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Filozoa z elementami logiki
Na podstawie wykªadów dra hab. Mariusza Urba«skiego



Nazwy

Przypomnij sobie:

co nazywamy

nazw¡

PODSTAWOWE POJCIA

Desygnat nazwy  ka»dy przedmiot, dla którego owa nazwa jest znakiem.
Zakres nazwy (denotacja)  zbiór wszystkich i tylko desygnatów tej nazwy.
Relacja oznaczania (denotowania)  relacja, jaka zachodzi mi¦dzy nazw¡ a jej desygnatem.
Nazw¡ mo»e by¢∗ ka»de wyra»enie, które nadaje si¦ na podmiot lub orzecznik w poprawnie pod wzgl¦dem gramatycznym
zbudowanym zdaniu podmiotowo orzecznikowym (A jest B).

Tre±¢ (peªna) nazwy to zbiór wszystkich cech, przysªuguj¡cych wspólnie wszystkim desygnatom danej nazwy przy pewnym
jej znaczeniu. [Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna]
Przykªad: tre±¢ nazwy kwadrat  gura pªaska, czworoboczna, równoboczna, prostok¡tna, o bokach parami równolegªych, o przek¡tnych równych, poªowi¡cych si¦ i prostopadªych, wpisywalna w okr¡g i opisywalna na okr¦gu,...

Tre±¢ charakterystyczna (konotacja) nazwy to taki zbiór cech, »e ka»dy desygnat danej nazwy posiada wszystkie cechy
z owego zbioru i tylko desygnaty tej posiadaj¡ wszystkie te cechy ª¡cznie.
Przykªad: tre±¢ charakterystyczna nazwy kwadrat  gura pªaska, czworoboczna, równoboczna, prostok¡tna albo gura
pªaska, czworoboczna, równoboczna, o przek¡tnych równych

Tre±¢ j¦zykowa (leksykalna) nazwy to taki zbiór cech, w przypadku którego ka»dy (kto u»ywa tej nazwy w tym wªa±nie
znaczeniu) poinformowany o tym, »e jaki± przedmiot ma wszystkie cechy z owego zbioru, musi niezale»nie od tego, co
by wiedziaª poza tym, umie¢ trafnie rozstrzygn¡¢, czy nazw¡ t¡ mo»e ten przedmiot zaopatrzy¢ [K. Ajdukiewicz, Logika
pragmatyczna]
Przykªad: jest to taki zestaw cech, który jednoznacznie charakteryzuje kwadraty w sposób oczywisty prawdopodobnie dla
wi¦kszo±ci kompetentnych i normalnych u»ytkowników j¦zyka polskiego (zapewne b¦dzie to zestaw cech: gura pªaska,
czworoboczna, równoboczna, o przek¡tnych równych).

RODZAJE NAZW

A. Jak nazwy s¡ zbudowane?

proste skªadaj¡ si¦ z jednego wyrazu (np. krzesªo, atom, dyrektor).
 Nazwy zªo»one skªadaj¡ si¦ z wi¦cej ni» jednego wyrazu (np. bardzo wysokie krzesªo, taki malutki, »e a» niewidoczny
 Nazwy

atom, Ojciec Dyrektor).
B. Co nazwy oznaczaj¡?
 Nazwy

konkretne s¡ znakami dla rzeczy, osób b¡d¹ czego±, co wyobra»amy sobie jako rzecz albo osob¦ (np. Arysto-

teles, kamyczek, krasnoludek Gapcio, Pan Prezydent).
 Nazwy

abstrakcyjne to pozostaªe nazwy: znaki cech, relacji, stanów rzeczy, liczb itd. (np. rado±¢, wy»szo±¢, czer«

sukni Eulalii).

∗

Mo»e by¢ a nie  jest, poniewa» wyra»enia wieloznaczne w ró»nych kontekstach mog¡ mie¢ ró»ne kategorie syntaktyczne. eby zamieni¢

mo»e by¢ na  jest musieliby±my jako± ow¡ wieloznaczno±¢ zneutralizowa¢, np: Wyra»enie
i tylko wtedy gdy) wyra»enie

X,

brane w znaczeniu

N,

X , brane w znaczeniu N , jest nazw¡ wtw (wtedy

nadaje si¦ na podmiot lub orzecznik w poprawnie pod wzgl¦dem gramatycznym

zbudowanym zdaniu podmiotowo-orzecznikowym. [Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna]

C. Jak nazwy oznaczaj¡?

generalne to takie nazwy, które nadawane s¡ desygnatom z uwagi na pewne cechy, jakie owym desygnatom

 Nazwy

przypisujemy; nazwy te posiadaj¡ tre±¢ (np. najwy»szy budynek w Poznaniu, krzesªo, minister, minister ryboªówstwa).

indywidualne to pozostaªe nazwy (zwykle imiona wªasne).
Ka»da nazwa generalna mo»e wyst¡pi¢ w jednej z trzech supozycji:
• prostej: nazwa jest znakiem dla konkretnego przedmiotu danego rodzaju
 Nazwy

Zaj¡c przekicaª przez pole.

•

formalnej: nazwa jest znakiem dla caªego gatunku przedmiotów
Zaj¡c pospolicie wyst¦puje w Europie.

•

materialnej: nazwa jest znakiem samej siebie
Zaj¡c skªada si¦ z 5 liter.

D. Ile nazwy maj¡ desygnatów?

puste nie maj¡ desygnatów (realnie istniej¡cych).
 Nazwy jednostkowe maj¡ jeden desygnat.
 Nazwy ogólne maj¡ wi¦cej ni» jeden desygnat.

 Nazwy

E. Jak rozpoznajemy desygnaty?
 Nazwy

•
•

ostre

wyra¹nym  to takie nazwy, dla których mo»emy okre±li¢ ich tre±¢ charakterystyczn¡;
o znaczeniu intuicyjnym  to takie nazwy, w przypadku których nie potramy co prawda okre±li¢ tre±ci charako znaczeniu

terystycznej, ale dla ka»dego przedmiotu jeste±my w stanie stwierdzi¢, czy nale»y on do zakresu owej nazwy, czy
nie.

 Nazwy

nieostre to pozostaªe nazwy.
STOSUNKI MIDZY ZAKRESAMI NAZW

Mi¦dzy zakresami nazw

•

stosunek
zwy

•

P

nazwy

•

nazwy

•

P,
S;
P

stosunek

S,

ale istniej¡ takie desygnaty nazwy

S;

jest desygnatem

które nie s¡ desygnatami

podrz¦dno±ci wtw ka»dy desygnat nazwy S
P,

jest desygnatem

które nie s¡ desygnatami

wykluczania wtw »aden desygnat nazwy S nie jest desygnatem
(a tym samym i na odwrót);

krzy»owania wtw istniej¡ desygnaty nazwy S , które s¡ zarazem

tami nazwy

S.

jest desygnatem nazwy

istniej¡ takie desygnaty nazwy

desygnatami nazwy
nazwy

P

nadrz¦dno±ci wtw ka»dy desygnat nazwy P

S , ale
P;

stosunek
nazwy

•

i ka»dy desygnat nazwy

stosunek
nazwy

zachodzi:

zamienno±ci wtw ka»dy desygnat nazwy S jest desygnatem na-

stosunek
nazwy

SiP

P

P,

istniej¡ desygnaty nazwy

i istniej¡ desygnaty nazwy

P,

S,

które nie s¡ desygna-

które nie s¡ desygnatami

Aby okre±li¢ stosunek, jaki zachodzi mi¦dzy zakresami dwóch dowolnych nazw

S i P,

nale»y znale¹¢ odpowiedzi na takie oto trzy pytania:

I czy istniej¡

S,

które nie s¡

II czy istniej¡

S,

które s¡

III czy istniej¡

P,

które nie s¡

P?

P?
S?

czyli okre±li¢, które z pól poni»szego diagramu s¡ puste, a które nie:

diagramami Venna.
mi¦dzy zakresami trzech

Nb. diagramy takie b¦dziemy nazywa¢

Je±li interesuj¡ nas stosunki

Pyta« robi si¦ siedem. I tak dalej.

nazw, obrazek si¦ nieco komplikuje:

