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Úvod k práci

Bertrand Russell (1872 - 1970) a Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951) patří bezesporu mezi
nejvýznamnější myslitele 20. století. V této práci se chci zaměřit na období jejich vzájemné
spolupráce na Cambridge, které vyvrcholilo na přelomu jara a léta roku 1913, kdy Wittgenstein
vyvrací Russellovi koncepci, kterou hájil více než tři léta a kterou zamýšlel učinit zásadní průlom
v epistemologii (pro Russella tradičně namířený proti idealistické filosofii). V roce 1911, kdy u
něj Wittgenstein začíná studovat logiku netuší, že to nebude on, kdo udělá onen průlom, ale jeho
mladý žák. O tom, co se událo v roce 1913 píše N. Griffin:

Wittgensteinovy námitky proti multiple-relation theory of judgment byly pouze částí
podstatně širšího útoku na Russellovu filosofii logiky. Nicméně, byly klíčovou
součástí tohoto útoku a zanechaly známku na pozdějších filosofických koncepcích
obou mužů. Mnoho rysů Wittgensteinovo logického atomismu se poprvé objevilo v
tomto konfliktu, mnoho rysů Russellova logického atomismu bylo snahou opravit
škody, které Wittgenstein způsobil.  

Ona „multiple-relation theory of judgment“ je teorie soudu, která byla jádrem Russellovy
tehdejší epistemologie. A byla to tato doktrína, kterou Russellův mladý žák pronikavým
způsobem napadl a v konečném důsledku vyvrátil. 

Bádání o tomto významném momentu ve filosofickém vývoji obou myslitelů není zajímavé jen
z hlediska filosofického, ale také z hlediska lidského. Russellovi se stalo - aniž by to sám čekal -
to, co je možná noční můrou každého učitele, ale také to, co si každý poctivý učitel musí přát.
Totiž překonal jej jeho vlastní žák. A z tohoto úhlu pohledu bych chtěl nikoli vychvalovat
Wittgensteina, jak je to dnes populární u mnoha autorů, ale především bych touto prací rád ocenil
Russella, jehož trpělivost s často arogantním a necitlivým stylem jeho mladého žáka je vzorem,
kterému je potřeba vzdát hold. 

Možná i z tohoto důvodu je tato práce více o Russellovi, než o Wittgensteinovi. Do filosofické
problematiky týkající se onoho sporu vstoupíme skrze Russellovu esej On the nature of truth and
falsehood z roku 1910. Tuto esej jsem si vybral, protože zde nacházíme důvody pro přijetí teorie,
kterou Wittgenstein vyvrátil. Russellovu teorii soudu z let 1910-13 chci v této práci studovat ze
dvou perspektiv: (a) chci vyložit důvody pro její přijetí; (b) chci vyložit důvody, které Russella
donutily tuto koncepci v roce 1913 opustit. Tím bych rád kompenzoval nedostatek v sekundární
literatuře, kde je pravidlem věnovat výkladu Russellovy teorie v poměru k výkladu
Wittgensteinovy kritiky málo prostoru.

Práce se dělí na tři kapitoly: I. kapitola tematizuje Russellovy důvody pro přijetí MRTJ, II.
kapitola se zabývá výhradně výkladem této teorie a ve III. kapitole si podrobně projdeme
problémy, se kterými se tato teorie potýkala, z nichž nejvýznamnější a rozhodující byl problém,
na který poukázal mladý Wittgenstein. Mým vlastním přínosem je - kromě toho, že se pokouším
Russellovy argumenty rozvíjet a ukazovat je v širších perspektivách - hlavně interpretace
Wittgensteinova argumentu, kde navazuji na Griffina. Cíl této práce bude splněn tehdy, když se
podaří představit takovou interpretaci, která doloží, že MRTJ, přestože byla motivována
legitimními filosofickými důvody, je neudržitelnou teorií. Po přečtení této práce, nakolik čtenář
bude schopen přehlédnout celou její problematiku v celkovosti, by měl vyvstát kontrast „pro a
proti“, ve kterém Russellova teorie byla zasazena. 
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Co se týče metody, záměrem je aby byl výklad spíše matematizující, tzn. aby šel od základních
tvrzení (axiomů) postupně k tvrzením, které ze základního definování teorie vyplývají, a to třeba
i v širších filosofických souvislostech – např. pokusím se srovnávat s Fregem, anebo upozornit,
že dotyčná doktrína souvisí s nějakým tradičním konceptem. Protože samotný výklad je většinou
spíše detailní a věcný než přehledový a historicky orientovaný, rozhodl jsem se každou z kapitol
uvést krátkým úvodem, kde tuto mezeru doplním, případně, nakolik to je možné, pokouším se
tuto mezeru doplnit v úvodu jednotlivých sekcí.
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I. kapitola
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Úvod k I. kapitole

V roce 1910 otevírá Russell esejí On the Nature of Truth and Falsehood polemiku
kriticky se obracející vůči filosofické pozici, kterou tento myslitel hájil na přelomu 19. a
20. století spolu s G. E. Moorem. Moore ve svém raném díle kritizuje Kantův idealismus,
Russell navazující na tuto kritiku napadá Fregovu sémantiku, která je podle něj vystavěna
na idealistických základech. 

Russellova/Moorova raná filosofická pozice, kterou bychom mohli nazvat
propozicionálním realismem, je pro nás stěžejní proto, že na základě její kritiky Russell
v roce 1910 dospívá k tzv. multiple-relation theory of judgment, tedy k teorii, která se
stane předmětem kritiky mladého Wittgensteina. N. Griffin, jeden z předních
komentátorů Russellova a Wittgensteinova díla, si v úvodu svého článku stěžuje, že
MRTJ je brána jako kuriozita, slepá ulička ve filosofickém bádání spíše než jako teorie, o
které lze seriózně uvažovat. Griffinův článek se stal velmi vlivným (bere jej v úvahu
téměř každý další komentátor, který spor mezi Russellem a mladým Wittgensteinem
tematizuje) a ono nepříznivé povědomí vůči MRTJ nepochybně změnil. Jestliže chceme
přistoupit k rekonstrukci kryptické argumentace mladého Wittgensteina svědomitě,
Griffinovo napomenutí bychom měli vzít v úvahu a dát si pozor, abychom se vyvarovali
podceňování předmětu Wittgensteinovy kritiky, tedy Russellovy multiple-relation theory.

Uvědomme si, že na jedné straně stojí Wittgensteinův možná fatální argument proti této
teorii, avšak na druhé straně také vážné filosofické důvody, na jejichž základě Russell
tuto teorii zastával. Abychom dokázali Russellovu teorii ocenit, vracíme se v první části
této práce do období, kdy filosofická kariéra byla Wittgensteinovi ještě velice vzdálená.
Konkrétně se jedná o rok 1903, tedy rok vydání Russellových Principles of Mathematics
(v té době Wittgenstein nastupuje jako 14letý do Realschule v Linci; G.E. Moore vydává
slavný článek The Refutation of idealism). Úkolem v první kapitoly je nejprve
propozicionální realismus představit. Dále si důkladně osvojíme argumentaci, kterou
Russell předkládá v eseji z roku 1910 a která činí propozicionální realismus natolik
problematický, že tuto koncepci opouští.

1. Russellova teorie propozice z roku 1903
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Problém, který Russell uvádí v ONTF, je položen na základě tzv. teze o intencionalitě,
jak tuto tezi nazývá ve svém komentáři Griffin:

V každém kognitivním aktu, jako např. věření, pochybování, nevěření,
uchopování, vnímání či představování, má mysl objekty jiné než je ona sama,
vůči kterým stojí v některé z oněch mnoha [kognitivních, MS] relací  …
Soudy (judgments) se také skládají z relací mysli k objektům. 

Každý kognitivní akt je relace mezi myslí a jednou či více mimo-mentálními entitami.
Russell v ONTF rozlišuje mezi dvěma vzájemně se vylučujícími přístupy, které vysvětlují
kognitivní relaci v případě aktu souzení. První z nich, kritizovaná teorie, je připsána
Meinongovi, ale především jde o koncepci, kterou zastával sám Russell v Principles.
V základě této teorie spočívá teze, že akt souzení je binární relace mezi myslí a
souzeným objektem (propozice, fakt, objektiv):

Pojem propozice můžeme uvažovat ve třech aspektech. Nejprve epistemologický aspekt:
Akt souzení je přímé uchopení propozice. Druhý aspekt je ontologický: Propozice,
nakolik je chápána jako objekt, k němuž se vztahuje mysl jako k něčemu „jinému než je
ona sama“, je mimo-mentální, zcela ne-subjektivní a také primárně mimo-jazyková
entita. V Principles se hovoří o propozicích takto:

Každé slovo má nějaký význam (meaning) jednoduše tak, že je symbolem,
který zastupuje cosi jiného, než je ono samo. Ale propozice, pokud se
nestane, že má jazykový charakter, nesestává ze slov: obsahuje v sobě ty
entity, které jsou indikovány pomocí slov.

Tento bod je klíčový pro pochopení anti-psychologistického a anti-idealistického náboje
Russellovy/Moorovy rané filosofie. Intencionální akty jakožto předmět psychologického
zkoumání jsou odděleny analýzou od intencionálních objektů (propozic) a teprve tyto
objekty samotné a jejich struktura zajímá logika-filosofa. Logiku chápal Russell v této
době jako studium struktury propozic.

1.1 Sémantická role propozic

Třetím aspektem propozic je jejich sémantická role: v citaci výše Russell tvrdí, že
propozice obsahuje „entity, které jsou indikované pomocí slov“; tyto entity nazývá
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výrazem „termy“ (terms). Oznamovací věty jsou komplexy slov-symbolů a propozice
nebo fakty jakožto komplexy termů jsou jejich sémantickým korelátem. Toto tvrzení
můžeme nalézt v notoricky citované pasáži z dopisu, který Russell zaslal v roce 1904
Fregovi, kde napadá dualistickou povahu jeho sémantiky:

Věřím, že, navzdory všem svým sněhovým pláním, Mont Blanc samotný je
komponentou toho, co je tvrzeno v propozici „Mont Blanc je více než 4000 metrů
vysoký.“ To, co je tvrzeno, není myšlenka, neboť ta je privátní a psychologickou
záležitostí: předmětem aktu tvrzení je objekt našeho myšlení, a tím je dle mého
názoru jistý komplex (řekněme nějaká objektivní propozice), ve kterém figuruje
Mont Blanc sám jako komponenta. 

Tato pasáž je pro nás cenná hned ze dvou důvodů. Nejprve proto, že na ní můžeme vidět,
že Russell nazývá oznamovací věty také propozicemi; při prvním čtení by se chtělo říci
namísto Russellovo formulace toto: „ … komponentou toho, co je tvrzeno v oznamovací
větě Mont Blanc je …“. Tento problém nás vrací k citaci z Principles výše – k tezi, že
propozice mohou mít jazykový charakter. Propozice nejsou mimo-jazykovými
absolutně, ale jsou takovými primárně. Pro raného Russella jsou oznamovací věty fakty
mezi fakty, to znamená: stejně jako to, co je tvrzeno oznamovací větou, tak i to, čím
tvrzení vyjadřujeme, tj. oznamovací věta sama je faktem; subjekt může poskládat vybrané
symboly, ať už psaná či mluvená slova, aby odkázal na nějakou propozici – komplex
těchto symbolů sám je ale také propozice, a to zvláštní druh propozice, jejíž funkce
spočívá v referenci k jiné propozici. Zdůraznění tohoto rysu propozicionalismu raného
Russella je důležité, neboť Wittgenstein v NL tento vhled akceptuje. Předpoklad, že
oznamovací věty jakožto zapsané či vyslovené symboly jsou fakty stejně jako to, k čemu
odkazují, Wittgensteinovi umožnil později formulovat tzv. obrázkovou teorii. 

Druhý důvod, který činí pasáž citovanou výše podstatnou, je skutečnost, že výstižně
zachycuje filosofický spor mezi raným Russellem a Fregem. Tématem polemiky je
otázka, jak chápat vztah mezi větou a realitou. Co je sémantickým korelátem oznamovací
věty? Pro Frega každá oznamovací věta (a) vyjadřuje myšlenku (něm. Gedanke, angl.
thought) a (b) referuje ke své pravdivostní hodnotě, přičemž myšlenka dané věty funguje
analogicky ke smyslu (Sinn) vlastního jména (či deskripce), pravdivostní hodnota
analogicky k jeho významu (Bedeutung), tzn. myšlenka je způsobem danosti (Art des
Gegebenseins) významu, tj. pravdivostní hodnoty věty, kterou klademe. 
Myšlenka (Gedanke) je dle Frega to, co je oznamovací větou vyjadřováno. V tomto bodě
Russell oponuje: „předmětem aktu tvrzení je … jistý komplex“, nikoli však komplex
subjektivního rázu, nýbrž tvrdý fakt čili objektivní propozice – objektivní v tom smyslu,
že jde o něco, s čím je sice mysl v kognitivní relaci, avšak co je něco jiného než tato
mysl. Dle Russella jsou tedy myšlenky cosi privátního. To může být bráno za hrubé
nepochopení Fregovy epistemologické koncepce. Když Frege v článku Über Sinn und
Bedeutung   vysvětluje co míní smyslem (Sinn), dává si záležet, aby odlišil
intersubjektivní smysl od zcela privátního a jedinečného momentu poznání, který
nazývá představou či názorem (něm. Vorstellung/Anschauung, angl. idea). Zdá se tedy, že
Russell je sveden Fregovým termínem „myšlenka“ a mylně jej interpretuje jako termín
označující psychický akt, který probíhá v mysli tvrdícího. 
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1.1 Fregova sémantika vs. Russellův/Moorův propozicionalismus

Kdo takto kritizuje Russella, nepochopil, jaký pojem subjektivity Russell myšlenkám
přikládá, a co tedy odmítá. Problémem není, že Russell nečetl Frega poctivě a podsouvá
mu něco, co netvrdí. Jde spíše o to, že koncepce jazyka těchto myslitelů je natolik
odlišná, že jejich vzájemné porozumění bylo stěží myslitelné. Frege se diví nad
Russellovu tvrzení, že sémantickým korelátem dané věty je Mont Blanc se všemi svými
sněhovými pláněmi, Russell zase, že podle Frega je sémantickým korelátem věty způsob
danosti její pravdivostní hodnoty a nikoli fakt, o kterém je řeč. Fregova kategorie smyslu
a pojem intersubjektivity je Russellovi, silně ovlivněnému Moorem, zcela cizí. Rozdíl
mezi přístupy obou myslitelů ilustruje Coffův komentář:

Zhruba řečeno, Russellův sémantický koncept kolem roku 1900, je to, co zůstane
z Fregovy sémantiky, rozpustíme-li doménu smyslu a doménu významu
rozšíříme přirozeným způsobem. Zatímco Fregův sémantický dualismus asociuje
s každou gramatickou jednotkou dva odlišné sémantické elementy, Russell …
asociuje jediný sémantický objekt s každou gramatickou jednotkou …

Russellův koncept jazyka je značně jednodušší: každé oznamovací větě odpovídá jeden
jediný objekt, a tím propozice. Zprostředkující role Fregova smyslu a sémantický
dualismus s tím spjatý znamenal pro Russella reminiscenci na idealistické chápání
zkušenosti, která je subjektivní prezentací toho, jak se mají věci o sobě. Když Russell
vyčítá Fregovi, že Gedanken jsou cosi privátního, není to tak, že by si pletl smysl a
jedinečný moment poznání, který Frege nazývá představou či názorem, ale napadá ideu
prostředkovanosti, která podle něj do sémantiky nepatří - uvidíme ale, že s přijetím MRTJ
se toto Russellovo stanovisko ještě změní. 
Odlišnost mezi Fregovou sémantikou a Russellovým propozicionalismem se projeví ještě
více, zeptáme-li se, jak tito dva myslitelé vysvětlují pojem pravdy. Zatímco pro Frega je
pravda významem (Bedeutung) věty, který je determinován její myšlenkou, Russell
přijímá Moorovu tezi, že pravda figuruje jako jeden z konstituentů dané propozice: je-li
věta pravdivá, pak jeden z konstituentů propozice, k níž věta referuje, je pravda (či
existence) jako term; je-li věta nepravdivá, tento specifický term v propozici schází. Na
toto téma naváži hned v následující sekci, neboť se úzce týká slabiny, kterou Russell této
své rané filosofické koncepci vytýká. 

1.2 Problémy Russellova propozicionalismu

Russellův propozicionalismus z Principles se stal terčem kritiky v již zmíněné eseji
z roku 1910. Tuto kritiku v následujícím podrobně vyložím. Tím však tuto filosofickou
koncepci zcela neopustíme, neboť v druhé části uvidíme, že v souvislosti s MRTJ se tato
teorie ukáže jako model vhodný pro percepci. Nyní se ale přesuňme do roku 1910, kdy je
propozicionalismus oficiálně odmítnut.
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Jak napovídá název ONTF, jejím tématem je pátrání po přirozenosti pravdy a nepravdy,
Russell si klade tento cíl:

Přeji si vyjmout tento pojem [pravdy, MS] z mnoha irelevantních aspektů, ve
kterých je běžně zasazen, když jej používáme, a vyzdvihnout zřetelně před
naší mysl ten abstraktní protiklad, na kterém se distinkce pravdy a nepravdy
zakládá.  

Předeslal jsem na začátku, že ústřední problém tkví v tezi o intencionalitě. Ptali jsme se,
jaký typ relace akt souzení je, a víme, že teorie propozice raného Russella pracuje se
souzením jako s binární relací. Tématem ONTF je tedy souvislost mezi teorií soudu a
teorií pravdy: Russellova obhajoba MRTJ v dotyčné eseji je postavena na argumentu, že
rozumíme-li relaci souzení jako binární, vyplývá z toho pro koncepci pravdy nepřijatelný
důsledek: „abstraktní protiklad, na kterém je distinkce pravdy a nepravdy založena“ v této
teorii nelze explikovat. 

1.21 Teorie pravdy v Russellově raném propozicionalismu

Co se týče faktů, soudů o faktech a oznamovacích vět o faktech, role nosiče pravdivosti
(truth-bearer) náleží z této triády faktům, tedy propozicím, tzn. pravdivost/nepravdivost,
která je připisována soudům či větám, je odvozena od pravdivosti/nepravdivosti, kterou
připisujeme propozicím, na které odkazujeme:

… distinkce pravdy a nepravdy aplikovaná na soudy je odvozená z distinkce
pravdy a nepravdy aplikované na předměty soudů.

Například tvrzení „Karel I zemřel na popravišti“ analyzujeme do relace mezi
soudící-myslí a propozicí „smrt Karla I. na popravišti“ či „že Karel I. zemřel na
popravišti“.    Jakožto součást reality tuto propozici „můžeme chápat jako předmět
(objective) soudu >Karel I. zemřel na popravišti.<“  V analýze pravdivých soudů je tento
pohled na věc zcela plausibilní, ale problém nastane při snaze vysvětlit, v čem spočívá
nepravdivost nepravdivých soudů. Uvažujme tvrzení „Karel I. zemřel ve své posteli“;
chtělo by se říci, že toto tvrzení je nepravdivé protože se nic takového nikdy neodehrálo a
takový fakt zkrátka neexistuje. Usoudíme-li ale, že neexistuje žádná propozice, která by
byla předmětem nepravdivého tvrzení výše, pak musíme souhlasit, že nepravdivé soudy
nemají žádné objekty a tedy teze o intencionalitě neplatí:

Mohli bychom uvažovat, že bychom mohli říci, že pravdivé soudy mají objekty
(objectives), zatímco nepravdivé nemají. S novou definicí objektů [Rozuměj:
propozic, MS] by se tento pohled mohl stát udržitelným, ale udržitelný není, dokud
se přidržujeme teze, že soud je relace mezi myslí a nějakým objektem. Protože jistě
existují nepravdivé soudy a relace nemůže být relací k ničemu, tento pohled [, že
souzení je binární relace mezi myslí a nějakým objektem, MS], nás zavazuje
připustit, že nepravdivé soudy, stejně jako ty pravdivé, mají objekty.
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K závěru, že v rámci Russellova raného propozicionalismu je třeba připustit, že nepravdy
mají objekty, ke kterým odkazují, dle mého názoru, vede ještě další daleko podstatnější,
sémantický důvod. Podle raného Russella není relace reference mezi větou a propozicí
ničím prostředkována, tedy jestliže bychom přijali předpoklad, že nepravdy k ničemu
neodkazují, nepravdivé věty by postrádaly naprosto jakýkoli sémantický korelát. To by
mělo pro Russellův propozicionalismus fatální následek: je-li oznamovací věta jako
vyslovený či zapsaný symbol specifický typ propozice, jejíž funkce spočívá v referenci
k jiné propozici, v případě nepravd by tato funkce zmizela a nepravdivá věta by se pak
nelišila od jakéhokoli jiného faktu, např. od změti inkoustových skvrn na papíře nebo od
náhodné sekvence zvuků. Přísně vzato, v případě nepravdivých vět bychom si protiřečili,
kdybychom je stále ještě nazývali větami.

1.211 Meinonginasmus

V rámci teorie, kde soud je brán jako binární relace mezi myslí a propozicí, a sémantika
oznamovacích vět je chápána jako ničím nezprostředkovaný vztah reference k propozici,
je nutné přijmout, že nepravdy mají své objekty. Avšak nemůže jít o objekty toho typu,
kterého jsou koreláty pravd. Neboť pokud řekneme, že „Karel I. zemřel na popravišti“ je
pravdivé tvrzení, protože existuje takový fakt, a řekneme-li zároveň, že „Karel I. zemřel
ve své posteli“ je nepravdivé tvrzení, protože existuje takový fakt, stíráme rozdíl, který
chceme vysvětlit – rozdíl mezi pravdou a nepravdou. Takto se dostáváme k závěru, že
musí existovat vnitřní diference (intrinsic difference) mezi koreláty pravd a nepravd:
„Potom každý soud má svůj objekt, pravdivé soudy mají pravdivé objekty, zatímco
nepravdivé mají nepravdivé objekty.“

Teorie, která je hájena Russellem v Principles, je paradigmatickou verzí tzv.
sémantického referencialismu, jehož základním kamenem je „rozlišení mezi úrovní
reprezentace a toho, co je reprezentováno.“ Ontologický závazek k uznání existence
objektivních nepravd, který vyplývá z Russellovy teorie je tradičně v sekundární literatuře
označován termínem „meinongianismus“. Tento termín je odvozený od jména
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rakouského filosofa Alexia Meinonga, se kterým Russell vedl v počátcích první dekády
dvacátého století polemiku o povaze vztahu mezi jazykem/myšlením a realitou.
K Meinongově filosofické koncepci Russell v době Principles vzhlížel a řadu jeho názorů
přijal za své: koncept bytí popsaný v §47 a §427 této publikace a s tím spjatý pojem
termu je typicky meinongovský (uznání homérovských bohů a chimér co do bytí); výraz
„propozice“, jak je v Principles používaný, Russell chápe v ONTF retrospektivně jako
synonymní k Meinongovu výrazu „Objektiv“. Víme, že tato spřízněnost skončila, když
Russell vyvinul metodu logické analýzy jazyka, jejímž účelem bylo ukázat, že některé
symboly nedenotují, tj. neodkazují přímo na nějaký objekt a že dojem denotace u těchto
symbolů je způsoben jejich zavádějící gramatickou formou – odsud plyne Russellovo
rozlišení mezi gramatickou a logickou formou propozice. Co se týče výše popsané
sémantiky nepravdivých vět, není jisté, zda se Meinongova teorie s touto sémantikou
shoduje, jak uvádí Griffin v jednom ze svých raných komentářů k Russellově filosofii. Ať
už je Russell v tomto ztotožňování v právu či nikoli, termín „meinongianismus“ budu
používat i nadále v této práci, třebaže primárně jej chci chápat jako rys Russellova raného
propozicionalismu a teorii samotného Meinonga zde rozebírat nebudeme.



17

Výsledkem Russellovy argumentace v ONTF je závěr, že z jeho teorie z roku 1903 plyne,
že pravdivost/nepravdivost vět či soudů je odvozena z vnitřní diference mezi propozicemi
– tento rozdíl lze chápat jako rozdíl mezi pravdivými a nepravdivými propozicemi či
fakty, tzn. pravdivost/nepravdivost je primárně vlastnost faktů. Tato teze bývá opisována
i pomocí jiných termínů, které jsou převzaty z Meinongovy koncepce; říkáme, že
sémantické koreláty pravd jsou existující propozice, zatímco sémantické koreláty
nepravd jsou subsistující propozice. Subsistence je zde chápána jako slabší forma bytí.
Tuto terminologii naznačuje sám Russell, když se odkazuje na Meinonga, a explicitně ji
používá ve svém komentáři S. Read. Ve stejném smyslu se rozumí rozlišení mezi
aktuálními a možnými fakty, které Russell v ONTF také naznačuje. V následujícím
postupu práce si ukážeme spolu s Russellem, proč je tento důsledek fatální, dokonce
natolik fatální, že činí teorii, ze které vyplývá neudržitelnou. 

1.22 Neexplikovatelnost rozdílu mezi pravdou a nepravdou

Russell vznáší dvě námitky proti teorii popsané výše. Z dobrého důvodu nechám první
námitku zatím stranou a vrátím se k ní později, přistoupím rovnou k druhé, kterou Russell
představuje jako „fatálnější“. Tato námitka sestává ze dvou spolu souvisejících bodů.
Pravda/nepravda nějaké propozice, jak jsme viděli, je v teorii z Principles chápána jako
zcela nezávislá na soudící-mysli; pravda/nepravda nachází své místo v realitě jako
podstatná vlastnost každé propozice (jako existenci/subsistenci či aktualitě/možnosti lze
této vlastnosti rozumět jako určující stupeň bytí), spíše než aby byla výsledkem činnosti
soudící-mysli, která realitu uchopuje. V ONTF se nad tím Russell podivuje: „Toto je stěží
uvěřitelné: cítíme, že by ve světě nemohly být žádné nepravdy, pokud by zde nebyly
žádné mysli, které chybují.“ Předkládá intuici, že nepravda je chyba učiněná
soudící-myslí, nikoli součást konstituce souzeného. To, co je v ONTF hájeno jako
intuice, je o dva roky později v Problems of Philosophy předloženo jako jeden ze
tří požadavků na každou rozumnou teorii pravdy:

Zdá se zcela evidentním, že kdyby neexistovala žádná mínění (beliefs), nemohly by
být ani nepravdy, ani pravdy, nakolik je pravda korelativní k nepravdě.
Představíme-li si svět jakou pouhou hmotu, v takovém světě není žádné místo pro
nepravdy, a třebaže by obsahoval to, co může být nazváno jako „fakty“,
neobsahoval by žádné pravdy v tom smyslu, v jakém jsou pravdy věci téhož druhu
jako nepravdy.  

Russell v ONTF pokračuje - což je druhý bod námitky - a tvrdí, že teorie pravdy, kterou
hájil v rámci svého raného propozicionalismu „má další nedostatek, že ponechává
distin-kci pravda/nepravda neexplikovanou.“
Hájit teorii, že přirozenost pravdy a nepravdy má své místo v realitě, tj. že je nezávislá na
existenci a činnosti soudících-myslí, znamená vzdát se úkolu vysvětlit, v čem spočívá
rozdílnost mezi pravdou a nepravdou. V Principles čteme toto: „když je propozice
pravdivá, má kromě těch vlastností, které sdílí s nepravdivými propozicemi, nějakou další
vlastnost nadto …“ Jak jsem již podotkl na závěr sekce, kde jsme zběžně srovnali
sémantiku raného Russella se sémantikou Fregovou, tato teze je přejata od G. E. Moora,
jehož platonický atomismus (platonic atomism) měl tehdy na Russella velmi silný vliv.
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Podle P. Hyltona, Moore v té době zastával názor, že ten element, který pravdivé
propozice mají, zatímco nepravdivým schází, je věc nazvaná „existence“ (můžeme
hovořit také o „pravdě“ či „aktualitě“, chceme-li). Tedy, nepravdivými činí jisté
soudy/věty skutečnost, že v rámci kompozice jejich korelátu v realitě chybí ona věc –
onen specifický term, použijeme-li Russellův úzus. Z perspektivy otázky, kterou si
Russell klade v ONTF, se ale toto vysvětlení stává nedostatečným: můžeme říci, že to
není skutečná teorie pravdy, neboť distinkci mezi pravdou a nepravdou nevysvětluje, ale
požadavek na její explikaci pouze posouvá ze sféry jazyka a mysli do sféry reality.
Odpovíme-li na Russellovu otázku „V čem spočívá rozdíl mezi pravdivým a
nepravdivým soudem?“ teorií zde popsanou, můžeme otázku formulovat znovu vzhledem
k propozicím: V čem spočívá rozdíl mezi pravdivou a nepravdivou propozicí? Tuto
otázku ale podle Russella v rámci jeho raného propozicionalismu již zodpovědět nelze – 
skutečnost, že je svět „rozštěpen“ do segmentů pravd a nepravd je holé konstatování:

… je obtížné opustit názor, že pravda nebo nepravda soudu je nějak závislá na
přítomnosti nebo nepřítomnosti „korespondující“ reality nějakého typu. A
opustíme-li tento názor … budeme nuceni rozumět faktu, že objekty (objektives)
jsou dvojího druhu, pravdivé a nepravdivé, jako konečnému a již dále
neexplikovatelnému.

Russellův problém s jeho ranou koncepcí z Principles můžeme shrnout následovně: Tato
koncepce na jedné straně odporuje naší intuici, že nepravdivost soudů/vět je nějak závislá
na činnosti soudící-mysli, že kořen nepravdivosti tkví ve pochybeném souzení reality a
nikoli ve v tom, že sama realita je pochybená, na druhé straně znemožňuje rozdíl mezi
pravdou a nepravdou explikovat uspokojivým způsobem. Primitivistická teorie pravdy
není pro Russella vysvětlením, ale pouhým opisem toho, že existuje rozdíl mezi
nepravdou a nepravdou; spolu s Russellem tedy hledáme lepší teorii, která dokáže
„abstraktní protiklad pravdy a nepravdy“ podložit. 
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II. kapitola
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Úvod ke II. kapitole

Esej s názvem On the nature of truth and falsehood, ze které jsme v předchozí kapitole
bohatě čerpali, určuje jeden z přelomových okamžiků Russellovy filosofické kariéry. 
Doposud jsme vyložili negativní a problematizující část této eseje. Spolu s Russellem
jsme identifikovali slabé místo propozicionálního realismu z Principles a tuto koncepci
jsme odmítli. Zbývá pozitivní část, tedy předložit řešení problémů, s nimiž jsme se výše
potýkali. Takovým řešením se stává v roce 1910 teorie soudu, která je známá pod názvem
multiple-relation theory of judgment. 

Jak naznačuje N. Griffin, nemožnost zavést do propozicionalismu z Principles
korespondenční teorii pravdy, která by vysvětlovala distinkci pravdy a nepravdy
přirozenějším způsobem, Russella trápila již několik let před vydáním ONTF, kde byla
MRTJ poprvé oficiálně uvedena. První verze této teorie byla vznikla jako „alternativní
teorie propozice“ již v roce 1906, avšak nebyla publikována.

Dohromady vznikly v letech 1906-1913 čtyři verze MRTJ. Verze, kterou nacházíme
v ONTF je druhou. Ještě v témže roce (1910) je tato verze inkorporována do systému
symbolické logiky ve „velké knize“ (big book), jak Russell s Wittgensteinem přezdívají
v letech vzájemné spolupráce Principia Mathematica. Zde můžeme nalézt dva podstatné
aspekty Russellovy nové epistemologicko-sémantické koncepce: (a) radikálně je
předefinován pojem propozice, v jehož jádru je tvrzení, že propozice nejsou sémantické
koreláty oznamovacích vět, nýbrž tyto oznamovací věty samotné jakožto ne-úplné
symboly; (b) nová teorie soudu slouží jako epistemologická fundace teorii řádů, která je
součástí Russellovy ramifikované teorie typů.

Skutečnost, že MRTJ sloužila v Russellově a Whiteheadově symbolické logice z PM jako
epistemologická fundace teorii řádů je klíčovou částí kanonické interpretace
Wittgensteinovo argumentu proti této teorii předložené Griffinem/Sommervillem.
Problémy MRTJ se však v této kapitole zabývat nebudeme, pouze ukáži, jakým
způsobem byla tato teorie soudu s teorií řádů provázána. Cílem této kapitoly je vyložit
MRTJ jakožto odpověď na problémy propozicionálního realismu s tím, že se, pokud je to
možno, vyhneme jakékoli problematizaci této koncepce. Z tohoto důvodu omezím výklad
této kapitoly především na doktríny MRTJ, které souvisí se vztahem této teorie
k propozicinalismu z Principles,    a zároveň ponechám stranou ty doktríny, které jsou již
reakcí na její vlastní problémy, které brzy po vydání ONTF začaly vycházet najevo. 

Budu následovat Griffina a vynechám první verzi této teorie, která byla pouze jakousi
skicou. Zajímat nás zde budou výhradně druhá a třetí verze teorie. Třetí verze se nachází
ve spíše popularizujícím díle The problems of philosophy (1912). Částečně jde o vítané
rozvinutí poněkud zjednodušujícího výkladu z ONTF, teorie soudu je zasazena do širšího
kontextu Russellovy epistemologie, z části skutečně o novou verzi, byť provedená změna
je minimální – k té se dostaneme až ve III. kapitole. 
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2. Russellova teorie soudu z let 1910-1913

Problém, který Russell uvádí v ONTF, je položen na základě tzv. teze o intencionalitě:
kognitivní relace soudu není relace mysli k jednomu objektu (propozice, fakt, objektiv),
ale jde o relaci k více objektům:

Koncepce, kterou jsme dosud uvažovali, měla tu obtíž, že nás nutila buďto k tomu,
abychom připustili objektivní nepravdy, nebo že není nic, co je souzeno, soudíme-li
nepravdivě. Způsob, jak se z této obtíže dostat, tkví v tom, že připustíme, že zde
není jedna věc [jakožto předmět soudu, MS], ať už soudíme pravdivě či nepravdivě.
Když soudíme, že Karel I. zemřel na popravišti, máme před sebou více objektů,
konkrétně Karel I., umírání a popraviště. Obdobně soudíme [nepravdu, MS], že
Karel I. zemřel ve své posteli …

Subjekt se kognitivně vztahuje k entitám, které představovaly v koncepci z Principles
konstituenty propozic. I nyní, třebaže žádné propozice neexistují, jak uvidíme později,
jsou tyto entity nazývány výrazem „termy“. 

Russell tvrdí, že soud není sérií několika binárních relací mezi subjektem a termem. 
Jestliže soudíme, že Karel I. zemřel na popravišti, nejde jen o tři po sobě jdoucí relace
subjektu k daným termům. Připouští se sice, že v rámci aktu souzení tyto relace nastávají
(Russell je nazývá „být si vědom čeho“, později uvidíme, že jde o relaci obeznámenosti),
odděleně ale nestačí na vytvoření soudu:

Nic z toho, co se vztahuje [k termům, MS] Karel I., umírání a popraviště odděleně a
zvlášť (separately and severally) nevytvoří soud „Karel I. zemřel na popravišti“.
Abychom dostali tento soud, musíme mít jednu jedinou jednotu (one single unity)
mysli, Karla I., umírání a popraviště, tj. musíme mít nikoli více instancí relace mezi
dvěma termy, ale jednu instanci relace mezi více než dvěma termy.

Soud jako kognitivní relace k více termům musí být sevřen v jednotu (one single unity).
Pokud si představíme jen sled binárních relací k termům, chyběla by ta souvislost mezi
poznávanými termy, kterou požadujeme, jestliže má soud odpovídat větnému komplexu.
Pravdivostní hodnotu nemají jména „Karel I.“, „zemřel na“ a „popraviště“, ale jednotný
komplex „Karel I. zemřel na popravišti.“
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Relace, které vyžadují více než dvě reláta, se nazývají „multiple-relations“; z přirozeného
jazyka nám Russell nabízí pro příklad relace žárlivosti a být mezi („A žárlí na B kvůli C“,
„A je mezi B a C“ – obě vyžadují právě tři reláta). Soud je relací tohoto typu (vyznačeno
výše na figuře vpravo); tím má být dosažena žádaná jednota soudu. Obecně soud není
triangulární či kvadrangulární atd. relací, ale mezi třemi a více termy včetně subjektu,
proto termín „multiple-relation“. 

2.1 Zavedení další terminologie

Vyjasnili jsme si, jaký typ relace je soud podle Russella. Předně si všimněme, že soudící
subjekt není vztažen k termům stmeleným do jednoho celku (propozice), ale v MRTJ ke
každému z nich zvlášť. Přijmeme terminologii, částečně Russellovu a částečně tu, která
se obvykle užívá v sekundární literatuře.

Soudící-mysl nazýváme subjekt soudu; termy, ke kterým je vztažena, jsou objekty soudu.
Subjekt a objekty soudu dohromady nazýváme konstitenty soudu. Uvidíme, že přestože
neexistují propozice, tj. komplexy jako předměty souzení, existují objektivní komplexy,
které hrají roli činitelů pravdy (truth-maker). Předmětnou částí soudu je objekt-complex –
to je ta část soudu, která nese pravdivostní hodnotu (truth-bearer). Soud jako komplex
stmelený skrze multiple-relation je judgment-complex. 

V rámci každého soudu figurují dvě relace. První z nich je hlavní relace souzení, která
je charakteru multiple-relation. Druhá musí být obsažena na straně complex-object soudu
(např. relace „zemřel na“ výše); soud se bez relace v complex-object neobejde stejně jako
věta bez slovesa. Relaci uvnitř complex-object nazýváme „podřazená relace“, protože
z moci aktu souzení samotného nic nespojuje, ale pouze vystupuje jako jeden z objektů
soudu a jako taková je podřazena relačnímu řádu soudu. Uvidíme, že tento bod je klíčový
pro Russellovu verzi korespondenční teorie.

2.2 Cesta ke korespondenční teorii pravdy
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Účelem zavedení MRTJ je poskytnout takovou teorii pravdy, která umí zbavit skutečnost
objektivních nepravd. Toho docílíme tak, že původ nepravdy hledáme nikoli v předmětu
soudu, ale v samotné operaci soudu, jinými slovy: nepravdu vysvětlíme jako pochybení
či selhání v aktu souzení. Abychom toho dosáhli, souzení musí být modelováno vhodně;
konkrétně musí splňovat tyto dva požadavky: selhání v aktu souzení (a) musí být možné;
(b) musí odpovídat intuicím ohledně toho, co běžně míníme výrazem „pravda/nepravda“
(druhý bod můžeme formulovat wittgensteinovsky takto: musí odpovídat tomu, jak
používáme výraz „pravda/nepravda“). V následujících úvahách si nejprve ukážeme, že
teorie propozice z Principles modeluje s ohledem na tyto požadavky akt souzení
nevhodně. MRTJ je naopak vhodným modelem, protože umožňuje korespondenční
definici pravdy. V této sekci nás tedy bude dále zajímat, jakým způsobem Russell na
základě MRTJ korespondenční teorii pravdy určuje. 

Teorie z Principles nás zavazuje k tzv. primitivistickému pojetí pravdy, kde je pravda
/nepravda chápána jako primitivní vlastnost faktů či propozic. Rozumět nepravdě jako
selhání v souzení zde nelze, proto je příklon k primitivistické teorii pravdy nevyhnutelný.
Podívejme se proč. Akt soudu je přímé uchopení propozice. Lze v této činnosti pochybit?
A jestliže ano, pak vystihuje to pojem nepravdy? Pochybit v aktu souzení by znamenalo
selhat v uchopení propozice čili nepostřehnout, neuchopit, nevšimnout či nezaznamenat
propozici. Pokud bychom toto nazývali nepravdou, pak by člověk byl v nepravdě ohledně
všeho, co by neuchopil a neznal, v pravdě pak ohledně všeho toho, co by uchopil a znal.
Nicméně, když říkáme, že někdo nemá pravdu, nemíníme tím, že něco naprosto nezná,
ale že o tom má nepravdivou znalost; jinými slovy řečeno: pojem nepravdy nepoužíváme
synonymně k pojmu neznalosti. 

Selhat znamená selhat v nějakém aktu. Nakolik je souzení (v souladu s teorií propozice
z Principles) chápáno jako akt aprehenze čili akt uchopení, jak ukazuje argumentace
v předchozím paragrafu, požadavkům výše nelze dostát, tzn. selhání v aktu aprehenze
neodpovídá nepravdivému souzení. Abychom se v úvaze posunuli dále, soudícímu
subjektu je třeba připsat ještě nějakou další činnost nad pouhou aprehenzi nějakého
o b j e k t u . 

Základní teze korespondenční teorie pravdy tvrdí, že pravda/nepravda je relační vlastnost
mezi poznatkem a realitou. Kompozice poznatku jako něčeho, co koresponduje,
anebo nekoresponduje s realitou, je akt scházející k tomu, abychom naplnili intuici,
že kořen nepravdy netkví v mimo-mentální realitě, ale v selhání při aktu souzení.
Třebaže je myslitelné, že k tomuto účelu by nám posloužila také např. koherenční teorie
či konsensuální teorie pravdy, viděli jsme na konci první kapitoly, že pro Russella jsou
možnosti jen dvě.  V ONTF tvrdí, že opustíme-li korespondenční intuici „budeme nuceni
rozumět faktu, že objekty (objektives) jsou dvojího druhu, pravdivé a nepravdivé, jako
konečnému a již dále neexplikovatelnému.“

2.21 Korespondenční teorie pravdy v MRTJ

Doposud jsme předvedli ve spíše technizující formě Russellovu novou teorii soudu a
připravili jsme si půdu pro formulaci korespondenční teorie. Stojíme před nelehkou
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otázkou, jakým způsobem na základě multiple-relation theory tento typ teorie pravdy
realizovat.       V MRTJ hraje roli poznatku object-complex; je to tento element, který
koresponduje, nebo nekoresponduje s realitou.

Řešit problém teorie z Principles zavedením korespondenční teorie pravdy nás může vést
automaticky k její klasické podobě. Vůči té se ale Russellova verze KTP liší podstatným
způsobem. Totiž object-complex, který hraje roli poznatku srovnávaného s realitou, není
mentální entita, tzn. žádná mentální reprezentace či symbol, stav mysli, obsah soudu atp.
V ONTF zdůrazňuje, že konstituenty object-complex, ať už je soud pravdivý nebo není,
nejsou fikce. Fikcemi se míní mentální symboly, které by denotovaly jako vlastní jména
mimo-mentální objekty. Entity v object-complex jsou mimo-mentální objekty samotné,
nikoli zástupné symboly stojící za ně.

Tuto zvláštnost Russellovy koncepce si můžeme přiblížit tak, že si vzpomeneme hned na
úvodní část výkladu teorie propozice z Principles. Na tomto místě jsme se dozvěděli, že
Russell (v opozici vůči Fregovi) trval na tezi, že vztah mezi poznávajícím a realitou není
ničím zprostředkován – je přímým vztahem. Griffin nazývá toto tvrzení tezí realismu.
„Každý původní objekt má bytí“ – tak zní formulace této teze dle tohoto komentátora.
Necháme-li stranou ono adjektivum „původní“ a připomeneme-li si, že pro Russella mít
bytí či být objektivní znamená být mimo-mentální entita, tato teze tvrdí, že každý
předmět kognitivního aktu je mimo-mentální entitou. Tak tomu v teorii z Principles
skutečně bylo a tak tomu je také v MRTJ pouze s tím rozdílem, že předmětem soudu není
propozice, ale jednotlivé termy. Snaha udržet v platnosti tuto tezi a zároveň dostát
korespondenční intuici ohledně pravdy Russella dovedla k takové verzi korespondenční
teorie pravdy, která v historii epistemologie nemá obdoby. Russellovu KTP nesmíme
zaměňovat s její klasickou verzí, kde se v roli poznatku objevuje mentální reprezentace
r e a l i t y .

Podívejme se nyní blíže, jak se Russell pokusil uvažovat vztah korespondence při snaze
udržet v platnosti tezi realismu:

Tedy, v této koncepci je soud relace mysli k několika jiným [rozuměj: jiným
než je ta mysl, MS] termům: mají-li tyto jiné termy inter se >korespondující<
relaci, soud je pravdivý; pokud ne, nepravdivý. 

Tato formulace nám toho moc nepoví. Přirozeně se budeme tázat: Jestliže object-complex
soudu se skládá z reálných entit, pak odkud se bere korespondující relace, kterou mají mít
termy object-complex mezi sebou, aby byl daný soud pravdivý? Je to tato relace totožná
s podřazenou relací soudu? O několik paragrafů dále je Russell přesnější; příkladem je
soud, že „A miluje B“:

Když je tento soud pravdivý, A miluje B; takto v tomto případě je relace mezi
objekty soudu. Rozdíl mezi pravdou a nepravdou můžeme proto ustanovit
následovně: Každý soud je relace mezi myslí a více objekty, z nichž jedním musí
být nějaká relace; soud je pravdivý, jestliže relace, která je jedním z jeho objektů,
spojuje ostatní objekty, jinak je nepravdivý.
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Předpokládejme, že soud „A miluje B“ je pravdivý; potom situace se má tak, jak je to
uvedeno v případě (1) na figuře níže. Konstituenty object-complex soudu jsou 1) reálné,
tj. jsou prvky mimo-mentální reality, 2) jsou totožné s těmi prvky, které dávají
dohromady komplex či fakt, který činí soud „A miluje B“ pravdivým. Že jde vskutku o ty
samé prvky je potvrzeno také v PP:

Tak např. jestliže Othello soudí pravdivě, že Desdemona miluje Cassia, pak existuje
komplexní jednota „Desdemonina láska ke Cassiovi“, která je složena výlučně
z objektů onoho soudu …  

Ty samé objekty se nacházejí ve dvou kontextech: (a) faktuální kontext – doména faktů,
které hrají roli činitele pravdy (truth-maker); (b) kontext souzení – doména soudů, jejichž
předmětné části (object-complex) hrají roli nosiče pravdy (truth-bearer). Na figuře níže
jsem tyto dva kontexty odlišil barevně:

Rozdíl mezi complex-object pravdivého soudu a faktem, který tento soud činí pravdivým,
není dán rozdílností konstituentů těchto komplexů, ale je dán rozdílným statusem relace,
která v obou těchto komplexech figuruje. 

2.211 Russellovo pojetí relace korespondence

V jistém smyslu lze tvrdit, že Russell, aby podržel v platnosti tezi o realismu, klasickou
korespondenční teorii pravdy „postavil na hlavu“. Totiž zatímco v klasickém pojetí KTP
je rozdíl mezi poznatkem a kusem reality, který jej činí pravdivým, daný odlišností entit,
ze kterých tyto dva prvky sestávají, a pravdivost strukturální shodou mezi těmito prvky,
v Russellově pojetí mají pravdivý poznatek a fakt, který jej činí pravdivým, tytéž prvky,
avšak odlišnou strukturu. Soudíme-li pravdivě, že A miluje B, potom v kontextu souzení
jsou termy A, láska a B podřízeny jinému řádu, než jak je tomu ve faktuálním kontextu.
Podívejme o jakou odlišnost přesně jde.   
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Předeslal na konci sekce 2.1, že pro Russellovu verzi KTP je klíčové, že relace jakožto
podřazená relace soudu (subordinate relation) nic nespojuje; jde o tzv. ne-spojující relaci
(non-relating relation). Jinými slovy řečeno: relace v kontextu souzení má naprosto týž
status jako nerelační termy a complex-object je pouhou sumou termů nerozlišující mezi
těmito dvěma druhy entit. Zcela naopak je to v případě faktu, který dotyčný soud činí
pravdivým – zde ta samá relace vystupuje jako spojující (relating relation) a s ostatními
termy utváří dohromady stmelený celek. 

Jedinou spojující relací v rámci kontextu souzení je hlavní relace soudu, která je
charakteru multiple-relation, tzn. za předpokladu, že fakt Russell definuje jakožto celek,
který obsahuje relaci spojující některá reláta, jediným faktem, k jehož existenci se
zavazujeme, jestliže tvrdíme, že nastává nějaký akt souzení, je toto souzení samotné.
Griffin toto potvrzuje a hovoří o tzv. „judgmental facts“. Z toho pak přímo vyplývá
kýžený důsledek, kvůli němuž byla MRTJ zavedena; v případě nepravdivého soudu se
zavazujeme pouze k existenci následujících entit:

(a) k existenci jednotlivých termů, se kterými je subjekt ve vztahu
multiple-relation; tyto termy jsou jak předmětem souzení, tak sémantickým
korelátem oznamovací věty (tak se vyhneme absurditě, že v případě nepravdy
není nic souzeno a věta k ničemu neodkazuje).

(b) k existenci faktu, že mezi subjektem a jistými termy nastává kognitivní
relace souzení, která je charakteru multiple-relation.

K existenci něčeho jako objektivní nepravda či subsistující/možný fakt se nezavazujeme.
Je-li je soud nepravdivý, relace v object-complex ostatní termy nespojuje a kromě faktu
souzení zde žádný jiný není. Vidíme na figuře výše, že v situaci (1) relace lásky spojuje A
a B (fakt f1), tedy soud je pravdivý, avšak v situaci (2) láska spojuje A a C (fakt f2),
nikoli A a B, tedy soud je nepravdivý; korespondenční pojetí pravdy nás zde
osvobozuje od nutnosti dodat, že v (2) nepravdivý soud/věta odkazuje na možný fakt
či propozici, že A miluje B. MRTJ podržuje v platnosti tezi o realismu a současně řeší
problém, který trápil propozicionální realismus. 
Na otázku, kterou si klade Russell v ONTF: „Co činí rozdíl mezi pravdivým a
nepravdivým soudem?“ odpovídáme tvrzením korespondenční teorie pravdy. To je pro
Russella dostatečným vysvětlením distinkce pravdou a nepravdou (kterou připisujeme
soudům a odvozeně větám). Zatímco v Principles je pravdivost čistě ontologickou
záležitostí, nyní je závislá na realitě i subjektu zároveň:

Třebaže pravda a nepravda jsou vlastnosti soudů, skutečně, v jistém smyslu jsou
vnějšími vlastnostmi (extrinsic properties), protože podmínka pravdivosti je něco,
co neobsahuje soudy či (v obecnosti) žádné mysli vůbec, ale pouze objekty soudu.
Nějaká mysl, která soudí, soudí pravdivě, jestliže existuje korespondující komplex,
který nezahrnuje mysl, ale pouze její objekty. Tato korespondence zajišťuje pravdu
a její absence je původem nepravdy. Z tohoto důvodu můžeme dostát současně
dvěma faktům, že soudy (a) záleží na myslích co do své existence, (b) nezáleží na
myslích, co do své pravdivosti. 
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To není nijak v nesouladu s tvrzením, že kořen nepravdy je v selhání při aktu souzení –
toto selhání se totiž děje ve vztahu k realitě, která svým stavem, tj. tím jestli obsahuje či
neobsahuje korespondující fakt, určuje, zda subjekt v aktu souzení selhal nebo neselhal.
Připomeňme, že ve shodě s Russellovým pojetím KTP, je korespondující fakt ten, který
sestává z těch samých objektů jako object-complex daného soudu a kde podřazená relace
figuruje jakožto spojující.

2.3 Sémantický rozměr MRTJ a teorie ne-úplného symbolu

V první kapitole jsme ukázali, jakým způsobem byly mezi sebou provázány teorie soudu
a sémantika oznamovacích vět – sémantickým korelátem oznamovací věty byly předměty
souzení, tedy propozice. V MRTJ o propozicích jako předmětech soudu již nelze hovořit,
neboť předmětná část soudu je tvořena termy. Přesto ale, jak podotýká Griffin, Russell
stále hovoří o propozicích – nyní však pouze jako o oznamovacích větách, čímž je tento
termín podstatným způsobem předefinován. Oznamovací věty, tj. fráze „že tak a tak“ jsou
ne-úplné symboly. 

Ne-úplný symbol je ten „symbol, u kterého předpokládáme, že nemá žádný
význam o sobě (in isolation), ale je definován pouze v určitých kontextech“

Podobně jako v On denoting (1905), kde jsou tématem určité deskripce, se Russell táže,
zda se můžeme v případě oznamovací věty dovozovat, že referuje k něčemu reálnému.
Odpovědí je, že ano, ale pouze v kontextu tzv. propozicionálních postojů v jejichž jádru
je vždy akt souzení. Takto, např. symbol „A miluje B“ lze ze sémantického hlediska
uvažovat jedině tehdy, když tento symbol přeformulujeme na „S soudí, že A miluje B.“  
a ten analyzujeme na způsob MRTJ; sémantickým korelátem věty je pak object-complex
toho soudu, jehož je tato věta externalizací.

Oznamovací věta, tedy propozice v novém definování tohoto pojmu, má nyní podvojný
vztah k realitě – přinejmenším, pokud jde o pravdivou propozici tak, jak tomu je výše na
figuře. Třebaže to sám Russell nečiní, můžeme užít terminologii obdobnou té Fregově a
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říci, že pravdivá oznamovací věta (a) vyjadřuje object-complex soudu, jenž jí předcházel;
(b) referuje k faktu, který dotyčný soud činí pravdivým. V případě nepravdivé věty chybí
vztah reference, tedy pouze vyjadřuje nějaký object-complex – předmětnou část soudu, jíž
chybí korespondující protějšek. 

2.31 MRTJ jako epistemologická fundace teorie řádů

Teorie ne-úplného symbolu vysvětluje sémantiku tzv. elementárních propozic, tj. těch
výroků, které neobsahují žádné zjevné proměnné (apparent variables). V úvodu k PM
čteme o zjevných proměnných toto: „Přítomnost slov každé (all) nebo některé (some)
v propozici indikuje přítomnost nějaké zjevné proměnné.“ Tedy, zjevné proměnné jsou ty
proměnné, které jsou kvantifikované (výraz „každé“ vyjadřuje přítomnost obecného a
výraz „některé“ existenčního kvantifikátoru) a rozdíl mezi elementární a ne-elementární
propozicí je potom rozdílem mezi výrokem neobsahujícím žádné proměnné a výrokem
obsahující kvantifikované proměnné. 

Účelem třísvazkového opusu Principia Mathematica bylo analyzovat a epistemologicky
založit elementární pojmy, které se používají v matematice, jako číslo, relace, funkce,
implikace atd. Mezi těmito pojmy je mimojiné také pojem pravdy, který užíváme (a) jak
v souvislosti s elementárními propozicemi, když říkáme např. „je pravda, že Adam miluje
Barboru“, (b) tak v souvislosti s ne-elementárními propozicemi, když říkáme např. „je
pravda, že existuje člověk, který se dožil nad 100 let“ nebo „je pravda, že každé číslo je
buď sudé, nebo liché.“ Je-li jazyková praxe taková (a v matematice se užívají zejména
kvantifikované propozice), potom úkol definovat pojem pravdy u obou druhů propozic je
úkolem, jemuž se Russell nemohl vyhnout.

2.311 Definice pravdy prvního řádu

Pravdivost elementárních propozic založenou na KTP jsme si již vyložili, zatím jsme ale
nepodali definici, což je úkol, kterého se zhostíme. 

Jméno „komplex“ dáme každému takovému objektu jako je „a v relaci R k b“ nebo
„a mající vlastnost q“ nebo „a a b a c stojící v relaci S“. … Soud budeme nazývat
elementárním, pokud se v něm tvrdí pouze takové věci jako „a má relaci R k b“,    
„a má vlastnost q“ nebo „a a b a c stojí v relaci S“. Potom libovolný elementární
soud je pravdivý, existuje-li korespondující komplex, nepravdivý, když neexistuje
korespondující komplex.

Přísně vzato, Russell zde definuje elementární pravdu, jako pravdu elementárních soudů.
Nicméně, jestliže vezmeme v potaz, že podle teorie ne-úplného symbolu elementární
propozice vyjadřuje object-complex soudu a k nějakému faktu referuje jedině tehdy, když
jde o pravdivý soud, potom je pravdivost elementárních propozic odvozena z pravdivosti
elementárních soudů a definice výše je tak odvozeně platná i pro propozice jako symboly
k soudům se nutně vztahující. Tuto odvozenost zachycuje definice B. Weisse níže, pro
jejíž porozumění musíme přijmout následující notaci:
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Již jsem řekl, že věta např. „A miluje B“ musí být doplněna o dodatek „S soudí, že …“.
Toto je ale pouze zjednodušená verze toho, jak Russell v letech 1910-1913 oznamovací
věty přepisoval; symbol „(S soudí, že) A miluje B“ Russell formuloval následující notací,
která reflektuje stavbu soudu podle MRTJ:

J(S, A, láska, B)  Obecně:  J(S, x1, …, xn), kde x náleží do N

„S“ reprezentuje subjekt soudu; „x1 … xn“ reprezentuje objekty, které dávají dohromady
object-complex; prefix „J“ před množinou konstituentů reprezentuje, že jsou uspořádány
skrze multiple-relation subjektu vůči objektům. 

Pravdivost elementární propozice „aLb“ pak definujeme následovně:

„aLb“ je pravda =df (E!f) [(EJ)(ES) J(S, a, L, b) koresponduje k f]  

Pravá strana definice říká, že existuje právě jeden fakt f takový, že existuje nějaký soud J
a nějaký subjekt S, jehož object-complex sestává s individuí a, L a b, a zároveň tento fakt
koresponduje s object-complex dotyčného soudu (předměty korespondence odlišuji pro
přehlednost barevně). Definice reflektuje nový rys, který do sémantiky vnáší MRTJ, totiž
že pravdivost výroku je závislá na existenci soudu a je odvozena z jeho pravdivosti.  
V sémantické koncepci z Principles byl oproti tomu soud jako aprehenze propozice pro
pravdivost výroku irelevantní.

2.312 Pravdivost vyššího řádu

Na výše citovanou pasáž z PM, která se týká pravdivosti elementárních soudů (a která
neříká více než doposud citované pasáže z ONTF a PP s tou výjimkou, že zavádí termín
„elementární soud“) navazuje Russell takto:

Nyní si však vezměme takovou propozici jako „Všichni lidé jsou smrtelní“. Dotyčný
soud zde nekoresponduje k jednomu faktu, ale k mnohým … Proto musíme připustit
taková obecná tvrzení jako „Všichni lidé jsou smrtelní“ jako podstatně nový druh
soudu … Je dána propozicionální funkce Fx a Px a existuje soud, který tvrdí Fx pro
každé x, které je Px . Takové soudy nazveme obecnými soudy. 

Poté, co Russell identifikuje nový druh soudů (obdobně činí také s existenčními soudy),
pokládá základ teorii řádů:

Je evidentní, že definice pravdy je odlišná v případě obecných soudů od té, která se
týká elementárních soudů. Nazvěme význam pravdy (the meaning of truth), který
jsme přiřkli elementárním soudům jako „elementární pravda“. Potom, když tvrdíme,
že je pravda, že všichni lidé jsou smrtelní, budeme [tím, MS] mínit, že všechny
soudy formy „x je smrtelný“, kde x je člověk, mají elementární pravdu. Tuto pravdu
můžeme definovat jako „pravdu druhého řádu“ či „druho-řádovou pravdu“. Pak,
jestliže vyjadřujeme propozici „všichni lidé jsou smrtelní“ ve formě „(x) .x je
smrtelný, kde x je člověk“ a nazveme tento soud p, potom „p je pravda“ musí být
kladeno jako „p má druho-řádovou pravdu“ …
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V jádru systému symbolické logiky z PM je tzv. ramifikovaná teorie typů, která diskurz
(formalizovaných) oznamovacích vět zasazuje do dvou (proto je ramifikovaná) hierarchií.
Každá propozice má: a) logický typ, který určuje „obor významu propoziční funkce“ tak,
že se zamezí substitucím, které vedou k nesmyslným nebo vnitřně sporným propozicím;
b) pravdivost určitého řádu, který je určený stupněm kvantifikace: ne-kvantifikovaným,
tj. elementární propozicím náleží pravdivost prvního řádu; propozicím kvantifikujícím
přes individua pravdivost druhého řádu; propozicím, které kvantifikují přes vlastnosti
pravdivost třetího řádu; propozicím, které kvantifikují přes vlastnosti vlastností
pravdivost čtvrtého řádu atd. atd. 

Pomocí Weissovy definice jsme si ukázali, že elementární pravda propozic je odvozena
z pravdy elementárního soudu, kterou vysvětluje MRTJ společně s korespondenční teorií.
Dále podle Russella, tvrzením, že je pravda, že všichni lidé jsou smrtelní, „budeme mínit,
že všechny soudy >x je smrtelný<, kde x je člověk, mají elementární pravdu.“ (Co se týče
existenčního soudu musí mít alespoň jeden soud >x je smrtelný< elementární pravdu).
Tímto je pravdivost propozic vyššího řádu odvozena z nebo kumulativně definována na
pravdivosti všech nebo některé z propozic řádu o jedna nižšího, čímž Russell teorii řádů
funduje odspodu skrze MRTJ.  

2.4 Teorie obeznámenosti a otázka verifikace

K závěru této kapitoly doplníme výklad epistemologického rozměru MRTJ, který se zde
- narozdíl od koncepce z Principles - nevyčerpává pouhým vysvětlením struktury soudu.
Situace je nyní podstatně komplikovanější. Na procesu poznání se podílí a vzájemně se
v této funkci doplňují dvě kognitivní schopnosti; analogicky existují dva typy poznání.
Na začátku XII. kapitoly PP, ze které jsme již v předchozím čerpali, Russell rozlišuje
poznání věcí nebo poznání obeznámeností (knowledge by acquaintance) a poznání pravd,
které se realizuje skrze schopnost souzení a které Russell nazývá také poznání popisem
(knowledge by description). Na jedné straně je schopnost souzení, jak je vyložena výše,
na druhé straně schopnost obeznámenosti:

Naše poznání pravd, narozdíl od poznání věcí, má opak, konkrétně chybu (error).
Nakolik máme co do činění s věcmi, je možné je znát nebo neznát, avšak neexistuje
žádný pozitivní stav mysli, který může být popisován jako chybné poznání věcí;
každopádně [toto platí, MS] tak dlouho, dokud se omezujeme na poznání
obeznámeností. Cokoli, s čím jsme obeznámeni (acquainted), musí být něco; z naší
obeznámenosti [s věcmi, MS] můžeme špatně vyvozovat, ale tato obeznámenost
sama nemůže být klamná. Takto zde není dualismu co se týče obeznámenosti. Ale
co se týče poznání pravd, zde je dualismus. Můžeme se domnívat [Rozuměj: soudit,
MS] něco, co je nepravdivé, stejně dobře jako něco, co je pravdivé.   

Poznání pravd či poznání popisem je to poznání, kterého nabýváme skrze akty souzení.
Distinkce, kterou Russell zavádí, vyplývá z této úvahy: Jedna věc je zodpovědět otázku,
co činí soud pravdivý či nepravdivý, druhá zodpovědět otázku, jak se dozvídáme, že je
konkrétní soud takový či onaký. V XIII. kapitole PP tyto otázky Russell ostře rozlišuje.
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Totiž subjekt se nějak musí dozvědět, zda korespondující fakt existuje nebo neexistuje, 
tj. zda má pravdu nebo nemá. 

MRTJ vysvětluje, jak subjekt formuluje soudy o realitě. Kdybychom přestali s výkladem
v tomto bodě, praxe souzení by byla nešťastná; jak tvrdí Russell v úvodu XIII. kapitoly,
vynesení pravdivého soudu by bylo věcí náhody a bez znalosti pravdivostní hodnoty
soudu by nešlo o poznání v pravém slova smyslu. Proto je třeba zavedení metody
verifikace neboli zkoušky pravdivosti soudu v Russellově terminologii. Tato zkouška ale
nemůže být založena na dalším aktu souzení (ve smyslu, že nejdříve „soudím, že >A<“ a
poté „soudím, že k >A< existuje korespondující fakt A“); kdyby zkouška pravdivosti
soudu byla založena na formulaci dalšího soudu, dostali bychom se do nekonečného
regresu; neboť souzení je vlastní dualismus pravdy a nepravdy, tedy že vyžaduje
verifikaci a při verifikaci soudu jiným soudem by tento požadavek náležel i soudu, který
má verifikovat, což by vedlo ke generování soudů ad infinitum. 
Argumentace výše sestává ze dvou tezí: (a) verifikace soudu je nutná, aby souzení mohlo
být považováno za poznání – argumentace pro tuto tezi nalezneme ve XIII. kapitole PP a
je motivací k založení MRTJ nějakou teorií verifikace; (b) verifikace soudu nemůže být
založena na schopnosti souzení – regresivní argument pro tuto tezi, který jsem předložil
výše, nenalezneme v Russellově díle a je čistě mým doplňkem k jeho výkladu, doplňkem,
který naznačuje, jak by mohlo být zavedení kognitivní relace obeznámenosti motivováno.
Jak čteme v citaci z PP na předchozí stránce, obeznámenost je prosta dualismu pravdy a
nepravdy, tedy je zdrojem jistého poznání (infallible knowledge). To je podstatné, neboť
takové poznání neobsahuje požadavek na verifikaci a verifikujeme-li soudy tímto
poznáním, neupadneme do regresu. 

2.41 Dvě role kognitivní relace obeznámenosti

V Russellově epistemologii z let 1910-13 hraje schopnost obeznámenosti hraje dvě role.
Nejprve je relací subjektu a termu, z nichž sestává multiple-relation soudu tak, jak jsme
tuto relaci vyložili v sekci 2 a 2.1. Podruhé, jak se dozvídáme, má jít o kognitivní relaci,
na které je založena verifikace soudu; v této roli již nejde o relaci subjektu k termu, ale o
relaci subjektu k faktu – protože verifikace soudu se děje skrze přímou aprehenzi faktu
(soudím „že A“ a tento soud verifikuji tím, že uchopuji fakt A, tzn. nabývám té znalosti,
že v realitě existuje korespondující fakt A). Obeznámenost jako poznání faktů označuje
Russell terminologicky jako percepci:  

Avšak s ohledem na jakýkoli fakt, vedle poznání konstituovaného soudem, můžeme
také mít poznání konstituované percepcí … Např. víš-li čas západu slunce, můžeš
mít v tu dobu poznání, že slunce zapadá; to je znalost faktu skrze poznání pravd; ale
také se můžeš, je-li počasí dobré, podívat na západ a ihned vidět zapadající slunce;
potom máš poznání toho samého faktu skrze poznání věcí. 

V TK Russell tuto dvojí roli obeznámenosti rozlišuje tak, že v prvním případě nazývá
obeznámenost „sensation“, v druhém „perception". 
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 2.42 Propozicionalismus jako teorie percepce

Zavedení obeznámenosti v roli percepce není dáno jen snahou uniknout regresivnímu
argumentu, který jsem výše uvedl. Rozdíl mezi souzením a percepcí si můžeme představit
jako sledující velice přirozený fenomén. Russellova představa byla taková, že subjekt žije
v přítomnosti svých smyslových dat, tj. v rámci reality percepce či vnímání. Jazyk je pak
schopností, která mu umožňuje z tohoto rámce vykročit. Sedím v malém bytě v Praze,
nevidím ani na činžák naproti, přesto ale mohu tematizovat třeba dění v Opěře v Sydney,
budově na opačné straně naší planety, a tvrdit, že dnes se tam hraje smyčcový koncert. 

Ano, toto „vykročení“ má své specifikum a své omezení. Informace kladená jako tvrzení,
na rozdíl od informace přijaté jako fakt (vnímání), v sobě obsahuje „dualismus pravdy a
nepravdy“, tedy jakýsi otazník nad tím, zda se světem koresponduje či nekoresponduje.
Dokud se nedopravím do Sydney a nepřesvědčím se „na vlastní oči“, nemohu jistě vědět,
zda je mé tvrzení pravdivé. 

Zajímavým momentem Russellovy epistemologie z let 1910-13 je - a to bývá málo
zdůrazňováno - že teorie propozice z Principles není odmítnuta naprosto, nýbrž je
Russellem transformována právě do teorie percepce:

Jestliže máme připustit jistotu percepce (infallibility of perception), můžeme
aplikovat na percepci teorii jediného objektu, kterou jsme shledali jako
neaplikovatelnou na soud.

Koncepce binárního kognitivního aktu - jejíž zákládající tezí je, že předmětem dotyčného
aktu je jeden, nikoli více objektů - je modelem, který vhodný pro vysvětlení percepce.
Z dobrého důvodu je percepce zdrojem jistého poznání. A nakolik zde nefiguruje pravda
a nepravda, ale pouhá danost (nebo nedanost), míjíme problém, který koncept binárního
vztahu k objektu činil v ONTF problematickým, pokud byl aplikován na souzení. Míjíme
problém s nutností připustit nepravdy jako objektivní entity, jednoduše proto, že percepce
být nepravdivá nemůže.



33

III. kapitola
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Úvod k III. kapitole

Předmětem poslední kapitoly je ukázat, že přestože Russellova teorie soudu řeší problém
propozicionálního realismu z Principles, tj. problém meinongianismu a
neexplikovatelnosti distinkce pravda/nepravda, není udržitelná, protože neumí řešit
problémy, které jsou - dá se říci - mnohem podstatnější. Jak jsem již mnohokrát zmínil,
rozhodující problém byl dílem mladého Wittgensteina – k tomuto argumentu a jeho
interpretaci se dostanu až na závěr kapitoly. Ve výkladu problémů MRTJ se poprvé
setkáme také s její poslední verzí, která se od předchozích velmi liší. 

Nejzávažnější změnou, kterou tato verze přinesla, bylo zavedení tzv. logických forem.
Ještě v témže roce, kdy Russell vydává PP (1912), vzniká nepublikovaný manuskript
s titulem What is logic?, kde poprvé nacházíme představu o existenci logických forem.
V lednu roku 1913 Wittgenstein zasílá Russellovi dopis, ve němž stručně uvádí a napadá
právě verzi MRTJ, kde hrají logické formy důležitou roli. Nicméně, klíčovým pramenem
je až manuskript Theory of knowledge, který Russell začal psát 8. května 1913 a který pod
náporem Wittgensteinových námitek asi o měsíc později zanechává nedokončený. 

Právě tento manuskript, který se dostal badatelům do rukou až v roce 1984 a který zůstal
dlouho neznámý, je dílo, z něhož budeme čerpat nejvíce. Skutečně, pro Russella byla
epizoda, která se odehrála v průběhu psaní tohoto manuskriptu velice citlivým místem,
což dokládá také skutečnost, že v autobiografii o tomto období spíše záhadně mlčí a
dozvídáme se o něm velmi málo. Problémy, se kterými se MRTJ potýkala jsou
dohromady dva. Nejprve je načrtnu spíše v obecnosti, poté si krok po kroku vyložíme i
s řešeními, které pro ně Russell průběžně navrhoval. 
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3. Problémy se směrem a pád Russellovy teorie soudu

Řešení problému z Principles, jehož základní ideou bylo modelovat akt souzení jako akt
kompozice poznatku, v němž lze selhat, se stalo zároveň příčinou problému zcela jiného
– tento problém Griffin pojmenoval jako „direction problem“ čili problém se směrem.
Existují dvě verze tohoto problému:

Předpokládejme, že subjekt je obeznámen s termy A, láska a B tak, že s nimi
vytváří multiple-relation; tento soud zapíšeme:

J(S, A, láska, B)

a) „Narrow direction problem“

Jakým způsobem rozlišíme, zda tento soud odpovídá propozici „A miluje B“
nebo obrácené propozici „B miluje A“?

b) „Wide direction problem“

Jak zabráníme subjektu, aby výsledkem tohoto soudu byly pouze smysluplné
propozice? Tedy, jak zabráníme, aby subjekt dotyčné termy nesoudil tak, že
výsledkem bude např. „miluje A B“?

První problém poukazuje na fakt, že MRTJ je explanačně příliš úzká (proto „narrow“).
Vysvětluje pouze propozice, kde relaci nelze obrátit. Např. propozici „Karel kope jámu“
vysvětluje teorie bez problémů, protože relace „x kope y“ v tomto případě nelze obrátit.
Ale v propozici „Karel kope Jana“ obrátit lze. V případě propozice, kde lze relaci obrátit,
neumí Russellova teorie sémanticky rozlišit tuto propozici a propozici, která vznikne při
obrácení relace. To znamená: propozice „A miluje B“ a „B miluje A“ vyjadřují ten samý
object-complex, tedy podle MRTJ znamenají totéž. Tyto propozice ale nejsou sémanticky
totožné; přestože mají ty samé konstituenty, mají odlišný tzv. směr (direction) – jednou
jde relace zprava doleva, podruhé naopak. Tato námitka vznáší na teorii nárok, aby uměla
pracovat s informací o směru. 

Druhý problém poukazuje zase na to, že MRTJ je explanačně příliš široká (proto „wide“).
V mechanismu souzení, jak jej vykládal Russell v ONTF a v PP, není nikde prvek, který
by soud omezoval pouze na smysluplné propozice. Toto omezení schází ve dvou fázích
aktu souzení. Jednou ve fázi aprehenze, podruhé ve fázi samotné kompozice poznatku.
Podle toho se problém (b) dělí na dva podproblémy.

ba) v teorii nejsou zamezeny případy, kdy je subjekt obeznámen a soudí takovou sumu
objektů, z níž není možné vytvořit kombinaci odpovídající nějaké smysluplné propozici.
Tato verze „wide“ problému je naznačena v NL, kde Wittgenstein dává příklad; v TLP
nacházíme pouze obecné tvrzení:
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Každá správná teorie soudu musí pro mě učinit nemožným soudit, že „Tento
stůl držáky na tužky tato kniha.“ (Russellova teorie tento požadavek
nenaplňuje)

V TPL je Wittgenstein obecnější:

5.5442 Korektní vysvětlení formy propozice „A soudí p“ musí ukázat, že je
nemožné, aby soud byl nesmyslem (Unsinn). 
(Russellova teorie tento požadavek nenaplňuje).

Proces či akt souzení by měl být omezen již v procesu aprehenze tak, aby nebylo možné,
že multiple-relation nastane mezi subjektem a např. třemi nerelačními termy; či obecněji
řečeno: mezi subjektem a jakoukoli sumou dalších termů, ze kterých není možno dospět
ke smysluplné kombinaci.

Zpočátku se tato námitka může jevit jako křivda vůči Russellovi, který přece trvá na
podmínce, že jedním z objektů soudu musí být relace; v souvislosti s tím není
nemyslitelné, že by tuto podmínku jednoduše rozšířil a obecně trval na tom, že není
možné, aby se v předmětné části soudu ocitla jakákoli suma termů neumožňující
smysluplný výsledek. Jedna věc je ale na podmínce trvat, druhá vysvětlit, jak je splněna –
tedy žádáme vysvětlení odkud se potřebná restrikce bere.

Dále, bb) za předpokladu, že je subjekt obeznámen s vhodnou sumou termů, ještě není v
teorii zamezeno, že subjekt dotyčné termy neuvede do kompozice, která je nesmyslná.
V této verzi uvedl „wide” problém Wittgenstein v dopise z ledna 1913 (který budu téměř
v úplnosti později citovat). O pár let na to i další kritik Russellovy teorie – F . G. Stout,
jak dokládá ve svém komentáři Griffin. 

„ … teorie musí rozlišovat a odstranit případy, ve kterých se podřazená relace
(subordinate relation) objevuje jako [nerelační, MS] term v object-complex
stejně tak jako v judgment-complex.“

Griffinovo uchopení problému se zdá poněkud temné, ale to, co chce říci, je velmi prosté:
k podřazené relaci soudu se subjekt nemůže chovat stejně jako k ostatním konstituentům
object-complex. Uvnitř judgment-complex stojí tato relace jako relátum multiple-relation
shodně s ostatními objekty, tzn. sama nespojuje, ale jako ostatní objekty je spojovaná.
Tato nerozlišenost ale nesmí nastat v object-complex. Uvědomme si, že je to tento prvek,
který hraje roli poznatku a který má fungovat v MRTJ jako sémantický korelát věty, tedy
je to tento prvek, který musí být smysluplný. Potom musíme případy, kde by se subjekt
choval k podřazené relaci jako k nerelačnímu termu a zároveň k nerelačnímu termu jako
k podřazené relaci (např. „A B miluje“), odstranit. 
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3.1 Řešení „narrow“ problému se směrem

Kromě problémů se směrem, které bývají v sekundární literatuře označovány také jako
„problémy jednoty propozice“, MRTJ čelila i jiným problémům, jimiž se v této práci
zabývat nebudeme. Pokud bude existovat nějaká spojitost mezi problémy, které jsou
naším tématem, a něčím jiným, tuto spojitost naznačím. V předešlé sekci jsem se pokusil
o ucelený výklad problémů se směrem. Bohužel, v tomto případě byla ucelenost výkladu
nutně vykoupena jeho ahistoričností, kterou se - jako interpretační nedostatek - pokusím
v dalším postupu práce napravit. 

Russell si byl v letech 1910-13 obou problémů ze směrem dříve nebo později vědom.  
Na druhý z problémů (wide) jej upozorňoval v roce 1913 Wittgenstein, prvního problému
(narrow) si byl vědom sám již v roce 1910, kdy novou teorii soudu poprvé publikoval.
V ONTF se také pokusil o jeho řešení. Tím zde začneme a propracujeme se k finálnímu
návrhu na řešení „narrow“ problému, k tzv. teorii pozice. 

3.11 Řešení č.1: Směr je vlastnost podřazené relace

Russell zavádí termín „smysl“ (sense), který odpovídá termínu „směr“ (direction).
Uvažujme soud „A miluje B“, pak tento soud

sestává z relace soudícího k A, lásce a B, tj. ke dvěma termům A a B a relaci
„láska“. Ale tento soud není totožný se soudem „B miluje A“; tudíž relace nesmí být
abstraktně před myslí, ale musí [před myslí, MS] být tak, že přechází od A k B spíše
než od B k A … Můžeme rozlišit dva „smysly“ relace dle toho, zda jde od A k B
nebo od B k A. Pak relace, která vstupuje do soudu, musí mít nějaký „smysl“ a v
korespondujícím komplexu musí mít stejný smysl.

Klíčová a problematická teze tohoto Russellova návrhu tvrdí, že relace není před myslí
abstraktně, ale jako prostorově orientovaná vůči termům, které spojuje. Tedy podřazená
relace je konkrétní a směr je její vlastností. 
Kdyby tato teze byla udržitelná, celý problém by to vyřešilo. Nicméně, udržitelná není a
Russell si v době publikace ONTF málo uvědomoval, jak příliš musí trvat na opačné tezi,
že podřazená relace je abstraktní. Platí totiž, že každá konkrétní relace, nakolik je jen její
jednotlivost či konkrétnost dána tím, že figuruje uvnitř nějakého faktu, musí být spojující.
Pokud je podřazená relace spojující, možné jsou jen dva scénáře a ani jeden z nich by
nebyl pro Russella přijatelný. (1) Buď je to tak, že mysl uvádí relaci ve spojení
s ostatními termy aktem soudu, z čehož vyplývá absurdita připsání mysli psychokinetické
síly vytvářet akty; potom by samozřejmě každý soud byl triviálně pravdivý, neboť jakmile
by soudící soudil nějaká individua a relaci, přičemž by tato individua v této relaci dosud
nebyla, pouhým aktem souzení by je do dotyčné relace uvedl a vytvořil by nový fakt. (2)
Nebo je to tak, že subjekt sám vůbec relaci ve spojení s ostatními objekty neuvádí, ale
uchopuje již všechny objekty spojené v komplexu – to platí také v případě nepravdy;
jinými slovy: druhou možností je návrat zpátky k teorii propozice z Principles, její
„nepohodlné“ ontologii a primitivistické teorii pravdy.
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Podřazená relace je abstraktní a můžeme se tázat: Může mít abstraktní relace směr tak,
jak popisuje Russell v ONTF? Samozřejmě odpovědí je, že nemůže, protože vlastnost
směru chápaná jako „přecházení od x do y“ je prostorovou relací, totiž je pohybem od
jednoho termu k druhému. V jakém prostoru by se potom tento pohyb měl odbývat? Bylo
by myslitelné, že v prostoru naší představivosti, kde si mohu vizualizovat např. že auto A
bourá do auta B, nikoli naopak či že Cassio miluje Desdemonu se všemi projevy lásky, na
které si jen vzpomeneme, nikoli naopak atd. To je ale pro Russella nepřijatelné, neboť
objekty „soudu nejsou žádné fikce.“ Tedy jediný prostor, kde se dotyčný pohyb může
odbývat, je reálný prostor. Ten je podle Russella konstituovaný z faktů. Jediné relace,
které zde figurují, jsou konkrétní a spojující relace. Pomyslná smyčka nad Russellovým
řešením prvního problému se směrem se stahuje a s tezí, že podřazená relace je konkrétní
se dostáváme k dilematu, jehož jediným smysluplným východiskem, jak jsme viděli, je
návrat zpět k propozicionálnímu realismu. 

3.12 Řešení č. 2: Směr je vlastnost hlavní relace soudu

Na nedostatečnost řešení z ONTF - jak dokládá Griffin - Russella upozornil jeho bývalý
učitel a kolega z Cambridge (a mimojiné i editor žurnálu Mind, kde Russell publikoval)
G. F. Stout. Russell odpověděl mu následovně:

„ … Nyní vidím, že v libovolném komplexu nesmí být nikdy relace mající smysl s
výjimkou spojující relace toho komplexu; proto musí být v aktu souzení ArB smysl
omezen na souzení a nesmí se objevit v r … souzení samo může uspořádat termy do
pořádku Mysl, A, r, B v opozici vůči Mysl, B, r, A.

V dotyčné korespondenci Russell hovoří o „nepatrné reformulaci“ (slight rewording),
která je potřeba, aby teorie obstála před „narrow“ problémem. Tato reformulace, čteme,
spočívá v tom, že směr připíšeme jako vlastnost nikoli podřazené relaci, ale hlavní relaci
soudu, která je charakteru multiple-relation – je to souzení samo, které umisťuje objekty
v object-complex do jistého pořádku. Toto řešení Russell zapracoval v roce 1912 do PP a
jde o onu „minimální“ změnu, kterou jsem zmínil v úvodu ke II. kapitole. Touto změnou
odlišujeme třetí verzi MRTJ od druhé. 

Othellův soud, že Cassio miluje Desdemonu, se liší od jeho soudu, že Desdemona
miluje Cassia, navzdory tomu, že sestává z těch samých konstituentů, protože relace
souzení umisťuje v těchto dvou případech konstituenty do jiného pořádku … Tato
vlastnost mít nějaký „smysl“ (sense) či „směr“ (direction) je vlastností, kterou
relace souzení sdílí s všemi ostatními relacemi. „Smysl“ relací je původní zdroj
pořádku, řad a mnoha matematických pojmů …  

Russell zde sleduje intuici, že řazení konstituentů poznatku je pouze hypotetické, je dílem
souzení samotného. Potud nemá nic společného s realitou. Ostatně v případě nepravdy
přece dotyčné prvky nejsou reálně spojené tak, jak je myšlení spojuje v soudu, tedy ani
mezi nimi není žádný reálný směr.

Russellova „nepatrná reformulace“ sice sleduje správnou intuici, nicméně je otázkou, zda
je v řešení problému efektivní. V TK (1913) si Russell uvědomuje, že o skutečné řešení
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nejde a že k pojmu směru je třeba přistoupit v rámci MRTJ naprosto odlišným způsobem.
V následující citaci Russell proti návrhu z PP argumentuje, používá argument podobný
Candlishově argumentu:

Dříve jsem zastával názor, že objekty samotné postačovaly a že „smysl“ relace
rozumění [= souzení, MS] je umístil ve správném pořadí; nicméně, toto se mi již
nezdá být korektní. Předpokládejme, že si přejeme rozumět [= soudit, MS], že „A a
B jsou podobné“. Pro naše myšlení je esenciální, že by mělo, takříkajíc, „sjednotit“
nebo „syntetizovat“ ony dva termy a onu relaci; avšak nemůžeme je skutečně
„sjednotit“, neboť buďto A a B jsou si podobné, v kterémžto případě jsou již
sjednoceny, nebo jsou nepodobné, v kterémžto případě žádné myšlení je nemůže
donutit, aby se staly sjednocenými.

Připíšeme-li „jednocení“, jehož součástí je pořádání objektů, hlavní relaci soudu, nemůže
jít o nic hypotetického. To by byl psychokinetický zásah do reality, který je ve rozporu
s předpokladem, že žádné myšlení je nemůže donutit objekty, aby se staly sjednocenými.

Intuice, že pořádání elementů v poznatku, má být hypotetické, nikoli reálné, je správná.
Avšak je velmi obtížné této intuici dostát v teorii, kde předmětem myšlení či souzení jsou
reálné objekty a nikoli (mentální) symboly stojící za ně. Z tohoto důvodu připsání směru
hlavní relaci soudu namísto podřazené relaci neplní podmínku, kterou na MRTJ klademe,
naopak z ní učiní absurdní teorii.  

3.13 Řešení č. 3: Teorie pozice při zavedení logických forem

Po této kritice stále platí dilema, které jsem již představil v souvislosti s řešením v ONTF:
 totiž buďto budeme zastávat absurdní teorii, anebo se navrátíme zpět k teorii propozice,
kterou problémy se směrem neohrožují. Přesto se Russell pokusil najít další možnost, jak
MRTJ zachránit. Abychom si mohli již finální řešení „narrow“ problému představit,
nevyhneme se výkladu významné změny, kterou prošla MRTJ v Theory of knowledge.

Jedná se o zavedení dalšího elementu do object-complex – zavedení logických forem.
Jak dokládá dochovaná korespondence, tato změna byla dílčím způsobem motivovaná
diskusí s mladým Wittgensteinem. Je třeba upozornit, že zavedení logických forem mělo
sloužit pouze k eliminaci „wide“ problému a že tato změna se „narrow“ problému nijak
nedotkla. Přesto logické formy uvedeme již zde jednoduše proto, že teorie pozice, kterou
potřebujeme vyložit, Russell formuluje v TK, kde s logickými formami již počítá. V této
sekci se tedy podíváme (a) na povahu logických forem a poté (b) vyložíme teorii pozice,
která měla napravit předchozí neúspěšné pokusy o zapracování směru do MRTJ.
Uvidíme, že sama přirozenost logických forem byla spíše obskurní. Přesto můžeme tak,
jak to ostatně činí Russell v TK, začít srozumitelnou „fregovskou“ substituční analýzou.
Symbol logické formy získáme, když postupně substituujeme volné proměnné za všechna
vlastní jména v nějaké propozici:

A miluje B;  x miluje B,  x miluje y   xRy (příp. „R(x, y)“)
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Symboly „x“, „R“ a „y“ označují proměnné určitého typu. Aniž bych zde chtěl vykládat
celou teorii typů, zmíním, že logický typ je v symbolu logické formy výše prostředkem,
jak rozlišit mezi individuem a relací – logický typ zde indikuji pomocí velikosti písma.
Celý symbol „xRy“ je výrazem logické formy duálního či binárního komplexu; obdobně
získáváme symboly logických forem ostatních komplexů. Nově budeme každý soud
symbolizovat po vzoru tohoto zápisu:

J(S, a, L, b, xRy)

Problémem roviny symbolismu je skutečnost, že proměnná stejně jako vlastní jméno je
znakem a symbol logické formy stejně jako symbol propozice je sekvencí znaků; logická
forma ale není stejné povahy jako fakt, tzn. rozdíl mezi logickou formou a faktem není
v tom, že logická forma je komplexem termů, avšak termů jiné povahy (podobně jako je
symbol logické formy oproti propozici také komplexem znaků, avšak znaků jiné povahy).
Logická forma je objekt, jehož povahu Russell vysvětluje: „Na první pohled se zdá mít
nějakou strukturu [jako nějaký fakt, MS], a tedy že nejde o jednoduchý objekt (a simple);
ale korektnější je říci, že je to nějaká struktura.

3.131 Teorie pozice

Třebaže již čtenář bude pravděpodobně tušit, jak Russell zamýšlel zavedením logických
forem řešit „wide“ problém se směrem, projedeme si nejprve teorii pozice, která měla být
řešením prvního z problémů. Je evidentní, že samo zavedení logických forem „narrow“
problém neřeší. Způsob sestavení propozice v případě, že relaci lze obrátit, i nadále není
určený jednoznačně, jak dokládá schéma:

V případě soudu, kde je obsažena binární relace, kterou lze obrátit (např. relace lásky),  
je možno substituovat dvěma způsoby. Je pro soud výše platná substituce (a) nebo (b)?
Logická forma „xRy“ sama tuto otázku nerozhodne. Abychom určili, jakým způsobem je
v soudu fixován směr relace (který na rovině symbolu odpovídá způsobu substituce),
musíme nahlédnout do závěru VII. kapitoly I. části TK, kde se Russell zabývá výkladem
řešení tohoto problému:

… je-li dána nějaká relace R, jsou zde [další, MS] dvě relace, obojí funkce relace R
takové, že jestliže x a y jsou termy duálního komplexu, jehož spojující relací je R,   
x bude stát v jedné z těchto relací ke komplexu, zatímco y v druhé. U druhého
komplexu s těmi samými konstituenty se tyto relace obrací. Nazvěme ty relace AR a
BR. Potom rozhodneme-li se nejdříve zmínit term, který je v relaci AR vůči
komplexu, dostaneme jeden smysl relace, rozhodneme-li se nejdříve zmínit druhý,
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dostaneme druhý smysl. Takto je smysl relace odvozený ze dvou rozdílných relací,
ve kterých stojí termy duálního komplexu k tomu komplexu.  

Po zavedení pozičních relací AL a BL Russell dodává:

Smysl není ani v samotné relaci [Rozuměj: podřazené relaci], ani v samotném
komplexu [Rozuměj: judgment-complex], ale v relacích konstituentů ke komplexu,
které ustavují [jejich, MS] pozici v komplexu. 

Předně si musíme uvědomit, že Russell nehovoří o soudu, ale hovoří o konkrétním faktu,
kde relace L spojuje a a b. Základní ideou teorie pozice je přeformulovat tvrzení o směru
na tvrzení o pozicích: „a (při relaci L) předchází b v komplexu α“ bychom formulovali
takto: „a je na první pozici v komplexu α, zatímco b je na druhé pozici v komplexu α“,
toto bychom dále precizovali, jak navrhuje Russell: „a je v relaci AL vůči komplexu α,
zatímco b je v relaci BL vůči komplexu α.“ Podstatným bodem výkladu je teze, že poziční
relace jsou „funkce relace L“; to znamená že ve symbolech „AL“ a „BL“, je ono malé L
v indexu argumentem (poziční) funkce. Relace určující směr podřazené relace, nejsou její
součástí, ale jsou funkcemi na ní provedenými. 
Podle Russellem navržené analýzy pak komplex odpovídající (pravdivé) propozici „aLb“,
kde vzájemná pozice znaků a a b symbolu určuje směr od a do b, budeme symbolizovat
následujícím způsobem:

a-AL-α & b-BL-α

Všimněme, že vlastnost předcházení od jednoho termu k druhému je analyzována na dvě
relace vymezující jejich pozici nikoliv vzájemně, ale každého zvlášť vůči celému faktu –
tedy v našem příkladě vůči komplexu α. To je zajímavé řešení, z něhož lze vyvodit toto:
Propozice, kde relaci nelze obrátit, tj. propozice beze směru odpovídají (jsou-li pravdivé)
faktům, které věrně sdílí jednoduchost jejich gramatické struktury; např. propozici „Karel
kope jámu“ (je-li pravdivá) odpovídá zcela stejně strukturovaný fakt, že Karel kope jámu.
Tento vztah ale neplatí pro propozice, kde lze relaci obrátit, tj. pro propozice mající směr.
Podle Russellovy teorie pozice se propozice jako „A miluje B“ nebo „Karel kope Jana“
gramaticky „tváří“, jakoby (v případě pravdivosti) odpovídaly faktům, které mají stejně
jednoduchou strukturu jako ony – opak je ale pravdou, protože namísto, aby odpovídali
jednoduchému komplexu, odpovídají molekulárnímu komplexu, tj. dvěma elementárním
komplexům spojeným konjunkcí.

Řečeno ještě jinak a intuitivněji: hlavní myšlenkou teorie pozice je analyzovat obracení
relace, tj. vlastnost směru na poziční relace, které obracet nelze, čímž se vlastnost směru
logickou analýzou eliminuje ze symbolismu naprosto. Toto je brilantní ukázka „nedůvěry
ke gramatice“ (distrust of grammar), tedy způsobu uvažování, který do filosofie zavedl
Russell a který raný Wittgenstein označuje v úvodu do NL výstižně jako základní nástroj
filosofování. Russell definoval základní metodu analytické filosofie, kterou můžeme
v souvislosti s problémem směru vidět v aplikaci. Pojem směru je pouhou „gramatickou“
vlastností a propozice jako „A miluje B“ mají pro filosofa zavádějící, byť třeba z hlediska
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potřeb běžného života vhodnou, gramatickou formu. Analýzou - podle teorie pozice - tyto
věty převádíme do korektní formy. 

Analýzou propozice „aLb“ na propozici „a-AL-α & b-BL-α“ jsme neskončili. V souladu
s teorií ne-úplného symbolu propozice neodpovídají přímo faktům (pouze ty pravdivé
odpovídají nějakým faktům – a to nepřímo). Aby bylo možné uvažovat jejich vztah k
realitě, propozice je potřeba doplnit o kontext propozicionálního aktu souzení; tedy
symbol výše musíme dále převést do podoby „S soudí, že a-AL-α & b-BL-α“, což je
tvrzení o existenci dotyčného komplexu α, jak dodává Griffin, tedy jde o existenční
molekulární soud, který bychom zapsali asi takto:

S soudí, že (E!α) (a-AL-α & b-BL-α).

Nicméně, jak zapisovat v MRTJ korektně molekulární soudy, tj. jakým způsobem je
analyzovat do formy „J(S …)“, se v TK nedozvídáme a souhlasím naprosto s Griffinem,
že v tomto smyslu je teorie pozice není úplná.

3.2 „wide“ problém a Wittgensteinův kriticismus

Řešení „narrow“ problému se směrem závisí na vyřešení komplexnější problematiky
molekulárních soudů a statusu logických konstant, tedy na vyřešení toho problému, o
kterém jsem se zmínil v pozn. pod čarou č. 92. To by ovšem předpokládalo důkladnou
rekonstrukci Russellova pojetí logiky v letech 1910-13, příp. srovnání této koncepce
s pojetím logiky mladého Wittgensteina. Do tohoto úkolu se zde nemůžeme pouštět.
Přesto je ale idea řešení „narrow“ problému v rámci 4. verze MRTJ poměrně jasná a za
předpokladu, že by Russell dokázal podat uspokojivý výklad sémantiky molekulárních
propozic, teorii pozice by pravděpodobně dotáhl do zdárného konce. 

Třebaže je velmi obtížné datovat moment, kdy si Russell začal uvědomovat, že kromě
„narrow“ problému, o kterém od počátku věděl, hrozí jeho teorii soudu značně hrozivější
verze problému se zajištěním potřebného pořádku v object-complex soudu, můžeme říci
naprosto spolehlivě, že krize spjatá s „wide“ problémem kulminovala na přelomu května
a června roku 1913, kdy Russell pod tíhou Wittgensteinových námitek opouští jak práci
na plánované knize o epistemologii (Theory of knowledge), tak MRTJ, která měla být její
základní doktrínou. 20. června, několik dní poté, co mu Wittgenstein přednesl rozhodující
námitku, Russell píše Ottoline Morrell:

Všechny obtíže, se nimiž jsem se poslední dobou potýkal, pramenily
z Wittgenstein-ovo útoku na mojí práci. Právě to si nyní uvědomuji. Bylo velice
těžké být v téhle věci poctivý, protože to způsobilo, že podstatnou část knihy, kterou
jsem zamýšlel napsat, bude nemožné nejspíš po dlouhá léta realizovat.

V době, kdy Russell psal tento dopis, mu již bylo jasné, že plánovanou knihu nedokončí,
a dotyčný komentář o dosahu Wittgensteinova kriticismu nás upozorňuje, že námitky,
které proti jeho teorii soudu byly vzneseny, musely poškodit cosi velice fundamentálního.
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Avšak bylo by neadekvátní tvrdit, že si Russell „wide“ problém uvědomil teprve v době,
kdy se potýkal s psaním TK. Russellův pokus eliminovat tento problém tkvěl v zavedení
logických forem, o kterých jsme již hovořili – tedy můžeme říci, že Russell si byl vědom
dotyčného problému již v roce 1912, kdy s Wittgensteinem, jak dokládá korespondence,
na toto téma diskutoval. Co se týče vývoje spolupráce mezi oběma mysliteli v době před
Russellovou prací na TK, píše D. Hyder:

… během roku 1912 Wittgenstein a Russell spolupracovali na stejné teorii … jejich
práce se rozešla někdy tohoto roku. Wittgensteinova verze této teorie, kterou budu
nazývat „teorie kopuly“, a ta, kterou Russell vypracoval v Theory of Knowledge,
zjevně vzešly z té původní jedné.  

Konec roku 1912 byl pro spolupráci mezi Russellem a Wittgensteinem zlomový, protože
se tehdy jejich cesty začaly rozcházet. V korespondenci, která se zachovala, nacházíme
cenné informace o tomto důležitém momentu. 

3.21 Teorie kopuly a její vztah k MRTJ

Pár týdnů před tím, než Wittgenstein pošle Russellovi dopis, kde předloží poprvé „wide“
problém a zmíněnou teorii kopuly, navštěvuje Frega a probírá s ním problémy, s nimiž se
on a Russell snažili vypořádat. 26. 12. 1912 píše:

„ … S Fregem jsme vedli dlouhý rozhovor na téma naší teorie symbolismu, jejíž
obecný rámec, myslím, zhruba pochopil. Řekl, že si to ještě promyslí. Náš problém
komplexu je mi nyní jasnější a velmi doufám, že jej mohu vyřešit. 

Že se takzvaný „problém komplexu“ týká otázky, jak do teorie soudu zapracovat logické
formy, je očividné z dřívější korespondence. Tento problém se skládal ze dvou částí:
nejdříve je třeba (a) dát výklad logických forem atomických (či elementárních) propozic,
tedy vlastně soudů, nakolik jsou propozice ne-úplné symboly; poté (b) vyřešit, zda náleží
molekulárním propozicím, resp. soudům nějaké zvláštní logické formy, pokud ano, jaké;
toto souvisí s otázkou, jaký status mají logické konstanty. Wittgenstein doufá, že řešení
prvního problému vede k řešení druhého, nicméně, jak jsem již několikrát zdůraznil,
druhý z těchto problémů necháme v této práci stranou. Z dřívějších dopisů nebylo jasné,
že snaha o zavedení logických forem souvisí s „wide“ problémem – to se dozvídáme až
v dopise, který následoval brzy za výše citovaným. Wittgenstein zde podává alternativní
verzi MRTJ, teorii kopuly. 16. 1 1913 píše:

… Změnil jsem názor na „atomické“ komplexy: Nyní si myslím, že vlastnosti,
relace (jako láska) etc. jsou všechno kopuly! To znamená, že např. nějakou
subjekt-predikátovou propozici, řekněme, „Sokrates je člověk“ analyzuji na
„Sokrates“ a „něco je člověk“ (o kterých si myslím, že nejsou komplexy). Důvod
pro to je velice fundamentální: Myslím, že zde nemohou být rozdílné Typy věcí!
Jinými slovy, cokoli může být symbolizováno jednoduchým vlastním jménem, musí
náležet jednomu typu. A dále: teorie typů musí být učiněna přebytečnou vhodnou
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teorií symbolismu: Například jestliže analyzuji propozici, že Sokrates je smrtelný na
Sokrates, smrtelnost a (E x, y) ɛ I (x,y), chci, aby mi teorie typů řekla, že
„smrtelnost je Sokrates“ je nesmysl, neboť jestliže „smrtelnost“ chápu jako vlastní
jméno, není zde nic, co by mi bránilo, abych provedl substituci špatným způsobem. 

Poté, co Wittgenstein ukáže, jakým způsobem je Russellova teorie závislá na teorii typů,
chce-li uniknout „wide“ problému, předvede, jak kopula-teorie dokáže dotyčný problém
řešit bez apelu na tuto teorii:

Avšak jestliže analyzuji [propozici, že Sokrates je smrtelný, MS] (jak to nyní činím)
na Sokrates a (Ex). x je smrtelný či obecně x a (Ex) ϕx, stane se nemožné
substituovat špatným způsobem, neboť tyto dva symboly jsou rozdílného druhu
samy o sobě. Každopádně, nejsem si jist nejvíce tím, že můj nynější způsob analýzy
je korektní, ale faktem, že všechny teorie typů musí být odstraněny teorií
symbolismu, která ukazuje, že to, co se zdá být odlišné co do typu věci, je
symbolizováno odlišnými druhy symbolu tak, že substituci není možné vzájemně
prohodit …

Z tohoto klíčového dopisu můžeme vyextrahovat několik důležitých bodů: (1) Logické
formy jsou podle Wittgensteina inherentní objektům, a nikoli externí entity tak, jak je to
později ve 4. verzi MRTJ; (2) Teorie typů je přebytečná, protože typy jsou ontologické;
logická forma inherentní objektu určuje jeho logický typ (3) korektní symbolismus je ten,
který věrně reflektuje logickou strukturu inherentní objektům – nacházíme poprvé ideu
isomorfismu mezi jazykem a světem. 

Co se týče povahy teorie kopuly, můžeme si všimnout, že Wittgenstein je jednoznačně
ovlivněný diskusí s Fregem. Idea, že logická forma je inherentní objektům, nikoli vnější,
je typicky fregovská. Přesto je to teorie, která je modifikací MRTJ, tedy která stále ještě
rozumí soudu jako vztahu k objektům odděleně (multiple-relation). Víme, že pro Frega
bylo souzení uchopení myšlenky, kde objekty jsou již „zaklesnuty“ do sebe a předmětem
soudu je tím pádem hotový komplex. Obrat k tomuto pohledu na věc se děje teprve v NL,
kde je pro Wittgensteina předmětem soudu propozice jako celek – podívejme se, jak tuto
tezi v dotyčném díle zdůrazňuje:

Když říkáme, že A soudí, že, etc., potom musíme zmínit celou propozici, kterou A
soudí. Toho nelze dosáhnout tak, že zmíníme buďto jeho [Rozuměj: soudu, MS]
konstituenty [ve správném uspořádání, MS], nebo jeho konstituenty a formu, avšak
nikoli ve správném uspořádání. To ukazuje, že ve tvrzení se musí objevit propozice
sama, nakolik je souzeno.

Proč Wittgenstein později opustil Russellův koncept soudu se dozvíme až závěrem této
kapitoly. Teorie kopuly je alternativní verze MRTJ. Poté, co jsme zhruba charakterizovali
základní povahu Wittgensteinovy první filosofické koncepce, měli bychom přihlédnout
k argumentu, kterým se vymezuje vůči Russellovi. Nejprve bychom se měli tázat, kterou
verzi Russellovy teorie soudu napadá. Odpověď není jednoduchá. V dopisu kritizovaná
verze totiž již pracuje s logickými formami, tedy nemůže jít o 2. či 3. verzi z ONTF a PP.
Avšak nemůže jít ani o 4. verzi, protože logické formy tak, jak je charakterizuje a napadá
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Wittgenstein, jsou symbolizovány jinak než v TK – přihlédněme k symbolu pro
subjekt-predikátovou formu prvního typu:

(E x, y) ɛ I (x,y)  v TK:   xRy  nebo R(x,y)

Wittgenstein v dopise předkládá „wide“ problém a ukazuje, jak dotyčná verze MRTJ,
která je blízká 4. verzi, tento problém eliminuje. Mám-li dány předměty Sokrates,
smrtelnost a formu subjekt-predikátového komplexu, potřebuji navíc intervenci teorie
typů, aby mi řekla, že „smrtelnost je Sokrates“ je nesmysl. V této verzi platí, že zavedení
logických forem samo „wide“ problém neřeší a důvod, podle Wittgensteina, spočívá
v nekorektním způsobu symbolizace: „…jestliže >smrtelnost< chápu jako vlastní jméno,
není zde nic, co by mi bránilo, abych provedl substituci špatným způsobem.“ Skutečně,
také v symbolu logické formy, který uvádí Wittgenstein, není odlišena proměnná pro
predikáty (prvního typu) od proměnných pro individua – a to ani tím nejjednodušším
způsobem, že zvolíme odlišnou velikost písmen. 



46

Wittgenstein v dopise sleduje problém, který jsem již v obecném náčrtu „wide“ problému
s odkazem na Griffina naznačil: s podřazenou relací v object-complex nesmíme zacházet
jako s ostatními objekty soudu. Anebo můžeme, ale pak je třeba zapojit teorii typů, jejíž
status je stěží vysvětlitelným – později uvidíme, že právě nutnost apelovat na teorii typů
znamenala pro Russellovu teorii definitivní konec. 

Třebaže Russell nepřijal kopula-teorii, symbolismus používaný v TK nás přesvědčuje, že
Wittgensteinovu námitku vyslyšel:

… když subjekt S rozumí [= soudí] „A a B jsou podobné“, „rozumění“ je spojující
relace a mezi termy náleží S, A, B, podobnost a R(x,y), kde R(x, y) označuje formu
„něco a něco stojí v nějaké relaci“ … symbol pro komplex bude:

U{S, A, B, podobnost, R(x,y)}

Symbol logické formy duálního komplexu prvního typu, který by podle Wittgensteina
vypadal asi takto: „(E x, y, z) ɛ I (x,y,z),“ je nahrazen symbolem „R(x, y)“, příp. „xRy“,
kde velikost písmen indikuje typ. Obdobně bychom objekty soudu, který dává Russell za
příklad výše označovali: „a“, „b“ a „P“ (jako podobnost) – velikost písmen indikuje typ.

Pochopit, v čem tkví Wittgensteinův nárok, není příliš obtížné – objekty si můžeme
představit jako prostorové entity mající specifický tvar a tento tvar určuje jejich logický
druh, případně dokonce kategorii:

Takto bychom vizualizovali propozici, že „Karel žaloval Milanovi na Jindru“, resp. soud
„J(S, K, M, J, (Ex) ϕx)“, kde „ϕ” značí relaci žalování. K podobné teorii dospěl Russell
v TK, avšak s tím rozdílem, že zde je navíc logická forma. Pomineme-li tuto odlišnost, u
obou teorií platí, že restrikce, která je třeba, abychom eliminovali „wide“ problém, a pro
kterou jsme na začátku této kapitoly žádali vysvětlení, má mít nyní své místo v povaze
objektů v object-complex, tj. typové rozmanitosti objektů soudu – představa je taková,
že nesmysl nelze vytvořit, neboť objekty lze kombinovat jen tak, jak k sobě „pasují“. 
Podle Russellovy analýzy bychom propozici výše vyjádřili: „J(S, k, m, j, Ž, R(x, y, z)).“
Typová odlišnost objektů (vyznačuji je barevně) je reflektována rozlišováním malých a
velkých písmen u jmen a proměnných. 



47

3.22 Interpretace Wittgensteinova argumentu

Russellova verze MRTJ, která již obsahovala logické formy, ale namísto ontologických
typů se spoléhala na teorii typů, a Wittgensteinova kopula-teorie jsou ony dvě koncepce,
o nichž Hyder hovoří jako o předchůdkyních čtvrté verze multiple-relation theory z TK.
S ohledem na Wittgensteinovu ideu isomorfismu, která definuje korektnost symbolismu,
můžeme vidět náznak traktátovské koncepce. 

Dopis z ledna roku 1913 je poslední dochovaný, pro nás relevantní dokument z období
před začátkem Russellovy práce na TK. Přesuňme se tedy rovnou do května tohoto roku.
8. 5. začíná psát s plánem stihnout každý den deset stran textu. V době před tím, než
proběhne první rozhovor s Wittgensteinem, píše dokonce rychlejším tempem. Rozhovor,
který zde zmiňuji, se udál dne 20. 5. a Wittgenstein v něm přednesl první námitku proti
Russellově teorii soudu. Bohužel se z jeho obsahu nedochovalo příliš mnoho. Griffin se
pokouší o rekonstrukci a dochází k závěru, že námitka napadala starší verze MRTJ, nikoli
verzi, kterou chtěl Russell začlenit do TK, a že tématem byl status podřazené relace.

Zatím jsme viděli, že problém odlišení podřazené relace od ostatních termů je řešitelný
při zachování základního konceptu MRTJ: (a) jedna možnost je Wittgensteinova
kopula-teorie, (b) druhá pak teorie soudu, kterou Russell navrhne v TK. Ať byla první
námitka jakákoli - a o tom se můžeme spíše jen dohadovat - rozhodující pro Russellovo
odmítnutí  rozpracovaného projektu byla teprve druhá námitka, která přišla až o pár dní
později. 27. 5. Russell píše Ottoline Morell:

Ukázal jsem mu [Wittgensteinovi, MS] klíčovou část toho, co píši. Řekl, že to bylo
vše špatně, aniž by obtíže konkretizoval – [řekl, MS] že moje stanoviska vyzkoušel
a pochopil, že nebudou fungovat. Nemohl jsem jeho námitce porozumět – ve
skutečnosti byl velice nesrozumitelný – ale v kostech jsem cítil, že musí mít pravdu
a že zahlédl něco, co já opomíjím.   

Pravděpodobně velmi záhy po této schůzce (dopis je nadepsán neurčitě „červen 1913“)
přichází od Wittgensteina zpráva:

Nyní mohu svojí námitku proti Tvé teorii soudu vyjádřit přesně: Věřím, že je
zjevné, že z propozice „A soudí, že (řekněme) a je v relaci R k b“, jestliže je
korektně analyzována, musí přímo, bez užití jakýchkoliv dalších premis vyplývat
„aRb v ~aRb“. Tato podmínka není v Tvé teorii splněna.

Myslím, že tato námitka, která má být druhá, ve skutečnosti navazuje na tu první a jde o
jednu do konce dotaženou námitku. Při první návštěvě Wittgenstein nejspíš zopakoval
obsah dopisu z ledna 1913. Při druhé oznámil, že tehdy navržené řešení týkající
ontologických typů a změny v symbolismu není efektivní. 

3.221 Griffinova/Sommervillova interpretace

Wittgenstein v posledně citovaném dopisu popisuje problém příliš stručně, než aby bylo
ihned jasné, kde chyba spočívala. Tvrzení, že z MRTJ nevyplývá přímo, tj. bez dalších
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premis „aRb v ~aRb“, je přeformulovaný „wide“ problém; „aRb v ~aRb a nic dalšího“,
jak je vhodné tuto formuli doplnit, je podmínka smysluplnosti propozice. Teorie podle
Wittgensteina neumí zajistit, aby výsledkem souzení byly pouze smysluplné propozice.
Že toto musí být zajištěno bez dalších premis, je nový a klíčový požadavek – od tohoto
bodu se spolu s Griffinem odrazíme a vysvětlíme si, z jakého důvodu byla
Wittgensteinova námitka tak fatální. 

Podle Griffina, který (1985) navazuje na Sommervilla (1981), je podstatou námitky
nalezení bludného kruhu v Russellově koncepci: Fráze, že „wide“ problém musí být
řešen „bez dalších premis“, poukazuje dle Griffina na fakt, že teorie soudu musí fungovat
korektně bez toho, abychom museli zapojovat do procesu souzení teorii typů. Její tvrzení
o typu objektů soudu a tvrzení, že tak a tak není možno prvky k sobě klást, protože by
výsledkem byl nesmysl, jsou ony „další premisy.“ Toto je první část bludného kruhu. 

Nyní bychom měli ukázat, že ramifikovaná teorie typů, jejíž tvrzení jsou potřebné pro
korektní chod souzení, je fundována teorií soudu – toto považuji za poněkud
problematický bod Griffinovy interpretace, tedy bude nejlepší, když se nejdříve podíváme
na jeho podání celé námitky. Za příklad si bere soud „S soudí, že a je podobné s b“ a
problém tematizuje tímto způsobem:

V Russellově teorii je toto mínění [= soud, MS] analyzováno na

B(S, a, R, b, α),   [B = J; α = xRy = R(x, y) , MS]

kde α je forma elementárního duálního komplexu. Zajišťuje to, že aRb je
smysluplné? Odpověď je ano, ale nikoli bez dodatečných premis. Neboť
potřebujeme stipulovat, že a a b jsou individua, že R je relace prvního řádu a že α je
forma duálního komplexu prvního řádu. Proč nám nechce Wittgenstein dovolit
takovéto stipulace? Protože učinit je by vyžadovalo další soudy. 

Opět si můžeme představit, že subjekt klade objekty tohoto soudu nevhodným způsobem,
např. „A B je podobné s.“ Zajištění smysluplnosti se děje přes stipulace, které prý určují
řád prvků v object-complex a říkají „takhle k sobě objekty klást můžeš, takhle nikoli.“
Jenže jak zdůrazňuje na závěr Griffin, učinit takové stipulace by vyžadovalo další soudy.
Dodává, že „další soudy, které jsou vyžadovány, jsou velice problematického charakteru.
Neboť soudit, že a a b jsou přijatelné argumenty pro relaci prvního řádu, znamená činit
soud vyššího řádu než jedna.“
Nyní se zastavíme u jedné nejasnosti, která činí Griffinovu interpretaci problematickou a
která nás bude motivovat ji poupravit. Celou dobu totiž hovoříme (a i Wittgenstein ve
v dopisu z ledna 1913 takto hovoří) v souvislosti s „wide“ problémem, že je nutno určit
typ objektů – o řádech nepadlo ani slovo. Podíváme-li se však do citace z Griffina, tento
komentátor hovoří o nutnosti určit řád objektů. Pro uchopení tohoto problému se musíme
vrátit k tématu sekce 2.312.

Řády náleží kvantifikovaným, tj. ne-elementárním propozicím. Řád se odvozuje od toho,
zda kvantifikujeme přes „místo“ pro individuum, např. (Ex) (xP), nebo pro vlastnost či
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relaci, např. (EX) (aX), nebo pro vlastnost vlastnosti či relaci, která spojuje relace, atd.
Takto je Russellem vystavěna hierarchie řádů – a nutno podotknout, řád je predikát, který
náleží pravdivosti propozice! To znamená, je neadekvátní, jak to činí Griffin tvrdit, že lze
řád připisovat relaci či logické formě. Skutečně, v tomto bodě se musíme s Griffinem
rozejít a trvat na tom, že soudy potřebné k eliminaci „wide“ problému, jsou soudy
určující typy objektů, nikoli řády.

Co se týče typů, ty jsou připisovány objektům, odvozeně pak případně celým propozicím,
a nemají s pravdivostí nic společného. Je trochu matoucí, že když se řekne „teorie typů“,
míní se tím někdy jen hierarchie typů samotná, někdy „ramifikovaná teorie typů“, což je
znamená hierarchii typů a řádů dohromady – proto „ramifikovaná“ čili „souvětvená“.
Odkud se berou typy, to víme velice přesně. Russell zkonstruoval teorii typů jako nástroj
pro eliminaci po něm pojmenovaného paradoxu; teorie typů určuje, že do propozicionální
funkce, kde figuruje např. vlastnost, lze substituovat individua a nikoli vlastnosti, obecně:
do propozicionální funkce typu n lze substituovat pouze symbol typu o jedna menšího,
tedy typu n – 1, kde n je přirozené číslo.

Obě hierarchie, třebaže je rozděluje jejich účel, spojuje skutečnost, že jsou navázány na
hierarchii: individuum, vlastnost, vlastnost vlastnosti, vlastnost vlastnosti vlastnosti atd.
Tak například „Karel“ je symbol pro individuum, „červený“ je symbol pro vlastnost, „být
symetrická“ je vlastnost vlastnosti (přesněji relace) atd. Potom mám-li např. propozici:

(Vx) (x je člověk  x je smrtelný), 

jde o propozici, která je druhého řádu a druhého typu. To druhé určení je dáno tím, že do
propozicionálních funkcí „x je člověk“ a „x je smrtelný“ mohu substituovat pouze a jen
symboly pro individua – pokud tak neučiním, výsledkem bude nesmysl (v jiných
specifických případech paradox). Co se týče řádu, jde o definici pravdivosti propozice,
což jsme si vyložili v sekci 2.312, proto se zde nebudu opakovat. 

Na tomto stručném výkladu je dostatečně jasné - a to bylo právě mým cílem - že řády se
zajištěním smysluplnosti diskurzu nemají nic společného, ale jsou to typy, které mají tuto
funkci. Z tohoto důvodu je Griffinova interpretace defektní a budeme ji muset buďto
nějakým způsobem poupravit, nebo opustit.

Po tomto nezbytném exkurzu se vracíme ke Griffinově interpretaci, abychom si ujasnili a
zpřesnili, jaký je podle něho důvod, proč jsou soudy navíc škodlivé. Skončili jsme tím, 
že restrikci na aktu souzení nelze provést, protože „učinit je by vyžadovalo další soudy.“
Avšak tyto soudy jsou prý extrémně problematické, neboť jim náleží řád vyšší, než jedna.
Griffin pokračuje a říká, že soudy vyššího řádu „mají být definované kumulativně na bázi
soudů nižších řádů.“ To je pravda, jak jsme si již ukázali ve druhé kapitole, na kterou
jsem odkazoval. Výsledkem je závěr:

Tudíž nemůžeme předpokládat soudy druhého řádu v analýze elementárních
soudů [Rozuměj: v analýze soudů prvního řádu].
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Podle tohoto komentátora má bludný kruh v Russellově koncepci vypadat takto: aby bylo
možno eliminovat „wide“ problém, je třeba předpokládat soudy (ony „další premisy“),
které jsou druhého řádu. Jenže tyto soudy jsou „kumulativně definované“ na nějakých
soudech prvního řádu – tedy předpokládají to, co mají vysvětlovat či na čeho vysvětlení
se mají podílet. Podle mého pohledu na věc ale takto bludný kruh v Russellově koncepci
nevypadá a Griffin potřebuje úpravu. 

3.222 Úprava Griffinovy/Sommervillovy interpretace

Moje dosavadní námitka byla, že soudy, které jsou potřeba pro eliminaci „wide“
problému, jsou soudy týkající se typů, nikoli řádů. To by však samo o sobě ještě
neznamenalo, že Griffinova interpretace je naprosto znehodnocena, neboť i tvrzení o
typech mohou být řádů vyššího než jedna – a zde bychom uzavřeli celou úvahu
analogicky k závěru výše. 
Skutečný problém Griffinovy interpretace je podstatně prostší. Totiž povídání o tom, jak
je teorie řádů fundována přes elementární soudy, které vysvětluje teorie soudu je zcela
zbytečné. Nejde o to, zda jsou soudy, že a a b jsou individua, R je relace určitého typu a
proměnné v logické formě jsou taktéž určitého typu a že tak a tak k sobě objekty klást
nelze, zatímco tak a tak ano, vyššího řádu. A i kdyby šlo o soudy prvního řádu, celý
problém zůstává. Klíčovým je vůbec ten fakt, že pro korektní chod MRTJ jsou potřeba
nějaké další (pravdivé) soudy – ať už mají řád jakýkoli. 

Wittgenstein nepoukazuje pouze na bludný kruh, ale poukazuje na regres, do které ho se
Russellova teorie soudu dostává, když apeluje na teorii typů. Velice pomůže následující
propozice TLP:

2.0211 Kdyby svět neměl substanci, potom zda-li má propozice smysl, by
záviselo na tom, zda jiná propozice je pravdivá. 

Tento argument čtu jako regresivní. Kdyby smysluplnost propozice závisela na tom, že je
jiná propozice pravdivá (nezáleže na tom jakého je řádu), pak i smysluplnost této jiné by
závisela na tomtéž, čímž bychom uvízli v nekonečném regresu. Russellova MRTJ je
teorie, která se tohoto regresu dopouští, přičemž propozice, jejichž pravdivost podmiňuje
smysluplnost každé propozice, jsou propozice o typech.

3.23 Uzavření interpretace

Zbývá vyřešit poslední problém dosavadní interpretace. Nutno dodat, že tento problém je
již nad rámec referátu Griffina, protože ten se touto otázkou ve svém článku nezabývá.
Diskuze nad Wittgensteinovým dopisem z ledna 1913 nás dovedla k závěru, že MRTJ od
nutnosti zapojit do procesu souzení teorii typů může být osvobozena, jestliže budeme
apelovat na ontologický status typů a symbolismus upravíme tak, aby toto reflektoval.
Teorie kopuly a 4. verze Russellovy teorie soudu jsou teoriemi, které toto řešení v sobě
zahrnují, tedy teorie typů není třeba. 
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Idea ontologických typů spočívala v tomto: samotný charakter objektů zabrání možnosti,
že provedeme kombinaci objektů nevhodným způsobem; v případě 4. verze MRTJ to
znamená, že objekty nemohou být do formy „vsazeny“ nevhodně, protože by do ní
jednoduše „nepasovaly“. Avšak s tímto řešením se to má podobně jako s Russellovými
prvními pokusy eliminovat „narrow“ problém. Musíme si totiž uvědomit specifikum
MRTJ, které tkví v tezi, že objekty soudu jsou reálné. Kdybychom soudící skutečně
„vsazoval“ objekty do logické formy, vytvářel by tak pouhým aktem soudu nové fakty.
Jinak řečeno: připsali bychom mysli psychokinetickou schopnost. Russell musí trvat na
tom, že subjekt se vztahuje k objektům odděleně a že aktem souzení tuto jejich
oddělenost zachovává. 

Je pak idea ontologických typů něco platná?

Když Wittgenstein předkládal teorii kopuly, řešil „wide“ problém s uspořádáním objektů
v object-complex soudu, z analogie tohoto procesu k substituci – jeho představa byla tato:
Mám „Sokrates“ „x je smrtelný“; substituuji (tj. jednotím dotyčné symboly) a vznikne mi
„Sokrates je smrtelný“. Protože jsou symboly jiného druhu, nelze jejich syntéza provést
jakkoli jinak. Držíme-li se ale konceptu Russellovy teorie soudu, tato analogie je falešná.

A to musel Wittgenstein pravděpodobně rozpoznat a uvědomit si, že uniknout závislosti
na teorii typů MRTJ zkrátka nemůže. 

Falešná je proto, že při aktu souzení k obdobné syntéze nedochází. Soud jako
multiple-relation sice je jednotný, ale tak, že ponechává objekty od sebe oddělené, neboť
jinak by byl psychokinetickým zásahem do reality. Nyní vidíme, že Wittgensteinova
námitka byla skutečně fatální, protože poškodila Russellův tehdejší koncept souzení jako
takový. Kde máme pak hledat východisko? V červenci 1903 zasílá Wittgenstein
Russellovi dopis, kde tvrdí, že problém „může být odstraněn jedině korektní teorií
propozic.“ A takto začala Wittgensteinova cesta k Traktátu. 
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Závěr práce

Russellovi občas bývá jízlivě vyčítáno, že střídal filosofické pozice „jako ponožky,“ mám-li to
říci skutečně jízlivě. Když se dozvídáme o jeho manuskriptech a o skutečnostech, že zatímco
zastával jistou filosofickou pozici, již nenápadně a do šuplíku psal texty, kde načrtával
alternativní teorie (a přesně takto to bylo s Wittgensteinem vyvrácenou teorií soudu), tento tvůrčí
potenciál nás skutečně může udivovat, někdy zase mást, když se pokoušíme v jeho díle
zorientovat. Příčiny překotného vývoje jeho filosofie ovšem spíše než v jeho povaze spočívaly
v osobách, které měl štěstí potkat a kterým dal prostor do svého vývoje zasáhnout. Vždyť Russell
byl na začátku své kariéry přesvědčený Hegelián. Poté, co se setkal s filosofickými názory G. E.
Moora, nadšeně je přijal za své a rozvíjel dál ve vztahu k matematice. 

Podobného rázu bylo i Russellovo setkání s Wittgensteinem, které ovšem jak dokládá
korespondence nebylo ve svém důsledku vůbec příjemné. Velice zajímavé na jeho teorii soudu je
skutečnost, že tato teorie nebyla libovolným výtvorem, ale sledovala konkrétní problém, který
uměla, jak jsem doufám přesvědčil čtenáře, řešit. Můžeme se tedy ptát - a to už může být
předmětem další studie - zda Wittgensteinova „korektní teorie propozic,“ která našla své
vyjádření v TLP, řeší Russellovy původní problémy, nebo zda je neřeší a pro Wittgensteina to
reálné problémy nebyly. Dopouští se traktátovská ontologie závazku k objektivním nepravdám?
A je toto problém, který by Wittgenstein považoval za podstatný? Takové otázky si právem
můžeme klást. A co explikovatelnosti pravdy a nepravdy? Umí toto TLP uspokojivě vyřešit?
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Abecední seznam používaných zkratek
a zkrácených názvů

KAKD……………..………Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description
KTP…………………………………………………………korespondenční teorie pravdy
MRTJ…………………………………………The Multiple Relation Theory of Judgment
NL…………………………………………………………………………..Notes on Logic
ONTF……………………………………………...On The Nature of Truth and Falsehood
PM……………………………………………………………….…Principia Mathematica
PP……………………………………………………………..The problems of philosophy
Principles…………………………………………………..The Principles of Mathematics
TLP…………………………………………………...…..Tractatus Logico-Philosophicus
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