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Mateusz Łełyk 

Epistemologia i logika jako dwa źródła krytyki języka. Filozofia Bertranda Russella w okresie 
atomizmu logicznego. 

 

„Czysta logika i fakty atomowe stanowią zatem dwa przeciwległe bieguny: bieguny tego, co 
całkowicie aprioryczne i tego, co w pełni empiryczne. Pomiędzy owymi dwoma biegunami 

rozciąga się jednak rozległy obszar pośredni, który musimy teraz zwięźle rozważyć.”  

Bertrand Russell, Nasza wiedza o świecie zewnętrznym 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Ogólna charakterystyka tematu 

 

Tematem mojej pracy jest analiza zależności między epistemologią i logiką, a 
pojmowaniem języka przez Bertranda Russella w okresie tzw. logicznego atomizmu. Ramy, 
w jakich będę się poruszał wyznaczają dwa ważne teksty – On Denoting (1905r.) i The 
Philosophy of Logical Atomism (1918r.). Ten ostatni stanowi niejako „summę” ówczesnych 
poglądów autora i punkt graniczny jego filozoficznej biografii. Odnajdujemy w nim bowiem 
zapowiedzi późniejszej wolty filozoficznej Russella – odrzucenia stanowiska pluralizmu i 
akceptacji doktryny monizmu neutralnego. Z tym ostatnim poglądem, wraz z upływem czasu, 
polemizował z coraz mniejszym przekonaniem, aż w końcu, w The Analysis of Mind (1921), 
opowiedział się za jego przyjęciem. Porzucił zatem część koncepcji charakterystycznych dla 
wcześniejszego okresu. Wypada więc w tym momencie odpowiedzieć na ważne pytanie: czy 
rezultaty badań Russella okresu logicznego atomizmu mogą być dla nas interesujące z 
filozoficznego punktu widzenia, skoro sam autor później zmienił swoje poglądy? Czy raczej 
powinniśmy traktować jego wczesne myśli już tylko z perspektywy historyka i biografa?  

Za odpowiedź na powyższe pytania niech posłuży wstępne zarysowanie 
właściwej tematyki mojej pracy. To, czym będę się na jej stronach głównie zajmował, to 
wpływ jaki na koncepcję języka u Russella miały jego epistemologiczne i logiczne poglądy. 
Zamierzam ukazać język jako twór kształtujący się na przecięciu dwóch płaszczyzn 
wyznaczanych przez treść doświadczenia i aprioryczność logiki. Filozoficzną krytykę 
możliwości uzyskania wiedzy z obydwu wyżej wymienionych źródeł traktował będę jako 
właściwy przyczynek do efektywnej krytyki języka jako narzędzia komunikacji i poznania. 
Odpowiadając zatem wprost na zadane pod koniec poprzedniego akapitu pytanie, uważam, że 
tak wyznaczony cel broni mnie przed zarzutem „filozoficznego kronikarstwa”. Sądzę, iż 
ukazane przeze mnie podstawy będą charakterystyczne dla Russella także w dalszym okresie 
rozwoju jego myśli, a zmiany poglądów podyktowane raczej nieustannym dążeniem do 
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ograniczenia liczby przyjmowanych założeń, a tym samym uprawdopodobnienia głoszonych 
przezeń tez.1 

Praca liczy sobie dziesięć rozdziałów, w których kolejno omawiał będę: 
rozróżnienie  na wiedzę bezpośrednią i wiedzę przez opis (2), ogólne cechy charakteryzujące 
podstawy współczesnej logiki filozoficznej (3), teorię indywidualnego i bezpośredniego 
doświadczenia (4), teorię deskrypcji jako warunek możliwości wiedzy o tym, co 
niedoświadczane (5), teorię typów logicznych (6), fundamentalne rozróżnienie na nazwy 
własne i deskrypcje w kontekście błędów wynikających z możliwego (a historycznie 
faktycznego) pomieszania zastosowania obu typów wyrażeń językowych (7), wieloznaczność 
języka w kontekście dążenia do stworzenia języka semantycznie jednoznacznego (8), 
podstawowe myśli logicznego atomizmu wyłożone w The Philosophy of Logical Atomism 
jako przykłady poznawczego zastosowania wypracowanych metod (9). Rozdział ostatni 
poświęcę na podsumowanie i powtórne naświetlenie najważniejszych wątków w kontekście 
retrospekcyjnego podsumowania głównych wątków logicznego atomizmu przez Russella w 
artykule „Logical Atomism”(10). 

 

2.     Wiedza  

2.1 Znajomość prawd  i wiedza o rzeczach 

  Podstawowym podziałem na rodzaje wiedzy był dla Russella podział na 

znajomość prawd ogólnych i wiedzę o rzeczach. 
 
2.1.1 Znajomość prawd ogólnych 
 
  Znajomość prawd ogólnych u Russella opiera się na wiedzy a priori o 
podstawowych zasadach logicznych. Zasady te, z racji swej uniwersalności, nie mogą 
pochodzić od zgeneralizowanych danych empirycznych, gdyż takie pochodzenie nie 
tłumaczyłoby ich uniwersalnego charakteru. Do takiego wniosku doprowadziła Russella 
analiza logicznych form niektórych sądów, a konkretnie tzw. sądów ogólnych, o ogólnej 
postaci „Wszystkie x są jakieś” ( ) . Weźmy np. sąd „Wszystkie płyty Milesa Davisa 
są doskonałe”. Można by stwierdzić, że do sformułowania tego sądu wystarczyłoby nam po 
prostu przesłuchać wszystkie płyty tego wybitnego amerykańskiego trębacza i o każdej z nich 
sformułować sąd „Ta płyta jest doskonała” („<<Doo Bop>> jest doskonałą płytą”, „<<Kind 
of Blue>> jest doskonałą płytą”…). Jak jednak zaznacza Russell, do tych wszystkich sądów 
potrzebowalibyśmy zawsze jeszcze jednego sądu „Wszystkie płyty Milesa Davisa są pośród 
tych, które przesłuchałem”, który jest wszakże sądem ogólnym. W ten sposób dochodzi 
Russell do wniosku, że musimy pierwotnie znać niektóre prawdy logiczne. 
 
Prawdy ogólne nie mogą więc zostać wywiedzione z samych prawd szczegółowych, lecz muszą być – jeśli mają 
być poznawane – prawdami, które są oczywiste same przez się, albo są wywnioskowane z przesłanek, wśród 

                                                
1 Próby rekonstrukcji schematu uprawdopodobniającego tezy Russella dokonam w rozdziale 
10 na podstawie późniejszego tekstu filozofa - Logical Atomism. 
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których co najmniej jedna jest prawdą ogólną. Wszystkie świadectwa empiryczne są jednak świadectwami na 
rzecz prawd szczegółowych. Jeżeli zatem wiedza o prawdach ogólnych ma w ogóle istnieć, musi istnieć jakiś 
rodzaj wiedzy o prawdach ogólnych, która nie jest zależna od świadectw empirycznych, to znaczy nie jest 
zależna od danych zmysłowych. (Russell [2000] s. 68 ) 

 
  Takimi prawdami oczywistymi są sądy logiki, które są prawdziwe tylko na 
mocy swej formy (ich prawdziwość jest niezależna od treści empirycznej). Przykładem 
takiego sądu jest dla Russella sąd: „Jeżeli coś ma pewna własność, a wszystko, co  ma tę 
własność, ma także inną własność, to to coś ma także tę druga własność.” 

 
2.1.2 Wiedza o rzeczach 

Przechodzę teraz do zarysowania podziału dwóch rodzajów wiedzy, 
określonych przez Russella po raz pierwszy około roku 1910r. Ma ono na celu zdanie relacji o 
podstawowym rozróżnieniu, którego omówienie będzie zadaniem kolejnych rozdziałów. 

 

2.1.2.1 Wiedza bezpośrednia 

 

Powiemy, że bezpośrednio znamy to, co uświadamiamy sobie wprost, bez pośrednictwa jakichś wnioskowań czy 
pewnej znajomości prawd. Tak więc, bezpośrednio znam dane zmysłowe…(Russell [1995] s. 54). 

 

Russell jest więc spadkobiercą filozoficznej tradycji empiryzmu brytyjskiego, 
twierdząc, że wszelka wiedza o świecie pochodzi z doświadczenia2.  Ostatni termin traktuje w 
wąskim sensie, ograniczając jego znaczenie do zaznajomienia3 (acquaintance). Jak 
zobaczymy dokładniej w rozdziale 4, jest ono z natury indywidualne i tymczasowe 
(ograniczone czasowo do teraźniejszości, ujętej jako chwila). Te ograniczenia stanowią 

                                                
2 Jest to warunek wyjściowy, o charakterze typowym dla całej filozoficznej metodologii 
Russella – zacząć od banalnej tezy, której oczywistości nikt, będący przy zdrowych zmysłach 
(tzw. zdrowy rozsądek, „wyczucie rzeczywistości”, jest istotnym założeniem refleksji filozofa) nie 
będzie chciał poddawać w wątpliwość. Od niej rozpoczyna się proces analizy czyli 
przechodzenia od rzeczy pewnych ale o niejasnym znaczeniu do jasnych prawd.  
The process of sound philosophizing, to my mind, consists mainly in passing from those obvious, 
ambiguous things, that we feel quite sure of, to something precise, clear, definite, which by reflection 
and analysis we find is involved in the vague thing that we start from, and is, so to speak, the real truth of 
which that vague thing is a sort of shadow. (Russell [1956d] s. 179-180) 
3 Na przekład bardzo ważnego dla Russella terminu acquaintance wybieram polski termin 
zaznajomienie z dwóch powodów: a) trafnie oddaje potoczny sens angielskiego terminu 
(jako znajomości). b) jest wygodny w tłumaczeniu: łatwo utworzyć od niego czasownik w 
stronie biernej (być zaznajomionym), a zwrot, w którym on występuje – być zaznajomionym z 
czymś - jest bezpośrednim odpowiednikiem często używanego przez Russella zwrotu to be 
acquainted with something. Dodatkowo polski termin zaznajomienie, jest używany w 
znaczeniu sugerującym fizyczny (a więc bezpośredni)  kontakt z tym, z czym zostaliśmy 
zaznajomieni (lub zaznajomiliśmy się), co pozwala na przekład wyrażeń, w których występuje 
acquaintance – knowledge by acquaintance i principle of acquaintance –jako 
odpowiednio wiedzę bezpośrednią  i zasadę bezpośredniości, zgodnie z tłumaczeniami pism 
Russella przez Tadeusza Baszniaka (Nasza wiedza o świecie zewnętrznym) i Wojciecha 
Sadego (Problemy filozofii).  
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warunek tego, abyśmy mogli wywieść naszą wiedzę z możliwie najpewniejszych przesłanek, 
a zarazem są zagrożeniem dla kompletności i intersubiektywności ludzkiej wiedzy.  

Wiedza bezpośrednia (oparta na zaznajomieniu) musi cechować się więc 
pewnym rodzajem pierwotności. O jaką pierwotność jednak będzie nam chodziło? W 
tytułowym rozdziale Naszej wiedzy o świecie zewnętrznym (Russell [2000] s. 79-80) Russell 
rozróżnia dwa typy pierwotności – pierwotność logiczną i psychologiczną. Pierwsza z nich 
jest pierwotna o tyle, o ile nie jest wynikiem świadomego wnioskowania. Będzie się nią 
cechowało wszystko, o czym normalnie jesteśmy przekonani, że istnieje - np. wszystkie 
przedmioty codziennego doświadczenia – drzewa, ptaki, samochody – umysły innych ludzi, 
nasze własne „Ja” jako podmiot doświadczeń… Jednakowoż po krytyce opartej na badaniach 
psychologicznych dochodzi Russell do wniosku, że wszystkie wymienione wyżej obiekty nie 
należą do danych, które odbieramy prawdziwie pierwotnie. Przesłanką do takiego wniosku 
jest także sceptyckie pytanie o podstawy przekonania o istnieniu tych przedmiotów, gdy nie 
są postrzegane. Jaką mamy gwarancję, że konkretny ptak, którego obserwowaliśmy będzie 
istniał nadal, gdy odwrócimy swój wzrok od niego? Okazuje się więc, że pierwotnie 
doświadczamy konkretnych danych zmysłowych. Musimy bowiem wziąć pod uwagę także 
nieświadomą działalność naszego umysłu, polegającą na odruchowym syntezowaniu danych 
zmysłowych. Dla pierwotności postrzeżenia bowiem niewyprowadzalność na drodze 
logicznego wnioskowania jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym – 
pierwotność, którą muszą się cechować najpewniejsze dane doświadczenia musi polegać na 
niewyprowadzalności z żadnych innych danych. W ten sposób wiedza logicznie pierwotna 
będzie faktycznie w wielu wypadkach psychologicznie pochodna, gdyż kształtuje się ona na 
mocy nieuświadomionego wnioskowania i kojarzenia faktów. Skoro zatem pierwotność 
postrzeżenia ma być gwarantem jakiejkolwiek pewności wiedzy4, musi mieć ona naturę 
psychologiczną.  

Tylko przez wiedzę bezpośrednią możemy otrzymać to, co Russell określa 
mianem twardych danych – danych zmysłowych o największym stopniu pewności (w 
przeciwieństwie do miękkich danych, których realne istnienie, póki nie dowiedzione w 
terminach twardych danych, można zasadnie kwestionować). Takimi danymi, będą np. 
poszczególne doznania zmysłowe np. twardość stołu doznawana w konkretnym miejscu i 
czasie, poszczególne zapachy, plamy barwne, dźwięki itp. Nie jest to precyzyjna 
charakterystyka twardych danych: do jakiego bowiem momentu dźwięk, który słyszymy 
przez dłuższą chwilę, będzie tym samym dźwiękiem, a zapach, którym rozkoszujemy się 
przez dłuższy moment – tym samym zapachem? Russell świadomy jest ogólnikowości takich 
określeń. W odpowiedzi mówi, że wyznaczenie sztywnych granic oddzielających jedną 
twardą daną od drugiej może być czynnością zrelatywizowaną do możliwości percepcyjnych 
doznającego, warunków, w których to doznawanie zachodzi itp. Badanie możliwości 
wyprowadzenia i oddania danych cechujących się logiczną pierwotnością w terminach 

                                                
4 Chciałbym w tym miejscu zauważyć, Russell nie zakłada, że możliwa do osiągnięcia jest 
wiedza absolutnie pewna i, że oparcie jej na postrzeżeniu nam to zagwarantuje. Dąży on 
zawsze do osiągnięcia wiedzy możliwie jak najpewniejszej, sprzeciwiając się efektownym 
hasłom skrajnego sceptycyzmu. (Russell [2000] s. 80-81) 
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danych o pierwotności psychologicznej5 oraz określenie stopnia pewności jakim cechują się 
poszczególne źródła wiedzy będą głównymi zadaniami krytyki wiedzy potocznej 
przeprowadzonej w Naszej wiedzy o świecie zewnętrznym. 

Czy o czymś poza konkretnymi danymi zmysłowymi możemy mieć wiedzę 
bezpośrednią? Russell twierdzi, że tak, a ograniczenie się tylko do danych zmysłowych 
doprowadziłoby w konsekwencji do zafałszowania rzeczywistego zasięgu ludzkiej wiedzy. Z 
naszej wiedzy o istnieniu przeszłości (jako zdarzeń minionych) wyprowadza więc wniosek o 
bezpośredniej dostępności danych pamięciowych; z faktu zaś samoświadomości – 
bezpośrednią znajomość naszych stanów mentalnych (obie kwestie omówię szerzej w 
rozdziale 4, poświęconym Russellowskiej krytyce wiedzy bezpośredniej). Ponadto Russell 
twierdził, że możemy postrzegać bezpośrednio fakty atomowe – kompleksy, które są 
wyrażane w sądzie atomowym, tj. takim, który składa się wyłącznie z symboli prostych (nazw 
przedmiotów i powszechników). 

 

2.1.2.1.1  Russell o powszechnikach 

  Szczególne miejsce w filozofii Russella zajmuje kwestia powszechników. 
Wbrew nominalistycznym tendencjom empiryzmu brytyjskiego przyjmuje on ich istnienie i 
przypisuje im znaczącą rolę w swojej epistemologii. Zobaczmy więc, jakie racje skłoniły 
brytyjskiego filozofa do zajęcia pozycji realistycznej w sporze dotyczącym powszechników i 
jakie znaczenie przypisywał im w kształtowaniu się ludzkiej wiedzy. 

  W artykule pt. „On the Relations of Universals and Particulars” Russell 
wprowadza podział wszystkich bytów na dwa rodzaje: konkrety i powszechniki. Pisze przy 
tym, że wbrew koncepcjom przyznającym istnienie jednemu rodzajowi, a odmawiającym 
drugiemu, on uważa to rozróżnienie za nieusuwalne i ostateczne. Rozważa przy tym 
następujące możliwe eksplikacje tego podziału: 

a) doznania (percepts) i pojęcia (concepts) jako  
- obiekty percepcji (doznania) i obiekty aktu pojmowania (act of conception): wg tego 

podziału konkrety byłyby doznaniami, a powszechniki pojęciami. Taki jednak podział uważa 
Russell za zbyt psychologiczny jak na coś mającego być podstawą fundamentalnej 
metafizycznej dystynkcji. Ta różnica sprowadzałaby się wówczas do wchodzenia w dwie 
różne relacje (percepcję i pojmowanie), a nie do istoty tychże bytów. Russell proponuje więc 
następujące rozróżnienie: 

- rzeczy istniejące w czasie i rzeczy w czasie nieistniejące. Jakaś rzecz (x) istnieje w 
czasie (o ile sama nie jest momentem czasowym) wtedy, gdy można o niej prawdziwie orzec 
następujący sąd (dla y: „dowolna inna rzecz”): „x jest przed y albo równoczesne z y, albo po 
y”. Takie rozróżnienie daje nam solidniejsze od psychologicznych sposoby przeprowadzenia 
podziału, jednak nie stwarza mocnych podstaw do dyskusji na temat możliwości istnienia 
powszechników i konkretów (na tym gruncie, mówi Russell, stwierdzenia, że nic nie istnieje 
w czasie, jak i że wszystko, co istnieje, istnieje w czasie, są tak samo niedowodliwe). 

b) relacje i nie-relacje. Relacjami są desygnaty wyrażeń łączących terminy w zdaniach 
relacyjnych, tj. „Butelka jest większa od kubka”, „Czerwień jest jaskrawsza od błękitu” itp. 
                                                
5 Zobacz dalsze rozdziały, szczególnie 7 i 10. 
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Jak widzimy nie-relacjami mogą więc być zarówno konkrety jak i predykaty, a więc 
powszechniki (butelka – kubek, czerwień – błękit). 

c) czasowniki i substancjalia. Podział ten może, ale nie musi pokrywać się z poprzednim. 
Będzie tak w zależności od tego, czy uznamy istnienie sądów o formie podmiotowo-
orzecznikowej (wtedy nie wszystkie czasowniki będą relacjami), czy też stwierdzimy, że to, 
co uznawaliśmy za sądy o tej formie rzeczywiście wyraża relację przysługiwania jakiemuś 
podmiotowi jakiejś własności. Relację tę określa Russell mianem relacji predykacji. 
Wyjaśnijmy na przykładzie: sąd „Magda czyta” będzie wg pierwszej koncepcji kompleksem 
złożonym z pojedynczej nazwy i czasownika, podczas gdy wg drugiej będzie on stwierdzał 
zachodzenie relacji i winien być sparafrazowany w następujący sposób: „Magda jest 
czytająca”. Kwestii zasadności przyjmowania takiej relacji jak predykacja Russell nie 
rozstrzyga. 

c) dystynkcja dotycząca istnienia w przestrzeni: istnieją przedmioty, które α) nie są 
przestrzenne, β) mogą istnieć w jednym i tylko jednym miejscu w jednej chwili, γ) mogą 
istnieć w wielu miejscach w jednej chwili. Przykładami kolejnych grup są: α – relacje, β – 
konkrety, γ – cechy. Jest to zdaniem Russella podział, który najlepiej oddaje zarówno 
metafizyczną naturę sporu, jak również stwarza podstawy do argumentacji na rzecz 
fundamentalnego podziału na powszechniki i konkrety. 

 W ramach tego rozróżnienia możliwe są trzy stanowiska: takie, które głosi, że istnieją 
wyłącznie przedmioty typu β (czyli odrzuca istnienie powszechników; nazwijmy je teorią 
konkretów), takie, wg którego istnieją wyłącznie przedmioty typu α i γ (odmawiające 
realności konkretom; nazwijmy je teorią powszechników), oraz takie, wg którego istnieją 
wszystkie trzy grupy obiektów (tego, jak już było powiedziane, będzie bronił Russell, dlatego 
też nazwijmy je teorią Russella). 

 Najszybciej Russell rozprawia się ze zwolennikami teorii konkretów. W tym celu 
przywołuje rozumowanie, które określa jako argument Berkeleya-Hume’a, mające tłumaczyć 
nasze pojmowanie cech bez odwoływania się do powszechników. Dwaj nowożytni brytyjscy 
empiryści tłumaczyli pochodzenie pojęć cech przez odwołanie się do podobieństwa pomiędzy 
konkretami – wzorcem (np. jakaś plama czerwieni, którą kiedyś widzieliśmy), i aktualnie 
postrzeganym (w tym wypadku – plama czerwieni, którą postrzegaliśmy/postrzegamy i na tej 
podstawie formułujemy sąd „To jest czerwone”). Zgodnie z zasadniczą myślą tego argumentu 
nie musielibyśmy (zgodnie z zasadą „brzytwy Ockhama”) przyjmować realnego istnienia 
powszechników, ponieważ nasza znajomość cech zostałaby wytłumaczona w inny sposób. 
Russell zauważa jednak, że to, co udało im się osiągnąć to odrzucenie konieczności 
przyjmowania istnienia tylko przedmiotów typu γ. Fundamentalnym pojęciem jest bowiem 
dla tej koncepcji podobieństwo, które nie jest wszakże niczym innym jak relacją, 
przedmiotem typu α – powszechnikiem. Jeśli się już przyznało istnienie jednego rodzaju 
powszechników to nie ma podstaw do odrzucania całej reszty. Błąd tkwiący w argumencie 
Berkeleya – Hume’a pochodzi zdaniem Russella stąd, że (podobnie jak cała filozofia 
korzystająca ze „starej” logiki, p.n. – rozdział 3) nie doceniali oni metafizycznego statusu 
relacji, a wszystkie powszechniki traktowali jako desygnaty predykatów (zdaniem Russella 
zwodzi nas tutaj język potoczny,  w którym dominuje forma logiczna sądów podmiotowo – 
orzecznikowych; oczywiście jeśli takowe istnieją, p.w.). 
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  Więcej miejsca zajmuje Russellowi sformułowanie konkluzywnego6 
argumentu przeciw teorii powszechników. Wg zwolenników tej teorii, korzystając z 
przykładu Russella, kiedy widzimy dwie czerwone plamy, wtedy to, co istnieje w jednym 
miejscu jest identyczne z tym, co istnieje w drugim i tym czymś jest czerwień jako 
powszechnik. Kontrargument brytyjskiego filozofa ma dwa etapy: jeden dla przedmiotów 
istniejących w przestrzeni absolutnej, drugi dla przedmiotów istniejących w przestrzeni 
relacyjnej – przestrzeni konkretnych zmysłów (wzrokowej, dotykowej itp.). Oba zmierzają do 
wykazania, że zwolennicy teorii powszechników w takich wypadkach nie mają podstaw do 
mówienia o dwóch przedmiotach, gdyż bez przyznawania realności konkretom tracimy 
podstawy do rozróżniania przedmiotów będących tymi samymi powszechnikami. Teoria więc 
wchodziłaby w radykalną kolizję z naszym zdroworozsądkowym odczuciem rzeczywistości.  

  Dla przestrzeni absolutnej argument przebiega następująco: jest logicznie 
możliwe, żeby dwie identyczne plamy czerwieni istniały w dwóch różnych miejscach w tym 
samym czasie – cechy należą bowiem do typu γ. Musielibyśmy o nich jednak mówić: 
„czerwień w tym miejscu” i „czerwień w tamtym miejscu” – tylko na tej podstawie możemy 
stwierdzać istnienie jednego przedmiotu w dwóch różnych miejscach. Ich rozróżnienie 
pochodziłoby więc nie od samej „czerwieni” lecz od (absolutnie pojętego) miejsca, w którym 
się ona znajduje; to miejsce zaś miałoby w tym rozróżnieniu cechy konkretu (przedmiotu typu 
β). 

  Dla przestrzeni relacyjnych argument jest nieco bardziej złożony. Przede 
wszystkim warto zauważyć dwie rzeczy: a) przedmioty przestrzeni zmysłowej są zawsze 
skończonej rozciągłości i nie mogą być podzielne ad infinitum (przestrzeń zmysłowa nie jest 
przestrzenią geometryczną, gdzie najmniejszą jednostką jest niepodzielny punkt), b) 
kryterium rozróżnienia przedmiotów przestrzennych nie może już być „istnienie w dwóch 
różnych miejscach”, gdyż pojęcie „miejsca” jest pojęciem charakterystycznym dla przestrzeni 
absolutnej. Przedmioty więc będą rozróżniane na zasadzie przestrzennych relacji w jakich się 
znajdują (wg zasad np., że „nic nie jest na lewo od siebie samego”). Zwolennicy teorii 
powszechników muszą więc pokazać, że dwie identyczne plamy czerwieni rozróżniane są na 
podstawie relacji przestrzennych, które są pierwotne wobec ich rozróżnienia na dwa różne 
postrzegane przedmioty. Wg ich argumentacji takie zdania jak „nic nie jest zarazem na prawo 
i na lewo od czegoś” są prawdami logiki. Russell podaje jednak przykład, który falsyfikuje 
ten pogląd: weźmy białą plamę na czarnym tle. Czy wtedy nie powiemy, że czerń jest 
zarazem na lewo i na prawo od bieli? Wobec stwierdzenia, że w zasadzie powinno się 
powiedzieć, że czerń nie jest ani na prawo, ani na lewo, proponuje rozważyć prostszą i 
bardziej podstawową przestrzenną relację tj. relację otoczenia. Zwolennicy teorii 
powszechników chcieliby powiedzieć, że dwie identyczne plamy czerwieni będą 
rozróżnialne, jeśli jedna z nich będzie np. otoczona kolorem czarnym, a druga białym. 
Jednakże, mówi Russell, musielibyśmy wtedy wiedzieć, że niemożliwe jest dla jednej rzeczy 
być zarazem w całości otoczoną przez jeden kolor i przez inny kolor. Nie jest to jednak zdanie 
analityczne, nawet jeśli nasze doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że w 
rzeczywistości taki przypadek nigdy nie zachodzi. Po drugie: taka zasada rozróżnienia 

                                                
6 Warto zaznaczyć, że w późniejszych pracach Russell przestał uważać ten argument za 
konkluzywny. Jest on jednak na tyle ciekawy, że postanowiłem go w tym miejscu przytoczyć. 
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zakłada już to, czego miała dowodzić – mówiąc, że jedna plama czerwieni jest otoczona przez 
biel, a druga przez czerwień dokonaliśmy już ich rozróżnienia. Zatem, konkluduje Russell, to 
relacje przestrzenne są warunkowane przez różnorodność przedmiotów, a nie na odwrót. 
Zwolennicy teorii powszechników tracą tym samym ostateczne kryterium rozróżnienia od 
siebie postrzeganych przedmiotów, których istnienie sprowadzałoby się do istnienia w dwóch 
miejscach tego samego powszechnika. Argument ten może być także wzmocniony innym 
pochodzącym z różnicy przekonań: gdy dwóch ludzi żywi to samo przekonanie7, np. „Tomasz 
Stańko nagrał płytę <<Twet>> z Tomaszem Szukalskim”, wtedy chętnie powiedzielibyśmy, 
że mamy do czynienia z dwoma bytami: jednym, którym jest przekonanie żywione przez 
jednego człowieka, drugim - przez drugiego. Zauważmy jednak, że nie jest niemożliwe, żeby 
tych dwóch ludzi było identycznych pod względem cech, tzn. każda cecha która przysługuje 
jednemu przysługuje też drugiemu i na odwrót. Wtedy nie mielibyśmy podstaw do 
rozróżnienia jednego przekonania od drugiego – mielibyśmy do czynienia z dwoma 
identycznymi relacjami. W rzeczywistości to fakt, że będące przekonanym o czymś podmioty 
są konkretami, pozwala nam indywidualizować przekonania8. Dlatego też wg Russella trzeba 
uznać ostateczny i nieusuwalny podział wszystkich bytów na powszechniki i konkrety. 

  Jak jednak poznajemy powszechniki? Dzieje się to zdaniem Russella na 
dwojakiej drodze: te, w stosunku do których jest to możliwe, poznajemy przez abstrakcję z 
konkretnych wypadków – np. powszechnik czerwień poznajemy na drodze abstrakcji z wielu 
rzeczy czerwonych – te, w stosunku do których jest to niemożliwe, znamy a priori – np. 
liczby (prawdy „dwa plus dwa równa się cztery” nie wywiedliśmy indukcyjnie z 
poszczególnych doświadczanych wypadków – nie tłumaczy to bowiem, podobnie jak w 
wypadku prawd logicznych, jej uniwersalności. Musi więc być to relacja zachodząca 
pomiędzy, poznawanymi a priori, powszechnikami.) 

      

2.1.2.2  Wiedza przez opis 

 

Przedmiotem niniejszego tekstu jest rozważenie czym jest to, co wiemy w wypadkach gdy znamy sąd o „jedynym 
czymś będącym jakimś” bez znajomości kim lub czymś to coś jest.9 

 

  Tak rozpoczyna się tekst Russella z 1910r., zatytułowany „Knowledge by 
acquaintance and knowledge by description”. Jak wskazuje na to powyższy cytat jest on 
poświęcony w całości drugiemu typowi wiedzy o przedmiotach – wiedzy przez opis. Russell 
zastanawia się w jaki sposób możliwa jest wiedza nie powstająca w wyniku bezpośredniego 
                                                
7 Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że Russell postrzega przekonanie jako relację pomiędzy 
elementami sądu (stanowiącego treść przekonania), a żywiącym przekonanie podmiotem, 
zobacz przypis 35 . 
8 Russell na boku dodaje jeszcze, że już sam fakt, iż musielibyśmy wtedy przyznawać 
sensowność (a nawet uważać je za właściwe znaczenia zdań o przekonaniach) takim sądom 
jak „Lenistwo, obżarstwo i rozwiązłość są przekonane o…” daje nam wiele do myślenia o 
merytorycznej trafności teorii powszechników. 
9 Tekst oryginalny: „The object of the following paper is to consider what it is that we know in 
cases where we know propositions about ‘the so-and-so’ without knowing who or what the so 
–and- so is” (Russell [1957a] s. 202) 
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postrzeżenia przedmiotu, a jednak do niego (i tylko do niego) się odnosząca. Zauważmy, że 
jest to niezwykle istotny punkt w epistemologii filozofa, gdyż za jego pomocą tłumaczy w 
jaki sposób ludzka wiedza mogła rozrosnąć się do rozmiarów wykraczających znacznie poza 
percepcyjną znajomość danych zmysłowych. 

  Zanim przejdę do właściwego omówienia tego niezwykle ważnego dla 
Russella zagadnienia warto jeszcze wspomnieć o jego koncepcji sądów, gdyż z niej potem 
wynikały będą wszystkie rozróżnienia i charakterystyka wiedzy przez opis. Otóż sąd jest tym, 
co jest wyrażane przez zdanie (właściwa treść jaką ono niesie) i tylko o nim możemy 
sensownie orzekać prawdziwość lub fałszywość. Różne zdania więc mogą wyrażać ten sam 
sąd: dzieje się tak np. w przypadku zdań sformułowanych w różnych językach (zdania „I love 
logic”, „J’aime la logique”, „Kocham logikę” będą wyrażały ten sam sąd) lub w przypadku 
zdań sformułowanych w różnych stronach (tj. czynnej i biernej), np. „Jem zupę” i „Zupa jest 
jedzona przeze mnie”. Sąd w teorii Russella jest fragmentem rzeczywistości, tzn. jest 
konstrukcją, w której skład wchodzą desygnaty wyrażeń użytych w zdaniu10. Jeśli 
sformułujemy zdanie: „Johnny Depp jest aktorem” to (przyjmując na potrzeby przykładu, że 
Johnny Depp jest nazwą własną; jak zobaczymy dalej ta kwestia dla Russella będzie znacznie 
bardziej złożona) w skład sądu będzie wchodził ów znany amerykański aktor oraz 
powszechnik „bycie aktorem” (w kwestii powszechników u Russella p.w.). Restrykcją, jaką 
nakłada Russell jest słynna Zasada Bezpośredniości (Principle of Acquaintance): o każdym 
przedmiocie, który wchodzi w skład naszego sądu musimy mieć wiedzę bezpośrednią. Taki 
jest warunek tego, żeby zdania były dla nas zrozumiałe (nawet jeśli nie będą zrozumiałe dla 
naszych interlokutorów). Techniczną stronę teorii postrzeżenia u Russella omówię w 
rozdziale 4. 

  Co jednak wiemy, gdy znamy zdanie np. o jakiejś osobie nie znając tej osoby? 
Np. nigdy nie spotkałem Martina Heideggera, jednakowoż znam sąd „Martin Heidegger jest 
autorem eseju <<Pytanie o technikę>>”. Z mojej nieznajomości niemieckiego filozofa (tak 
naprawdę takiego sądu, w którym on sam byłby składnikiem nikt nie mógłby wygłosić, jako 
że zdaniem Russella nie ma czegoś takiego jak bezpośrednia znajomość siebie samego; 
więcej na ten temat napiszę w rozdziale 411) wynika, że on sam nie może być składnikiem 
tego sądu. Wg Russella w takich wypadkach nie posługujemy się nazwą własną (która 
wprowadzałaby swój desygnat jako element konstrukcji naszego sądu, a której warunkiem 
użycia jest bezpośrednia znajomość jej desygnatu) lecz zwrotem o formie „jedyne takie coś 
będące jakieś”, czyli tzw. deskrypcją określoną. Może ona przybierać różnorakie formy, może 
być różna dla różnych osób (np. w zależności od tego, kto, kiedy i od jakiej strony znałby 
niemieckiego filozofa), czy dla jednej osoby w różnym czasie. W przytaczanym przeze mnie 

                                                
10 Gwoli prawdy trzeba w tym miejscu dodać, że poglądy Russella na naturę sądów zmieniały 
się wraz z postępem jego myśli. Pogląd, że sądy są fragmentami rzeczywistości, wyznawał on 
we wczesnych latach, a nawet poprzedzających je, omawianego okresu. Później, już w The 
Philosophy of Logical Atomism, zmienił ten pogląd uznając sądy za fikcje logiczne (logical 
fictions). 
11 W „Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description” Russell przyjmował 
jeszcze, że zaimkiem „Ja” możemy posługiwać się jak właściwą nazwą własną. Pogląd ten, w 
„On the Nature of Acquaintance” odrzucił, stwierdzając, że doznający podmiot znany nam 
jest jedynie przez opis. 
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przykładzie będzie to np. „autor <<Bycia i czasu>>”. Sąd, który znałem, przybiera zatem 
formę „Autor <<Bycia i czasu>> jest autorem eseju <<Pytanie o technikę>>”. Co wiemy, 
znając taki sąd? Wiemy, że dwie deskrypcje określone odnoszą się do tego samego 
przedmiotu. Ostateczną  formą omawianego sądu będzie więc „Istnieje tylko jeden ktoś, kto 
jest autorem <<Bycia i czasu>> i ten ktoś jest autorem eseju <<Pytanie o technikę>>” 

  Jak zatem widzimy sednem Russellowskiej teorii wiedzy przez opis jest 
możliwość wiedzy o przedmiotach niedoświadczanych bezpośrednio na mocy wiedzy o tym, 
że istnieją przedmioty posiadające jakieś cechy (które je jednoznacznie charakteryzują), i że 
te przedmioty posiadają także inne cechy. W ten sposób do konstrukcji sądów wchodzą 
przedmioty bezpośrednio przez nas znane (powszechniki, dane zmysłowe, stany mentalne) i 
zachowana zostaje Russellowska Zasada Bezpośredniości. Wszystkie sądy, które zawierają 
deskrypcje określone mogą być prawdziwe na mocy tego, że opisują pewien sąd, którego 
elementami nie są już pewne cechy przysługujące pewnemu (jakiemuś) przedmiotowi, lecz 
sam ten przedmiot. Tzn. warunkiem prawdziwości zdania „Martin Heidegger jest autorem 
eseju <<Pytanie o technikę>>” jest istnienie sądu, w którego skład wchodzi sam niemiecki 
filozof (a który, wg teorii głoszonej w „Knowledge by Acquaintance and Knowledge by 
Description” i później – już w tekście z 1914r. „On The Nature Of Acquaintance” - 
porzuconej, mógłby wygłosić tylko sam Heidegger, jako posiadający sam o sobie wiedzę 
bezpośrednią). 
  Zwrócę jeszcze raz uwagę na niezwykle ciekawy status wiedzy przez opis w 
filozofii Russella – jest ona bowiem wiedzą o tym, że istnieją pewne rzeczy posiadające jakieś 
cechy, bez bezpośredniej znajomości tych przedmiotów. W ten sposób będą więc znane  także 
przedmioty codziennego doświadczenia i umysły innych ludzi (jak widzieliśmy w 
poprzednim podrozdziale, nie mamy o nich wiedzy bezpośredniej). 

     

 

3. Ogólna charakterystyka współczesnej logiki na tle logiki tradycyjnej 

 

Po wprowadzeniu w podstawowe rozróżnienie rodzajów wiedzy, a jeszcze 
przed ich precyzacją w późniejszych rozdziałach, chcę w tym miejscu pokrótce opisać 
narzędzia wypracowane przez współczesną logikę i omówić ich rolę w umożliwieniu 
Russellowi skutecznej analizy wiedzy przez opis. Ich rolę wielokrotnie podkreślał sam 
filozof12, przyznając, że w większości wypadków to właśnie brak odpowiedniej aparatury 
logicznej uniemożliwiał filozofom wyciągnięcie właściwych wniosków i prowadził ich do 
wielu błędów.  

W wykładzie drugim Naszej wiedzy o świecie zewnętrznym pt. „Logika jako 
istota filozofii” Russell jako najważniejsze dla filozofii osiągnięcie logiki współczesnej 
wskazuje rozróżnienie na treść i formę sądu. Oddaję głos filozofowi: 

                                                
12Niech poświadczy chociażby ten cytat: „Dawna logika zakuwała myśl w okowy; nowa 
logika dodaje jej skrzydeł” (Russell [2000] s. 71) 
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Każdy sąd i każde wnioskowanie ma, poza konkretną treścią, której dotyczy, pewną formę – sposób, w jaki 
składniki sądu bądź wnioskowania są ze sobą połączone. (Russell [2000] s. 55 ) 

 

Tak więc formą sądu będzie to, co wspólne np. sądom w rodzaju: 

 

John Mclaughlin jest gitarzystą. 

Julio Cortazar jest gitarzystą. 

Julio Cortazar jest pisarzem. 

 

w których wszystkie składniki treści uległy wymianie, natomiast są one w dalszym ciągu 
„ułożone” w sądy o formie podmiotowo-orzecznikowej. Zdania logiki nie zawierają treści, 
dlatego też nie muszą odwoływać się do doświadczenia. Logika bada czysto formalne 
zależności między zdaniami, określając schematy poprawnego wnioskowania. Klasyfikacja 
różnych form sądów jest właściwym zadaniem logiki filozoficznej (w odróżnieniu od logiki 
matematycznej, która bada zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi formami), która 
dostarcza w ten sposób narzędzi dla badań językowych. Uważam, że rodzaje sądów, jakie 
podaje Russell będą lepiej zrozumiałe na tle ich rzeczywistych odniesień, dlatego też ich 
analizy dokonam w rozdziale dziewiątym poświęconym tezom The Philosophy of Logical 
Atomism. W tej chwili najważniejsze jest rozróżnienie na treść i formę sądu. Warto jeszcze 
wspomnieć, że odkrycie i możliwość analizowania form konkretnych sądów zawdzięczamy 
opracowaniu rachunku predykatów, do czego w znacznej mierze przyczyniły się prace 
Gottloba Fregego. 

Odkrycie formy logicznej sądów umożliwiło także analizę sądów jako funkcji i 
wprowadzenie pojęcia funkcji propozycjonalnej. Funkcja propozycjonalna jest to funkcja jaką 
otrzymujemy po uzmiennieniu jednego lub więcej składnika sądu, a zachowaniu pozostałych. 
Weźmy np. sąd „Mateusz pisze pracę” i uzmiennijmy w nim sprawcę czynności: „x pisze 
pracę” a otrzymamy funkcję propozycjonalną z jedna zmienną. (Po uzmiennieniu wszystkich 
składników sądu otrzymamy formę logiczną sądu; w tym konkretnym wypadku będzie to xRy 
– „coś jest w jakiejś relacji do czegoś”). Funkcja ta jest prawdziwa lub fałszywa (wartości 
logiczne –prawdziwość i fałszywość - są w ścisłym sensie wartościami funkcji) w zależności 
od tego, co podstawimy za x (argument funkcji). Wprowadzenie pojęcia funkcji 
propozycjonalnej pozwoliło analizować dalej tradycyjne pojęcia filozofii i wprowadzić 
rozróżnienia pozwalające rozwikłać wiele tradycyjnych paradoksów i pseudoproblemów 
filozoficznych, takich jak pytanie o istnienie czy naturę „bytu koniecznego”. Otóż, jak pisze 
Russell w The Philosophy of Logical Atomism, takie predykaty jak „bycie możliwym”, „bycie 
koniecznym” czy „bycie niemożliwym” są stosowalne tylko w stosunku do funkcji 
propozycjonalnych (nie zaś do przedmiotów, ani sądów!). To, że funkcja propozycjonalna jest 
możliwa znaczy, że istnieją argumenty, dla których jest prawdziwa. Konieczność będzie także 
własnością funkcji propozycjonalnej, a przypisanie jej będzie oznaczało, że jest prawdziwa 
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dla wszystkich wartości zmiennych, niemożliwość zaś – gdy nie jest prawdziwa dla żadnej 
wartości zmiennych. Te trzy modalności są orzekalne na tej samej zasadzie o funkcji 
propozycjonalnej, na jakiej prawdziwość i fałszywość są orzekalne o sądach. 

Konkretnym zastosowaniem funkcji propozycjonalnych jest możliwość analizy 
sądów ogólnych, takich jak „Każdy, kto grał u Milesa Davisa, jest świetnym muzykiem” albo 
„Ktoś pracuje w wakacje”. Otóż zdania takie powstają po związaniu zmiennej wolnej (czyli 
zmiennej występującej w funkcjach propozycjonalnych) kwantyfikatorem ogólnym 
(przypadek pierwszego sądu – sądu ogólnego generalnego) albo szczegółowym (przypadek 
drugiego sądu – sądu ogólnego egzystencjalnego). Pierwszy z tych sądów zatem będzie miał 
formę: „Dla każdego x, jeśli x grał u Milesa Davisa to x jest świetnym muzykiem”(Formalnie, 
dla „xGy” – „x gra z y”, „M” – „bycie świetnym muzykiem”, „d” – „Miles Davis” –  

, drugi natomiast: „Istnieje x, taki że x pracuje w wakacje” (Formalnie dla 
„W” – pracuje w wakacje - . Ważnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z tych 
analiz jest to, że sądy ogólne generalne nie implikują istnienia żadnych przedmiotów. Jak 
możemy zobaczyć na przykładzie pierwszego zdania: jeśliby nikt nie grał u Milesa Davisa, to 
implikacja byłaby pusto spełniona, a cały sąd – prawdziwy. Przeoczenie tego faktu, jak 
zauważa Russell, było źródłem wielu błędów popełnianych we wnioskowaniach przez 
filozofów „starej daty”: wnioskowanie zatem „Wszystkie chimery są zwierzętami i wszystkie 
chimery zieją ogniem, a zatem niektóre zwierzęta zieją ogniem” jest fałszywe, dlatego że 
żadne ze zdań poprzednika implikacji nie implikuje ani istnienia chimer, ani żadnych 
stworzeń ziejących ogniem, podczas gdy następnik implikacji to robi (w całej implikacji 
dokonuje się nieuprawnionej zamiany kwantyfikatorów – ogólnego na szczegółowy; 
implikacja ma więc formę (dla: C – bycie chimerą, ZO – zianie ogniem, Z – bycie 
zwierzęciem): ). Błędem 
innego rodzaju było częste traktowanie wyrażeń będących w rzeczywistości orzeczeniem 
predykatu (modalności) o funkcji propozycjonalnej z sądami o formie podmiotowo-
orzecznikowej. Wiąże się to chociażby z traktowaniem pojęcia „istnienia” jako predykatu: sąd 
„Istnieją gitarzyści jazzowi” nie orzeka niczego o jakimkolwiek jazzowym gitarzyście, lecz o 
funkcji propozycjonalnej „x jest gitarzystą jazzowym”, a mianowicie to, że jest możliwa. 
Nonsensem więc jest orzekać istnienie o jakimś przedmiocie. 

Innym fundamentalnym odkryciem logiki matematycznej jest teoria zbiorów. 
Stwarza ona możliwość oddania pojęć wywnioskowanych (przedmiotów, o których nie mamy 
wiedzy bezpośredniej) w terminach nie zobowiązujących do przyjęcia ich istnienia. 
Konkretnym przykładem zastosowania w filozofii jest zasada abstrakcji, pozwalająca oddać 
dane pojęcie jako zbiór przedmiotów, które są przez to pojęcie charakteryzowane. 
Przykładami są tu definicja liczby Fregego czy Russellowska definicja przedmiotu 
doświadczenia. Zasada ta pozwala usunąć, jak to zwięźle określił główny bohater tej pracy, 
„niewiarygodne pokłady metafizycznych rupieci” (Russell [2000] s. 54). 

 

4.  Teoria postrzegania i nazwy własne 
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W rozdziale tym zamierzam przedstawić Russellowskie poglądy na naturę 
zaznajomienia, które jest źródłem wiedzy bezpośredniej, oraz wypływającą z niej teorię 
właściwych nazw własnych. W tym celu rekonstruuję tok myślowy zawarty w artykule „On 
the Nature of Acquaintance” 

 

4.1 Wstępna charakterystyka doświadczenia 

 

W metodologicznie właściwy sobie sposób Russell wyprowadza swoją teorię 
zaznajomienia z nieprecyzyjnych przekonań potocznych dotyczących pospolitego terminu 
„doświadczenie”, których precyzacji dokonuje później w toku analizy. Pierwotnie, w 
przedfilozoficznym mniemaniu, dany jest fakt, że ktoś doświadcza jakichś rzeczy13. W 
następnych krokach Russell bada zakres i możliwości naszego doświadczenia rzeczywistości. 
W tym celu określa najpierw, co rozumie przez „moje obecne doświadczenie”: 
wprowadziwszy relację „bycia współdoświadczanym” (being experienced together)14 
definiuje „treść mojego obecnego doświadczenia” jako „wszystko to, co jest 
współdoświadczane z tym”, gdzie „to” jest konkretnym przedmiotem, do którego odnosi się 
doświadczający podmiot. Następnie  dowodzi, że możemy doświadczać przedmiotów, ku 
którym aktualnie nie jest skierowana nasza uwaga. Wprowadza pojęcie „pola doświadczenia” 
(field of vision), które jest warunkiem możliwości uświadomienia sobie (poprzez skupienie 
uwagi) jakiegoś przedmiotu wchodzącego w jego skład. Zdaniem Russella możliwość  
odniesienia się do czegoś poprzez skupienie na nim uwagi jest warunkowana przez fakt, że 
treść naszego obecnego doświadczenia zawiera rzeczy, do których aktualnie się nie odnosimy, 
lecz moglibyśmy to zrobić. Przedmiotami doświadczenia mogą być także pewne fakty: w 
pierwszej kolejności to, że czegoś doświadczamy (samoświadomość jest aktem 
doświadczania własnego doświadczania), a także grupa faktów, określanych przez Russella 
jako „najprostsze” („primitive”). Przez „najprostsze fakty” Russell rozumie odniesienia takich 
zdań, które jesteśmy w stanie uznać nie polegając na świadectwach innych i nie wywodząc 
ich na drodze wnioskowania z innych zdań. O takich faktach mamy wiedzę bezpośrednią 
(p.w. rozdz. 2). Przykładami takich „najprostszych faktów” są np. fakty wyrażane przez sądy 
„To jest czerwone”, „To jest przed tym”, „To jest na prawo od tego”, „To jest pomiędzy tym 
a tym” (jak zobaczymy później, są to tzw. fakty atomowe, p.n. rozdz. 9) gdzie „to” oznacza 
jakieś konkretne dane zmysłowe. Następnie, w ramach aktu „przypominania sobie” 
(„remembering”), przeprowadza Russell ważne rozróżnienie pomiędzy pamięcią 
„intelektualną”, a „zmysłową”. Ta pierwsza opiera się na znajomości sądu o jakimś fakcie z 
przeszłości, druga zaś na przywołaniu obrazu wydarzeń minionych. Pamięć zmysłowa jest 

                                                
13 Z konieczności, wynikającej ze wstępnego stadium analizy, wszystkie terminy maja tu 
znaczenie potoczne i intuicyjne i nie należy ich traktować na równi z terminami technicznymi 
Russella.  
14 Jest to relacja w jaką wchodzą przedmioty znajdujące się aktualnie w naszej przestrzeni 
zmysłowej: takie, które postrzegamy jednocześnie w obrębie tego samego, lub różnych 
zmysłów. 
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pamięcią krótkotrwałą15, która umożliwia bezpośrednią obecność przedmiotu, o którym 
wiemy, że już go doświadczaliśmy i tym samym, że należy on do „przeszłości”. Kiedy np. 
widzę czyjąś twarz i po chwili zamykam oczy, przywołując sobie jej widok, mam możliwość 
postrzegania jej ze wszystkimi szczegółami, które wcześniej sobie uświadomiłem, i 
jednocześnie wiedzieć o niej, że należy do przeszłości. Innym przykładem, pewnie 
wyraźniejszym, może być następująca sytuacja: często zdarza się osobom, które mają dobrą 
pamięć muzyczną, że jakaś melodia, używając języka potocznego, „wpadnie im w ucho”. 
Potrafią oni pamiętać taką melodię przez dłuższy okres czasu, podczas gdy już dawno 
przestali słuchać utworu, z którego ona pochodzi i zajmują się innymi sprawami (czyli 
postrzegają wiele rzeczy należących do teraźniejszości). Wiedzą, że chwila, gdy usłyszeli ten 
utwór, należy już do przeszłości, a jednak cały czas melodia (znów mówiąc kolokwialnie) 
„chodzi im po głowie” i są oni gotowi w każdym momencie ją zanucić. Pamięć zmysłowa 
zdaniem Russella warunkuje naszą wiedzę o wymiarze czasu, jakim jest przeszłość. 
Zaznaczę, że jest to wiedza bezpośrednia. Pamięć intelektualna jest natomiast wiedzą o tym, 
że jakiś fakt miał miejsce, bez przywoływania sobie jego obrazu. Przykładem sądu o takim 
fakcie jest np. „że wczoraj zjadłem obiad”, przy czym nie muszę pamiętać, ani co dokładnie 
jadłem, ani o której godzinie. Trzeba zaznaczyć także, że znajomość takiego faktu nie polega 
na uwierzeniu w czyjąś relację z tego zdarzenia czy wnioskowaniu ze znanych przesłanek, 
zatem dane pamięci intelektualnej są przykładami „najprostszych faktów”. Przedmioty 
przeszłe mogą więc być przez nas doświadczane w dwojaki sposób. Przedmiotów przyszłych 
nie doświadczamy, a samo pojęcie „przyszłości” jest wyprowadzone z dwóch pozostałych 
pojęć czasowych – „teraźniejszości” (którą znamy bezpośrednio jako wymiar czasu, gdy 
postrzegamy obecne przedmioty) i „przeszłości” (którą również znamy bezpośrednio dzięki 
pamięci zmysłowej). „Przyszłość” jest zatem „okresem czasu, kiedy teraźniejszość będzie 
przeszłością” (Russell [1956c] s. 133).  

Jednym z ważniejszych pytań, które stawia Russell, jest: skąd możemy 
wiedzieć, że to, co jest doświadczane w obecnej chwili, nie obejmuje całości tego, co istnieje? 
Skąd bowiem możemy wiedzieć o istnieniu przedmiotów poza teraźniejszym 
doświadczeniem, jeśli o istnieniu jakiegokolwiek przedmiotu, możemy być przekonani 
jedynie na podstawie naszego doświadczenia? Inaczej je formułując, jest to pytanie o to, czy 
jest możliwa wiedza o przedmiotach, których aktualnie nie doświadczamy. Jest to więc 
zradykalizowane pytanie solipsyzmu: czy mogę wiedzieć o istnieniu czegokolwiek poza tym, 
czego w tej chwili doświadczam. Argument że wiemy o takim wymiarze czasu jak 
„przyszłość” jest przez Russella podważony – zawsze bowiem tego „okresu czasu, kiedy 
teraźniejszość będzie przeszłością” mogłoby nie być i nasza wiedza okazałaby się fałszywa. 
Istnieją jednak dwa inne argumenty, jeden natury empirycznej, drugi logicznej. Pierwszy 
wskazuje na faktyczne istnienie takiego rodzaju wiedzy, która jest wiedzą o przedmiotach, 
których aktualnie nie doświadczamy. Pamiętamy jakiś fakt, ale nie możemy przywołać jego 
szczegółów. Jesteśmy jednak przekonani, że te szczegóły były dla nas obecne. Spróbuję 
zrekonstruować rozumowanie Russella używając następującego przykładu: załóżmy, że 
wczoraj byłem na przyjęciu i została mi przedstawiona pewna piękna kobieta. Potem jeszcze 

                                                
15 Russell nie określa czasu jej trwania; stwierdza tylko, że musi ona być na tyle „długotrwała”, 
aby umożliwić zaklasyfikowanie wydarzenia jako minionego. 
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chwilę rozmawialiśmy, a kiedy musiała wychodzić podała mi swój numer telefonu, aby 
umożliwić kontynuację naszej znajomości. W swoim roztargnieniu zapomniałem jednak 
zapisać sobie jej numeru. Dzisiaj, gdy się rano obudziłem, pamiętałem całą sytuację z 
wyjątkiem jednego szczegółu: jej numeru telefonu. Jestem w stanie przywołać wszystko, 
nawet wygląd jej twarzy, gdy wymieniała kolejne cyfry, ale samych cyfr nie pamiętam. Wiem 
zatem, że istniało coś takiego jak „jej numer telefonu”. Formalizując teraz podany przykład: 
nasza wiedza o tym przedmiocie (numerze telefonu) opiera się na tym, że znamy funkcję 
propozycjonalną: „x jest numerem telefonu tej kobiety” i wiemy, że kiedyś znaliśmy sąd, w 
skład którego wchodził przedmiot spełniający tę funkcję, relacja bycia czyimś numerem 
telefonu oraz poznana kobieta16. Jeśli wiemy (znajomość faktu, że znaliśmy ten sąd, jest 
faktem pamięci intelektualnej, które wszakże znamy jako „najprostsze fakty”), że znaliśmy 
ten sąd, to znaczy, że doświadczaliśmy tych przedmiotów. Możemy więc wiedzieć, że 
przedmioty te istniały. W takim razie możemy wnioskować, że w przeszłości istniało coś, 
czego w teraźniejszości, z racji zapomnienia, nie możemy przywołać, a więc co nie tworzy 
naszej obecnej treści doświadczenia. Do zakończenia tego argumentu trzeba jeszcze dodać 
jedną przesłankę: Russell uznaje, że pełną wiedzę o świecie stanowiłyby wszystkie 
prawdziwe zdania o przedmiotach przyszłych, przeszłych i teraźniejszych. Dlatego 
kontrargument stwierdzający, że nie mamy wiedzy pewnej o pamiętanym przedmiocie, gdyż 
nie mamy gwarancji, że przedmioty przeszłe nie przestają istnieć (dla naszego przykładu: 
poznanej na przyjęciu kobiecie mógłby zostać ukradziony telefon – nie byłoby więc nic 
takiego jak jej numer telefonu), można odeprzeć odpowiadając, że w dalszym ciągu wiedza, 
że przedmiot ten istniał pozostaje wiedzą o tym przedmiocie. Argument więc jest 
konkluzywny. Na tej podstawie także możemy wiedzieć, że w przyszłości istnieć będą takie 
rzeczy (o ile będzie istnieć przyszłość), których nie będziemy doświadczać: jeśli wiemy (co 
zostało wywnioskowane poprzednio, p.w.), że przyszłość jest okresem czasu, kiedy 
teraźniejszość będzie przeszłością, możemy wnioskować, że będziemy doświadczać jakichś 
przedmiotów (na tym polega teraźniejszość), których jeszcze nie doświadczamy. Drugi 
argument dowodzi logicznej możliwości takiej wiedzy. Opiera się on na tym, że znamy formę 
sądów o postaci: „Istnieją rzeczy, mające takie-a-takie własności”, czyli możemy mieć o 
jakimś przedmiocie wiedzę przez opis (tzn. możemy orzekać jakąś własność o przedmiocie, 
którego nie znamy bezpośrednio; analizę tego rodzaju wiedzy przeprowadziłem w rozdz. 
2.1.2.2). Russell przytacza przykład z dziedziny matematyki: wiemy, że istnieje 
nieskończenie wiele liczb pierwszych. Tych, które uświadamiamy sobie w konkretnej chwili 
jest tylko skończona liczba. Znamy więc sąd: „istnieje liczba pierwsza większa od każdej z 
liczb, które sobie w tej chwili uświadamiam”. Nie znam tej liczby, ale znam o niej prawdziwy 
sąd. W ten sposób została dowiedziona możliwość wiedzy o przedmiotach nie wchodzących 
w skład obecnego doświadczenia. 

Na jakiej podstawie możemy wstępnie zaklasyfikować obecne doświadczenie 
jako „nasze”? Jest to możliwe dzięki pamięci i faktowi, że możemy doświadczać własnego 
postrzegania. Dzięki tym dwóm zdolnościom możemy doświadczyć trwałości podmiotu 
doświadczenia w czasie. Russell rozróżnia więc kolejne dwa rodzaje pamięci: pamięć o 

                                                
16 Na potrzeby przykładu przyjmuję, że możemy mieć wiedzę bezpośrednią o takich 
przedmiotach. 
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zewnętrznym wydarzeniu i pamięć doświadczania jakiegoś wydarzenia. Mówiąc inaczej: 
pamięć pierwszego rodzaju jest pamięcią o jakimś przedmiocie lub zewnętrznym fakcie, który 
kiedyś postrzegaliśmy, pamięć drugiego rodzaju jest pamięcią tego doświadczania, a więc 
pamięcią mentalnego faktu: „Ja postrzegam to”17. Pamięć drugiego rodzaju umożliwia 
odniesienie się do całej (obejmującej wszystkie pamiętane chwile naszego życia) treści 
doświadczenia jako naszej. Powyższe rozstrzygnięcie było Russellowi potrzebne, aby 
sensownie postawić pytanie o solipsyzm – skąd możemy wiedzieć, że nasze całościowe 
doświadczenie nie jest wszechobejmujące? Logicznie jest to możliwe na gruncie argumentu 
na rzecz tego, że teraźniejsze doświadczenie nie jest wszechobejmujące. Z konkluzywnych 
argumentów za przyjęciem tego poglądu, udaje się Russellowi sformułować jedynie dowód 
na to, że poza naszym całościowym doświadczeniem mogą być matematyczne fakty. Posłużę 
się cytatem: 

Wydaje się pewnym, że nie powinniśmy pomyśleć o więcej niż skończonej liczbie faktów arytmetycznych podczas 
naszego życia, a wiemy, że całkowita liczba faktów arytmetycznych jest nieskończona. (Russell [1956c] s. 137 ) 

Russellowi udaje się także odeprzeć argument, że być może byłoby to 
możliwe, gdyby ktoś rozważał kolejne arytmetyczne fakty całą wieczność. Zobaczmy: 

Liczba funkcji zmiennej rzeczywistej jest nieskończenie większa niż liczba momentów czasu. Zatem, nawet jeśli 
spędzilibyśmy całą wieczność w każdej chwili myśląc o nowych funkcjach, albo o dowolnej skończonej lub mniej  
nieskończonej liczbie funkcji, w dalszym ciągu pozostanie nieskończona liczba funkcji, o których nie 
pomyśleliśmy, a zatem nieskończona liczba faktów, które nigdy nie będą przez nas doświadczone. (Russell 
[1956c] s.  137) 

 Istnienie tego rodzaju przedmiotów zmysłów sugeruje, do czasu późniejszej 
precyzacji, przyjąć na mocy logicznej niesprzeczności z tym, co zostało dowiedzione 
wcześniej. 

  Powyższe rozważania służyły przede wszystkim uświadomieniu sobie tego, jak 
wstępnie Russell pojmuje doświadczenie, jego granice i możliwości. Stwierdzone zostało, iż 
mimo że składniki obecnego doświadczenia są wszystkimi bytami, jakie jesteśmy konkretnie 
w stanie wskazać jako istniejące, to jednak ogólna wiedza o istnieniu jakichś bytów poza 
doświadczeniem jest możliwa. Przejdę teraz do bardziej precyzyjnego omówienia 
Russellowskich poglądów na naturę doświadczenia. 

 

4.2  Doświadczenie jako zaznajomienie i wyprowadzenie właściwych nazw własnych 

 

                                                
17 Russell nie wyjaśnia relacji pomiędzy tymi, a wprowadzonymi wcześniej (pamięć zmysłowa i 
intelektualna) rodzajami pamięci. Podejmując się systematyki, zaryzykowałbym stwierdzenie, 
że oba podziały się nie pokrywają: „pamięć intelektualna” jest pojęciem szerszym niż 
„pamięć naszego doświadczania”, natomiast „pamięć zmysłowa” – pojęciem węższym niż 
„pamięć o zewnętrznym wydarzeniu”. Każdy fakt pamięci naszego doświadczania byłby 
(jako pamięć faktu) faktem pamięci intelektualnej, ale nie na odwrót; każdy fakt pamięci 
zmysłowej byłby (jako pamięć jakiegoś przedmiotu) faktem pamięci zewnętrznego 
wydarzenia. Np. znajomość sądu „Kolumb odkrył Amerykę” jest zarówno znajomością 
zewnętrznego wydarzenia jak i należy (jako znajomość sądu) do pamięci intelektualnej. 
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Charakteryzowane wyżej doświadczenie, Russell precyzyjniej opisuje jako 
„diadyczną relację między tym, co doświadcza, a tym, co jest doświadczane”18. Tak 
rozumianą oddaje jako „zaznajomienie”: każdorazowy akt zaznajomienia jest czymś innym 
zarówno od przedmiotu, jak i podmiotu, jak i każdego innego „numerycznie” (ze względu na 
przedmiot i podmiot chwilowego doświadczenia) aktu zaznajomienia. „Zaznajomienie” jest 
więc poszukiwanym terminem pełniącym funkcję precyzacji potocznego terminu 
„doświadczenie”. Na jakich przesłankach opiera się wnioskowanie o takim kształcie relacji 
postrzegania? Otóż najważniejsze jest tu rozróżnienie na możliwość doświadczania 
przedmiotów i możliwość doświadczania naszego doświadczania. Drugą przesłanką jest ta, że 
różne podmioty mogą postrzegać te same przedmioty „zewnętrzne”: uniwersalia i 
(teoretycznie19) konkrety. Nie zdarza się jednak (jest to fakt empiryczny), żeby jeden podmiot 
mógł doświadczyć doświadczania drugiego podmiotu. Formalnie można oddać to w 
następujący sposób: weźmy dwa podmioty F i G i jeden przedmiot H. Możliwe są więc 
relacje postrzegania: F-A-H oraz G-A-H. Te zapisy oznaczają, że oba podmioty postrzegają 
ten sam przedmiot. Jednak tylko F może postrzegać fakt, że F-A-H i tylko G może postrzegać 
fakt, że G-A-H. Gdyby relacja postrzegania nie była tak uczłonowana nie istniałaby racja ani 
dla odróżnienia samoświadomości od postrzegania przedmiotu „zewnętrznego”, ani dla 
wytłumaczenia niemożliwości zaznajomienia się jednego podmiotu ze stanami mentalnymi 
drugiego podmiotu.20 Inne techniczne terminy wyprowadza na podstawie tej jednej, 
fundamentalnej relacji: podmiotem nazwiemy byt, który zaznajamia się z czymś, 
przedmiotem21 coś, z czym coś się zaznajamia. Zaznajamianie jest także podstawą 
rozróżnienia na fakty mentalne i fizyczne: pierwsze zostaną określone jako takie, które 
zawierają relację zaznajomienia, albo zakładają ją jako składnik, drugie to takie, które nie są 
konstytuowane przez zaznajomienie, lub oparte na tej relacji. 

Najsilniejszą obiekcją w stosunku do wyżej wyprowadzonych definicji jest ta 
dotycząca podmiotu. Czy można o nim sensownie mówić nie zakładając tego, że mamy 
możliwość zaznajomienia z czymś takim jak Ja? Taka relacja (relacja zaznajomienia, w którą 
od strony przedmiotowej wchodziłoby coś określane nazwą własną „Ja”) zostaje bowiem 
przez Russella odrzucona – w introspekcji nie zaznajamiamy się bowiem z czymś, co 
moglibyśmy określić jako „my sami”, lecz jedynie jako „my doznający tego”, lub „my 

                                                
18 Relację tę formalnie Russell zapisuje jako S-A-O (subject-acquaintance-object; na potrzeby 
tej pracy przyjmę oryginalna notację, celem uproszczenia symboliki: w mojej terminologii, 
żeby uniknąć pomieszania terminów, musiałbym to oddać jako Po-Z-Prz, co nie wydaje się 
specjalnie wygodne.) 
19 Russell za neutralnymi monistami twierdzi, że jest taka teoretyczna możliwość, żeby dwie 
osoby postrzegały ten sam przedmiot zmysłów. W rzeczywistości byłoby to niezwykle trudne 
do przeprowadzenia, gdyż musiałyby zaistnieć identyczne okoliczności obydwu relacji 
postrzegania: ten sam przedmiot, dwa podmioty ulokowane możliwie blisko (być może 
konieczna byłaby ta sama lokalizacja czasoprzestrzenna!) czasoprzestrzennie oraz możliwie 
podobne receptory zmysłowe obydwu podmiotów (jeden nie mógłby nie tylko np. być 
daltonistą, lecz i postrzegać dana plamę barwną jako posiadającą inny odcień!). 
20 Kryje się tu polemika, której zresztą poświęcony jest obszerny fragment „On the Nature of 
Acquaintance”, z poglądami monistów neutralnych, którzy twierdzili, że relacja zaznajomienia 
polega na relacji przedmiotu do innych przedmiotów opisywanych jako „mentalne”. 
21 Podaję tutaj „przedmiot” w znaczeniu ogólnym: konkretny przedmiot (to) zawsze znamy 
bezpośrednio 
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zaznajamiający się z tym”. To zatem, co faktycznie jest dane w każdorazowym akcie 
zaznajomienia to fakt, że „coś jest zaznajomione z tym”. Łącząc nasze doświadczenia w 
podobny sposób, jak to było pokazane we wcześniejszych uwagach dotyczących pamięci, 
możemy wyprowadzić to „coś” jako „ja”. Wiedza o „ja” będzie jednak możliwa tylko jako 
wiedza przez opis i, co za tym idzie, nie będzie wchodziła w skład twardych danych. Nie 
będzie więc można się na niej oprzeć przy wyprowadzaniu innych bytów.  

Jeśli to jest prawda, tak jak się wydaje, że podmioty nie są dane w zaznajomieniu, wynika z tego, że nic nie 
może być znane w swojej wewnętrznej (intrinsic) naturze. (Russell [1956c] s. 164)  

Fakty psychiczne są zatem określane nie na mocy odniesienia do podmiotu, 
lecz tylko i wyłącznie na mocy zawierania bądź zakładania jako składnika relacji 
zaznajomienia. 

W jaki sposób dochodzi do uzyskania wiedzy przez opis o takim bycie 
określanym jako „Ja”? Warto zauważyć, że wiedza o nim cechuje się pierwotnością logiczną, 
nie psychologiczną: nie wyprowadzamy go bowiem na podstawie świadomych wnioskowań, 
a jednak nie jest czymś, z czym jesteśmy zaznajomieni. Zdaniem Russella wiąże się to z 
możliwością symultanicznego zaznajomienia się z wieloma przedmiotami. Dany w akcie 
świadomości jest nam bowiem fakt, że jako człony przedmiotowe w relację zaznajomienia 
może wchodzić wiele składników, podczas gdy zawsze jest tylko jeden składnik członu 
podmiotowego. To coś określamy jako „Ja”.22 

Żeby  możliwa była wiedza o „Ja”, jako wiedza przez opis, musimy mieć 
wiedzę bezpośrednią o „moim obecnym doświadczeniu”. Konieczne jest zatem 
doprecyzowanie, co jest rozumiane przez „obecne doświadczenie”, oraz wyjaśnienie na czym 
polega zaznajomienie się przez podmiot z własnymi stanami mentalnymi. Russell wprowadza 
rozróżnienie na obecność psychologiczną i czas teraźniejszy. Nie wszystkie przedmioty (jak 
widzieliśmy to w poprzednim rozdziale na przykładzie pamięci zmysłowej), z którymi 
jesteśmy zaznajomieni jako z treścią naszego obecnego doświadczenia, są czasowo 
teraźniejsze. Gdyby tak było nie moglibyśmy posiadać wiedzy o przeszłości (a zatem 
niemożliwa by była i wiedza o przyszłości). Jak w takim razie wyróżniamy czas teraźniejszy, 
skoro zarówno przedmioty przeszłe jak i teraźniejsze tworzą treść naszego obecnego 
doświadczenia? Zdaniem Russella musi istnieć specjalny rodzaj relacji zaznajomienia (która, 
jak się okazuje, nie jest jednolita), tzw. relacja obecności (presence, w schematycznym 
zapisie oznaczana literą P), w którą jako człony przedmiotowe wchodzą jedynie przedmioty 
teraźniejsze (czyli nie przedmioty pamięci). Poprzez zaznajomienie ze stanem mentalnym 
zawierającym jako składnik relację obecności, możliwe staje się wyróżnienie czasu 
teraźniejszego: jest to czas rzeczy, które są do mnie w relacji obecności, czyli (dokonując 
poprawnej analizy wyrażenia „Ja”) są w relacji obecności do podmiotu obecnego 
doświadczenia. Dotychczasowe rozważania Russell podsumowuje w ten sposób: 

                                                
22 Warto zwrócić uwagę jak na tym przykładzie widać różnice pomiędzy wiedzą 
bezpośrednią i wiedzą przez opis, które omawiałem w rozdziale drugim. Wiedza o „Ja” nie jest 
wiedzą bezpośrednią, bowiem nic nie wskazuje, że kiedykolwiek zaznajamiamy się z czymś 
takim, jak „nagi podmiot doświadczeń”, a jednak jest na takowej oparta – mamy bowiem 
bezpośrednią wiedzę o własnych stanach mentalnych.  
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W takim razie „obecne doświadczenie” jest pierwotniejszym pojęciem od pojęcia „czasu teraźniejszego”: to 
ostatnie może zostać zdefiniowane poprzez pierwsze, ale nie na odwrót. (Russell [1956c] s. 166) 

Jak już zaznaczyliśmy wcześniej (w rozdz. 4.1) zaznajamiamy się nie tylko z 
danymi zmysłowymi, lecz także z faktami mentalnymi (w sensie zdefiniowanym w oparciu o 
relacje zaznajomienia). Widzieliśmy zatem, że konieczne jest wyróżnienie zaznajomienia się 
z jakimś przedmiotem od zaznajomienia się z faktem, że jesteśmy z czymś zaznajomieni. Ta 
druga relacja zaznajomienia będzie zawsze relacją obecności, bowiem zawsze zaznajamiamy 
się z naszymi stanami mentalnymi jako z obecnymi. W takim razie formalnie cała relacja 
będzie miała następujący kształt:  

S’ – P – (S – A – O), 

gdzie S’ i S nie muszą oznaczać tego samego konkretu. Jak mówi Russell: 

... jedna jaźń czy umysł, który obejmie obydwa [konkrety] może być konstrukcją i nie musi, tak długo jak 
rozważamy konieczne warunki naszego problemu, zakładać identyczności obydwu podmiotów pod 
jakimkolwiek względem. (Russell [1956c] s. 166 - 167) 

Czy przyjęcie tego stanowiska nie zmusza Russella w konsekwencji do 
przyjęcia regresu nieskończonego? Czy jeśli istnieje relacja zaznajomienia się z jakimś 
przedmiotem i relacja zaznajomienia się z tym aktem zaznajomienia, to czy nie musi istnieć 
relacja zaznajomienia się z aktem zaznajomienia z tym aktem zaznajomienia? Nie jest to 
konieczne, z racji natury relacji zaznajomienia, w której przedmiot dany jest bezpośrednio 
podmiotowi (w zdefiniowanym sensie) i nie musi istnieć nic ponad to. Zaznajomienie się z 
naszym zaznajomieniem jest przyjęte jako fundamentalne tylko dlatego, że możemy mówić o 
swoich aktach samoświadomości. Żaden „wyższy” poziom nie jest tu konieczny. 

Więcej światła rzuci na powyższy argument rozważenie co to znaczy, że coś 
jest nam dane bezpośrednio (tak jak dane nam są m.in. własne stany mentalne). Do takich 
przedmiotów, które znamy bezpośrednio, możemy odnieść się za pomocą zaimka 
wskazującego „to”. Zaimek ten jest dla Russella uniwersalną nazwą własną: do każdego 
przedmiotu, z którym jesteśmy zaznajomieni, możemy się za pomocą niego odnieść. „To” jest 
zawsze nazwą własną, a to znaczy, że odnosi się zawsze bezpośrednio do jednego obiektu, 
który jest dany. W ten sposób spełnia najważniejszy wymóg stawiany nazwom własnym: 
jednoznaczność. Żeby zapewnić unikalność takiego odniesienia Russell wprowadza specjalny 
rodzaj relacji zaznajomienia: relację uwagi, która od pozostałych rodzajów relacji 
zaznajomienia różni się tym, że określa relację podmiotu do jednego lub bardzo małej liczby 
przedmiotów (dopuszczalną ilość tych przedmiotów pozostawia Russell bliżej nieokreśloną). 
Warto podkreślić w tym miejscu, że „to” nie konotuje żadnych treści: nie oznacza żadnych 
własności przedmiotu, do którego się odnosimy. W szczególności nie znaczy: to, co jest dane, 
lecz wyznacza ten przedmiot, który aktualnie jest dany. Odniesienie nazwy wyznaczane jest 
jedynie przez relację uwagi, która to odniesienie umożliwia. W tym miejscu jeszcze raz 
należy podkreślić rozróżnienie Russella na zaznajomienie z jakimś przedmiotem (teraz 
możemy już powiedzieć: zaznajomienie się z tym), a zaznajomienie z własnym stanem 
mentalnym. Kiedy jesteśmy zaznajomieni z jakimś przedmiotem możemy się do niego 
odnieść przez użycie zaimka to; kiedy postrzegamy nasz stan mentalny bycia w relacji uwagi 
to jakiegoś przedmiotu mogę ten przedmiot określić jako to, co jest dane. Wtedy także mogę 
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odnieść się do swojego stanu mentalnego jako do tego. Dlatego też, jako że nasza 
samoświadomość może być wytłumaczona jako wiedza bezpośrednia, nie musi być oddawana 
jako wiedza przez opis: abyśmy mogli znać własne stany mentalne (czyli postrzegać fakt: S – 
A – O) nie jest konieczne przyjęcie kolejnej relacji, która określałaby nasze zaznajomienie z 
zaznajomieniem się z tym stanem mentalnym (czyli z faktem: S’ – P – (S – A – O)) . Dzięki 
temu, że mogę odnosić się do własnych stanów mentalnych tak jak do konkretnego 
przedmiotu, z którym jestem zaznajomiony (przypomnijmy, że w epistemologii Russella są 
nimi konkretne dane zmysłowe), nie muszę odnosić się do nich przez opis jako do członów 
relacji obecności.23 Dla podsumowania tych wniosków skorzystam z cytatu z On the nature 
of acquaintance: 

„To” nie czeka na bycie zdefiniowanym przez własność bycia danym, lecz jest dane; tak naprawdę pierwotnie to 
jest dane, a dopiero potem refleksja wskazuje, że jest to „to, co jest dane”. (Russell [1956c] s. 168) 

  Przedmioty relacji uwagi są źródłem naszej wiedzy o świecie – są źródłem 
tego, co w rozdziale drugim zostało określone jako twarde dane. Są one także źródłem naszej 
wiedzy o nas samych, bowiem wiedza o „Ja” jest wiedzą wyprowadzoną z bezpośredniej 
znajomości faktu „coś jest w relacji uwagi do tego”, oraz o teraźniejszości jako wymiarze 
czasu, bowiem wyjaśniany jest on jako czas przedmiotów, które są do „Ja” w relacji 
obecności. Mamy więc następującą „hierarchię” wiedzy o desygnatach zaimków 
wskazujących: to znamy bezpośrednio, Ja znamy przez opis, jako „coś, co jest w relacji 
uwagi do tego”, teraz znamy także przez opis, umożliwiony poprzez wiedzę o Ja, jako „czas 
wszystkich rzeczy, które są w relacji obecności do Ja”. Wytłumaczenie możliwości tego 
unikalnego (bo bezpośredniego, a nie przez opis) odniesienia do rzeczywistości uważa 
Russell za doniosłe osiągnięcie, którego nie udało się wcześniej wypracować 
przedstawicielom innych nurtów epistemologii. Tłumaczy ono bowiem selektywną 
działalność umysłu. Zobaczmy, co mówi Russell: 

Nie chodzi mi jedynie o to, że powinien on [monizm neutralny] przedstawić wyjaśnienie jednostkowości i 
osobowości  momentów czasu; wszystko to mógłby osiągnąć bez dotykania problemu w żaden sposób. To o co 

wnoszę, to ujęcie tej zasady selekcji, która, danej osobie w danym momencie, czyni jeden przedmiot, jeden 
podmiot i jeden czas bezpośrednim, bliskim i natychmiastowym, jak żaden inny przedmiot, podmiot ani czas nie 

może być dla danego podmiotu w danym czasie, aczkolwiek ta sama bezpośredniość, bliskość i 

                                                
23 Tak zdaje się przebiegać rozumowanie Russella. Tłumaczy ono dlaczego, żeby mieć wiedzę 
o naszych stanach mentalnych, nie musimy zaznajomić się z faktem S’ – P – (S – A – O). 
Możemy jednak zadać pytanie: czy żeby w ogóle mieć wiedzę o tym fakcie, nie musimy się z 
nim zaznajomić? Replika na ten argument polegałaby zapewne na stwierdzeniu, że fakt ten 
znamy przez opis, nie zaś bezpośrednio, na tej samej zasadzie na jakiej znamy np. fakt: „Ktoś 
jest ojcem Marka”. Znamy bowiem Marka (na potrzeby przykładu załóżmy, że możliwa jest o 
nim wiedza bezpośrednia) i prawdę, „że każdy człowiek posiada ojca” (relację „bycia 
ojcem”, jako powszechnik, znamy bezpośrednio). W ten sam sposób w epistemologii Russella 
można wytłumaczyć znajomość faktu S’ – P – (S – A – O): znamy bezpośrednio własne stany 
mentalne i relację (jako powszechnik) zaznajomienia (wiemy o niej więc np. że jest 
diadyczna), oraz znamy prawdę „że wszystko, co znamy bezpośrednio jest z nami w relacji 
zaznajomienia”. Możemy więc bez problem skonstruować fakt: S’ – P – (S – A – O) i w ten 
sposób mieć o nim wiedzę przez opis. 
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natychmiastowość będą należeć do tych innych [przedmiotów], w relacji do innych podmiotów, w innych 
chwilach.24 

Warto w tym miejscu pokrótce wspomnieć doktryny, w polemice z którymi 
kształtuje się Russellowska epistemologia. W pierwszym rzędzie będzie to doktryna 
amerykańskich realistów, tzw. monizm neutralny. Głosi ona iż podział na przedmioty 
„mentalne” i „fizyczne” jest tylko umownym rodzajem klasyfikacji przedmiotów 
identycznych co do natury, zależnym od tego, w kontekście jakich relacji je rozpatrujemy. 
Następnym poglądem polemicznym jest doktryna charakterystyczna dla idealistów, 
stwierdzająca iż aby możliwa była relacja poznawcza zarówno przedmiot, jak i podmiot 
muszą mieć mentalną naturę. Trzecim poglądem wykluczonym przez Russella jest doktryna, 
głoszona m.in. przez Alexiusa Meinonga, iż między fizycznym przedmiotem a mentalnym 
podmiotem nie może dojść do bezpośredniej relacji. Jest ona możliwa przez zapośredniczenie, 
którym jest mentalna treść doświadczenia. 

W rozdziale tym postawiłem sobie za cel ukazanie, w jaki sposób relacja 
zaznajomienia kształtuje Russellowskie poglądy odnośnie do właściwych nazw własnych. 
Tylko takie bowiem ich pojmowanie, dzięki swej bezpośredniości, bliskości i 
natychmiastowości, mogło ugruntować poznawczą funkcje języka i uczynić go możliwym 
środkiem poznania świata.  

Przechodzę teraz do semantycznej krytyki teorii deskrypcji, dokonanej przez 
Russella po raz pierwszy w „On Denoting”, jako warunku możliwości wiedzy przez opis. 

 

5. Teoria deskrypcji 

 

„Przez wyrażenie deskrypcyjne rozumiem wyrażenie w rodzaju każdego z następujących: jakiś 
człowiek, jacyś ludzie, jakikolwiek człowiek, wszyscy ludzie, obecny król Anglii, obecny król Francji (…) Te 
wyrażenia mają charakter denotujących ze względu na swoją formę. Możemy wyróżnić trzy wypadki: 1) 
Wyrażenie może być denotujące, ale niczego nie denotować, np. „obecny król Francji”. 2) Wyrażenie może 
denotować jeden konkretny przedmiot, np. „obecny król Anglii” (…). 3) Wyrażenie może denotować 
wieloznacznie np. „jakiś człowiek”” (Russell [1956a] s. 41) 

 

Fundamentem krytyki przeprowadzonej przez Russella jest teza, że wyrażenia 
deskrypcyjne, wzięte osobno, nie mają żadnego znaczenia, ale każde zdanie, w których się 
one znajdują, znaczenie posiada. 

                                                
24 Z racji tego, że jest to niezwykle istotny i ciekawy fragment podaję od razu tekst oryginalny: I 
do not mean merely that it should produce an account of particularity and selfhood and 
moments of time; all this it might accomplish without in any way touching the problem. What I 
demand is an account of that principle of selection which, to a given person at a given 
moment, makes one object, one subject and one time intimate and near and immediate, as 
no other object or subject or time can be to that subject at that time, though the same 
intimacy and nearness and immediacy will belong to these others in relation to other subjects 
and other times. (Russell [1956c] s. 169) 
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Podstawą teorii deskrypcji w tym ujęciu jest pojęcie funkcji propozycjonalnej, 
takiej jak o formie C(x), w której zmienna jest w pełni niezdeterminowana. W tym wypadku 
pojęcia wszystko, nic i coś, stanowiące podstawę dla późniejszych rozróżnień, są tak 
interpretowane: 

C(wszystko) znaczy „C(x) jest zawsze prawdziwe”; 

C(nic) znaczy „ <<C(x) jest fałszywe>> jest zawsze prawdziwe”; 

C(coś) znaczy „Fałszem jest, że <<C(x) jest fałszywe>> jest zawsze prawdziwe”. (Russell 
[1956a] s. 42) 

Jak podaje Russell ostatnie wyrażenie równoznaczne jest z „C(x) nie zawsze jest 
fałszywe”.Za pomocą tych funkcji eliminuje się ze zdań deskrypcje nieokreślone (czyli takie, 
które nie mają formy denotującej jakiś konkretny przedmiot), np. zdanie „Mateusz pisze jakąś 
pracę” będzie miało postać: „<<Mateusz pisze x, i x jest pracą>> nie zawsze jest fałszywe w 
odniesieniu do x”. W taki sposób wyrażenie deskrypcyjne nie jest już składnikiem zdania. 

  Większy problem sprawiają deskrypcje określone, czyli takie, które mają 
formę jednoznacznie określającą jakiś przedmiot, np. „ta oto praca roczna z semiotyki 
logicznej na rok akademicki 2008/2009”. Ich istotą jest więc to, że w odosobnieniu nie mają 
żadnego znaczenia; prawidłowa analiza wykazuje, że są to tylko symbole niekompletne. 
Wyrażenie podane wyżej ma bowiem formę: „x jest tą oto pracą roczną z semiotyki logicznej 
na rok akademicki 2008/2009”. Zdanie zawierające powyższą deskrypcję, np. „Mateusz 
napisał tę oto pracę roczną z semiotyki logicznej na rok akademicki 2008/2009”, może być 
więc zinterpretowane następująco: 

 

Nie zawsze jest fałszem w odniesieniu do x , że x jest tą oto pracą roczną z semiotyki 
logicznej na rok akademicki 2008/2009 i x jest napisane przez Mateusza i jeśli y jest pracą z 
semiotyki logicznej na rok akademicki 2008/2009, to , to y jest identyczne z x jest zawsze 

prawdziwe dla y., 

 

co eliminuje deskrypcję jako składnik zdania. Zauważmy, że zdanie to jest fałszywe zarówno 
wtedy, gdy nie istnieje denotacja deskrypcji (wtedy nieprawdą jest, że „Nie zawsze jest 
fałszem…”), jak i wtedy, gdy deskrypcja nie jest określona, czyli funkcja propozycjonalna, 
którą otrzymujemy, prawidłowo zanalizowawszy deskrypcję, jest spełniana przez więcej niż 
jeden przedmiot. 

  Innym ważnym osiągnięciem teorii deskrypcji jest wykazanie, że podmiot 
zdania gramatycznego nie zawsze jest podmiotem sądu logicznego wyrażanego przez to 
zdanie. Dzieje się tak w wypadku deskrypcji, właśnie dlatego, że są one niekompletnymi 
symbolami, czyli same z siebie nie mają znaczenia. W sądzie logicznym wyrażanym przez 
zdanie gramatyczne ich status staje się jasny: przybierają postać funkcji propozycjonalnej. 
Pamiętając o konstrukcyjnej koncepcji sądu wyznawanej przez Russella, widzimy jakiego 
niebezpieczeństwa uniknął on w ten sposób: gdyby w każdym wypadku podmiot gramatyczny 
był zarazem podmiotem sądu, Russell musiałby przyjmować już to, że każde wyrażenie 
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będące podmiotem zdania naszego języka ma jakiś desygnat (w tym wypadku desygnaty 
miałyby więc takie wyrażenia jak „trójkątny prostokąt”, „pegaz” itp.), już to, że część zdań 
naszego języka jest bezsensowna (w tym wypadku bezsensowne byłoby np. zdanie „Trójkątne 
prostokąty nie istnieją”, które normalnie uważamy nie tylko za sensowne, lecz także za 
prawdziwe!). Teoria deskrypcji pozwala uniknąć tej „tragicznej alternatywy” dzięki 
udowodnieniu, że takie wyrażenia jak deskrypcje samodzielnie nie mają znaczenia.  

  Kolejną konsekwencją teorii deskrypcji jest możliwość interpretacji zdań 
identycznościowych. W sądach takich jak: „Mateusz jest autorem pracy Epistemologia i 
logika jako dwa …” nie twierdzi się, że istnieją dwie osoby – Mateusz i autor owej pracy- i są 
one jedną osobą, bo byłaby to sprzeczność. Nie stwierdza się też banalnego faktu, że Mateusz 
jest Mateuszem, gdyż ktoś znający taką osobę mógłby nie wiedzieć, że napisała ona 
jakąkolwiek pracę i wtedy chętnie zgodziłby się z sądem, że „Mateusz jest Mateuszem”, 
utrzymywałby zaś, że nie jest prawdziwy sąd stwierdzający, że jest Mateusz autorem jakiejś 
pracy. Russell odrzuca teorie głoszące, że w takich sądach orzeka się identyczność denotacji 
między wyrażeniem deskrypcyjnym a nazwą własną. Wtedy bowiem zdania: „Mateusz jest 
autorem pracy…” oraz „Mateusz jest studentem UW o numerze indeksu 276834” wyrażałyby 
ten sam sens. Nie dzieje się tak jednak, gdyż ktoś zgadzający się z pierwszym ze zdań mógłby 
nie zgodzić się z drugim (gdyby nie wiedział jaki numer widnieje na indeksie Mateusza). 
Widzimy zatem, że znaczenie wyrażenia deskrypcyjnego raczej niż jego denotacja musiałoby 
być istotne dla zdań identycznościowych. Russell rozważa jeszcze jedną możliwość: załóżmy, 
że sąd „Mateusz jest studentem UW o numerze indeksu 276834” stwierdza identyczność 
pomiędzy denotacją nazwy „Mateusz”, a denotacją znaczenia wyrażenia „student UW o 
numerze indeksu 276834”.  Przyjmijmy K jako znaczenie tego ostatniego wyrażenia. Wtedy 
mamy sąd „Mateusz jest denotacją K”. Zdanie to jednak w niczym nam nie pomaga: znów 
mamy nazwę i wyrażenie deskrypcyjne, którego znaczenie jest istotne dla wyrażenia. W ten 
sposób rozwiązanie okazuje się obciążone błędem regresu nieskończonego. Innym 
rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że w takich sądach orzekamy identyczność znaczenia: jednak 
wtedy każdy sąd orzekający identyczność przedmiotów spełniających dwa różne wyrażenia 
deskrypcyjne byłby fałszywy. Kontynuując mój przykład: dwie deskrypcje występujące w 
zdaniu: „Student UW o numerze indeksu 276834 jest autorem pracy Epistemologia i 
logika…” nie maję tego samego znaczenia, gdyż każde z nich przenosi inną informację. W 
takim wypadku, jak stwierdza Russell, lepiej jest nie traktować podziału na denotację i 
znaczenie jako podstawowego. W wypadku zdań identycznościowych, w których występują 
deskrypcje zaciemnia on jedynie istotę problemu. W rzeczywistości bowiem problem, jaki 
sprawiają takie zdania, jest kolejnym argumentem za tym, że wyrażenia deskrypcyjne osobno 
nie mają znaczenia. Podane przykłady sądów, po prawidłowej analizie, będą miały bowiem 
formę:  

1) dla sądu: „Mateusz jest autorem pracy Epistemologia i logika…” – „Nie zawsze jest 
fałszem w odniesieniu do x, że x jest autorem pracy Epistemologia i logika… i x jest 
identyczny z Mateuszem, i <<jeśli y jest autorem pracy Epistemologia i logika…, to  y jest 
identyczny z x>> jest zawsze prawdziwe w odniesieniu do y.” 

2) dla sądu: „Student UW o numerze indeksu 276834 jest autorem pracy Epistemologia i 
logika…” – „Nie zawsze jest fałszem w odniesieniu do x, że x jest autorem pracy 
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Epistemologia i logika… i x jest studentem UW o numerze indeksu 276834, i <<jeśli y jest 
autorem pracy Epistemologia i logika… i y jest studentem UW o numerze indeksu 276834, to  
y jest identyczny z x>> jest zawsze prawdziwe w odniesieniu do y.” 

Widzimy zatem, że sądy te stwierdzają: 1) identyczność znaczenia nazwy i przedmiotu 
spełniającego funkcję propozycjonalną oraz, że tylko jeden przedmiot spełnia tę funkcję, 2) że 
jeden i tylko jeden przedmiot spełnia obie funkcje propozycjonalne.25 

  Russell dodaje, że każda formalnie poprawna teoria odniesienia musi umieć 
podać rozwiązania trzech problemów: 

1) problem podstawialności wyrażeń w kontekstach nieekstensjonalnych, takich jak np. 
zdania o wierzeniu. 

2) zdania, w których jako podmioty miałyby występować wyrażenia deskrypcyjne, które nie 
posiadają denotacji, zdają się łamać zasadę wyłączonego środka. Jeśli weźmiemy zdania: 
„Obecnie żyjący dinozaur jest gadem” i jego negację „Obecnie żyjący dinozaur nie jest 
gadem”, i, dla ich weryfikacji, przeszukamy zbiory obecnie żyjących „gadów” i obecnie 
żyjących „innych zwierząt”, to w żadnym z nich nie znajdziemy dinozaura. Zdanie to nie 
powinno więc być ani prawdziwe, ani fałszywe. 

3) problem negacji zdań, które orzekają istnienie o denotacjach wyrażeń deskrypcyjnych. 

Z tymi trzema problemami jest się w stanie uporać Russellowska teoria deskrypcji: 

1) Fregego zasada ekstensjonalności głosi, że zdania, w których jedno wyrażenie zostanie 
zastąpione drugim o tej samej denotacji (ekstensji), zachowają swoją wartość logiczną. 
Problem sprawiają jednak zdania takie jak np. zdania o wierzeniu. Weźmy sąd: „Franek sądzi, 
że Eric Clapton jest autorem utworu <<Tears in Heaven>>”. Wyrażenia „autor utworu 
<<Tears in Heaven>>” i „autor utworu <<Layla>>”  mają tę samą denotację, a jednak sąd: 
„Franek sądzi, że autor utworu <<Tears in Heaven>> jest autorem utworu <<Layla>>”, jest 
błędny, gdyż ów Franek może nie znać faktu, że Eric Clapton jest autorem utworu 
<<Layla>>. Widzieliśmy już, że takie wyrażenia jak „autor utworu <<Tears In Heaven>>” 
nie mają, w teorii Russella, samodzielnego znaczenia. Z tego wynika, że zwykła 
podstawialność w ich wypadkach nie zachodzi. Analiza tych zdań zależy od tego, czy 
deskrypcja będzie miała wystąpienie prymarne czy sekundarne: 

Sekundarne wystąpienie deskrypcji w sądzie może być zdefiniowane jako takie, w którym wyrażenie pojawia się 
w sądzie p, które jest zwykłym składnikiem rozważanego przez nas sądu i rozwinięcie deskrypcji jest 
dokonywane w p, a nie w całym rozważanym zdaniu. (Russell [1956a] s. 52) 

Prymarnym wystąpieniem deskrypcji w sądzie, który jest składnikiem innego sądu, Russell 
nazywa takie, w którym deskrypcja jest analizowana w całym rozważanym sądzie. Weźmy 
zatem nasz przykładowy sąd: „Franek sądzi, że Eric Clapton jest autorem utworu 
<<Layla>>”. Widzimy, że jego składnikiem jest inny sąd: „Eric Clapton jest autorem utworu 
<<Layla>>”, ten zaś zawiera deskrypcję określoną „autor utworu <<Layla>>”. Jeśli 
deskrypcja ta ma prymarne wystąpienie, ów główny sąd należy zanalizować następująco: 

                                                
25 W tym akapicie korzystałem z analiz zdań identycznościowych przeprowadzonych przez 
Russella w Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. 
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1) „Nie jest zawsze fałszem w odniesieniu do x, że x jest autorem utworu <<Layla>> i <<jeśli 
istnieje takie y, że y jest autorem utworu ,Layla’, to y jest identyczne z x>> jest zawsze 
prawdziwe, i Franek sądzi, że Eric Clapton jest identyczny z x” (w skrócie: „ Jeden i tylko 
jeden człowiek jest autorem utworu <<Layla>> i Franek sądzi, że Eric Clapton jest tym 
człowiekiem”) 

Dla porównania podam od razu analizę sądu, w którym ta deskrypcja ma sekundarne 
wystąpienie: 

2) „Franek sądzi, że nie jest zawsze fałszem w odniesieniu do x, że x jest autorem utworu 
<<Layla>> i <<jeśli istnieje takie y, że y jest autorem utworu ,Layla’, to y jest identyczne z 
x>> jest zawsze prawdziwe i Eric Clapton jest identyczny z x”. (w skrócie: „Franek sądzi, że 
jeden i tylko jeden człowiek jest autorem utworu <<Layla>> i Eric Clapton jest tym 
człowiekiem”) 

Widzimy zatem, że Russell rozwiązuje problem podstawialności wyrażeń o tej samej 
denotacji w kontekstach nieekstensjonalnych dzięki temu, że wyrażenia deskrypcyjne 
samodzielnie nie mają znaczenia i w prawidłowo zanalizowanym sądzie w ogóle nie 
występują. 

2) Przy rozwikłaniu tego problemu także trzeba odwołać się do Russellowskiego podziału 
rodzajów wystąpień deskrypcji. Jeśli weźmiemy sąd: „Obecnie żyjący dinozaur jest gadem”, 
to w zależności od tego jakie wystąpienie ma deskrypcja, tak będzie wyglądała jego 
negacja26: 

- w wypadku wystąpienia prymarnego: „Istnieje obecnie żyjący dinozaur i nie jest on gadem”, 

- w wypadku użycia sekundarnego: „Nie istnieje obecnie żyjący dinozaur, który jest gadem”. 

Widzimy więc, że sąd „Obecnie żyjący dinozaur jest gadem” jest zawsze fałszywy (nie ma 
bowiem czegoś takiego jak „obecnie żyjący dinozaur”, a użycie w zdaniu deskrypcji 
stwierdzałoby, że jest). Jego negacja jest prawdziwa jeśli deskrypcja występuje w użyciu 
sekundarnym, fałszywa zaś, jeśli w prymarnym. Paradoks zaś zostaje rozwiązany, gdyż 
przyjmujemy, że „obecnie żyjący dinozaur” nie jest podmiotem sądu, a cały sąd nie jest 
sądem podmiotowo – orzecznikowym, lecz sądem złożonym (molekularnym, p.n. rozdz. 9) 
m.in. z sądu egzystencjalnego.27 

3) Na tej samej zasadzie znika problem wyrażeń deskrypcyjnych, które niczego nie denotują, 
a występują jako podmioty zdań gramatycznych. Wypadek ten analizowałem już wcześniej, 
więc nie będę się już teraz nim zajmował. 

  Rudolf Carnap omawia metodę Russella w swoim dziele „Znaczenie i 
konieczność” przy okazji referowania rozmaitych sposobów radzenia sobie z antynomią 

                                                
26 Ponieważ oswoiliśmy się już z prawidłową, kompletną analizą sądów, w których występują 
deskrypcje określone, w następnych przykładach przytaczam skrótową (niepełną) analizę. 
27 Paradoks może także, wg Russella, sugerować użycie tradycyjnego sformułowania prawa 
niesprzeczności: „żadne A nie jest zarazem B i nie-B”. Sugeruje ono bowiem, że każdy sąd ma 
formę podmiotowo-orzecznikową. Russell sugeruje stosowanie sformułowania prawa 
niesprzeczności odnoszącego nas do zdań: „żadne zdanie nie jest zarazem prawdziwe i 
fałszywe”. 
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stosunku nazywania. Wyrażenie „antynomia stosunku nazywania” użyte jest do oznaczenia 
tych wypadków, w których zdanie po podstawieniu wyrażeń o tym samym nominacie zmienia 
swoją wartość logiczną (jak widzieliśmy w przykładzie z Frankiem). W swojej analizie 
Carnap stwierdza, że rozwiązanie Russella polega na odmówieniu samodzielnego znaczenia 
wyrażeniom deskrypcyjnym. Nie mogą być więc one traktowane jako nazwy czegokolwiek, 
nie mają więc swojego nominatu. Wszystko to staje się widoczne przy poprawnej analizie 
sądu zawierającego deskrypcję. Zabronione jest więc zastępowanie deskrypcji jakimkolwiek 
innym wyrażeniem, jak również jakiegokolwiek wyrażenia deskrypcją. Za mankament 
takiego rozwiązania uważa Carnap odmówienie znaczenia pewnym wyrażeniom językowym, 
przez co uniemożliwione są badania nad tym 

…jak samodzielne znaczenia zdań powstają z niesamodzielnych znaczeń wyrażeń, które występują w tych 
zdaniach. (Carnap [2007] s. 345 - 347) 

  Podsumujmy: dzięki krytyce zastosowania deskrypcji w zdaniach, Russell 
wypracował narzędzie, które pozwala wiarygodnie oddawać przedmioty wiedzy przez opis, 
nie zmuszając nas do przyjmowania istnienia przedmiotów nieistniejących ani nie 
wikłających nas w logiczne sprzeczności w wypadku kontekstów nieekstensjonalnych. 
Wyrażenia deskrypcyjne samodzielnie nie mają znaczenia (mają je dopiero w kontekście 
zdania). W kontekście dociekań tej pracy jest to osiągnięcie niezwykle doniosłe, gdyż 
pozwala uzasadnić logiczne podstawy wiedzy przez opis, czyli takiej, która wykracza poza 
indywidualne doświadczenie. 

6. Teoria typów logicznych 

  Mówiąc o narzędziach logicznych Russella służących do właściwej analizy 
formy logicznej wyrażeń naszego języka, nie sposób nie wspomnieć o jego teorii typów 
logicznych. Była to teoria pierwotnie wypracowana w celu usunięcia paradoksu, jaki Russell 
wykrył u podstaw teorii mnogości. W tej pracy nie będę zajmował się analizą roli teorii typów 
w usunięciu logicznych antynomii. Pokażę zaś, na przykładzie antynomii kłamcy, w jaki 
sposób jej semantyczna interpretacja uniemożliwiła rekonstrukcję semantycznych 
paradoksów w formalnie prawidłowym języku. 

  Paradoks kłamcy polegał na niemożliwości rozstrzygnięcia czy jedno 
konkretne  zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe: zdanie orzekające o sobie fałszywość. 
Zrekonstruuję tę antynomię zgodnie ze sformułowaniem podanym przez Jana Łukasiewicza. 
Weźmy konkretne zdanie: 

 

 

 

Antynomię wyprowadzamy na podstawie dwóch przesłanek: 

a) Zdanie napisane na obszarze I = „Zdanie napisane na obszarze I nie jest prawdziwe” 
(przesłanka empiryczna) 

b)  (sformułowanie klasycznej definicji prawdy)  

I 
Zdanie napisane na obszarze I nie jest prawdziwe 
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Podstawmy w b) w miejsce zmiennej ,p’ zdanie napisane na obszarze I. Otrzymujemy: 

1. „Zdanie napisane na obszarze I nie jest prawdziwe” jest prawdziwe  Zdanie napisane na 
obszarze I nie jest prawdziwe. 

Na podstawie przesłanki empirycznej a) i zdania 1), na mocy zasady zastępowania członów 
identyczności otrzymujemy: 

2) Zdanie napisane na obszarze I jest prawdziwe Zdanie na obszarze I nie jest prawdziwe. 

Wyprowadziliśmy równoważność dwóch wyrażeń sprzecznych, z której można następnie 
wyprowadzić dwa wyrażenia sprzeczne. 

Rozwiązanie Russella sprowadza się do stwierdzenia, że żaden sąd nie może nic 
orzekać o sobie samym. Russellowska teoria typów od strony formalnej nakłada właśnie tego 
rodzaju ograniczenie: żaden zbiór nie może być swym własnym elementem. W takim razie i 
funkcja propozycjonalna wyznaczająca zbiór spełniających ją przedmiotów, nie może odnosić 
się do siebie. Wg teorii typów klasa jest zawsze odmiennego typu logicznego niż jej 
składniki. Konstrukcja pewnych wyrażeń jest więc zabroniona, takich np. które orzekają o 
klasie, że jest swoim własnym elementem. W zapisie formalnym jest to wszystko wyraźniej 
widoczne: przy symbolach zmiennych dopisywane są indeksy oznaczające typ danej 
zmiennej, indeksowane są również stałe logiczne. Nie można więc posługiwać się zapisem: 

, gdyż takie wyrażenie, dopóki nie wprowadzimy indeksów, jest bezsensowne. 
Sensownym jest dopiero stwierdzenie: , w którym zaznaczone są typy klas. 
To samo ograniczenie aplikuje Russell do sądów: wyrażenie „wszystkie sądy” jest 
bezsensowne. W poprawnym formalnie języku nie wolno nam nawet użyć terminu „sąd”. 
Możemy mówić tylko o sądach pewnych rodzajów ze świadomością, że sąd, za pomocą 
którego się do nich odnosimy, nie jest sam elementem swojej denotacji. 

7. Deskrypcje, a nazwy własne 

 

Po zapoznaniu się z teorią nazw własnych i deskrypcji możemy teraz dokonać 
ich porównania ukazującego, wskazaną w rozdziale 2, epistemologiczne rozróżnienie na 
poziomie językowym. 

  Najważniejszą cechą, która odróżnia nazwy własne od deskrypcji, zgodnie z 
semantyką Russella, jest to, że nazywając coś musimy mieć pewność, że oznaczany przez 
nazwę przedmiot istnieje i jest to dokładnie ten przedmiot, do którego zamierzamy się 
odnieść. Za pomocą nazwy własnej wprowadzamy przedmiot, który ona oznacza do sądu, 
który wypowiadamy. Niepustość odniesienia nazwy jest zatem gwarantem sensowności 
języka. Gdybyśmy nie byli pewni, czy nazwy, których używamy posiadają znaczenie, nie 
moglibyśmy być pewni, czy sądy, które formułujemy, są sensowne. To zaś wydaje się 
konsekwencją nie do przyjęcia. W poprzednich rozdziałach widzieliśmy jaka wiedza 
charakteryzuje się najwyższym stopniem pewności i w jaki sposób możliwa jest 
„bezpośrednia” wiedza o rzeczy. Wiemy już, że źródłem wiedzy bezpośredniej jest relacja 
zaznajomienia, a dokładniej relacja uwagi, w której możemy bezpośrednio odnieść się do 
postrzeganego przedmiotu. W takiej sytuacji, czyli znajdując się od strony podmiotowej w 



28 
 

relacji uwagi, możemy oznaczyć przedmiot relacji uwagi nazwą własną „to”. Jest to w 
systemie Russella jedyna właściwa nazwa własna. Czy jednak oznaczanie różnych 
przedmiotów za pomocą tego samego wyrażenia nie powoduje jego wieloznaczności? Wydaje 
się, że Russell odpowiedziałby przecząco i wyjaśnił, że w każdym pojedynczym wypadku 
użycia zaimka wskazującego „to” ma on inne znaczenie, a więc nie jest tym samym 
wyrażeniem. Znaczeniem nazwy jest bowiem przedmiot, do którego się odnosimy, używając 
jej. 

  Warto w tym miejscu rozważyć wnioski, do których prowadzi Russellowska 
semantyka nazw własnych. Przede wszystkim nazwy własne posiadają znaczenie jedynie dla 
osoby, która w danym momencie i danym miejscu jej używa. Widzieliśmy, że 
nieintersubiektywność wiedzy bezpośredniej jest konieczną ceną płaconą za jej pewność. To 
samo zaś odnosi się do nazw własnych: to, że nie mogą być zrozumiałe dla innych osób poza 
nami samymi (każda osoba ma tak naprawdę inny zestaw nazw własnych), jest konsekwencją 
jednoznaczności odniesienia. Dla ilustracji rozważmy następujący przykład: grupa ludzi 
znajduje się nocą w nieznanym sobie lesie. Nagle jeden, nazwijmy go T1, zaczyna słyszeć 
pewien dźwięk. Przysłuchuje się mu, a następnie mówi: „To brzmi niepokojąco”. Jeden z jego 
towarzyszy, nazwiemy go T2, który koncentrował swoją uwagę na czymś innym, pyta: „Co 
brzmi niepokojąco?”. Wtedy T1 mógłby odpowiedzieć: „Zatrzymaj się na chwilę i 
posłuchaj”. Po wykonaniu polecenia i dosłyszeniu odgłosu T2 zapewne przytaknąłby, 
mówiąc: „Masz rację, cokolwiek to jest, nie wróży nic dobrego”. Usłyszawszy dźwięk T1 
wszedł zatem z konkretną daną zmysłową w relację uwagi, w której znał ją bezpośrednio. 
Oznaczając ją nazwa własną „to” doskonale wiedział, do czego się odnosi. Mógł zatem 
wygłosić sąd („To brzmi niepokojąco”), w skład którego wchodził ten konkretny dźwięk. T2 
nie słysząc dźwięku, nie mógł zrozumieć do czego w tym sądzie odnosi się T1. Rozumiał 
pozostałe słowa (zakładamy, że zna język polski), mógł nawet rozumieć jakiego rodzaju 
przedmiotem jest to (wnioskując z pozostałych składników sądu mógł wiedzieć, że chodzi o 
jakiś  dźwięk, który w jakiś sposób wydaje się T1 niepokojący) , nie wiedział jednak co to za 
przedmiot. Zapewne gdyby był jeszcze bardziej pojętny nie potrzebowałby rady T1 i sam 
wytężyłby swój słuch, wie bowiem w jakich sytuacjach używamy wyrażenia „to”. Widzimy 
zatem co to znaczy, że nazwy własne są nieintersubiektywne. W ten sposób należy także 
rozumieć fragment wypowiedzi Russella z The Philosophy of Logical Atomism: 

Nazwa jako taka jest jedynie środkiem wskazywania na przedmiot… (Russell [1956d] s. 113) 

  Nazwę własną określa Russell mianem „symbolu prostego” (simple symbol), a 
to oznacza, że jej znaczenie nie jest określane przez znaczenie jej składników, które same są 
symbolami. Nazwa „to” nie jest więc zrozumiała dopóki pojawia się bez kontekstu 
(widzieliśmy to na przykładzie sytuacji, w jakiej znalazł się T2), wyznaczonego przez 
doświadczenie konkretnej osoby w konkretnym miejscu i czasie. Symbolem złożonym 
(complex symbol) będzie zatem np. wyrażenie: „Żyrafy mają długie szyje, ale tyle samo 
kręgów szyjnych, co człowiek”. Jego znaczenie jest bowiem złożone ze znaczeń 
poszczególnych wyrażeń składowych: „Żyrafy”, „szyje”, „bycie długim”, „posiadanie tej 
samej liczby kręgów szyjnych co” itd. Ktoś, kto nie słyszał tego wyrażenia wcześniej, ale zna 
znaczenie poszczególnych wyrazów i składnię języka polskiego, zrozumie je od razu. Jakiego 
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typu wyrażeniem jest jednak np. wyrażenie „autor piosenki <<Layla>>”? Na pierwszy rzut 
oka wydawałoby się, że jest to symbol złożony, bowiem jego znaczenie wyznaczane jest 
przez znaczenie poszczególnych wyrazów. Wyżej widzieliśmy jednak, że w „On Denoting”,  
Russell odmówił takim wyrażeniom samodzielnego znaczenia. Nie można więc poddawać go 
analizie jako występującego samodzielnie. Dlatego też posłużę się metodą dla oznaczania 
kontekstu jaką przyjął Rudolf Carnap (Carnap [2007] s. 238-240). Ogólną formę deskrypcji 
możemy wyprowadzić z dwóch danych matryc zdaniowych, z których każda zawiera 
dokładnie jedną zmienną wolną: „…x…” i „_y_”.  W ten sposób możemy zbudować ogólną 
formę deskrypcji w następujący sposób: 

„_(ix)(…x…)_”28 

Ma ona wyrażać dowolny kontekst, w którym, występuje dowolna deskrypcja. Nie możemy 
bowiem sensownie posługiwać się samym wyrażeniem: „autor piosenki <<Layla>>”, ale 
możemy posługiwać się wyrażeniem, w którym ta deskrypcja występuje29 (dla A – „bycie 
autorem piosenki <<Layla>>”), a więc:  

„_(ix)(Ax)_” 

Zanalizowane wg sposobu wyłożonego w „On Denoting” wyglądałoby zaś następująco: 

 
Tak naprawdę zatem, jak to widzieliśmy już wcześniej, orzeka się tu coś o pewnym x, który 
jest jedynym x spełniającym funkcje propozycjonalną „x jest autorem piosenki <<Layla>>”. 
Ten x jednak nie jest symbolem jakiegoś przedmiotu w świecie, jest tylko elementem naszej 
notacji logicznej, służącym do markowania zmiennej. Przytaczając wniosek, do którego w 
artykule „Funkcja i pojęcie” doszedł Frege, możemy powiedzieć, że w miejscu x-a mogłoby 
nie występować nic (moglibyśmy pozostawić po prostu puste miejsce) i to najlepiej 
oddawałoby specyfikę funkcji propozycjonalnej. Pamiętając o tym, możemy należycie 
zrozumieć stwierdzenie Russella, że deskrypcje są symbolami niekompletnymi (incomplete 
symbols). Dlatego też, z racji swej niekompletności, samodzielnie nie posiadają znaczenia. 
Desygnat deskrypcji nie wchodzi w skład sądu, w którym ta deskrypcja występuje. Jest to 
podstawowa różnica między deskrypcjami, a nazwami własnymi: nazwy własne bezpośrednio 
„wskazują na przedmiot”, deskrypcje zaś orzekają, poprzez sąd ogólny egzystencjalny30, coś 
o wszystkich przedmiotach w świecie. Deskrypcja zatem nie przypisuje pewnemu 
konkretnemu przedmiotowi własności; za jej pomocą stwierdza się raczej, że istnieje taki-a-
taki przedmiot, który posiada taką-a-taką własność. 

                                                
28 Symbol „i” to tzw. jota-operator, który użyty ze zmienną („ix”) oznacza „jedyne takie x, 
że…”. Jest zatem wygodnym skrótem dla wyrażenia warunku jedyności przedmiotu 
spełniającego deskrypcję. 
29 Konieczność takiej analizy deskrypcji, uwypukla ważny punkt semiotyki Russella, 
podkreślając, że deskrypcje nie służą do oznaczania przedmiotów w świecie. I tym właśnie 
różnią się od nazw. 
30 Warto tu dodać, że kwantyfikację egzystencjalną traktuje się tutaj jako uogólnioną 
alternatywę wszystkich sądów o danej formie i orzekających „bycie z czymś w określonej 
relacji” o kolejnych przedmiotach w świecie. 
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  Nazwą własną możemy oznaczyć tylko to, z czym jesteśmy w relacji uwagi, 
czyli to, co znamy bezpośrednio. W rozdziałach 2 i 4 widzieliśmy jednak, że o przedmiotach 
codziennego doświadczenia mamy jedynie wiedzę przez opis. Nie wchodzimy bowiem w 
relację uwagi z takim przedmiotem jak Eric Clapton, a jedynie z poszczególnymi danymi 
zmysłowymi, które możemy potem opisać jako konstytuujące Erica Claptona. Większość 
nazw własnych, których używamy na co dzień, nie są więc tak naprawdę właściwymi 
nazwami własnymi, lecz raczej ukrytymi deskrypcjami. Za ich pomocą nie odnosimy się 
bezpośrednio do przedmiotów. Wyrażenia, które nazywamy nazwami własnymi, są tak 
naprawdę skrótami deskrypcji, przy czym dla różnych osób te deskrypcje mogą się różnić. 
Jedni przez „Eric Clapton” będą zatem rozumieć „autor piosenki <<Layla>>”, inni „gitarzysta 
zespołu <<Cream>>”, a inni „tak-a-tak ułożone dane zmysłowe”31. Pamiętamy, że wiedza 
przez opis musi być wyrażona za pomocą wyrażeń, których znaczenie znamy bezpośrednio. 
Czy zatem dwie osoby mogą posługiwać się tą samą deskrypcją? Wydaje mi się, że tak. 
Działoby się tak w wypadku deskrypcji wyrażonej tylko przy pomocy wyrażeń oznaczających 
powszechniki, jak np. największa liczba pierwsza. W rozdziale 2 wyjaśniałem, że 
powszechniki są to przedmioty, które nie istnieją w czasie i albo nie istnieją w przestrzeni, 
albo mogą występować w wielu miejscach jednocześnie. Nie są zatem ograniczone, jak 
zwykłe przedmioty, czasoprzestrzennymi granicami relacji postrzegania. Czy o liczbie 2 
myślimy rano, czy po południu, nie stanowi żadnej różnicy: liczba 2, z którą zaznajomiony 
jest podmiot F o godz. 14:38 dnia 26.08.1987r., jest tym samym przedmiotem co liczba 2, z 
którą zaznajomiony jest podmiot G o godz. 15:00 dnia 17.02.1989r., podczas gdy konkretna 
dana zmysłowa, z którą zaznajomiony jest M w konkretnym miejscu czasoprzestrzeni jest 
czymś innym niż konkretna dana zmysłowa, z jaką zaznajomiony jest M w innym miejscu 
czasoprzestrzeni. Zatem możemy zaryzykować stwierdzenie, że deskrypcją wyrażoną przy 
pomocy powszechników mogą się w ten sam sposób posługiwać różne podmioty; jeżeli zaś w 
deskrypcji występuje przynajmniej jedno wyrażenie oznaczające konkretną daną zmysłową, 
będzie ona deskrypcją tylko jednego podmiotu (rozwinę to zagadnienie w następnym 
rozdziale). 

8. Wieloznaczność jako konstytutywna cecha języka 

 

Chciałbym, gdybym miał więcej czasu i gdybym wiedział więcej, poświęcić cały wykład koncepcji nieostrości 
(vagueness). Sądzę, że niejasność jest dużo ważniejsza w teorii wiedzy, niż moglibyście wnosić z artykułów 
wielu ludzi. (Russell [1956d] s. 180) 

 

Pamiętamy, że niejasność wiedzy potocznej jest dla metodologii Russella 
punktem wyjścia analizy. W rozdziale tym chciałbym zatrzymać się nad kwestią niejasności 
pojęć w rozumieniu bardziej elementarnym – empirycznie koniecznej wieloznaczności 
języka, jako warunku komunikacji. 
                                                
31 Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie muszą oni być świadomi tego, że posługują się 
taka deskrypcją. Wynika to z wprowadzonego już rozróżnienie na wiedzę pierwotną logicznie 
i pierwotną psychologicznie: pierwotnie w sensie psychologicznym dane są jedynie dane 
zmysłowe. O przedmiotach codziennego doświadczenia (takich jak np. Eric Clapton) mamy 
wiedzę pierwotną logicznie (por. rozdz. 2) 
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Byłoby konsekwencją absolutnie fatalną, gdyby ludzie oznaczali te same rzeczy swoimi słowami. Uczyniłoby to 
wszelkie stosunki niemożliwymi, a język najbardziej beznadziejną i nieprzydatną rzeczą, jaką możemy sobie 
wyobrazić, ponieważ znaczenie jakie przywiązujesz do słów musi zależeć od natury przedmiotów, z którymi 
jesteś zaznajomiony, a skoro różni ludzie są zaznajomieni z różnymi przedmiotami, nie byliby w stanie 
rozmawiać ze sobą, chyba że przywiązywaliby zupełnie inne znaczenia do swoich słów. (Russell [1956d] s.195) 

 

  Przypomnę wcześniej sformułowaną tezę: nieintersubiektywność właściwych 
nazw własnych jest dla Russella warunkiem sensowności języka. Konsekwencją tego 
twierdzenia jest, że każdy człowiek nadaje słowom, których używa, inne znaczenie. Możemy 
więc mówić o jednym sensownym języku (każdy kompletny symbol ma znaczenie i wiemy 
jak analizować symbole niekompletne), aczkolwiek musimy pamiętać, że jest on zbudowany 
na różnorodności znaczeń charakterystycznych dla różnych języków prywatnych. Kontynuując 
analizę przykładu z dwojgiem ludzi, którzy zabłąkali się w lesie: zarówno T1, jak i T2, użyli 
w swoich sądach właściwej nazwy własnej „to”. Z granic, jakie nakłada Russell na relację 
uwagi możemy wnioskować, że nie mogli oni odnosić się do tego samego przedmiotu: T1 
odnosił się do jednej danej zmysłowej, T2 do innej. Używali oni tego słowa prywatnie. 
Podobnie dzieje się w wypadku każdego słowa naszego słownika (z wyjątkiem zapewne 
powszechników, znanych a priori, p.w. rozdz. 2) – słowo „to” jest tylko najwyraźniejszym 
tego przykładem.  

  Każdy język prywatny charakteryzuje specyficzny układ odniesień. Weźmy np. 
predykat „jest czerwony” oznaczający powszechnik „bycie czerwonym”. Jak wiemy z 
rozdziału 2 wiedzę o takich przedmiotach zdobywamy przez abstrakcję z kolejnych 
wypadków znajdowania się w relacji uwagi z przedmiotami czerwonymi. Dobrze jest nam 
znany fakt (i nie potrzeba tutaj nawet znajomości Russellowskiej epistemologii), że każdy 
człowiek nieco inaczej postrzega barwy. Każdy zatem używając predykatu „jest czerwony”, 
odnosi się do innej próbki tego koloru. Każdy zatem mógłby sformułować sąd „To jest 
czerwone”, odnosząc się poprzez zaimek „to” do innej próbki koloru32. Weźmy zatem 
wyrażenie „Jarosław Kaczyński”. I to wyrażenie każdy użytkownik języka będzie wiązał z 
innym znaczeniem, np. „brat bliźniak obecnego prezydenta Polski”, „przewodniczący partii 
politycznej PiS”, lub po prostu „tak-a-tak ułożone dane zmysłowe” (przedmiot zawsze 
możemy tak opisać, kiedy jest on przedmiotem, o którym mamy wiedzę pierwotną logicznie, 
nie psychologicznie). Wszystkie te wyrażenia są deskrypcjami określonymi (wyrażenie 
„Jarosław Kaczyński” jest ukrytą deskrypcją). Wniosek do jakiego dochodzi Russell 
(przytaczałem go już w rozdziale 2) to, że możemy posługiwać się różnymi deskrypcjami, 
jeśli wszystkie cechy wyrażone w deskrypcjach można o przedmiocie prawidłowo orzec, tzn., 

                                                
32 Wydaje się, że to, że predykat „jest czerwony” wyznacza klasę rzeczy faktycznie 
czerwonych (a nie np. czerwono – niebieskich, jak by było gdyby każdy postrzegał kolory 
zupełnie inaczej), zawdzięczamy tej, ujawnionej przez Carnapa,  
szczęśliwej, choć pod względem logicznym niekoniecznej, okoliczności, że protokoły (treści 
doświadczenia) różnych podmiotów są w pewien sposób wzajemnie uporządkowane. (Carnap [2000] 
s.20)   
Jest tylko empirycznym faktem, że ludzie postrzegają dane zmysłowe tak, ze ich doznania 
dają się wzajemnie uzgodnić.  
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że „Jarosław Kaczyński” jest to zarazem „brat bliźniak obecnego prezydenta Polski”, jak i 
„tak-a-tak ułożone dane zmysłowe”. Posługujemy się jednym wyrażeniem dla skrótu różnych 
deskrypcji. Nasuwa mi się w tym miejscu ciekawy wniosek: w takim ujęciu wyrażenie 
„Jarosław Kaczyński” staje się wyrażeniem powszechnym, nabiera cech powszechnika (w 
sensie epistemologicznym, nie metafizycznym33). Droga abstrakcji nie przebiega tu jednak od 
jednego do drugiego bezpośredniego doświadczenia (jak w wypadku np. kolorów), lecz od 
jednej do drugiej perspektywy prywatnej (jako perspektywy, z jakiej jeden podmiot 
zaznajamia się z rzeczami w świecie). W jednej z nich będzie ono miało takie znaczenie, w 
drugiej inne, może być zatem w systemie Russella utożsamione z klasą poprawnie użytych 
deskrypcji. Deskrypcji tych będzie tak wiele, jak wiele jest podmiotów rozumiejących zdania, 
w których użyta jest deskrypcja „Jarosław Kaczyński”. Żaden użytkownik języka (U1) nie 
będzie znał dokładnego znaczenia, w jakim używa wyrażenia „Jarosław Kaczyński” drugi 
(U2) użytkownik języka (może on dowiedzieć się, że np. U2 używa wyrażenia „Jarosław 
Kaczyński” w znaczeniu „przewodniczący partii politycznej PiS”, ale będzie on w dalszym 
ciągu przypisywał inne znaczenia takim wyrażeniom jak „partia polityczna”, 
„przewodniczący”34 itd.; łańcuch tych nieintersubiektywnych znaczeń ciągnął się będzie 
zapewne albo do konkretnych danych zmysłowych, albo do powszechników znanych a 
priori). To dlatego Russell może stwierdzić, że nieostrość języka jest zjawiskiem koniecznym 
dla możliwości komunikacji. 

  W rozdziale 3 pisałem o podziale na treść i formę sądu. W kolejnych 
rozdziałach widzieliśmy, że treść sądu (z wyjątkiem wyrażeń oznaczających powszechniki 
poznawalne a priori) jest tym, co prywatne dla każdego użytkownika języka. Logiczna forma 
sądu jest jednak uniwersalna i tak samo znana każdemu, kto używa języka. W rozdziale 2 
widzieliśmy, że, wg Russella, prawdy logiczne znamy bezpośrednio. Na tej znajomości opiera 
się możliwość wiedzy przez opis. Ta ostatnia zaś umożliwia rozszerzenie naszej wiedzy poza 
indywidualne doświadczenie każdego człowieka: możliwa jest obiektywna nauka. Rozwinę 
ten wątek na podstawie przytoczonego wcześniej przykładu z T1 i T2. Kiedy T1 
zakomunikował T2 treść swojego doświadczenia, w skład jego sądu wchodził przedmiot (to), 
którego T2 nie znał, nie mógł więc w pełni zrozumieć sensu zdania T1. Zrozumiał on jednak, 
że jest coś, do czego odnosi się T1 i co jest niepokojące. Dzięki czemu było to możliwe? T2 
znał znaczenia słów „brzmieć” i „niepokojący” (sytuację tę opisywałem wyżej) jakkolwiek 
były to jego prywatne znaczenia. Na jakiej podstawie mógł zadać pytanie: „Co brzmi 

                                                
33 Nie chodzi mi tu bowiem o to, że Jarosław Kaczyński nie posiada właściwości 
czasoprzestrzennych konkretu, lecz o to, że w języku wyrażenie „Jarosław Kaczyński” zaczyna 
funkcjonować jako epistemologiczny pierwowzór różnych użyć w językach prywatnych. Jest 
klasą, której elementami są wszystkie poprawne deskrypcje (tzn. takie, które orzekają cechę o 
Jarosławie Kaczyńskim, która faktycznie mu przysługuje i która jest jego cechą 
wyróżniającą.). Potwierdza to ten fragment z On the Nature of Acquaintance:  
Znaczenia słów, na tyle na ile są wspólne dwóm ludziom, są prawie wszystkie powszechnikami. 
Prawdopodobnie jedynym wyjątkiem jest „teraz”. (Russell [1956c] s. 156) 
O takim powszechniku jako o klasie wszystkich używanych deskrypcji możemy mówić o tyle, o 
ile będziemy pamiętać o markowaniu kontekstu zdaniowego, tak jak to pokazałem w 
rozdziale 7. Inaczej klasa ta składałaby się z wyrażeń nonsensownych i niczemu by nie służyła. 
34 Warto zauważyć, że wyrażenia te to także ukryte deskrypcje, więc i one funkcjonować 
będą, podobnie jak wyrażenie „Jarosław Kaczyński” jako powszechniki. 
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niepokojąco?”? Żeby wiedzieć o co pytać musiał on wiedzieć, że za pomocą tego sądu („To 
brzmi niepokojąco”) T1 orzeka o czymś własność „bycia niepokojącym dźwiękiem” 
(przyjmijmy, że znaczeniem tego predykatu jest powszechnik, który znamy a posteriori). To, 
co zrozumiał T2, można opisać za pomocą funkcji propozycjonalnej:  

„X brzmi niepokojąco”, 

a formę całego sądu: 

P(x). 

Wiedział on zatem, że istnieje taki x, do którego odnosi się T  i który brzmi niepokojąco. 
Mógłby on wygłosić następujący sąd: 

„Przedmiot, do którego odnosi się T1 ma niepokojące brzmienie.” 

„Przedmiot, do którego odnosi się T1” jest użyty jako deskrypcja określona. Po jej 
wyeliminowaniu sąd przybiera następującą formę (dla „xAy”– „x postrzega y” i „P” – „bycia 
niepokojącym dźwiękiem”): 

 

 
 
W ten sposób wiedza T2 uległa poszerzeniu. Mimo że nie doświadczał on tego przedmiotu, o 
którym mówił T1, mógł zdobyć o nim jakieś informacje. W ten sposób w koncepcji Russella 
tłumaczy się możliwość powstania obiektywnej (intersubiektywnej) nauki. Dzięki wiedzy 
przez opis możemy bowiem poszerzyć naszą prywatną wiedzę (opartą na wiedzy 
bezpośredniej) o świadectwa innych ludzi, o fakty dotyczące przedmiotów konstruowanych 
(jak przestrzeń, przedmioty codziennego doświadczenia), zdania fizyki etc. 

  Jak jednak taki obraz języka ma się do możliwości konstrukcji języka 
jednoznacznego semantycznie? Takiego języka, który uniemożliwiałby konstrukcję 
wadliwych sądów. Najważniejszym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z epistemologicznych 
koncepcji Russella jest, że język jednoznaczny semantycznie byłby co do słownika w dużej 
mierze językiem prywatnym.  

Chciałbym teraz przejść do omówienia najważniejszych tez dzieła 
finalizującego piętnastoletni okres badań Russella – The Philosophy of Logical Atomism, 
które postrzegam jako próbę zastosowania wypracowanych metod do ontologicznej analizy 
składników świata. 

 

9. Atomizm logiczny 

 

Zasadniczą ideą The Philosophy of Logical Atomism jest założenie o  
możliwości analizy „inwentarza” świata poprzez analizę i klasyfikację różnych form sądów. 
Możliwość tę sygnalizowałem już w rozdziale 3. Teraz będzie to o tyle bardziej zrozumiałe, 
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że mamy już za sobą russellowską analizę postrzegania i różnych narzędzi logicznych (takich 
jak choćby teoria deskrypcji), także w kontekście ich praktycznego zastosowania (rozdział 7 
„Przykłady konstrukcji”). Na gruncie tez The Philosophy… będzie też możliwe ich 
odniesienie do faktów, gdyż praca ta ma w znacznej części charakter ontologicznego studium. 

 

Truizmem, od którego zaczyna Russell jest stwierdzenie, że świat zawiera 
fakty. Fakt jest tym, co czyni dany sąd prawdziwym albo fałszywym. Świat zawiera także 
przekonania, przez które owe fakty ujmujemy i na podstawie których formułujemy nasze 
sądy35. Ważnym spostrzeżeniem jest to, że fakty są obiektywne (Russell [1956d] s. 183). 
Zdania nie są nazwami faktów – ich semantyka jest odmienna niż semantyka nazw. Świadczy 
o tym to, że każdemu faktowi przyporządkowane są dwa zdania – prawdziwe i fałszywe. 
Podstawowym i najprostszym rodzajem faktów są fakty atomowe, które polegają na 
przysługiwaniu pewnej jakości jakiemuś konkretowi, bądź znajdowaniu się pewnych 
konkretów w jakiejś relacji. Ważną tezą jest, że fakty atomowe poprzez percepcję możemy 
poznawać bezpośrednio. Odpowiednikiem faktów atomowych są zdania atomowe. 

Oprócz faktów istnieją także konkrety, które tworzą to, co Russell określa 
tradycyjną formułą „substancji świata”. Ich odpowiednikami językowymi są nazwy własne. 
Russell definiuje konkrety jako „człony relacji w faktach atomowych” (Russell [1956d] s. 
199).  Russell klasyfikuje relacje na podstawie ilości członów; wyróżnia relacje monadyczne 
(predykaty), diadyczne, triadycznie itd. Ważnym punktem jest teza o możliwości wyrażenia 
danej relacji n-adycznej w formie relacji (n+1)adycznej, i zaznaczenie, że nie zawsze jest to 
możliwe w druga stronę. Przykładami takiej redukcji relacji n-adycznej do (n+1) – adycznej będzie 
np. redukcja relacji monadycznej do diadycznej w wypadku zastąpienia predykatu relacją 
identyczności. Weźmy sąd wyrażający monadyczną relację „B jest inteligentny”. Wyznaczając sobie 
jakiś wzorzec „bycia inteligentnym”, powiedzmy C, możemy wtedy skonstruować sąd wyrażający 
diadyczną relację: „B ma takie samo IQ, co C”36. Możliwość redukcji „w dół” nie zachodzi w 
                                                
35 Russellowska teoria przekonania opierała się na bezpośredniej relacji pomiędzy 
podmiotem, a składnikami sądu. W Problemach Filozofii uważa on, że jeśli A sądzi, że B jest 
podobny do C, to jego przekonanie da się oddać jako tetradyczną relację pomiędzy A z 
jednej strony, a B, C i relacją bycia podobnym z drugiej strony. Całość tworzy fakt atomowy, 
który nazywamy przekonaniem. W The Philosophy of Logical Atomism Russell przyznaje, że 
koncepcja ta nie była fortunna, gdyż relacja wiążąca przedmioty nie może być na tej 
samym poziomie, co te przedmioty: inaczej składniki przekonania, od strony niepodmiotowej, 
niczym by się od siebie nie różniły, a tym samym nie moglibyśmy wiedzieć jak je ze sobą 
powiązać; mimo to nadal uważa, że jest to jedyny słuszny kierunek rozstrzygnięcia problemu 
przekonań. Wymaga tylko dopracowania, którego na tamtą chwilę nie potrafił podać. 
36 Ta teza Russella jest dla mnie problematyczna z dwóch względów. Po pierwsze nasza 
wiedza o tym, że B jest inteligentny, nie sprowadza się do tego, że wiemy, że B ma taki sam 
poziom IQ, co C, dopóki nie wiemy, że C jest inteligentny. Taka redukcja być może jest 
uzasadniona na gruncie metafizyki, jednak w mojej opinii nie daje się uzgodnić z Russellowską 
epistemologią (dotyczy to szczególnie kwestii poznawania powszechników a posteriori: 
orzeczenie o czymś „To jest czerwone”, nie sprowadza się do „To jest tego samego koloru, co 
to”, gdyż wtedy znaczenie powszechnika „bycie czerwonym” pozostaje nieznane; oczywiście 
dopóki nie orzekniemy o wzorcu, że jest czerwony.) Drugim problemem jest możliwość 
redukcji wyrażeń n-adycznych do (n+1) – adycznych, gdy . Weźmy np. relację „A jest na 
prawo od B”. Jeśli ma ona być redukowalna w oparciu o relację identyczności, to wtedy 
musimy mieć dwa kolejne przedmioty, C i D, które będą w tej samej relacji, co A i B. 
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wypadku relacji niesymetrycznych takich jak chociażby „większy od”. Jeśli bowiem 
weźmiemy sąd wyrażający relację symetryczna i przechodnią: „A jest tego samego koloru co 
B”, to możemy powiedzieć, że „A i B cechują się tym samym kolorem”. W tym ostatnim 
sądzie predykat „posiadania tego samego koloru” jest orzekany o A i B, zatem sąd wyrażający 
relację został zredukowany do sądu o formie podmiotowo – orzecznikowej. Jeśli jednak 
weźmiemy sąd wyrażający relację, która nie jest symetryczna, taki jak np. „A jest wyżej od B” 
to taka redukcja się nie powiedzie: w wypadku relacji niesymetrycznej o dwu przedmiotach 
nie można orzec tego samego predykatu (właśnie na tym polega niesymetryczność relacji). 
Teza o nieredukowalności wszystkich zdań wyrażających relacje do zdań predykatowych jest 
jednym z ważniejszych argumentów Russella na rzecz odrzucenia ontologii monistycznych. 
Konkrety są niezależne ontologicznie, jednak nie przysługuje im trwałość metafizycznej 
substancji – trwają one tak długo, jak długo jesteśmy w stanie być zaznajomieni z konkretną 
daną zmysłową. 

Zdefiniowaliśmy już fakty atomowe i odpowiadające im atomowe sądy. 
Pochodne wobec tych drugich, a cechujące się odmienną formą logiczną, są sądy 
molekularne, w których sądy atomowe występują jako składniki połączone logicznymi 
spójnikami, takimi jak spójniki koniunkcji, alternatywy, implikacji itd.  W teorii Russella 
sądom molekularnym nie odpowiada nic po stronie rzeczywistości – ich prawdziwość jest 
warunkowana prawdziwością składników oraz sposobem, w jaki są połączone. Znać 
znaczenie takiego zdania to umieć podać dla jakich wartości logicznych składników będzie 
ono prawdziwe.  

Sądami, które mają swoje odpowiedniki po stronie faktów, są sądy ogólne. Za 
słusznością tego poglądu przemawia fakt, że coś musi uprawdziwiać sądy traktujące o 
wszystkich przedmiotach danej klasy. Takie sądy nie są prawdziwe na mocy indukcji, gdyż 
niemożliwa empirycznie jest indukcja wyczerpująca. Nawet jednak gdyby była to i tak, po 
przeegzaminowaniu pod danym kątem wszystkich konkretów danej klasy, 
potrzebowalibyśmy wiedzieć, że są to wszystkie konkrety potrzebne nam do wyczerpującej 
indukcji. (podobny argument omawiałem w rozdz. 2 odnośnie do znajomości prawd 
logicznych) Negacjami tych zdań są zdania egzystencjalne, które, w przeciwieństwie do 
faktów ogólnych, zakładają istnienie swoich podmiotów. Przykładem zdania ogólnego jest 
zdanie: „Wszystkie prace roczne z semiotyki logicznej zostały oddane w terminie”. Będzie 
ono prawdziwe nawet jeśli nikt nie zadawał studentom filozofii pracy rocznej z semiotyki 
logicznej (kwestia ta była wyjaśniona w rozdziale 3). Jego negacją będzie zdanie: „Niektóre 
prace roczne z semiotyki logicznej zostały przyniesione po terminie”. Zdaniom ogólnym i 
egzystencjalnym po stronie faktów odpowiadają fakty ogólne. 

                                                                                                                                                   
Moglibyśmy wtedy sformułować sąd: „A jest w takiej samej relacji przestrzennej do B, co C do 
D”. Jednakże wtedy z relacji diadycznej otrzymujemy relację nie triadyczną, lecz tetradyczną. 
Na tej zasadzie sądy n – adyczne nie będą redukowalne do sądów (n+1) – adycznych, lecz 
2n – adycznych (co sprawdza się równie dobrze w wypadku redukcji sądów monadycznych 
do diadycznych). Innym rozwiązaniem mogłoby być stwierdzenie, że diadyczna relacja 
identyczności zachodzi nie między konkretami, lecz między relacjami, w jakich są te konkrety. 
Wtedy sama relacja identyczności musiałaby być przyporządkowana do wyższego typu 
logicznego niż dwie relacje – składniki. Jednakże wtedy okazałoby się, że wszystkie sądy są 
redukowalne do sądów wyrażających diadyczną relację! 
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Zagadnieniem, którego Russell nie rozwiązał jest problem istnienia faktów 
negatywnych. Opowiada się, ze względu na możliwości eksplanacyjne, za przyjęciem tego 
rodzaju faktów. Argumentuje, że jeśli tego nie uczynimy, będziemy musieli przyjąć istnienie 
faktów molekularnych, co w większym stopniu kłóci się z jego zdroworozsądkową intuicją. 

Zdaniami o formie podobnej do zdań molekularnych (też zawierającymi 
przynajmniej dwa czasowniki) są tzw. zdania o wierzeniu będące relacją z naszych czynności 
poznawczych i innych faktów mentalnych. To, że cechują się inną formą, można dostrzec z 
tego, że jedno zdanie jest podrzędne wobec drugiego, tj. prawdziwość kompleksu nie zależy 
od prawdziwości zdania podrzędnego. Jest to forma na tyle unikalna i niesprowadzalna do 
żadnej innej, że Russell przyjmuje istnienie faktów odpowiadających zdaniom o tej formie. O 
innych argumentach (epistemologicznych) uzasadniających istnienie tego rodzaju faktów była 
mowa wcześniej (rozdział 4). Teraz Russell dołączył jeszcze argument logiczny.  

Ważny, a nieomawiany jeszcze do tej pory, status mają w filozofii Russella 
przywidzenia i halucynacje. Dane zmysłowe je konstytuujące są bowiem takimi samymi 
prawdziwymi danymi zmysłowymi jak te, dane w postrzeżeniu, które jesteśmy skorzy odnieść 
do rzeczywistości. Jedyne co przemawia za ich nierealnością (w sensie ontologicznym. Na 
gruncie epistemologii nie zachodzi między nimi, a „realnymi” danymi żadna różnica.) to brak 
zwyczajowych związków przyczynowych z resztą postrzeżeń, kształtujących większość 
naszego doświadczenia. 

 

10. Podsumowanie 

 

Tak jak zapowiadałem we wstępie, w przypisie pierwszym, chciałbym teraz, w 
ramach podsumowania, opisać drogę, którą zdaje się przebiegać myśl filozofa w celu 
odnalezienia pewnej podstawy dla ludzkiej wiedzy. Korzystał będę z artykułu „Logical 
Atomism”, w którym Russell retrospekcyjnie patrzy na okres logicznego atomizmu i podaje 
racje, które  skłoniły go do opowiedzenia się za tą doktryną. 

Russell stwierdza, że do filozofii doprowadziło go rozczarowanie 
arbitralnością przyjmowanych w nauce założeń. Jego zdaniem wnioski do jakich dochodziły 
nauki były (są) imponujące, jednak podstawy, na jakich opiera się ludzka wiedza nie cechują 
się satysfakcjonującym stopniem pewności. Russell szczególnie zawiedziony był podstawami 
nauk formalnych, takich jak matematyka i logika, które często opierały się na arbitralnie 
przyjmowanych aksjomatach. Dlatego poświęcił się studiom matematycznym i z radością 
przywitał projekt logicyzmu Fregego. Miał on zapewniać rzetelne podstawy matematyce, 
oddając jej aksjomaty w terminach uniwersalnego języka logiki. Russellowskie Principia 
Mathematica miały służyć ulepszeniu tego projektu. 

Racją za przyjęciem atomizmu był namysł nad matematyką:  

 

Analiza zdań matematyki przekonała mnie, że nie mogą zostać one wyjaśnione nawet jako częściowe prawdy, 
dopóki ktoś nie opowie się za pluralizmem i rzeczywistością relacji. (Russell [1956e] s. 324) 
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W dalszej części zdaje się Russell jednak stwierdzać, że sceptycki argument monistów, 
twierdzących, że całość tego, co rzeczywiste i tak pod koniec sprowadza się do jednego bytu, 
nawet jeśli w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego wykazać, nie może być odparty w ten 
sposób. Co prawda ich argumenty logiczne (oparte na tezie o sprowadzalności wszystkich 
sądów do sądów o formie podmiotowo-orzecznikowej) były błędne (co widzieliśmy w 
poprzednim rozdziale), jednakże nie istnieje także mocna racja, dla której mielibyśmy przyjąć 
założenia logiki atomistycznej. Russell informuje, że tym, co go ku temu skłoniło, było 
zaufanie wobec rezultatów współczesnej nauki. Zwolennicy logiki monistycznej twierdzą 
bowiem, że wielość bytów, o których mówi się w naukach szczegółowych jest jedynie 
złudzeniem. Russell wyznaje, że osobiście woli opowiedzieć się za szczegółowymi i 
dokładnymi badaniami, niż zaufać wysoce abstrakcyjnym argumentom monistów, które z 
racji swej złożoności obarczone są większym ryzykiem błędu. Tak więc początkowe przyjęcie 
założeń atomizmu jest hipotezą. 

  Hipoteza ta jednak może okazać się weryfikowalna (w przeciwieństwie do 
hipotez monistów). Dlatego program Russella jest taki: przyjmować istnienie tylko tych 
bytów, których istnienia jesteśmy pewni. Resztę, starać się konstruować i oddawać w 
terminach oznaczających bezpośrednio znane dane zmysłowe. Jeśli któregoś bytu, o którym z 
jakiejś przyczyny potrzebujemy mówić, nie da się skonstruować, będziemy zmuszeni przyjąć 
jego istnienie bez dowodu, co zmniejszy naszą pewność co do prawdziwości naszego 
systemu. Russellowi udawało się jednak często niwelować ilość założeń, jakie musiał 
przyjmować: przykładem niech będą pojęcia podmiotu, przestrzeni, przedmiotu codziennego 
doświadczenia (ostatnie dwa wyprowadzone w Naszej wiedzy o świecie zewnętrznym jako 
przedmioty, o których mamy wiedzę przez opis). Jego dążeniem było oddanie pojęć, jakimi 
posługuje się nauka, w terminach oznaczających dane, których jesteśmy pewni. Jeśli w ten 
sposób atomistyczna logika „spotka” naukę, zarówno teza atomizmu, jak i tezy nauki ulegną 
uprawdopodobnieniu. Możliwe będzie oparcie całości ludzkiej wiedzy na obiektywnych (bo 
weryfikowalnych) podstawach i śledzenie rozumowania, które prowadzi do ostatecznych tez. 
Russell sam przyznaje, że jest to bardziej mozolna droga, niż snucie abstrakcyjnych, 
metafizycznych rozważań. „Logical Atomism” kończy ironicznym stwierdzeniem: 

 

W tej kwestii muszę przyznać, że wiele innych filozofii ma przewagę, gdyż pomimo ich różnic inter se, każda 
dociera do pewności swojej własnej wyłącznej prawdy. (Russell [1956e] s. 343) 
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