 

těchto známek poznal, co nastane v nejbližším okamžiku; lékař pozoruje svého nemocného, aby 

odkryl příznaky změny ve kterémsi určitém směru; vědec upíná svoji pozornost ke svému 

laboratornímu materiálu, aby dobyl vodítka k tomu, co se stane za určitých podmínek. Sám fakt, že 
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pozorování není cílem o sobě, nýbrž pátráním po průkazech a znameních, ukazuje, že s pozorováním 

chodí úsudek, předbíhavá předpověď – krátce nějaká idea, myšlenka nebo ponětí. 

V odbornější souvislosti stálo by za to podívati se, jaké světlo tato logická korespondence 

pozorovaného faktu a projektované ideje nebo významu vrhá na určité tradiční filosofické problémy 

a záhady, mezi nimi též subjektu a predikátu v soudu, předmětu a podmětu v poznání „skutečna“ a 

„ideálna“ obecně. Ale tentokráte se musíme omeziti na vytčení, že tento názor o souvztažném 

původu a funkci pozorovaného faktu a navrhované ideje ve zkušenosti, zavádí nás ku kterýmsi velmi 

důležitým následkům hledíc ku přirozenosti idejí, významů, ponětí, anebo jakéhokoli slova lze užíti 

na označenou funkce specificky mentální. Protože jsou to příznaky čehosi, co se může vyskytnouti 

anebo na konec z toho vzejíti, jsou to (jak jsme viděli u ideálů obecně) plošiny odpovídací, se 

kterých se odpovídá k běžícím dějům. Člověk, jenž odkryje, že příčinou jeho nesnáze jest auto 

ženoucí se naň, není ve spolehlivém bezpečí; možná, že učinil svoje pozorování – svou předpověď 

příliš pozdě. Ale přijde-li jeho předvídavý postřeh včas, bude mu základnou pro nějaký počin, 

kterým odvrátí hrozící neštěstí. Protože předvídá jeden nadcházející výsledek, učiní snad něco, čím 

bude situace přivedena k jinakému zkoncování. Veškeré inteligentní myšlení znamená přírůstek 

jednací volnosti – vyproštění z náhod a osudovosti. „Myšlení“ představuje nápověď nějakého 

způsobu odpovědi rozdílného od oné, jaká by byla následovala nebýti toho, že se inteligentním 

pozorováním přivodil úsudek o budoucnu. 

Nuže, taková metoda jednací, takový způsob odpovědi, kterými se hodlá poříditi určitý 

výsledek, to jest: u kováře, aby svoje žhavé železo vpravil do určitého tvaru, u lékaře, aby vystihl, 

jaké zacházení s nemocným uspíší jeho uzdravení, u experimentujícího vědce, aby se dopídil závěru 

použitelného na případy jiné, – to jsou metody a způsoby jednání přirozenou povahou případu jen 

zkusmo platné, nejisté, dokud se nevyzkoušejí svými výsledky. O významnosti tohoto faktu pro 

teorii pravdy si pohovoříme dále. Zde stačí si všimnouti, že pojmy, teorie, soustavy, nechať jsou 

sebepromyšlenější a sebesrovnalejší vnitřně, musí se pokládati za hypotézy. Dlužno je přijímati za 

podklad oněch jednání, kterými jsou podrobovány zkoušce, a nikoli za finálnosti. Tento fakt 

postřehnouti, toť vyhladiti ze světa ztrnulá dogmata. Toť uznati, že všeliká ponětí, teorie a 

myšlenkové soustavy jsou vždy přístupny rozvoji, když se jich užívá. Toť prosaditi poučku, že 

musíme stejně pilně se rozhlížeti po náznacích, jak je zjinačiti, jako po příležitostech je uplatniti. 

Jsoutě nástroji. Jak tomu je u všech nástrojů, i jejich hodnota záleží nikoli v nich samých, nýbrž v 

jejich pracovní způsobilosti, jaká se ukáže v následcích jejich užívání. 

Nicméně zkoumání je svobodné jenom tehdy, když je zájem o poznávání tak vyvinut, že 

myšlení nese s sebou cosi, co stojí za to samo o sobě, co má svoji vlastní estetickou a mravní 

zajímavost. Právě proto, že poznávání není v sobě uzavřeno a finální, nýbrž slouží za nástroj ku 

přestavbě situací, jest vždycky nebezpečí, že bude podřizováno nějakému předpojatému úmyslu 

anebo předsudku, aby je udržovalo. Potom přestává přemítání býti úplné; zkomoluje se. Jsouc už 

napřed pod závazkem, že dojde k určitému zvláštnímu výsledku, není upřímné. Jest jedna věc říci, že 

veškeré poznávání má nějaký cíl mimo sebe, a jiná věc – zrovna opačná – říci, že ten který poznávací 

úkon má osobitý cíl, jehož jest napřed zavázán dosáhnouti. Ještě méně je pravda, že by nástrojová 

povaha myšlení znamenala, jakoby ono existovalo pro dosahování kterési soukromé, jednostranné 

výhody, kterou si někdo zamanul. Jakékoli omezení cíle, znamená omezenost v samém pochodu 

myšlenkovém. Značit' tolik, že myšlení nedospívá svého plného vzrůstu a pohybu, nýbrž se zcvrká, 
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zaráží se, zakrňuje. Jediná situace, ve které se poznávání plně povzbudí, jest taková, kde se jeho účel 

vyvine mezi zkoumáním a zkoušením. 

Nezaujaté a nestranné zkoumání jest tedy daleko toho, aby znamenalo, že poznávání je pro 

sebe uzavřeno a neodpovědno. Znamená, že není osobitého cíle napřed stanoveného tak, aby 

zahrazoval pozorovací činnosti, aby stál v cestě tvorbě idejí a jejich použití. Zkoumání je 

osvobozené. Dodává se mu odvahy, aby si hledělo každého faktu, který je relevantní k vymezení 

problému nebo potřeby, jakož i aby vysledovalo každý příznak, který slibuje vůdčí nit. Svobodnému 

zkoumání vadí jinak právě dost a pevných závor, takže si musí lidstvo blahopřáti, je-li sám zpytovací 

úkon s to, aby zabývati se jím samo o sobě těšilo a uchvacovalo, – aby získával pro sebe sportovní 

pudy člověka. 

Právě tou měrou, jak se přestává myšlení poutati na cíle ustálené společenským zvykem, 

vyrůstá společenská dělba práce. Badání se stalo pro některé lidi hlavním životním zaměstnáním. 

Tohle však by jen povrchně potvrzovalo ideu, že jest teorie a vědění cílem pro sebe. Ony jsou – 

relativně mluvíc – cílem o sobě pro některé lidi. Ale tito lidé představují společenskou dělbu práce; a 

v jejich specializaci lze důvěřovati jenom tehdy, když jsou takoví lidé ve volné, nezařazené 

spolupráci s jinými společenskými zaměstnáními, citliví ku problémům jiných a svoje výsledky jim 

postupují k širšímu použití v činnosti. Když se zapomene na toto společenské zařazení těch, kdo se 

zvláště věnují provádění prací poznávacích, a ta třída se osamocuje, připravuje to zkoumání o jeho 

podnět a účel. Ono se zvrhá v neplodné odbornictví, v jakýsi druh intelektuální roboty, kterou 

provádějí lidé společensky duchem nepřítomní. Hromadí se spousty podrobností ve jménu vědy a 

vypiplávají se těžko srozumitelné dialektické soustavy. Potom se to zaměstnání „zracionalizuje“ – dá 

se mu hrdé jméno oddanosti pravdě pro ni samu. Ale když se zase přijde na stezku opravdové vědy, 

přejde se přes ty vypiplaniny a zapomene se na ně. Vyjeví se, že to byly hříčky lidí ješitných a 

neodpovědných. Jedinou zárukou nestranného, nepředpojatého zkoumání jest společenská citlivost 

badatele ku potřebám a problémům těch, se kterými je sdružen. 

Jako je nástrojová teorie příznivá velikému oceňování nestranného a nezaujatého výzkumu, 

tak i velice dbá – přes opačné dojmy některých kritiků – a váží si aparátu dedukčního. Proč pak se 

domnívati, když někdo praví, že poznávací hodnota ponětí, výměrů, generalizací, třídění a vyvíjení z 

nich plynoucích důsledků nespočívá v nich samých, – že by už proto se zlehčovala funkce deduktivní 

anebo popírala její plodnost a nutnost? Nástrojová teorie se pokouší jenom stanoviti hodně 

svědomitě, kde se ta hodnota nalezne, a zabrániti tomu, aby se hledala na nepravém místě. Ona praví, 

že se poznávání počíná specifickými pozorováními, která vymezují problém, a že se končí 

specifickými pozorováními, kterými se podrobuje zkoušce hypotéza navržená k jeho řešení. Ale že ta 

idea sama, ten význam sám, jež se původními pozorováními vnukají a těmi koncovými vyzkoušejí, 

vyžadují pečlivého propátrání a delšího rozvoje, to by tato teorie poslední ze všech popírala. Říci, že 

lokomotiva jest prostředkem jednacím, že je zprostředkovatelkou mezi nějakou potřebou ve 

zkušenosti a jejím ukojením, není snižovati cenu pečlivé a pracné konstrukce lokomotivy, ani 

podceňovati potřebu pomocných nástrojů a pochodů, kterými se zavádějí všeliká zlepšení do její 

stavby. Spíše bychom řekli, že poněvadž jest lokomotiva zprostředkovatelkou ve zkušenosti, nikoli 

věcí prvotní, ani finální, proto není ani možno, aby se rozvoji jejího budování věnovalo kdy péče 

příliš mnoho. 
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Taková deduktivní věda jako matematika představuje dovedení metody k dokonalosti. Že se 

nějaká metoda jeví těm. kdo se jí obírají, jako cíl pro sebe samu, nepřekvapuje o nic více, nežli že by 

byl na dělání kteréhokoli nářadí zvláštní závod. Jen zřídka jsou ti, kdo vynaleznou a zdokonalí 

nějaký nástroj, také jeho uživateli. Jest ovšem jeden zřetelný rozdíl mezi pomůckou fysickou a 

intelektuální: Rozvoj pomůcky intelektuální zabíhá daleko za jakýkoli bezprostředně viditelný 

užitek. Umělecký zájem o zdokonalení metody sám sebou je silný – jako se z civilizačního náčiní 

samého mohou státi díla nejjemnějšího umění. Ale s praktického stanoviště tento rozdíl ukazuje, že 

nástroj intelektuální má jakožto pomůcka větší výhodnost na své straně. Právě proto, že při jeho 

utvoření netanulo na mysli zvláštní použití, protože je nástrojem vysoce zobecnělým, jest tím 

ohebnější, když se přizpůsobuje k nepředvídaným způsobům použití. Lze ho upotřebiti při zacházení 

s problémy, o jakých nebylo napřed ani tušení. Mysl je předem přichystána na intelektuální 

nepředvídanosti všech druhů, a když se vyskytne nový problém, nemusí čekati, až by se pro něj 

zhotovil zvláštní nástroj. 

Určitě ji  vyjádřeno:   abstrakce  je  nepostradatelná,1 jestliže se jedné zkušenosti má použíti 

na zkušenosti jiné. Každá konkrétní zkušenost ve své celosti jest jedinečná; ona jest sebou samou a 

není zdvojitelná. Vzata ve své plné konkrétnosti, neposkytuje žádného poučení, nevrhá žádného 

světla. Co se nazývá abstrakcí, znamená, že se vybere některá její fáze, protože se hodí ku pomoci při 

postihování čehosi jiného. Vzata o sobě, jest mrzáckým zlomkem, chabou náhražkou za živoucí 

celek, ze kterého je vyňata. Ale hledí-li se na ni účelově (teleologicky) neboli prakticky, zastupuje 

jediný způsob, kterým se jedna zkušenost může státi cennou pro jinou zkušenost, – jediný způsob, 

kterým se může zajistiti jaké osvícení. Co se nazývá klamným nebo vadným abstrakcionismem, 

znamená, že se zapomnělo, jakou funkci ten odtržený zlomek má, a té že se nedbá, takže se ten 

zlomek cení jenom pro sebe, jako by byl čímsi vyšším nežli to kalné a nespořádané konkrétno, ze 

kterého byl vyždímán. Hledí-li se na ni podle její funkce, nikoli strukturově a staticky, abstrakce 

znamená, že se cosi vydobylo z jedné zkušenosti, aby se to mohlo přenésti do druhé. Abstrakce, toť 

vyproštění. Čím teoretičtější, čím abstraktnější jest ta která abstrakce, anebo čím vzdálenější jest od 

čehokoli, co se zakouší ve své konkrétnosti, tím lépe se hodí k jednání se kteroukoli z nekonečné 

rozmanitosti věcí, jež se snad vyskytnou později. Starověká matematika a fysika byly mnohem bližší 

hrubé konkrétní zkušenosti nežli je matematika a fysika novodobá. Z téhož důvodu právě byly méně 

schopny skýtati jakékoli proniknutí a kontrolu takových konkrétností, jaké se objevují v nových a 

nečekaných tvarech. 

Abstrakce a generalizace se vždycky uznávaly za blízce příbuzné. Lze snad říci, že jsou 

zápornou a kladnou stránkou téže funkce. Abstrakce uvolňuje některého činitele, aby se ho mohlo 

užívati. Generalizace jest to užití.2 Ona převádí a rozpíná. Jest vždy v kterémsi smyslu skokem do 

tmy; jest dobrodružstvím. Nemůže býti žádného zajištění už napřed, že co se vyjme z jednoho 

konkrétna, bude se moci plodně roztáhnouti na jiný jednotlivý případ. Ježto jsou ty druhé případy 

jednotlivé a konkrétní, jsou nutně sobě nepodobny. Rys létání jest vyňat z konkrétního ptáka. Tato 

abstrakce se potom přenáší na kyj, i očekává se, hledíc k použití té jakosti, že bude míti i některé jiné 

z rysů ptačích. Tento všední případ naznačuje podstatu zobecňování a také příkladmo ukazuje 

                                                 
1 „Rozumové myšlení závisí na abstrakci neboli vybíravé pozornosti, neboť usuzování závisí na způsobilosti zacházeti s 
vyňatou jakostí nebo relací jaiko s ukázkou nebo typickou instancí.“ (Cyclop. Ed. I. 14.) 
2 „Abstrakce existuje k vůli výslednému zobecnění“. (Cyclop. Educat. L 14.) 
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riskantnost toho postupu. Jím se přenáší, roztahuje, aplikuje výsledek kterési dřívější zkušenosti na 

přijetí a vysvětlení zkušenosti nové. Deduktivní pochody vymezují, ohraničují, tříbí a uspořádávají 

taková ponětí, kterými se tento obohacující a směr udávající výkon provádí, avšak nemohou, třebas 

byly sebedokonalejší, ručiti za výsledek. 

Pragmatická hodnota organizace se tak očividně uplatňuje v soudobém životě, že se ani nezdá 

nutno zdržovat se nástrojovou významností klasifikace a systemizace. Když se popřelo, že by 

existence jakostních a pevných specií byla svrchovaným předmětem vědomostí, pokládalo se třídění 

často, obzvláště ve škole empirické, za pouhou jazykovědnou vymyšlenost. Bylo pohodlné pro 

paměť a sdělování míti slova, kterými se shrnuje množství zvláštnin. Předpokládalo se, že třídy 

existují jedině v řeči. Později se ideje uznávaly za tertium quid mezi věcmi a slovy. Třídám byla 

ponechána existence v mysli jako věcem čistě mentálním. Kritické naladění empirismu se tu vidí na 

pěkném příkladě. Přikládati třídám jakoukoli objektivnost bylo povzbuzovati víra ve věčné specie a 

skryté esence a posilovati zbroj úpadkové a nežádoucí vědy – jakéž hledisko dobře znázorňuje 

Locke. Obecné ideje jsou užitečny tím, že ušetří námahy, že jsme jimi s to, abychom osobité 

zkušenosti zhušťovali ve prostší a nositelnější svazky, a že usnadňují ztotožňovati nová pozorování. 

Potud byl nominalism a konceptualism – teorie, že druhy existují toliko ve slovech a v ideách 

– na správné stopě. Kladl váhu na teleologický ráz soustav a klasifikací, že existují pro úspornost a 

účinnost při dosahování cílů. Ale tato pravda se zvrátila ve klamný pojem, protože se popírala anebo 

zanedbávala činná a dělná stránka zkušenosti. Konkrétní věci mají svoje způsoby, jak působí, – tolik 

způsobů působení, v kolika bodech na sebe vzájemně působí s jinými věcmi. Jedna věc je necitelná, 

neodpovídající, netečná u přítomnosti některých jiných věcí; jest čilá, dychtivá a výbojná, hledíc k 

jiným věcem; v dalším případě je vnímavá, učelivá. Nuže, rozličné způsoby chování, přes to, že jsou 

nekonečně rozmanité, mohou se tříditi dohromady, hledíc ke společné vztažnosti k nějakému cíli. 

Žádný rozumný člověk se nepokouší dělati všecko. Má určité hlavní zájmy a vůdčí cíle, kterými své 

chování udržuje důsledným a účinlivým. Míti cíl, toť obmezovati, vybírati, soustřeďovati, 

seskupovati. Takto je opatřena základna pro výběr a organizování věcí podle toho, v jakém poměru 

jsou způsoby jejich působnosti ku poponášení nějaké snahy. Různě budou seskupovati třešňové 

stromy dřevaři, zahradníci, umělci, vědcové a vtipálci. Ku provádění různých účelů jsou důležitý 

různé způsoby působení a zpětného působení se strany stromů. Každé třídění může býti stejně dobré, 

nespouští-li se s mysli různost cílů. 

Nicméně jest i ryzí objektivní standarta pro to, jak dobré jsou speciální klasifikace. Jedna 

bude prospěšná nábytkářovi pro jeho účel, kdežto druhá bude ho másti. Jedno třídění pomůže 

botanikovi plodně prováděti botanická zkoumání a jiné ho bude zdržovati a plésti. Teleologická 

teorie třídění nás tudíž ještě neodsuzuje k ponětí, že by třídy byly čistě slovní anebo čistě mentální. 

Organizace není o nic více čistě nominální nebo mentální v žádném umění, včítajíc mezi ně i umění 

bádací, nežli je takovou v nějakém odborném skladišti anebo v železniční soustavě. Nutnost výkonu 

dodává objektivní sudítka. Věci se musí roztřiďovati a pořádati tak, aby jejich seskupení 

podporovalo úspěšné jednání za tím kterým cílem. Pohodlnost, úspornost a výkonnost jsou základny 

třídění, ale tyto věci se neomezují na slovní sdělování s jinými, ani na vnitřní vědomí; týkají se 

objektivního jednání. Jejich účinek se musí projeviti ve světě. 

Zároveň však třídění není pouhým přepisem ani duplikátem jakési hotové a odbyté úpravy, 

která by už napřed existovala v přírodě. Jest spíše rejstříkem zbraní na dobývání budoucna a 
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neznáma. K úspěchu je třeba, aby se podrobnosti minulých poznatků převedly z holých faktů na 

významy, čím méně jich, čím jednodušších a rozsáhlejších, tím lépe. Musí býti dosti široké svým 

rozsahem, aby se jimi zkoumání připravilo zápoliti s jakýmkoli jevem, sebenečekanějším. Musí býti 

uspořádány tak, aby v sebe nepřesahovaly, neboť jinak, jakmile se jich použije na nové děje, zasahují 

rušivě a působí zmatek. Aby se jednání s ohromnou rozmanitostí příběhů, jaké se naskýtají, dalo 

hladce a pohyby úspornými, musíme býti s to, abychom se pohybovali hbitě a odhodlaně od jednoho 

útočného nástroje ke druhému. Jinými slovy: naše rozmanité třídy a druhy se musí samy utříditi v 

stupňové řadě od hlavnějších ke specifičtějším. Musí nejenom býti různé ulice, nýbrž se musí založiti 

ty ulice i se zřetelem k usnadnění přechodu ze kterékoli z nich do druhé. Tříděním se z divoké spleti 

uliček ve skutečnosti stává pěkně uspořádaná soustava silnic, podporující dopravu a sdělování při 

výzkumech. Jakmile se začnou starati lidé o budoucnost a chystati se napřed, jak by se s ní střetli 

účinně a příznivě, úkony deduktivní a jejich výsledky získávají na důležitosti. V každém praktickém 

podnikání se musí vyráběti statky, a cokoli vylučuje plýtvání s materiálem, jakož i napomáhá 

výrobní úspornosti a vydatnosti, to je drahocenné. 

Málo času zbývá na pohovoření o tom, jaký výklad podává o přirozené povaze pravdy logika 

typu pokusného a funkcionálního. Není toho třeba tolik želeti, protože tento výklad cele vyplývá jako 

poučka z přirozené povahy myšlení a idejí. Je-li pochopen názor, jaký chováme o této povaze, 

vyplývá z toho i to ponětí pravdy jako samozřejmost. Nebyl-li by však pochopen, nutně bude 

matoucí i jakýkoli pokus podati tu teorii pravdy a ta teorie sama se bude zdáti svévolná a bláhová. 

Jestliže jsou ideje, významy, ponětí, pojmy, teorie, soustavy, nástrojově pomocné k činné 

reorganizaci daného prostředí, k odstranění některého specifického svízele a rozpaků, potom zkouška 

jejich platnosti a hodnoty záleží v plnění této práce. Daří-li se jim jejich úkol, jsou spolehlivé, 

správné, platné, dobré a pravdivé. Jestliže se jimi zmatek nevyjasní, závady nevyloučí, jestliže se 

jimi zvětšuje zmatek, nejistota a zlo, když se jedná podle nich, potom jsou klamné. Potvrzení, 

posílení, ověření záleží v účincích, v následcích. Pěkné je, co pěkně působí. Podle jejich plodů 

poznáte je. To, co nás pravdivě vede, jest pravdivé – dokázaná způsobilost k takovému vedení je 

navlas to, co se míní pravdou. Příslovce „opravdu“ je základnější nežli přídavné jméno pravdivý 

anebo podstatné jméno pravda. Příslovce vyjadřuje způsob, nějaký modus jednání. Nuže, idea nebo 

ponětí jest nárokem nebo příkazem nebo plánem jednati na určitý způsob jakožto způsob, kterým se 

dojde k vyjasnění specifické situace. Když se podle toho nároku nebo zamanutí nebo plánu jedná, on 

nás vede správně anebo klamně; vede nás k našemu cíli anebo pryč od něho. Jeho činná, dynamická 

funkce jest vše, co je na něm důležité; a v kvalitě činnosti, jakou navozuje, záleží všecka jeho pravda 

a klamnost. Hypotéza, která účinkuje, jest hypotéza pravdivá; a pravda jest abstraktní podstatné 

jméno, jehož se používá na sbírku případů – aktuálních, předvídaných a žádaných, kterým se dostává 

potvrzení v jejich dílech a následcích. 

Cena tohoto ponětí pravdy závisí tak úplně na správnosti předcházejícího výkladu o myšlení, 

že bude prospěšnější uvážiti, proč to ponětí vzbuzuje nelibost, nežli vykládati je pro ně samo. 

Částečný důvod, proč vzbudilo tolik pohoršení, jest nepochybně jeho novota a nedokonalost jeho 

vyjádření. Až příliš často, na příklad, když si byla pravda myšlena jako uspokojení, pomýšlelo se při 

tom pouze na citové uspokojení, na soukromé pohodlí, na ukojení čistě osobní potřeby. Ale 

uspokojení, o které jde, znamená uspokojení potřeb a podmínek problému, ze kterého povstává ta 

idea, ten záměr a ta metoda jednání. To uspokojení zahrnuje v sobě podmínky veřejné a objektivní. 
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Nelze s ním manipulovati podle rozmaru nebo osobní idiosynkracie. Dále, když se pravda vymezí 

jako užitečnost, často se myslí, jako by to znamenalo užitečnost ku kterémusi čistě osobnímu cíli, k 

jakémusi prospěchu, jaký si určitý jednotlivec zamanul. Ponětí pravdy, které ji činí pouhým 

nástrojem soukromé ctižádosti a rozpínavosti, jest tak odporné, že je ku podivu, jak mohli kritikové 

takový pojem přičítati lidem zdravého rozumu. Fakticky pravda jakožto užitečnost znamená 

prokazování služeb zrovna jen tím příspěvkem k reorganizaci zkušenosti, jaký si ta idea nebo teorie 

osobuje, že je schopna učiniti. Prospěšnost silnice neměří se tím, jakou měrou se hodí pro účely 

nějakého loupežníka. Měří se tím, zdali aktuálně funguje jakožto silnice, jako prostředek pohodlné a 

zdatné veřejné dopravy a komunikace. A tak se to má i s upotřebitelností nějaké ideje nebo hypotézy 

jakožto měřítkem její pravdy. 

Odvracejíce se od takových spíše povrchních nedorozumění nalézáme, tuším, hlavní  

překážku vadící přijetí tohoto pojmu pravdy v jakési pozůstalosti z klasické tradice, jež se tak 

hluboko vsákla do lidské mysli. Právě tou měrou, jak se existence dělí na dvě říše, jednu vyšší říši 

dokonalého jsoucna a druhou nižší říši zdánlivé, jevové, nedostatečné skutečnosti, tak si lidé myslí i 

pravdu a klam jako ustálené, pohotové, statické vlastnosti věcí samých. Svrchovaná Skutečnost je 

pravé Jsoucno; nižší a nedokonalá skutečnost je jsoucno klamné. Činit' si nároky na skutečnost, 

kterých nemůže prosaditi jest šalebná, podvodná, z jádra nehodná důvěry a víry. Přesvědčení nejsou 

klamná proto, že nás zavádějí; nejsou pochybenými způsoby myšlení. Jsou klamná proto, že se 

přiznávají a přichylují ku klamným existencím nebo subsistencím. Jiné pojmy jsou pravdivé, protože 

mají co činiti s pravým Jsoucnem, s plnou a nejzazší Skutečností. Takový pojem vězí kdesi v záhlaví 

každému, kdo si osvojil, třebaže sebe nepříměji, tradici starověkou a středověkou. Proti tomuto 

názoru však pragmatické ponětí pravdy zhurta brojí a nemožnost smíru nebo narovnáni jest, tuším, 

příčina, pro kterou novější teorie vyvolala takové zděšení. 

V tomto kontrastě však záleží důležitost nové teorie právě tak, jako nevědomý odpor proti 

jejímu přijetí. Starší ponětí dopracovalo se prakticky ztotožnění pravdy s autoritativním dogmatem. 

Společnost, která si hlavně váží pořádku, která nalézá růst trapným a změnu rušivou, nevyhnutelně se 

shání po ustáleném souboru vyšších pravd, na které by se mohla spolehnouti. Ohlíží se nazad, na cosi 

již existujícího, aby v tom nalézala zdroj a sankci pravdy. Hledá jistotu za sebou, opírajíc se o to 

předchozí, dřívější, původní, apriorní. Myšlenka hleděti vpřed k tomu, co z věcí vzejde, k 

následkům, plodí neklid a strach. Vyrušuje z pocitu klidu, který tkví na ideách ustálené Pravdy již 

existující. Klade na nás těžké břímě odpovědnosti, abychom pátrali, neúnavně pozorovali, svědomitě 

rozvíjeli hypotézy a důkladně je zkoušeli. Ve věcech fysických se ponenáhlu stalo zvykem u každé 

specifické víry ztotožňovati pravdivé s ověřeným. Ale ještě se váhá uznati důsledek tohoto 

ztotožnění a vyvoditi z něho definici pravdy. Neboť podle jména se sice projevuje na všech místech 

shoda v tom, že definice musí tryskati z konkrétních a specifických případů spíše, nežli býti 

vynalézány v povětří a na zvláštniny přikládány; avšak je podivná neochota jednati podle té maximy 

při vymezování pravdy. Zobecní-li se uznání, že pravdivo znamená to, co je ověřené, a neznamená 

nic jiného, ukládá se tím odpovědnost lidem, aby se vzdali politických a mravních dogmat a 

podrobili i svoje nejhýčkanější předsudky zkoušce následků. Taková změna zahrnuje v sobě velkou 

změnu v sídle auktority a v metodách rozhodování ve společnosti. Některé z nich, jakožto první 

plody novější logiky, budou předmětem úvah v přednáškách následujících. 


