LEON K o j
NAZWY CUDZYSLOWOWE
I. UWAGI WSTI~PNE
Ismiejg przynajmniej trzy rodzaje nazw cudzystowowych x. W pierwszym
rzqdzie mamy do czynienia z nazwami cudzystowowymi napis6w. T e nazwy
bqdg has w dalszym ci~gu specjalnie interesowaly. O desygnatach nazw napis6w
prawdziwie orzeka siq jedynie wtasnogci fizyczne. Z tymi nazwami mamy do
czynienia, gdy hie interesujg nas semantyczne wtasno~ci wyra~.efi. Z takg nazwg
cudzystowowg manly do czynienia w nast~pujgcym przyktadzie:
(1)
,,xz ''2.
Ewentualne wtasnogci semantyczne napisu 1 nas nic intcrcsujq, gdy~. jak dotqd
w jqzyku polskim 1 rile spetnia funkcji semantycznych 3.
M6wi siq tal~e o nazwach cydzystowowych wyra~efi. O dcsygnatach tych
nazw orzekamy tak wlasnogci fizyczne, iak i semiotyczne.
Wyra~enie:

(2)

,,Jan"

jest nazw~ wyra~.enia, gdy interesuje nas hie tylko to, ~e 2 skhda sit z trzech
liter, ale i to, ~e 2 oznacza pewnego bardzo sympatycznego pana.
Wreszcie spotyka sit cudzystowowe nazwy znaczefi 4. Zdarza sit bowiem,
~e (szczeg6haie w starszycli podr~cznikach logiki) natrafiamy na zwroty tego
typu:
(3)
S~d ,,Jan idzie".
1 Interesowad nas b~d~ zwykle cudzyslowy. Quasi-cudzyslowy wprowadzone przez QUINE'a
Ic~ poza zasi~gicm naszych zaintcrcsowafi. W sprawic quasi-cudzyslow6w por. Q U I N E [6],
s. 3 3 - - 3 7 .

-* Cyfra w nawiasach jest r6wnoznaczna z nazwg nazwy stojgcej po prawej stronie w wierszu,
gdzie cyfra po raz pierwszy sit pojawila. Cyfra bez nawias6w, to skr6t nazwy stojgcej po prawej
stronie cyfry.
a Bli• nie okrc~lam funkcji i wlasno~ci semantycznych. Chodzi tu o takic wlasnogci iak
rip.:jest prawdziwe, oznaeza. Zakladam, 2c dla obccnych ccl6w sg one wystarczajgco znanc. Por.
tal~c przypis 15.
4 Nic okrcglam tak~c, czym jest znaczcnie. Przyjmijmy po prostu, ~.c poj~cie jest znaczenicm
nazwy, a s~d jest znaczcnicm zdania. Pot. A J D U K I E W I C Z [I], s. 148.
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O desygnatach tej ostamiej nazwy da si~ orzec prawdziwie jedyaie wlasno~ci
semaatyczne. Te trzy rodzaje nazw cudzystowowych zewn~trznie si~ od siebie
hie r62rti~, gdy2 hie wprowadzono cudzyslow6w o r62nych krojach. Aby odr62ni6
napisy od wyra2efi i s~d6w oraz poj~d, poslugujemy si~ na og6t takim sposobem.
Zamiast (I) piszemy:
(4)
Napis ,,xz".
Zamiast (2) piszemy:
(5)
Nazwa ,,Jan".
Wyra~.enie (3) napisane nieco wy2ej powstako zgodnie z przedstawion~ metod~.
Gdy hie stosuje si~ zilustrowanego chwytu i jednocze~nie hie u~ywa si~ cudzystow6w r6~aych kroj6w, powstaje wieloznaczno~6. Np:
(6)
,,Piotr"
jest wieloznaczne, gdy2 hie wiadomo, czy (6) oznacza napis czy wyra~.enie, czy
poj~cie.
Istnieje jeszcze innego rodzaju wieloznaczno~6 nazw cudzystowowych, na
kt6r~ zwr6cit uwag~ TARSKI +. Chodzi o to, ~e kr6j cudzyslow6w hie wskazuje
na to, czy mamy do czynienia z nazw~ jednostkow~, czy nazw~ og6ln~, czy wreszcie
nazw~ jednostkow~ klasy napis6w, tj. nazw~ jednostkow~ ksztattu. Ta wieloznaczno~6 b~dzie odgrywata pewn~ rol~ w dalszych rozwa2aniach. W zwi~ku
z tym wskazane jest wykluczyd t~ wieloznaczno~6 przez przyj~cie cudzystow6w
o r6~nych krojach. Niechaj cudzysl6w
(7)
wystedguje jedynie w nazwach jednostkowych. Natomiast cudzys~6w 6
(8)

,,,

'"

niechaj wskazuje, 2e marny do czynienia z og61n~ nazw~ cudzyslowow~. Jednostkowe nazwy cudzystowowe klasy napis6w (wyra~efi) hie b~d~ brahe pod uwagq,
gdy~. tatwo je sprowadzid do og61nych nazw cudzyslowowych.
Nale2y wreszcie zwr6cid uwag~ na to, ~.e nazwy cudzyslowowe s~ niekiedy
rozumiane jako twory zto~one, w kt6rych cudzystowy s~ funktorami. Ten spos6b
rozumienia nazw cudzystowowych bardzo ostro zwalcza Tarski, kt6ry wykazuje,
2e traktowanie cudzystow6w jako funktor6w prowadzi do powstania antynomii 7
Nazwy cudzystowowe zazwyczaj okre~la si~ jako oznaczaj~ce m. in. przedmiot
znajduj~cy si~ miqdzy cudzystowami s. W niniejszym artykule pragn~ zbada6,
czy nazwy cudzystowowe rzeczywi~cie mog~ oznacza6 napis znajduj~cy siq
miqdzy cudzyslowami.

Por. TARSKI [8] s. 5, przypis piety.
Pojedynczymi i potr6jnymi cudzyslowami b~d~ si~ poslugiwal w przykladach wyodr~bnionych w osobnych wierszach. W tek~cie normalnym b~d~ sit poslugiwa! wieloznacznymi podw6jnymi cudzystowami, gdy2 wtedy nie jest konieczna catkowita precyzja.
7 Por. TARSKI [8], s. 11.
s Por. TARSKI [8], S. 5.

[3]

Nazwy cudzyslowowe

241

Wydaje sit, ~.e postawiony problem da si~ stosunkowo prosto rozwi~tzad
w przypadku cudzysiowowych nazw wyra2efi i cudzystowowych nazw znaczefi.
Je2eli nazwa cudzyslowowa wyra~enia oznacza to, co znajduje sit w niej
mitdzy cudzyslowami, to ta wewnttrzna czt*d nazwy cudzyslowowej jest wyra2eniem, a witc pehai funkcje semiotyczne, a w szczeg61no~ci semantyczne. W takim jednak razie nazw~ cudzystowow~ nale~y potraktowad jako wyra~enie syntaktycznie zlo~one, a mianowicie zto~one z wyra~enia mitdzycudzystowowego
i cudzystow6w, kt6re dol~czone do wyra~enia mitdzycudzystowowego tworz~
howe wyra~.enie. Cudzyslowy w takich nazwach bytyby funktorami. To rozumienie nazw cudzystowowych obwinia Tarsld o szereg logicznych grzech6w
gt6wnych. Byiyby to wi~c funktory nieekstensjonalne. Nazwa cudzyslowowa
oznaczaj~tca zmienn~ bytaby wieloznaczna, gdy~. mo2na by j~ rozumie~ tak~e
jako funkcjt nazwow~. Wreszcie przy takim rozumieniu nazw cudzystowowych
da sit zbudowad antynomit. Takie zarzuty stawia Tarski nazwom cudzystowowym, gdy cudzystowy s~ funktorami 9. Zarzuty Tarskiego s~ tak powa~ne, ~.e
nale~y uznad, i~ cudzystowowe nazwy wyra~efi hie oznaczaj~ swoich napis6w
wewn~trzcudzystowowych.
Tal~e i nazwy cudzysiowowe znaczefi hie oznaczaj~ przedmiotu, kt6ry znajduje sit mi~dzy cudzystowami. To bowiem, co jest zawarte mitdzy cudzystowami, jest napisem, desygnatem nazwy za~ jest znaczenie. Nazwy cudzystowowe
znaczefi mona tak rozumied: oznaczaj~ one znaczenie napisu wewn~trzcudzystowowego. Wtedy napis znajduj~cy sit mi~dzy cudzystowami jest wyra~.eniem,
a cudzystowy go otaczaj~ce musz~ by~ funktorami. Nazwy cudzystowowe znaczefi
tak rozumiane s~ tworami syntaktycznie zio~onymi i krytyka Tarsldego w pehai
sit do nich odnosi. W takim razie trzeba przyj~d inn~ koncepcjt cudzystowowych
nazw znaczefi: oznaczaj~ one znaczenie wyraienia r6wnoksztalmego lub w inny
spos6b podobnego do napisu wewn~trzcudzystowowego cudzystowowej nazwy
znaczenia.
2. R 6 W I X I O K S Z T A L T N O g ~

Pozostaje zbada6, czy nazwy cudzystowowe napis6w mog~ oznaczad napis
wysttpuj~cy mitdzy cudzystowami. T t sprawt rozwaiyd nale~ nieco doldadniej. Analiza, kt6r~ trzeba b~dzie przeprowadzid wykorzysta wtasno~ci relacji
r6wnoksztattno~ci. W zwi~zku z tyro obecny paragraf po~witcony zostanie calkowicie r6wnoksztalmo~ci.
Relacja r6wnoksztattnogci jest zwroma, przechodnia i symetryczna. Te wtasno~ci relacji r6wnoksztatmo~ci s~ chyba oczywiste i rile wymagaj~ komentarzy.
Symbolem r6wnoksztatmo~ci niechaj b~dzie znak ,, m ". Zwromog6, przechodPor. TARSKI [8], s. 10--12.
I6 Studia Logica t. XV
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nio~d i symetryczno~d r6wnoksztaltno~ci mo~.emy przy u~yciu wprowadzonego
symbolu zanotowad nast~puj~co:
(1)

xi ~

xl,

(2)

xi ~

x~ 9 x~ ~

(3)

xl ~ x~ ~ x~ ~ xi.

xa ~

xi ~

X3~

Oczywiste jest tal~e, ~.e tylko rzeczy x~ mog~ byd r6wnoksztatme z rzeczami.
Abstrakcyjne przedmioty hie mog~ byd z niczym r6wnoksztatme, gdy~ hie posiadaj~ 2adnych ksztatt6w. W szczeg61nogdi ~.aden przedmiot hie jest r6wnoksztaltny z klas~ pust~:
(4)

--~ (x ~ A).

Twierdzenie (4) prowadzi natychmiast do sprzeczno~ci z (1), je~eli (1) nie zostanie zmodyfikowane w tym sensie:
(5)

x e rzecz ~ x ~ x.

Poniewa2 ldasa pusta hie jest rzecz~, nie spos6b oderwad poprzednJka w (5), gdy
w miejscu ,,x" wpiszemy nazw~ klasy pustej. Tyro samym hie da si~ otrzymad
twierdzenia sprzecznego z nast~puj~cym rezultatem podstawiania w (4):

(6)

(A

A).

Podobnie do (5) trzeba zmienid (2) i (3):
(7)

xl, x2, x3 e rzecz ~ (xi ~ x2" x~ ~ xs ~ xl ~ x~)n,

(8)

xl, x~ e rzecz ~ (xi ~ x2 --~ x2 ~ xl).

Zmienne ,,xl", ,,x2" itd. przebiegaj~ zbi6r dowolnych przedrniot6w. W szczeg61no~ci wolno za ,,x" podstawid nazw~ klasy pustej. Zmienna ,,x" przebiega
ten a hie inny zbi6r z nast~puj~cych racji: Gdybygmy okre~lili zbi6r, kt6ry ma
przebiegad zmienna ,,x" tak, ~.e hie wolno by za ni~ podstawid nazwy klasy pustej, to nazwa klasy pustej bytaby innej hi2 ,,x" kategorii syntaktycznej, b~d~
nazwa klasy pustej hie mogtaby w og61e wyst~powad w twierdzeniach, przy po~o Przez ,,rzecz" rozumie si~ tutaj przedmiot fizyczny. Specjalnie nie bgdg charakteryzowal
tego terminu. Bgdziemy wszak~e pamigtali (i bgdzie to przeslanka w pewnych rozumowaniach),
~.e ka~dy napis jest rzecz~ i ~.e klasa pusta, podobnie jak inne Easy, nie jest rzeez~.
W niniejszym studium hie btd~ mnie interesowaty kryteria pozwalaj~,ce rozstrzygn~d, jakie
dwa przedmioty s~ r6wnoksztaltne. Z tej racji w oparciu o podan~ charakterystykt relacji r6wnoksztattno~ci hie da sit ustalid, czy maty litera ,,a" jest r6wnoksztaltna z wielk~ liter~ ,,A". Podobnie
hie da sit rozstrzygn~d, czy litery pisane s~t r6wnoksztalme z odpowiednimi literami drukowanymi.
Charakteryzuj~tc relacjt r6wnoksztalmo~ci b t d t odpowiadat jedynie na pytanie: jakie relacje zachodz~ mitdzy x i y, je~li x i y s~ r6wnoksztalme.
n x:,x.,.,x3 e rzeez = xx e rzecz 9 x2 e rzeez 9 x~ e rzecz.
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mocy kt6rych charakteryzujemy r6wnoksztatmo~6. W ostatnim przypadku hie
daloby sit wystowid twierdzenia (4), kt6re, jak sit oka2e, jest ham bardzo potrzebne. Gdyby za~ nazwa klasy pustej byla innej kategorii syntaktycznej ni~.
zmienna ,,x", to znak r6wnoksztatmo~ci posiadatby jednocze~nie kilka kategorii
syntaktycznych, co hie jest dopuszczalne. Z uwagi na (4) bytby to funktor zdaniotw6rczy od jednego argumentu posiadaj~cego t~ sam~ kategori~ syntaktyczn~,
co zmienna ,,x", i jednego argumentu posiadaj~cego t~ kategori~, co nazwa klasy
pustej. Z uwagi za~ na (1) lub ze wzgl~du na (5) bytby to funktor zdaniotw6rczy
od dw6ch argument6w posiadaj~cych t~ kategori~, co zmienna ,,x".
Jeszcze /eden wzgl~d kazat wprowadzi6 do zakresu zmienno~ci zmiennej
,,x" klas~ pust~. QUINETM postulowa~, aby sensowno~6 wyra~.efi nie zale~ala od
empirycznego ismienia lub nieistnienia przedmiot6w lub zdarzefi. W przypadku
nazw ich sensowno~6 nie powinna zale~.e6 od stwierdzenia, ~e istniej~ desygnaty
tej nazwy. Wydaje sit, ~e postulat Quine'a jest sluszny. Kieruj~c sit nim, trzeba
byto dopu~ci6 klas~ pust~ do zakresu zmienno~ci zrniennej ,,x". Gdyby~my bowiem wylduczyli klas~ pust~ z zakresu zmienno~ci zmiennej ,,x" i w miejscu
,,x" podstawili nazw~ klasy pustej, to powstalby napis pozbawiony sensu. Aby
nie tworzy6 taldch bezsensownych napis6w, musieliby~my przed ka~.dym podstawieniem nazwy o tre~ci empirycznej przeprowadza6 badania empiryczne, aby
sit utwierdzi6 o niepusto~ci podstawianej nazwy. W ten spos6b sensowno~6 napisu bytaby uzale~niona od badafi empirycznych. Chc~c tego unikn~d najlepiej
jest zwi~kszy6 zakres zmienno~ci zmiennej ,,x" o klas~ pust~.
Oczywiste jest tak2e twierdzenie charakteryzuj~ce r6wnoksztattno~6 przy pomocy poj~cia nast~powania. Ostatnie poj~cie okre~lil Tarski 13. Tre~6 interesuj~cego nas twierdzenia jest nast~puj~ca: jefli do r6wnoksztattnych napis6w dot~czymy r6wnoksztatme napisy, to otrzymamy znowu r6wnoksztakne ca/o~ci.
Je~li znak , , ~ " uznamy za symbol nast~powania, to otrzymamy tak~ tez~:

(9)

Xl, &, xa, x4 e rzecz
9 x 3

r

xI ~

9x 1 ~

x 2 9x 3 ~

x 4 --4. x l

~

x3 ~

x 2 t.~ x 4 9

x4 t~ x~.

Poj~cie r6wnoksztalmo~ci odgrywa w logice nader wa~n~ rol~. Zostato ono
bowiem u~yte w sformutowaniach regul uznawania zdafi. Poj~ciem tyro wyra~nie
postuguje sit np. LUKASIEWICZ ~a. I tak np. wed_hagreguty podstawiania za r6wnoksztattne zmienne wolno podstawiad wyt~cznie r6wnoksztattne wyra~enia.
U podstaw regutT podstawiania levy przekonanie, ~.e r6wnoksztatme wyra~enia
posiadaj~ to samo znaczenie, ~e m6wimy o tej samej rzeczy, gdy poslugujemy sit
r6wnoksztatmymi wyra~.eniami. Wydaje sit, ~.e r6wnoznaczno~d wyra~efi r6wnoksztatmych odgrywa tak istotn~ rol~ w rozumowaniach sformalizowanych, ~e
1.o Q U I N E
la T A R S K I

[ 6 ] , ~ 2 7 , S. 1 4 7 .
[8], S. 2 4 , a k s j o m a t y

14 L U K A S l E W I C Z
16"

[5], s. 3 9 - 4 0 .
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twierdzeniu o r6wnoznaczno~ci wyra2efi r6wnoksztatmych stusznie mo2na nada6 rangt zasady.
Spr6bujmy teraz sprecyzowa6 jej sens. Omawiana zasada stosuje sit zar6wno
do nazw, jak i zda_6, i wszelldego typu funktor6w. W niniejszej analizie chodzi
jedynie o r6wnozaaczno~6 r6wnoksztattnych nazw. Z tej racji w dalszym ci~tgu
ograniczymy zasad~ do samych nazw. Jak doted powiedzieli~my, ~.e je~li nazwa xl
jest r6wnoksztaltna z nazwg x2, to xl i x2 sg r6wnoznaczne. Dla naszych cel6w
wystarczy, gdy zasadt r6wnoznaczno~ci jeszcze bardziej ograniczymy. Wystarczy,
gdy stwierdzimy, 2e r6wnoksztalme nazwy oznaczajg to samo. Doszli~my wi~c
do taldego sformulowania:
jegli xl jest rdwnoksztattne z xo. i xl oznacza y, to x2 oznacza rdwnie~ y.

Powy~sze ujtcie zasady r6wnoznaczno~ci wyra2efi r6wnoksztattnych hie jest
ostateczne i jest poniek~d fatszywe. Je~li bowiem xl wysttpuje w tek~cie polskim,
a x~ wyst~puje w tek~cie np. angielskirn, to zdarzy6 sit mo2e, ~.e x~ b~dzie oznaczato co~ zgota innego hi2 x.,. Zasad~ r6wnoznaczno~ci wyra2efi r6wnoksztatmych
powinno sit witc zrelatywizowa6 do j~zyka. Jednak nawet ta relatywizacja rile
rozwi~zuje catkowicie problemu, gdy2 w j~zykach naturahaych, w kt6rych wyst~puj~ wyra2enia wieloznaczne, wyra2enia r6wnoksztatme mogg oznacza6 r6•
przedmioty. Zasad~ nale2atoby wi~c zr.elatywizowad do j~zyka jednoznacznego
lub ograniczy6 j~ do nazw jednoznacznych w danym j~zyku. Nazwa jest jednoznaczna, gdy spehaia taki konieczny warunek: mianuje ona tylko jeden przedmiot ~. W takim razie zasada r6wnoznaczno~ci przybierze tak~ postad:
je~li x~ jest rdwnoksztaltne z x~ i x~ mianuje w jfzyku J przedmiot y i tylko y,
to x~ mianuje w jgzyku J przedmiot y i tylko y,

czyli
(10)

x~ ~ x~. x~ mianuje w J Yx" (Y~) (xx mianuje w y y o -o yl =
----y.,) --* x~ mianuje w J y~. (y~) (x~ mianuje w J y~ --*Yt =
= y~).

Nale2atoby bli~.ej okre~li6 pojtcie mianowania w j~zyku .7. Poniewa2 jest to
sprawa skomplikowana i bezpo~rednio defmicja mianowania hie wplynr
na
dalsze rozwa2ania, przyjmiemy, 2e pojtcie mianowania w j~zyku J jest znane 1~.
Reguty dowodzenia hie tylko przywodz~ na my~l zasadt r6wnoznaczno~ci
wyra2efi r6wnoksztattnych, ale jeszcze jedno twierdzenie. Je~li za r6wnoksztalme
Is Przyjmuj, umowy terminologiczne, kt6re k a ~ uznad takie zdania:
nazwa jednostkowa nazywa sw6j jedyny desygnat;
nazwy og61na denotuje sw6j zakres;
nazwa m i a n u j e - nazwa naz~va lub denotuje;
nazwa og61na desygnuje d e s y g n a t - desygnat jest elementem zakresu nazwy;
nazwa oznacza ==_nazwa mianuje lub desygnuje.
10 Terrain ,,j~zyk y " chcialbym rozumied zgodnie z propozycj~ AJDUKIEWICZA. Wedle
niej ka~da definieja stwarza nowy, bogatszy j~zyk. Por. AJDUKIEWICZ [1], s. 46 i 243.
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zmienne mamy podstawi6 r6wnoksztattne wyraSenia, to musz~ istnie6 r6wnoksztalme zrnienne i r6wnoksztattne wyra2enia. Gdyby nie istniaty r6wnoksztatme
nazwy, to hie potrafiliby~my podstawia6 nawet w takiej tezie logiki: ,,x-----x".
Co wi~cej, nawet tej prostej tezy hie potrafiliby~my wystowi~, gdy2 w tezie tej
wyst~puj~ r6wnoksztalme zrnienne. Wobec tego musimy przyj~d, ~e ismiej~
r6wnoksztattne wyra2enia, w szczeg61no~ci r6wnoksztatme nazwy. Mamy wi~c
dalsze twierdzenie dotycz~ce r6wnoksztatxno~ci:
(11)

xx mianuje w g y --,, ( E xz) (xl ~ xo . x~ mianuje w J y).

Z (11) wynJka twierdzeaie (12), z kt6rego b~dziemy korzysta/J w nast~pnym
paragrafie:
(12)
",~ (E x~) (xx ~ x~ "x~ mianuje w y y) -o ,,~ (x~ mianuje
w Jy).

3. JEDNOSTKOWE NAZWY CUDZYSLOWOWE NAPISOW
Rozwa~my, jakie przedmioty mog~ by6 desygnatami jednostkowych nazw
napis6w. Wedle utartego sposobu rozumienia tych nazw ich desygnat znajduje
sit mi~dzy cudzystowami. Portiewa~. mamy do czynienia z nazwami jednostkowymi, wiemy, ~e tald desygnat mo2e byd tylko jeden. Ptynie z tego prosta konsekwencja: ismieje tylko jedna nazwa cudzystowowa owego jednego napisu,
kt6ry tkwi w tej nazwie mJ~dzy jej cudzystowami. Wtedy hie ma oczywi~cie
r6wnoksztatmej nazwy o tyro samym desygnacie. Z uwagi na (I2) z ~ 2 w og6Ie
hie mamy do czyaienia w takim przypadku z nazw~. Sprawq niechaj zilustruje
przykiad. Mamy przed sob~ nazw~ jechaostkow~ napisu:
(1)
,pies'.
Desygnatem (1) ma by6 zgodrue z obecnymi /ntencjami napis znajdui~cy sit
w (1) mi~dzy cudzystowami. Oczywi~cie hie spos6b poda6 innej nazwy cudzystowowej tego napisu, gdy~ np.
(2)
,pies'
zgodnie z obecnym rozumieniem jednostkowych nazw cudzystowowych, powinno
nazywad inny napis, a mianowicie ten, kt6ry znajduje sit mi~dzy cudzystowami
w (2). Wobec tego (1) w gwietle (12) z ] 2 w og61e hie jest nazw~. Do tego wyniku doszli~my, zaldadaj~c, ~e nazwy cudzystowowe oznaczaj~ napis znajduj~cy
sit w tych~e nazwach mi~dzy cudzystowami. Skoro jednak ismiej~ nazwy cudzyslowowe, musimy raczej przyj~6, :~e dotychczasowa koncepcja nazw cudzystowowych byta bt~dna, ~.e jednostkowe nazwy cudzyslowowe hie nazywaj~ napisu
wewn~trzcudzystowowego 17.
Zal6~my w takim razie, ~e jednostkowe nazwy cudzystowowe nazywaj~ przedmioty r6wnoksztatme z napisem znajduj~cym sit mi~dzy cudzystowami. Poa7 Stanowisko tu reprezentowane odbiega ca/kowicie od opinii Reichenbacha. Por. REICHENBACH[7], s. 284--85. Pot. tal~e CZE2OWSKI[2], S. 148.
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wstaje tu inna tmdno~6. Polega ona na tyro, ~.e ismieje zazwyczaj wigcej przedmiot6w r6wnoksztattnych z napisem wewn~trzcudzystowowym. Czy jednostkowa
nazwa cudzyslowowa nazywa w takirn razie jeden przedmiot ? Je~li tak, to kt6ry spo~r6d wielu r6wnoksztatmych ? ]'e~li by za~ przyj~6, ~e jednostkowa nazwa cudzysiowowa oznacza wszystlde przedmioty r6wnoksztattne z napisem wewn~trzcudzysiowowym lub nazywa klas~ przedmiot6w, to wbrew intencjom hie mieliby,my do czynienia z jednostkow~ nazw~ cudzystowow~ napisu, lecz z og61n~
nazw~ cudzystowow~ lub z jednostkow~ nazw~ cudzystowow~ Easy.
Zilustrujemy teraz spraw~ przyldadem. Mamy jednostkow~ nazw~ cudzystoWOW~:

(3)

,kofi'.

R6wnoksztatmy z napisem wewn~trzcudzystowowym jest napis:
(4)
kofi.
Zgodnie z omawianym obecnie pojmowaniern jednostkowych nazw cudzysiowowych (3) nazywa (4). Jednak i wyraz:

(5)

kofi

jest r6wnoksztattny z napisem wewn~trzcudzystowowym widocznym w (3). Wobec tego i (5) powinno by6 nazywane przez (3). W rezultacie b~d~ (3) hie jest
nazw~ jednostkow~, lecz og61n~, b~d~. nie spos6b ustali6, kt6ry z r6wnoksztattnych napis6w jest desygnatem (3).
Drugi spos6b pojmowania jednostkowych nazw cudzysiowowych r6wnie2
prowadzi do trudno~ci; nale2y szuka6 jeszcze innego sposobu rozumienia nazw
cudzystowowych.
Jak doted, ustalili~my, 2e desygnat jednostkowej nazwy cudzystowowej nie
mo2e stad an] w relacji identyczno~ci, ani r6wnoksztattno~ci do napisu wyst~puj~cego miqdzy cudzystowami jego nazwy. Jaka powinna by6 owa relacja? Trzy
wlasno~ci szukanej relacji ju2 znamy. Wyklucza ona identyczno~d desygnatu
z napisem wewmitrzcudzystowowym i wyklucza r6wnoksztaimo~6. Wreszcie
musi to by6 relacja wielojednoznaczna, tzn. napis wewmttrzcudzyslowowy mo2e
stad w tej relacji tylko do jednego przedmiom, a mianowicie do desygnam.
Niechaj symbolem omawianej i nie posiadaj~cej doted nazwy relacji b~dzie
znak , , ~ " . Trzy wymienione wtasno~ci interesuj~cej has relacji daj~ sit tak
opisadiS:
(6)

xi, x2 e rzecz ~ (xl ~ x2 ~ xi ~ x.,),

(7)

x l , xo. ~

(8)

x l , x,z, x s e

rzecz - [xl ~ x2 -~ "-~ (xi ~ x,,)],
rzecz ~ (xl ~: x o. xl ~ x, ~ x.., = x,).

Oczywista jest tal~e czwarta wtasno~d potrzebnej nam relacji. Jest ona uzupetnieniem (8). Chodzi o to, ~.e powinni~my ze wzgl~du na (11) z w 2 mie6 too•
is Poprzednik w tezach (6) -- (8) zostal wprowadzony z tych samych wzgl~d6w, jakie zostaty
wyliczone n a s . 242.
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no~d skonstruowania wielu jednostkowych nazw cudzyslowowych. Omawiana
relacja powinna byd wi~c taka, aby dla jednego desygnatu dalo sig skonstruowa6
przynajmniej dwa napisy wewn~trzcudzyslowowe stoj~ce do desygnatu nazwy
w owej tajemniczej relacji. My~l t~ ujmuje nasttpuj~ce twierdzenie:
(9)

xl, x2 e rzecz ~ [xl ~ x~ --, (E x3) (x3 ~ x2)1.1

Nale2y przyj~d tal~e talde twierdzenie:
(10)

xl, x2 e rzecz ~ [Xl ~ x2 ~ "~ (x2 ~ Xl)].

Rac]e przyjqcia (10) niech u)awni~ sit w nast~u)~cym przyktadzie. Niecha)
(11)
,smok'
(12)
,smok'
(13)
,smok'
b~d~ )ednostkowymi nazwarni cudzydowowymi wyrazu:
(14)
smok.
(11)--(13) mog~ byd nazwami (14) tylko dzi~ki temu, ~e napisy wewn~trzcudzystowowe wyra~efi (11)--(13) stoj~ w relac)i ~ do (14). Gdyby nie zachodzito (10),
to (14) staloby w tei• relacii do wspomnianych napis6w wewn~trzcudzystowowych. Gdyby~my przyj~li, 2e (14) stoi w tej relac)i do napis6w wewn~trzcudzystowowych (11)--(13), potrafiliby~my z (14) utworzyd nazw~ cudzydowow~ napis6w wewn~trzcudzyslowowych (I 1) --(13): wystarczytoby (14) otoczyd par~ pojedynczych cudzystow6w. ]'aka byhby to nazwa? Z wygl~du iednostkowa, ale
w rzeczywisto~ci og61na. Powstataby trudno~6 analogiczna do te), kt6r~ ilustrowano przy pomocy (3)--(5). Aby ~mikn~6 te) trudno~ci przyi@~my (10).
Nasuwa sit dalsza royal. W r6wnoksztalmych )ednostkowych nazwach cudzydowowych wyst~puj~ napisy wewn~trzcudzystowowe. Napisy te stoj~ w relacii ~-~ do iedynego desygnatu tych nazw. Skoro cale nazwy s~ r6wnoksztatme,
to oczywi~cie i ich cz~ci s~ r6wnoksztalme, m. in. napisy wewn~trzcudzydowowe stoi~ce w relacji ~ do desygnatu. Spostrze~enia powy~.sze sugeruj~ nast~pui~ce twierdzenie: je~li dwa przedmioty stoj~ w relacji ~ do trzeciego przedmiotu, to owe dwa pierwsze przedrnioty s~ r6venoksztatme. Czyli:
(15)

x~, x., e rzecz -+ (x~ ~ x~. x~ ~ x., ~ x~ ~ x3).

Wreszcie ostatnie twierdzenie dotycz~ce interesui~cei nas relacji. Je~li mamy
kilka r6wnoksztalmych desygnat6w, to ich iednostkowe nazwy cudzystowowe hie
mog~ by6 r6wnoksztakne. W przeciwnym przypadku mieliby~my do czynienia
z r6wnoksztaknymi nazwarni, kt6re nazywatyby jednak r6~ne przedmioty. Poniewa~, t~ mo~liwo~6 wykluczyli~my ju~ w poprzednim paragrafie, wypada obecnie
przyi~d, ~e cudzystowowe nazwy jednostkowe r6wnoksztatxnych przedmiot6w hie
s~ r6wnoksztattne. Poniewa~ z kolei w tych nazwach cudzyslowy nale2y uznad
za r6wnoksztahne, musimy przyi~d, ~e iedynie napisy wewn~trzcudzyslowowe
tych nazw s~ r6~.noksztakne. S~ to te napisy, kt6re sto)~ w relacji ~ do desyg-

248

L. Koj

[10]

nat6w nazw. W tej sytuacji mo~emy przyj~6, 2e przedmioty stoj~ce w relacji ~L
do przedmiot6w r6wnokszta/tnych same hie s~ r6wnoksztatme:
(16)

xl, x2, xa, x4 e rzecz ~ [xl ~ x2" xl 4: x2" x3 ,~ xl
9 x4

-,

(x3

x,)].

Wydaje sit, ~e relacja ~ jest identyczna z relacj~ bycia kopi~. Desygaat
jednostkowej nazwy cudzystowowej jest wtedy oryginalem, a napisy wewn~trzcudzystowowe s~ kopiami desygnatu. Zwrot ,,x~ ~ x2" nale2y witc odczyta6
,,xl jest kopiq x2". Przy tej interpretacji twierdzenia (6)--(10), (15)--(16) posiadaj~ prost~ tre~6 intuicyjn~:
(6')
Kopia nie jest identyczna z oryginalem,
(7')
Kopia nie jest rdwnoksztaltna z oryginalem,
(8')
Kopia posiada tylko jeden swdj oryginal,
(9')
Istnieje wide kopff jednego oryginalu,
(10')
Oryginal hie jest kopiq swojej kopii,
(15')
Dwie kopie jednego oryginatu sq r6wnoksztaltne,
(16')
Kopie rdwnoksztattnych przedmiot6w nie sq r6wnoksztattne.
Tw. (9') hie jest catkowicie inmicyjne. Znacznie lepsz~ forraul~ -- z punktu
widzenia naszych intuicji -- bytaby naste~puj~ca:jest mos
istnienie wielu kopii
jednego oryginalu. Ta formula da sit wystowi6 jedynie przy u~yciu termin6w
modahaych. Chc~c ich unikn~6, a z nimi logik modalnych, upro~cili~my twierdzenie, w rezultacie otrzymuj~c (9'). Decyzja stala sit tyro tatwiejsza, ~e w praktyce prawie zawsze manly do czynienia z kilkoma r6waoksztatmymi nazwami
cudzystowowymi, tj. takimi, w kt6rych wyst~puj~ kopie desygnatu.
Tw. (16') r6wnie2 wymaga pewnych komentarzy. Sci~le rzecz bior~c, hie
ismiej~ rzeczy catkowicie r6v~oksztatme. KaZda z tzw. rzeczy r6wnoksztatmych
posiada cechy indywidualne widoczne np. pod mikroskopem. Tych indywiduahaych cech hie bierze si~ zazwyczaj pod uwag~. Gdy jedaak chcemy skopiowa6
jeden z tych r6wnoksztatmych przedmiot6w, to koniecznie musimy uwzgl~dni6
cechy indywidualne kopiowanego przedrniotu. Gdyby~my cech indywidualmJch
kopiowanego przedmiotu hie uwzgl~dnili, ale bytoby wiadome, kt6ry z r6wnokszta/mych przedmiot6w zostat skopiowany. Aby tego unika~6 w kopiach musz~
by6 uwidocznione i uwyra~nJone cechy indywidualne kopiowanych przedmiot6w. W zwi~zku z tyro kopie r62nych, ale r6wnoksztaltaych przedmiot6w ~ie s~
r6wnoksztatme. W praktyce napotyka sit na niepokonalne teclmiczne tructtto~ci,
gdy chce sit skopiowa6 indywidualne cechy przedmiotu. Podobne truchao~cinapotykamy, gdy chcemy ustali6, kt6ry z dw6ch danych przedmiot6w jest oryginatem, a kt6ry jest kopi~. Te techniczne kornplikacje zwi~zane z poj~ciem kopii
s~ bodaj2e jeszcze bardziej zto2one ni~ te, kt6re zwi~zane s~ z poj~ciem r6wnokszta/tno~ci. Z teclmicznym problemem kopiowania indywidualnych cech spotykamy sit tak2e w przypadku pisania kopii napis6w. Sprawie tej pogwitcony jest
nasttpny paragraf.
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4. S Y M B O L I K A

Aby m6c poprawnie tworzyd jednostkowe nazwy cudzystowowe, trzeba
umied uwidaczniad cechy indywidualne r6wnoksztaknych napis6w. Wtedy bowiem da sit je skopiowad w napisie wewn~trzcudzystowowym jednostkowej
nazwy cudzystowowej. Poniewa~ bytoby rzecz~ zbyt skomplikowan~ postugiwad sit mikroskopem celem wykrycia cech indywidualnych napisu, wygodnie
bqdzie, je~li post~ymy sit jakim~ umownym sposobem uwyra~niania indywidualnych cech r6wnoksztattnych napis6w. Gdy mamy r6wnoksztatme litery
(1)
b
(2)
b,
to najwygodniej bgdzie, gdy odpowiedni~ numeracj~ uwidoczni sit cechy indywidualne liter (1) i (2). Po prostu pod napisami b~dziemy pisali kolejne liczby
naturalne. Zgodnie z t~ umow~ otrzymarny
(3)
b
1

(4)

b.
2

Liczby naturalne znajduj~ce sit pod liter~ uwidaczniaj~ cechy indywidualne.
Liczby te stanowi~ wi~c jakby czg~d litery. Zasadniczo obecny spos6b m6wienia
jest niepoprawny. Nale~.atoby raczej odczytad (3) w nast~puj~cy spos6b: litera
be o cechach 1. B~dziemy sit jednak owym niepoprawnym sposobem m6wienia
postugiwali, gdy~ jest on w niekt6rych przypadkach wygodny. Litery (3) i (4)
s~ r6wnoksztatme, gdy~ cyfry wyste~puj~cew (3) i (4) uwidaczniaj~ jedynie cechy indywidualne przedmiot6w, kt6re poza tym s~ zupelnie do siebie podobne.
Aby utworzyd kopie liter (3) i (4), postawimy przecinki przed cyframi znajduj~cymi sit w (3) i (4). Za~ przed przecinkami napiszemy cyfr~ podaj~c~, z kt6r~
kopi~ mamy do czynienia. W ten spos6b powstan~ kopie wyra~.enia (3):
(5)

b

b

b

1,1

2,1

8,1

Jest to pierwsza, druga i trzecia kopia wyra/~enia (3). Odpowiednio:
(6)
b b b
1~2

2,2

3,2

s~ trzema pierwszymi kopiami wyra~enia (4). Zgodnie z t~ procedur~ w ka2dej
chwili monna utworzyd dowoln~ kopi~ kopii..,ltd. Np.

(7)

b
1, 3, 2, 1

jest pierwsz~ kopi~ trzeciej kopii drugiej kopii litery (3). Og61nie mo2na rzecz
tak przedstawid:
(8)
Napis o ksztalcie
a
V, ~.I~, ,.. Z, y, X
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jest kopiq napisu
a
W , ...s Zo Y , X .

Latwo sit domy~li6, ie w miejscu liter ,,v", ,w", ,z", ,,y", ,,x" wstawiamy
cyfry. Za liter~ ,,a" wstawiamy dowolne litery. Caty napis w ten spos6b powstaly
jest zmienn~ przebiegaj~c~ zbi6r napis6w. Proponowana symbolika jest skomplikowana i w praktyce hie nadaje sit do stosowania. B~dziemy j~ stosowali jedynie
tam, gdzie to jest konieczaxe. Umowa (8) pragnie zwr6ci6 uwag~, ~e kopie posiadaj~ o jedn~ cyfr~ wi~cej. Kopia r6~mi sit od oryginalu jedynie ow~ dodatkow~
cyfr~, stoj~c~ najdalej po lewej stronie. Wszystlde cyfry stoj~ce na prawo od
owej cyfry nadliczbowej s~ identyczne z cyframi oryginatu. Je~li oryginalem
jest np.
(9)

c
5, 6, 2, 3, 18, 1

to kopi~ litery (9) jest19:
(10)

c
2, 5, 6, 2, 3,18, 1

Zauwa~my, ~e (9) ma by~ zgodnie z naszymi umowami kopi~, kt6r~ z kolei kopiuje (10). Nigdzie jednak hie napisali~my oryginatu dla (9). Czy w takiej sytuacji (9) jest rzeczywist~ kopi~, czy jest oryginalem o bardzo dziwnym ukladzie
cech, sugeruj~cym, 2e mamy do czynienia z kopi~. Stoimy tu przed problemem,
jaki powstaje, gdy kto~ namaluje obraz np. w stylu Rembrandta, i to w ten spos6b,
2e jeste~my sldonni obraz ten uzna6 za kopi~, jakkolwiek Rembrandt nigdy podobnego obrazu nie namalowat. W takich sytuacjach zazwyczaj uwa~amy, 2e
~0 Proponowan~ symbolik~ monna stosowad z powodzeniem jedynie wtedy, gdy ka•
z niepodzielnych napis6w btdzie posiadat odrtbn~ numeracjr Gdyby symbolikt t t zastosowad do
napis6w zlo•
bez numerowania najprostszych czt~ci napis6w zlo•
powstatyby takie
oto trudno~ci. Zal6~my, ~.e wystarcza, i~ caly napis zto~ony posiada numeracjt, tak i~ hie trzeba
osobno numerowa6 jego niepodzielnych czt~ci. Zbudujmy wedle tej reeepty wyra~.enie:
(10')

idzie
1

Jak nale•
teraz post~pi6, gdyby~my chcieli utworzy6 kopit pierwszego ,,i" i kopit drugiego ,,i". W numeracjach tych kopii b~d~ uwzgltdniloby sit numeracj~ calego wyra~enia lub
nie uwzgltdnitoby sit numeracji calego wyra~enia. W pierwszym przypadku mieliby~my tame
kopie:

(11)

i

i

I,I

1,1

Obie kopie sr~ nieodr6~.nialne i nie wiadomo, kt6ra kopia kopiuje pierwsze, a kt6ra drugie ,,i".
W drugim przypadku takie kopie:

(12)

i

i

1,

1,

I w tyro przypadku nie wiemy, ezyje to s~ kopie. Gdy ka2dy napis posiada swoj~ numeracj~, trudno~ci te nie powstaj~. W naszych rozwa~.aniach zaktadamy, ~.e litery drukowane s~ nierozldadalne.
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mamy do czynienia z oryginatem. Podobnie post~pimy w przypadku napis6w.
Wprowadzimy dalsz~ umow~:
(11)

Napis o ksztatcie
a
V~ W,

...t

Z~ y, X

jest tylko wtedy kopiq, gdy istnieje napis o ksztalcie
(1
w,

..., z , y, x.

Jak doted, jednostkow~ nazw~ cudzystowow~ byt ka2dy napis sldadaj~cy sit
z pojedynczych cudzystow6w i napisu znajduj~cego sit miqdzy wsponmianymi
cudzystowami. Wiemy tak2e, 2e napis wewn~trzcudzystowowy musi stad w relacji ,,~ do desygnam nazwy. Napis wewn~trzcudzystowowy powiniea wi~c
byd kopi~ desygnam. Nie zastanowili~my sit, jak traktowad napisy sktadaj~ce
sit z pojedynczych cudzyslow6w i napisu wewn~trzcudzyslowowego o ksztalcie
kopii, rile bCd~cego kopi~ 2adnej rzeczy. Czy taki napis uznad za bezsensowny, czy
te2 uznad taki napis za nazw~ pust~ ? Problem ten rozstrzygniemy w oparciu o postulat Qui~e'a: sensowno~d wyra2efi nie powirma zale2ed od empirycznego ismienia lub n]eistrtienia przedmiot6w. Na se'nsownogd napisu o ksztalcie jednostkowej nazwy cudzystowowej rile powinno mied wptywu nieistnienie oryginaha.
Je~li wi~c miCdzy cudzystowami znajdzie sic napis o ksztatcie kopii, tj. napis,
w kt6rego sktad wchodzi przynajraniej jedna cyfra po lewej stronie przecinka,
to taki napis cudzystowowy nale2y uznad za nazwq cudzystowow~. Je~li oka2e
sit, 2e nie ma oryginatu dla tego napisu wewn~trzcudzystowowego, nazw~ bqdziemy uwa~ali za pust~. Umowa ta bqdzie odgrywah istom~ rolq w dalszych rozwa2aniach.
5. O G O L N E N A Z W Y C U D Z Y S L O W O W E

NAPISOW

Og61ne nazwy cudzystowowe okre~la sit dwojako. Najcz~ciej rozumie je sit
w spos6b nast~puj~cy: S~ to nazwy oznaczaj~ce wszystkie przedmioty r6wnoksztattne z napisem wewn~trzcudzystowowym ~~ Schematyczny ksztatt tej definicji og61nych nazw cudzyslowowych jest taki:
(1)

,,,a'" = • (y ~ ,a').
X

Zt X

Wedle drugiej koncepcji og61na nazwa cudzystowowa oznacza wszystkie
przedmioty r6wnoksztattne z pewnym przedmiotem znajduj~cym sit hie mi~dzy
cudzystowami defmienda, lecz poza definicj~. Schematyczny ksztatt definicji
~~

GRZEGORCZYK [3], s. 106.
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og61nych nazw cudzystowowych rozumianych w ten ostami spos6b jest nast~puj~cy:
(2)
,,,a'" -~ .~ ( y ~ ,a') ~1.
V, 3g

9./),X

R6~nica mitdzy pierwszym i drugim okre~leniem polega na tym, 2e wediug
pierwszego rozumienia og61nych nazw cudzyslowowych nazwy te mog~ oznaczad m.in. napis wewn~trzcudzyslowowy. Latwo to wykaza~. Przedmiot nale2y
do klasy zdefmiowanej w (1) pod warunkiem, ~.e jest r6wnoksztakny z napisem
wewn~trzcudzystowowym lewej strony definicji (1). Poniewa~ ka~.dy przedmiot
jest r6wnoksztakny ze sob~, witc i napis wewn~trzcudzystowowy lewej strony
defmicji (1) jest r6wnoksztatmy ze sob~ i z tej racji nale2y do klasy zdefiniowanej
w (1). Wobec tego defmiendum definicji (1) desygnuje sw6j wlasny napis wewn~trzcudzystowowy.
Drugie rozumienie og61nych nazw cudzystowowych nie prowadzi do tej konsekwencji. Powstaje pytanie, kt6re z tych rozumiefi og61nych nazw cudzyslowowych jest trafne i tyro samym powstaje zagadnienie, czy og61ne nazwy cudzystowowe desygnuj~ sw6j napis mitdzycudzyslowowy.
Zwr6dmy uwagt, ~.e, zgodnie z pierwsz~ koncepcj~ og61nych nazw cudzyslowowych, nasttpuj~ce zdania s~ defmicjami konkretnych nazw cudzystowowych
czwartej litery alfabetu:
(3)

,,,d'" = 3' (Y ~ ,d'),
1

(4)

1,1

, , d ' " = ) (y ~ ,d').
2

1,2

Defmienda obu definicji s~ r6wnoksztakne. Wobec tego (pot. ~ 2, tw. (10))
zakres tych nazw jest identyczny. Co za tym idzie i zakres definiens6w musi
byd identyczny. Podobnie ma sit rzecz z dalszymi definicjami og61nej nazwy
cudzystowowej czwartej litery alfabetu. W tej symacji wolno uznad tak2e np.:
(5)

,,,d'" = ~ ( y ~ ,d')
3

2,1

Definiens w (5) jest r6wnoksztakny z defmiensem, kt6ry widzimy w (3).
Defmienda defi.nicji (3) i (5) s~ r6wnie2 r6wnoksztattne. Jednak (5) r62ni sit od
(3) jednym wa2nym szczeg6tem. Jednostkowa nazwa w defmiensie (5) nie nazywa
napisu wewn~trzcudzystowowego w defmiendum, jak to ma miejsce w (3). Je~li
(3) i (4) s~ poprawnymi formami defmicii og61nych nazw cudzystowowych, to
r6wnie2 (5) musi byd poprawne, gdy2 od (3) do (4)prowadzi prosty zabieg podstawiania r6wnoksztattnych wyra2efi. Niekoniecznie witc musi wedle pierwsze i
koncepcji og61nych nazw cudzystowowych w defmicji tych nazw wysttpowad
jednostkowa nazwa napisu mitdzycudzystowowego defmiowanej nazwy ogSlnej.
21 Jeszcze inaczej definiuje wyra2enia cudzystowowe MARTIN. Martin defminje wyra2enia
cudzystowowe na gruncie swojego systemu semantycznego ISMD. Por. R. MARTIN [4],
s. 258--261.
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Wystarczy, gdy w defmiensie og61nej nazwy cudzystowowej znajdzie sit jednostkowa nazwa cudzyslowowa przedmiotu r6wnoksztahnego z napisem wewn~trzcudzystowowym okreglnej. Zastan6wmy sit, czy nastqpuj~ca defmicja jest zgodna
z proponowan~ recept~ tworzellia defmicji og61nych nazw cudzysiowowych:
(6)

,,,d'" = .~, ( y ,~ ,d')
. 9

1,8

Defmiendum defmicji (6) jest r6wnoksztakne z okre~la~ definicji (3). W definiensie widzimy nazw~ cudzystowow~. S~dz~c po jej ksztakach, jest to nazwa
jednostkowa. Je~li jednak hie istnieje oryginat dla jej napisu wewn~trzcudzystowowego, to jest to nazwa pusta. W istocie jest to nazwa pusta, gdy2 nigdzie
hie napisali~my czwartej litery alfabem o cechach symbolizowanych przez liczb~
osiem. Nie mamy tak~e zamiaru napisa6 takiej litery. W definiensie wystqpuje
hie nazwa jechlostkowa, lecz nazwa pusta. Defirficja (6) hie jest wi~c zbudowana
dokiadnie wedle wy2ej przedstawionej regu/y. Reguta m6wi o nazwach jednostkowych. Dostownie rozumiana reguta tworzenia definicji nazw cudzystowowych
odbiega od normalnych regut formowania defmicji, gdy2 odwotuje sit hie tylko
do ksztaitu wyra~efi, ale i ich tre~ci. Mo2na tt regut~ rozumied nmiej dostowaie,
a mianowicie tak, 2e w defmiensie mo2e wyst~powad dowolna nazwa cudzystowowa o pojedynczych cudzysiowach, kt6rej napis wewn~trzcudzystowowy posiada
ksztatt kopii wyra2enia r6wnoksztatmego z napisem wewn~trzcudzysiowowym
okre*haej. Przy tyro rozumieniu reguty tworzenia defmicji og61nych nazw cudzyslowowych dopuszcza sit w defmiensie tak2e puste nazwy cudzystowowe o intencji jednostkowej.
Wyra~enie (6) hie jest zbudowane zgochlie z pierwszym rozumieniem. Nie
da mu sit jednak nic zarzuci6 z punkm widzenia drugiego rozumienia omawiaaej
regut~.

Je~li zaakcepmjemy pierwsze rozumienie reguty budowania defmicji og61nych
nazw cudzystowowych, to defmiendum wyra2enia (6) rtie b~dzie na pewno og61n~
nazw~ cudzyslowow~. B~dzie to b~d~ napis pozbawiony sensu, b~d2 pusta nazwa
cudzystowowa o intencji og6hlej. Tak czy owak defmiendum to b~dzie posiadato
inne znaczenie hi2 r6waoksztakne z nim defmienda defmicji (3)i (4). W ten
spos6b powstaje konflikt z zasad~ r6wnoznaczno~ci wyra2efi r6wnoksztatmych.
Gdy przyjmiemy drugie rozumienie reguty budowania defmicji og61nych
nazw cudzystowowych, defmiendum b~dzie nazw~ pust~. Wynika to z faktu
pusto~ci nazwy wysttpuj~cej w definie'nsie i zato2enia, 2e ~.aden przedmiot hie
jest r6wnoksztakny z klas~ pust~ (por. ] 2, tw. (4)). W rezultacie defmiendum
defmicji (6), chod r6wnoksztatme z defmiendami defmicji (3) i (4), mia'nuje cog
innego hi2 te ostamie okre~lniki. Po raz wt6ry popadamy w zatarg z zasad~ r6wnoznaczno~ci wyra~.efi r6wnoksztaknych. Poniewa~ innego rozumienia reguty budowania de finicji og6lnych nazw cudzystowowych, opartej na pier~vszej koncepcji
og6haych nazw cudzystowowych, hie widzimy, wydaje sit, 2e nale~.y wsporrmian~
koncepcj~ og61nych nazw cudzysiowowych uznad za bltdn~, bo doprowadzaj~c4
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do konflikm z zasad~ r6wnoznacznogci wyra2efi r6wnoksztatmych. Nale2y raczej
przyj~6 drug~ koncepcj~ og61nych nazw cudzysiowowych.
Wedle tej ostatniej oba napisy wewn~trzcudzyslowowe wyst~puj~ce w defmicji og61nej nazwy cudzystowewej, a mianowicie w definiendum i w defmiensie,
s~ kopiami. Ta koncepcja nie prowadzi do 2adnych trudno~ci, ale jednocze~nie
og61na nazwa cudzystowowa rile mo~e oznaczad swojego wtasnego napisu cudzystowowego.
6. U W A G I K O i q C O W E

Zbadali~my nazwy cudzystowowe z jednego punkm widzenia. Chodzito
o stwierdzenie, czy oznaczaj~ one swoje napisy wewn~trzcudzystowowe. Odpowied~, na postawione pytanie jest negatywna.
To gt6wne stwierdzenie artykutu opiera sit na rezultatach analizy relacji
r6wnoksztakno~ci i jej roli w rozumowaniach sformalizowanych. Okazato sit, ~.e
r6wnoksztakno~d jest relacj~ pod pewnymi wzgi~dami bardziej skomplikowan~,
hi2 wydaje sit na pierwszy rzut oka. W r6wnym stopniu gl6wna teza opiera sit
na stwierdzeniu, jakie wtasno~ci posiada relacja bycia kopi~. Wydaje sit, ~.e
zwr6cenie uwagi na konieczno~d postugiwania sit poj~ciem kopii w badaniach
syntaktyczno-semantycznych jest wynikiem r6wnorz~dnym z tez~ gt6wn~ artykutu.
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