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She was Lo, plain Lo, in the morning, standing 
four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. 
She was Dolly at school. She was Dolores on the 
dotted line. But in my arms she was always 
Lolita. 
 
Vladimir Nabokov 
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WSTĘP 

 

Czym jest deskryptywizm 
Deskryptywizm jest semantyczną teorią nazw własnych, która bazuje na tradycyjnym 
rozumieniu znaczenia wywodzącym się od Fregego. W dwu metaforach Frege ujął, czym jest 
znaczenie wyrażenia odnoszącego się: znaczeniem wyrażenia jest sposób, w który obiekt jest 
dany (Gegebenheitsweise) oraz jednocześnie znaczenie jest sposobem wyznaczenia obiektu 
(Bestimmungsweise).1 Jedno uchwytywalne przez wielu obiektywne znaczenie wyznacza 
odniesienie. Można powiedzieć, że klasyczne rozumienie, czym jest znaczenie, to utrzymywanie 
tezy w duchu Fregego, że informacja o obiekcie, którą wiążemy z wyrażeniem odnoszącym się, 
wyznacza semantycznie odniesienie tego wyrażenia, wpływa na wartość poznawczą oraz jest 
tym, czego dotyczą nastawienia sądzeniowe. Późniejsi filozofowie, Strawson, Searle i Evans, 
rozwinęli to rozumienie znaczenia: informacja, którą znamy i posługujemy się w codziennej 
praktyce językowej do ustalania, o jakie indywiduum chodzi, gdy wyrażenie jest użyte, oraz do 
zidentyfikowania indywiduum w kontekście, wyznacza semantycznie odniesienie wyrażenia 
jednostkowego odnoszącego się do owego indywiduum. Znaczenie zaczęło być rozumiane jako 
sposób identyfikacji (mode of identification) i to rozumienie znalazło swój klarowny wyraz w 
tezie Evansa dotyczącej wyrażeń odnoszących się: z wyrażeniami odnoszącymi się związana jest 
cecha, którą obiekt musi posiadać, by wyrażenie odnoszące się mogło zostać konwencjonalnie 
użyte w kontekście na oznaczenie tego obiektu (1982: 311). Taką cechę Evans nazwał cechą 
referencjalną, która jest konwencjonalnie związana z wyrażeniem. Za tą definicją stało wciąż to 
samo tradycyjne rozumienie znaczenia jako związanego z wyrażeniem kryterium semantycznego 
ustalania odniesienia, które jest znane użytkownikowi języka. Schematycznie tradycyjne 
rozumienie znaczenia można przedstawić jako dwie tezy, z których pierwsza dotyczy 
semantycznego mechanizmu ustalania odniesienia, a druga dotyczy wiedzy: 
 

1. Odniesienie wyrażenia odnoszącego się jest semantycznie ustalane poprzez konieczne i 
wystarczające kryterium ustalania odniesienia tego wyrażenia. 

 
2. Użytkownik zna wyrażenie odnoszące się wtedy i tylko wtedy, gdy zna konieczne i 

wystarczające kryterium ustalania odniesienia tego wyrażenia. 
 

                                                 
1  Przez „znaczenie” rozumiemy tu to, co Frege nazywał „sensem”. 
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 Klasyczny deskryptywizm przedstawiony przez Kripkego (1980) bazuje na tym 
tradycyjnym rozumieniu znaczenia. Pierwsza teza deskryptywizmu dotyczy koniecznego i 
wystarczającego kryterium ustalania odniesienia nazwy. Teza ta brzmi:2 
 

1. Odniesienie nazwy własnej jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie warunku 
deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej. 

 
Druga teza dotyczy wiedzy mówiących, którzy posługują się nazwą. Teza ta brzmi: 
 

2. Użytkownik zna nazwę wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję określoną (-e), która 
ustala odniesienie nazwy własnej.3 

 
Deskryptywizm w klasycznym rozumieniu utrzymuje obie te tezy: semantyczny sposób ustalania 
odniesienia nazwy, który jest znany i używany przez mówiącego, jest deskrypcyjny.  
 Kripkego tekst Nazywanie a konieczność był skierowany przeciwko deskryptywizmowi i 
miał pokazać, że deskrypcje nie mogą stanowić znaczenia nazwy (argument modalny i 
epistemiczny) oraz że użytkownicy nie posługują się deskrypcjami do ustalania odniesienia i 
mogą w ogóle ich nie znać (argument semantyczny). Ale najważniejszym wnioskiem płynącym 
z jego tekstu było to, że musimy przestać rozumieć znaczenie jako utożsamienie semantycznego 
sposobu ustalania odniesienia (teza 1) ze sposobem, którym posługuje się mówiący (teza 2): 
konieczne i wystarczające kryterium ustalania odniesienia (mechanizm semantyczny) nie musi 
być nam znane i nie musimy korzystać z niego w codziennej praktyce językowej. Koniecznym i 
wystarczającym kryterium ustalania odniesienia nazwy są według Kripkego łańcuchy 
przyczynowe, to one muszą zastąpić deskrypcje w tezie 1. Przykłady z możliwości pomyłek i 
ignorancji miały pokazać, że kryterium z tezy 1 nie ma związku z wiedzą mówiącego (teza 2): 
nie musimy w ogóle znać żadnego kryterium ustalania odniesienia, by używać nazw i się 
odnosić, a tego, co rzeczywiście ustala odniesienie (teza 1), możemy nie znać i, co więcej, nie 
korzystamy z tego w praktyce.4 
 Wniosek z tekstu Kripkego, że informacje wiązane przez użytkowników z wyrażeniami 
(wiedza w tezie 2) mogą nie stanowić kryterium ustalania odniesienia (albo ogólniej nie 
stanowić kryterium ustalania ekstensji wyrażenia, teza 1), stał się podłożem eksternalizmu 
semantycznego oraz wielu współczesnych semantyk dla nazw własnych. Przykładem semantyki, 
w której kryterium ustalania odniesienia jest oddzielone od wiedzy mówiących, jest semantyka 
dla nazw własnych Recanatiego (1993). Zgodnie z tą semantyką to, co rzeczywiście ustala 
odniesienie nazwy – łańcuchy – nie musi być nam znane i w praktyce nie korzystamy z tego do 
ustalenia odniesienia nazwy (bądź ustalenia, o kogo chodzi w kontekście). Możemy w praktyce 

                                                 
2  Porównaj (Kripke, 1980: 71, teza 3), (Cumming, 2012: rozdział 2.3), (Salmon, 2005: 12, definicja Sense2), 
(Soames, 2002: 5, definicja (ii)). 
3  Porównaj (Kripke, 1980: 71, teza 1), (Burge, 1977: 356, Sense1Sense1), (Salmon, 2005: 12, definicja Sense1Sense1). 
4  Porównaj (Schroeter, 2012: 2.1). 
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korzystać z informacji zgromadzonych w pliku mentalnym, ale one nie stanowią semantycznego 
mechanizmu ustalania odniesienia. 
 Kripke sformułował tezy deskryptywizmu i zauważył, że ze względu na sposób 
odpowiedzi na pytanie, co jest odniesieniem nazwy własnej z uwagi na możliwe światy, tezę 1 
można rozumieć dwojako (1980: 57-8). Te dwie możliwe odpowiedzi na to pytanie są 
następujące: 
 

A. Odniesieniem nazwy własnej w świecie ww  jest to odniesienie, które jest odniesieniem 
deskrypcji ustalającej(-ych) odniesienie nazwy w świecie ww . [deskryptywizm rozumiany 
jako teoria znaczenia] 

 
B. Odniesieniem nazwy własnej w świecie ww  jest to odniesienie, które jest odniesieniem 

deskrypcji ustalającej(-ych) odniesienie w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤. 
[deskryptywizm rozumiany jako teoria odniesienia] 

 
Jeśli nazwa własna znaczy to samo co deskrypcja, to jest po prostu synonimiczna z nią i 
zachowuje się wobec możliwych światów tak jak zachowuje się deskrypcja – może zmieniać 
odniesienie i nie jest sztywnym desygnatorem. Natomiast jeśli jakaś przygodna deskrypcja pełni 
jedynie rolę deskrypcji ustalającej odniesienie (1980: 55), to odniesieniem nazwy jest ten 
przedmiot, który wyznacza deskrypcja w świecie, w którym posłużono się nią do ustalenia 
odniesienia. W konsekwencji nazwa wyznacza przedmiot sztywno ze względu na możliwe 
światy. 
 Rozróżnienie dwóch sposobów rozumienia tezy 1 ma konsekwencje wobec tezy 2: jeśli 
koniecznym i wystarczającym kryterium ustalania odniesienia nazwy w dowolnym świecie ww 
jest spełnianie warunku deskryptywnego w jakimś wybranym świecie w¤w¤, to od użytkownika, 
który zna nazwę, wymagane jest jedynie, by znał deskrypcję ustalającą odniesienie w świecie w¤w¤. 
Z tego powodu deskryptywnej teorii odniesienia będzie dotyczyła tylko część z zarzutów 
przedstawionych w argumencie semantycznym.5  
 Po uwzględnieniu różnych sposobów rozumienia, co może stanowić konieczne i 
wystarczające kryterium ustalania odniesienia, deskryptywizm w rozumieniu Kripkego może być 
zdefiniowany następująco:  
 
deskryptywizm jako teoria znaczenia 
 
Z1. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie 

warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej ustalającej odniesienie 
nazwy w świecie ww . 

 

                                                 
5  Tej wersji deskryptywizmu będzie jednak w pełni dotyczył argument epistemiczny. 
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Z2. Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję określoną(-e), 
która ustala odniesienie nazwy w świecie ww .6 

 
deskryptywizm jako teoria odniesienia 
 
O1. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie 

warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej ustalającej odniesienie 
nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w

¤w¤. 
 
O2. Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję określoną (-e) 

ustalającą odniesienie nazwy w wyróżnionym świecie w
¤w¤. 

 
Z tez Z1 i Z2 deskryptywnej teorii znaczenia wynika, że jeśli nazwa n jest synonimiczna z 
deskrypcją ɿx:'x:', to sąd wyrażony przez zdanie Jeśli n istnieje, to n jako jedyny jest '' jest 
konieczny oraz jest znany użytkownikowi a priori. Z kolei z tez O1 i O2 deskryptywnej teorii 
odniesienia wynika jedynie, że sąd wyrażony przez zdanie Jeśli n istnieje, to n jako jedyny jest '' 
jest prawdziwy w wybranym świecie w¤w¤ oraz fakt ten jest znany użytkownikowi a priori 
(Kripke, 1980: 73). 
 
 Atak Kripkego na deskryptywizm dotyczył głównie deskrypcyjnego sposobu 
wyznaczania odniesienia: z powodu tradycyjnego utożsamiania sposobu wyznaczania 
odniesienia z informacją, którą użytkownicy łączą z wyrażeniem, do obalenia deskryptywizmu 
jako semantycznej teorii wystarczało pokazać, że deskrypcyjny sposób wyznaczania odniesienia 
nie daje zamierzonego obiektu odniesienia. Jeśli deskrypcje nie wyznaczają odniesienia, to 
znajomość deskrypcji przez użytkowników bądź brak takiej znajomości nie odgrywa 
semantycznie żadnej roli. Wymóg znajomości deskrypcji pojawia się na gruncie 
deskryptywizmu w wyniku przekonania, że przedmioty są nam dane deskryptywnie, czyli 
poprzez cechy, które przedmioty posiadają. Zdaniem deskryptywistów, postrzegając przedmiot, 
postrzegamy jego cechy, te cechy wiążemy z wyrażeniem, którego używamy na oznaczenie 
przedmiotu, i z tych cech korzystamy do odnalezienia przedmiotu w kontekście. Akceptacja tego 
przekonania nie musi prowadzić do radykalnych projektów eliminacji nazw z języka (Russell, 
1948; Quine, 1960) i sprowadza się po prostu do uznania, że postrzeganie, rozpoznawanie i 
mówienie o przedmiocie bez jego charakteryzacji jest niemożliwe (Jackson, 1998). 

                                                 
6  Kripke podał sformułowanie deskrypcyjnej teorii znaczenia i odniesienia w postaci tez (1)-(6) (1980: 71). 
W tezie (2) mowa jest o przekonaniu użytkownika, w tezie (3) o tym, że owo przekonanie jest prawdziwe. 
Deskryptywizm jest teorią semantyczną nazw własnych, która postuluje, że odniesienie nazwy jest ustalane poprzez 
spełnianie warunku deskryptywnego jakichś deskrypcji. Zatem na gruncie deskryptywizmu prawdziwe przekonanie 
mówiącego jest uzasadnionym przekonaniem, ponieważ deskrypcje są semantycznie związane z nazwami własnymi. 
Uzasadnione prawdziwe przekonanie jest klasycznie rozumiane jako wiedza, dlatego w sformułowaniu Z2 i O2 obu 
wersji deskryptywizmu użyłam sformułowania „zna”. Ze sformułowania Z1 i Z2 teorii znaczenia wynika (1980: 73) 
teza (5) i (6), a ze sformułowania O1 i O2 wynika teza (5). By użytkownikowi było znane odwrócenie tez (5) i (6), o 
którym mówi Kripke (1980: 73), musimy w sformułowaniach Z2 i O2 użyć określenia wtedy i tylko wtedy. 



Wstęp 
 

5 
 

 Współcześnie atak na deskryptywizm został pogłębiony: twierdzenie deskryptywistów, 
że postrzeganie i rozpoznawanie przedmiotów jest ściśle związane z ich charakteryzacją, jest 
podważane przez zwolenników teorii bezpośredniego odniesienia (Recanati, 2012), których 
zdaniem przedmioty mogą być nam dane poprzez epistemiczną relację bezpośredniego 
zaznajomienia (2012: 4). Lecz twierdzenie deskryptywistów, że przedmioty są nam dane 
deskryptywnie, nie musi być rozumiane na sposób mocny, wykluczający relacyjne nabywanie 
wiedzy o cechach przedmiotu (nabywanie wiedzy poprzez doświadczenie percepcyjne). Cechy, o 
których wiedza jest nabywana relacyjnie, są zazwyczaj wyrażane językowo poprzez deskrypcje z 
wyrażeniami okazjonalnymi. Pełnienie przez takie deskrypcje roli ustalających odniesienie było 
dopuszczone przez klasycznych deskryptywistów, Russella i Strawsona, i nawet Kripke, 
przedstawiając pogląd deskryptywistów, nie protestował przeciwko traktowaniu deskrypcji z 
wyrażeniami okazjonalnymi za ustalające odniesienie (1980: 79). Obecność wyrażeń 
okazjonalnych w deskrypcji spełnia warunki nałożone przez Russella na deskrypcje 
synonimiczne z nazwami (1917 [w:] 1951: 157). Strawsonowi całkowite pozbycie się wyrażeń 
okazjonalnych z deskrypcji identyfikujących wydawało się po prostu niemożliwe (1959 [w:] 
1996: 182, przypis 1). Co więcej, dla Strawsona deskrypcja z wyrażeniem demonstratywnym 
mogła być jedyną deskrypcją, którą w ostateczności ktoś mógł podać jako identyfikującą (1959 
[w:] 1996: 193). Posługiwanie się wyrażeniami okazjonalnymi z kolei jest niemożliwe bez 
wykorzystania elementów kontekstu (na przykład przedmiotów) jako środków wyrazu myśli.7 
 Współcześnie deskryptywizm jako pogląd filozoficzny na semantykę nazw własnych 
przeżywa odrodzenie. Przyczyną popularności jest jego duża moc tłumaczeniowa, na co zwracał 
uwagę nawet Kripke (1980: 27-9). Deskryptywizm pozwala w prosty sposób wytłumaczyć:  

− dlaczego nazwy odnoszą się do przedmiotów w świecie – odnoszą się, ponieważ 
przedmiot spełnia deskryptywny warunek wiązany z nazwą; 

− skąd użytkownicy wiedzą, co jest odniesieniem nazwy – wiedzą, ponieważ jest im znany 
ów warunek deskryptywny, w związku z czym wiedzą, jakiego przedmiotu należy szukać 
w świecie;  

− na czym polega różnica pomiędzy semantycznym odniesieniem nazwy własnej a 
odniesieniem mówiącego. Ktoś może błędnie użyć nazwy, na przykład powiedzieć 
„Jones” zamiast „Smith”, ponieważ ma błędne przekonanie, że pewien człowiek w 
kontekście (Smith) spełnia warunek deskryptywny związany z nazwą Jones, i to 
przekonanie pozwala mu użyć nazwy Jones w sposób w jego przekonaniu 
konwencjonalny (tłumaczenie pomyłek w użyciu nazw);  

− jaka treść jest wyrażona za pomocą zdań identycznościowych z różnymi 
koreferencyjnymi nazwami własnymi (postaci a = b) – mówimy, że ta sama rzecz może 
spełniać dwa różne warunki deskryptywne i może być zidentyfikowana na dwa różne 
sposoby, co może stanowić cenne rozszerzenie naszej wiedzy;  

                                                 
7  Na temat wykorzystania przedmiotów jako środków wyrazu myśli porównaj (Frege, 1891b [w:] 1979: 
 91-2). 
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− co znaczą zdania egzystencjalne z nazwą, na przykład, dlaczego zdania z nazwami 
pustymi typu Pegaz nie istnieje są intuicyjnie prawdziwe – takie zdania są prawdziwe, 
ponieważ mówią zgodnie z prawdą, że nie ma żadnego przedmiotu w świecie, który 
spełnia deskryptywny warunek związany z nazwą pustą; 

− dlaczego nazwy własne nie są zamienialne salva veritate w kontekstach nastawień 
sądzeniowych8 – nie są zamienialne, ponieważ nastawienia sądzeniowe mogą dotyczyć 
przedmiotu odniesienia zidentyfikowanego w taki a nie inny sposób, a przy zamianie 
nazw zmienia się sposób wyznaczania przedmiotu, który jest objęty czyimś nastawieniem 
sądzeniowym. 

 
Współcześnie deskryptywizm utrzymywać można na kilka sposobów. Zakładanie tradycyjnego 
rozumienia znaczenia oznacza akceptację klasycznego sformułowania deskryptywizmu jako tez 
Z1 i Z2 bądź O1 i O2. Deskrypcyjnymi teoriami, które zakładają te tezy, są semantyka dla nazw 
własnych Glüer i Pagina (2006, 2008), deskryptywizm usztywniony (na przykład (Searle, 1983) 
oraz (Jackson, 1998)) oraz dwuwymiarowa semantyka Chalmersa.9 Jeśli natomiast odrzuci się 
semantyczne założenie, że informacja, która jest nam znana i którą posługujemy się do ustalania, 
o jakie indywiduum chodzi, wyznacza semantycznie odniesienie nazwy, to pojawi się możliwość 
dla sformułowania nieklasycznych semantyk deskrypcyjnych, które odróżniają sposób 
semantycznego wyznaczenia odniesienia od sposobu, którym posługujemy się w codziennej 
praktyce językowej. Najprostszym rodzajem takiego oddzielenia byłoby twierdzenie, że 
deskrypcje, które semantycznie ustalają odniesienie, nie są tymi deskrypcjami, które są znane i 
wykorzystywane przez użytkowników do ustalania, o jakie indywiduum chodzi. Ale nikt nie 
zajął takiego pośredniego stanowiska. Nieklasyczny deskryptywizm oddziela w mocniejszy 
sposób semantyczne kryterium ustalania odniesienia od tego, co jest znane użytkownikom: to, co 
znamy i wykorzystujemy do ustalania odniesienia, zawsze jest czymś zupełnie innym, niż 
semantyczne kryterium ustalania odniesienia (albo wyłącznie w sformułowaniu tezy Z1/O1 jest 
mowa o deskrypcjach, albo wyłącznie w sformułowaniu tezy Z2/O2). Jeśli ktoś akceptuje 
wyłącznie tezę Z1/O1 (semantyczne kryterium jest deskrypcyjne, Frederick Kroon), to musi 
zmierzyć się jedynie z argumentem modalnym Kripkego oraz wytłumaczyć, dlaczego deskrypcje 
określone (a nie na przykład łańcuchy przyczynowe) powinny semantycznie wyznaczać 
odniesienie. Jeśli ktoś utrzymuje, że deskrypcje są wykorzystywane przez nas do ustalania, o 
kogo chodzi w kontekście, ale odniesienie semantyczne jest od deskrypcji niezależne (Frank 
Jackson, Graeme Forbes oraz zwolennicy deskryptywizmu metalingwistycznego), to może 
akceptować tezę o semantycznym wyznaczeniu odniesienia nazwy poprzez łańcuchy 
przyczynowe, ale musi odpowiedzieć na argumenty semantyczny i epistemiczny stawiane 
deskryptywizmowi. 

                                                 
8  Ta teza jest dyskusyjna; porównaj (Soames 2002) i (Speaks, 2011). 
9  Z zastrzeżeniem, że deskrypcje w tej semantyce ustalają odniesienie ze względu tylko na wybrane 
parametry kontekstu i świata. 
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 Ten, kto broni klasycznego sformułowania deskryptywizmu, broni również klasycznego 
rozumienia znaczenia. Musi nie tylko zmierzyć się z Kripkego argumentami modalnym i 
epistemicznym, ale przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie stawiane deskryptywizmowi jako 
teorii semantycznej, które najbardziej klarownie sformułował Scott Soames:  
 

[…] by obronić deskryptywizm, ktoś jeszcze musiałby pokazać, że zwykli użytkownicy 
języka posiadają jakoś tę deskrypcję i używają jej do ustalenia odniesienia nazwy. […] 
Użytkownicy często łączą wiele deskrypcji z nazwą, której używają. Co sprawia, jeśli 
cokolwiek sprawia, że jedna z tych deskrypcji ma status wyróżnionej, w tym sensie, że nie 
tylko odnosi się do tego, do czego faktycznie odnosi się nazwa, ale że przede wszystkim 
odgrywa decydującą rolę w ustaleniu odniesienia nazwy? Dopóki deskryptywista nie 
potrafi odpowiedzieć na to pytanie, dopóty deskryptywizm nie jest obroniony. (Soames, 
2002: 20-21)10 

 
Celem tej pracy jest obrona deskryptywizmu i podanie odpowiedzi na wymienione zarzuty 
stawiane deskryptywizmowi. Ale, jak widzieliśmy wyżej, deskryptywizm może być rozumiany 
na kilka sposobów, i do ostatecznego sformułowania celu pracy przede wszystkim potrzebne jest 
wyjaśnienie, jaka wersja deskryptywizmu będzie broniona. 
 

Deskryptywizm, o który chodzi w pracy 
Od chwili napisania Nazywania i konieczności minęło ponad czterdzieści lat. Po przełomowych 
pracach Priora, Kampa i Kaplana stało się jasne, że interpretacja niektórych wyrażeń jest zależna 
nie tylko od parametru możliwego świata, lecz również od innych parametrów, takich jak czas 
oraz kontekst. Bez mówienia o parametrze kontekstu nie da się opowiedzieć o semantykach 
dwuwymiarowych, uważanych za deskrypcyjne, oraz o deskryptywizmie metalingwistycznym. 
Zagadnienie uwzględnienia dodatkowych parametrów czasu zostało poruszone przez Nathana 
Salmona przy omawianiu pojęcia sztywnego desygnatora: jesteśmy skłonni przyjmować, że 
sztywny desygnator desygnuje ten sam przedmiot również ze względu na czasy, w których 
przedmiot nie istnieje (2005: 36-41). By intuicyjnie prawdziwe zdanie Arystoteles nie jest 
współczesnym filozofem było prawdziwe w modelu, trzeba, by nazwa desygnowała Arystotelesa 
również ze względu na obecny czas. Ze względu na parametry czasu Kripkego definicja 
sztywnego desygnatora została zrewidowana, ale może podobnej rewizji wymaga jego definicja 
deskryptywizmu? 
 Spróbujmy dokonać takiej rewizji. Po dodaniu parametru czasu definicja 
deskryptywizmu jako teorii znaczenia brzmi: 

                                                 
10  Cytat w oryginale: „[…] in order to vindicate descriptivism one would still have to show that ordinary 
speakers somehow possess this description and use it to establish the reference of names. […] Speakers often have 
many descriptions associated with a name they use. What, if anything, makes one of those descriptions privileged, in 
the sense not only of managing to apply to what the name really refers to, but also of playing the central role in 
determining the reference of the name in the first place? Unless the descriptivist can answer this question, there is no 
vindication of descriptivism.” 
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deskryptywizm jako teoria znaczenia (z dodanym parametrem czasu) 
 
Z1t Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i czasie tt jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej 
 ustalającej odniesienie nazwy w świecie ww  i czasie tt. 
 
Z2t Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję 
 określoną (-e), która ustala odniesienie w świecie ww  i czasie tt. 
 
Sformułowanie takie wydaje się nie budzić kontrowersji, a czasami teza Z1 deskryptywizmu jest 
podawana właśnie w takiej postaci (Salmon, 2005: 14-15).  
 Większą ostrożność natomiast należy zachować przy sformułowaniu tez deskrypcyjnej 
teorii odniesienia. Naturalnym (przynajmniej z technicznego punktu widzenia) rozszerzeniem 
definicji obu wersji deskryptywizmu byłoby przyjęcie, że istotą odróżnienia deskrypcyjnej teorii 
znaczenia od deskrypcyjnej teorii odniesienia w zakresie semantycznego mechanizmu ustalania 
odniesienia jest to, że w deskrypcyjnej teorii znaczenia odniesieniem nazwy z uwagi na dowolny 
parametr ewaluacji jest to odniesienie, które ma deskrypcja ustalająca odniesienie z uwagi na ów 
parametr. Natomiast w deskrypcyjnej teorii odniesienia odniesieniem nazwy ze względu na 
dowolny parametr ewaluacji jest to odniesienie, które ma deskrypcja ustalająca odniesienie ze 
względu na wyróżniony parametr ewaluacji. Po dodaniu parametru czasu wyróżnionym 
parametrem ewaluacji jest para złożona z wyróżnionego możliwego świata i wyróżnionego 
czasu, hw¤; t¤ihw¤; t¤i. Niemniej jednak w tezach O1t i O2t zamiast pary złożonej z wyróżnionych 
parametrów świata i czasu, hw¤; t¤ihw¤; t¤i, zasadnym wydaje się mówić o parze złożonej z 
wyróżnionego świata oraz dowolnego czasu, hw¤; tihw¤; ti.  
 Kwestia zachowania deskrypcji wobec czasu wymaga wyjaśnienia. Przy dodawaniu 
parametru czasu musimy zadbać o to, by wyrażenia, które nie były deskrypcjami bez tego 
parametru (takie jak królowa Anglii), nadal nie były deskrypcjami i nie były z deskrypcjami 
określonymi mylone. Dla przykładu wyrażenie królowa Anglii bez parametru czasu może być 
prawdziwie orzeczone o wielu kobietach, zarówno o Elżbiecie II, jak i o królowej Wiktorii. Po 
dodaniu parametru czasu wyrażenie to może być prawdziwie orzeczone o jednej osobie (na 
przykład o królowej Wiktorii za względu na rok 1860). Ale jeżeli zmieniamy parametr czasu, to 
wyrażenie to może ze względu na ten sam świat być prawdziwie orzeczone o różnych osobach 
bądź nie być prawdziwie orzeczone o nikim (na przykład może denotować królową Elżbietę II ze 
względu na rok 2013 i w ogóle nie denotować ze względu na rok 1950). By wyrażenia takie jak 
królowa Anglii nie stały się automatycznie deskrypcjami, musimy dodać wymóg, by deskrypcje 
denotowały ze względu na świat ww  ten sam przedmiot we wszystkich czasach. Wymóg ten 
spełniają wyrażenia z czasem usztywnionym bądź za pomocą podania daty (królowa Anglii w 
roku 2013), bądź za pomocą wyrażeń okazjonalnych teraz, obecny (obecna królowa Anglii).11 Po 

                                                 
11  Porównaj przykłady podawane przez Russella: obecny król Francji, obecny król Anglii (Russell, 1905: 
479).  
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wyjaśnieniu kwestii zachowania deskrypcji wobec czasu wydaje się zasadnym nie zmieniać 
parametru czasu z dowolnego na jakiś wyróżniony, ponieważ deskrypcje z definicji denotują ze 
względu na świat ww  ten sam obiekt w dowolnym czasie. Możemy zdefiniować tezy 
deskrypcyjnej teorii odniesienia z dodanym parametrem czasu w następujący sposób: 
 
deskryptywizm jako teoria odniesienia (z dodanym parametrem czasu) 
 
O1t Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i czasie tt jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej 
 ustalającej odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt. 
 
O2t Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję 
 określoną(-e), która ustala odniesienie w wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt. 
 
 Zwróćmy uwagę, że usztywnienie parametru czasu w istotny sposób wpływa na kwestię 
wiedzy, o której jest mowa w tezach Z2 i O2 obu wersji deskryptywizmu: niezależnie od tego, 
czy z uwagi na wiele światów, czy z uwagi na jeden wyróżniony świat, znajomość warunku 
deskryptywnego deskrypcji ustalającej odniesienie nazwy będzie wymagana od użytkownika we 
wszystkich czasach, w których użytkownik zna nazwę. Właśnie przeciwko takiej konsekwencji 
jest skierowany Kripkego argument epistemiczny oraz niektóre z wątków argumentu 
semantycznego. 
 Zauważmy, że – w odróżnieniu od deskrypcji z parametrem czasu usztywnionym za 
pomocą daty – wyrażone językowo cechy z wyrażeniami okazjonalnymi teraz, obecny nie 
denotują w oderwaniu od kontekstu. Ich denotacja w istotny sposób zależy od kontekstu: cechy 
wyrażone językowo wymagają uzupełnienia przez kontekst, by składnik tych cech, wyrażenie 
okazjonalne, otrzymał wartość semantyczną. Więc w odróżnieniu od deskrypcji z datą w 
przypadku deskrypcji z wyrażeniem okazjonalnym wystarczy znajomość wyrażonej językowo 
cechy oraz znajomość kontekstu, by znać nazwę. Jeśli deskrypcyjna teoria dopuści te ostatnie 
deskrypcje jako ustalające odniesienie, to wymóg wiedzy w przypadku deskrypcyjnej teorii 
odniesienia zostanie znacząco osłabiony, ponieważ, by znać nazwę w hw¤; tihw¤; ti, wystarczy znać 
cechę, która wyznacza jeden przedmiot w niektórych czasach świata w

¤w¤, oraz znać czas (element 
kontekstu). Osłabienie wymogu wiedzy polega na tym, że użytkownik nie musi dodatkowo 
wiedzieć, jaka data jest teraz.  
 Osłabienie wymogu wiedzy ma jednak swoją cenę, a mianowicie wymóg znajomości 
kontekstu. Z powodu wymogu znajomości kontekstu (na przykład znajomości któregoś z jego 
elementów, takich jak moment czasowy bądź miejsce) taką deskrypcję można znać, jedynie 
współdzieląc z kimś, kto ustala odniesienie nazwy za pomocą deskrypcji z wyrażeniem 
okazjonalnym, ten sam moment czasowy bądź miejsce. Ten wymóg sam w sobie jest bardzo 
mocny: jego akceptacja oznacza, że jedynie nieliczni użytkownicy języka, którzy współdzielili z 
ustalającym odniesienie ten sam element kontekstu, mogą znać deskrypcję ustalającą odniesienie 
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i w konsekwencji znać nazwę. Jeśli poważnie potraktować wymóg O2t – znajomości deskrypcji 
ustalającej odniesienie – to przy dopuszczeniu deskrypcji z wyrażeniami okazjonalnymi jako 
ustalających odniesienie ten wymóg nie może być spełniony przez większość użytkowników 
języka. Dla przykładu: jeśli rodzice Arystotelesa nadali mu imię za pomocą deskrypcji nasz syn, 
to jedynie nieliczne grono osób (ci, którzy znali rodziców Arystotelesa i wiedzieli, do kogo 
odnosi się wyrażenie nasz) mogłoby znać nazwę Arystoteles.12 
  Z powyższych powodów po dodaniu parametru czasu oraz dopuszczeniu deskrypcji z 
wyrażeniami okazjonalnymi jako ustalających odniesienie teza O2t intuicyjnie wymaga rewizji – 
zamiany wymogu znajomości deskrypcji ustalającej odniesienie ɿx:'x:' na wymóg znajomości 
deskrypcji identyfikującej ɿx:Ãx:Ã, czyli takiej, która wyznacza ten sam obiekt w świecie w¤w¤, w 
którym posłużono się deskrypcją ɿx:'x:' do ustalania odniesienia nazwy.13 
 Powiedzieliśmy, że w odróżnieniu od deskrypcji z datą w przypadku deskrypcji z 
wyrażeniem okazjonalnym teraz, obecny wystarczy znajomość wyrażonej językowo cechy oraz 
znajomość kontekstu, by znać nazwę. Złożenie cecha + tcecha + t jest hybrydyczne, co przekłada się na 
sposób, w który części tego złożenia mogą być nam znane. Jeśli cechę możemy znać poprzez 
wyrażenie językowe, to moment czasu tt musi być nam dany bezpośrednio. Czas nieustannie 
zmienia się, i co chwila są nam bezpośrednio dane różne jego momenty. Złożenie cecha + tcecha + t oraz 
złożenie cecha+ t0cecha+ t0 mogą wyznaczać różne przedmioty przy założeniu, że tt jest różne od t0t0.14 By 
znać deskrypcję identyfikującą ten sam przedmiot w dowolnej bezpośrednio danej chwili, 
musielibyśmy znać cechę, którą przedmiot spełnia w owej chwili. Moglibyśmy w czasie t0t0 
próbować odwoływać się do chwili tt, która minęła, i w złożeniu cecha + tcecha + t zamieniać jedno 
wyrażenie okazjonalne na inne po to, by złożenie cecha+ t0cecha+ t0 wyznaczało ten sam przedmiot (w 
pewnym sensie dokonywalibyśmy „kompensującej zmiany sensu”, Frege, 1918 [w:] 1977: 111). 
Ale w języku mamy ograniczoną możliwość takiej zamiany: możemy w zależności od różnicy w 
czasie dzisiaj zamienić na wczoraj, przedwczoraj, przed-przedwczoraj – lecz takich zamian może 
być zaledwie kilka i wymagałyby one wiedzy, iloma przedrostkami przed- należy poprzedzić 
wyrażenie okazjonalne.15 By znać nazwę, musielibyśmy nie tylko umieć odpowiednio zamieniać 
wyrażenia okazjonalne, lecz musielibyśmy również znać inną cechę. Ponieważ deskrypcje z 
wyrażeniami okazjonalnymi teraz, obecny są dopuszczone przez deskryptywizm jako deskrypcje 
identyfikujące, nie jest wykluczona sytuacja, w której mogą być nam znane wyłącznie takie 
deskrypcje. W takiej sytuacji, by znać nazwę w dowolnej chwili, musielibyśmy wiedzieć, jakim 

                                                 
12  Także Strawson, gdy podawał przykład deskrypcji, którą można znać, by znać nazwę Chicago, podał 
deskrypcję, która ewidentnie jest inna, niż deskrypcja ustalająca odniesienie tej nazwy (1959 [w:] 1996: 182, przypis 
1): „[…] I use the word ‘description’ in an extended, though philosophically familiar, sense. A ‘description’ of a 
thing need not tell one what it is like; ‘The city I spent last year in’ might be an identifying description of Chicago.” 
13  Donnellan (1977: 17) opisuje możliwe rozumienie deskryptywizmu, w którym deskrypcja ustalająca 
odniesienie jest jedną ze zbioru deskrypcji identyfikujących związanych z nazwą. 
14  O takim hybrydycznym złożeniu można myśleć jako o złożeniu wyrażenia funkcyjnego (którym jest 
wyrażona językowo cecha) i argumentu (którym jest element kontekstu). Porównaj (Kukushkina, 2008). 
15  Porównaj przykład Strawsona: miasto, w którym byłem w zeszłym roku. By znać nazwę w dowolnym 
czasie, zgodnie z O2t musielibyśmy umieć dokonać w dowolnym czasie „kompensującej zmiany sensu” – miasto, w 
którym byłem dwa lata temu  / siedem i pół roku temu  itd. 



Wstęp 
 

11 
 

jest obiekt w tej dowolnej chwili.16 Ten wymóg wydaje się nierealnym – nawet o najbliższych 
osobach możemy nie wiedzieć, jakie cechy posiadają w tej chwili. Dlatego – by utrzymać 
zdroworozsądkowy deskryptywizm – wydaje się sensownym osłabienie wymogu wiedzy: by 
znać nazwę w chwili tt, wystarczy znać w jakimś momencie (w t0t0) deskrypcję, która wyznacza 
ten sam przedmiot, co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy.  
 Zilustrujemy osłabienie wymogu wiedzy następującą historyjką. Załóżmy, że marynarz b 
dostał list od żony o tym, że urodził mu się bratanek, którego nazwano Max. Marynarz b zna w tt
deskrypcję mój jedyny bratanek [teraz, tt], opowiada o bratanku kolegom i używa nazwy Max. Po 
jakimś czasie, w chwili t0t0, rodzi się kolejny bratanek, ale list o jego narodzinach nie doszedł  
do b. Załóżmy, że w t0t0 b nie pamięta, od kogo i w jaki sposób dowiedział się o Maxie. Jedyną 
informacją, którą b posiada na temat Maxa w chwili t0t0, jest mój jedyny bratanek. Informacja ta 
wzięta łącznie z momentami czasu przed narodzinami drugiego chłopca stanowiła deskrypcję 
określoną znaną b. Od chwili t0t0 urodzin drugiego chłopca sama cecha mój jedyny bratanek nie 
wyznacza nikogo. Marynarz w chwili t0t0 nie zna żadnej innej cechy, której złożenie z czasem t0t0 
stanowi deskrypcję wyznaczającą Maxa. Ale wydaje się, że marynarz w t0t0 wciąż może 
posługiwać się nazwą Max, by odnieść się do starszego bratanka, ponieważ była mu znana w tt 
deskrypcja, która identyfikuje Maxa. 
 Po zilustrowaniu, o jakie osłabienie wymogu wiedzy chodzi, możemy sformułować 
założenia deskryptywnej teorii odniesienia, która będzie broniona w pracy: 
 
deskrypcyjna teoria odniesienia broniona w pracy (z osłabionym wymogiem wiedzy) 
 
O1OP Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i czasie tt jest semantycznie ustalane 

 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej ɿx:'x:' 
 ustalającej odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt; 
 
O2OP Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna w jakimś czasie t0t0 

 dowolną deskrypcję ɿx:Ãx:Ã, która w wyróżnionym świecie w¤w¤ wyznacza ten sam obiekt, 
 co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy, 
  
 przy czym '' i ÃÃ  zawierają dokładnie jeden i ten sam predykat „nazywany ai”, gdzie „ai” 
 jest napisem bądź dźwiękiem.17 
 
 Celem pracy jest obrona deskryptywizmu w powyższym sformułowaniu – jako 
deskrypcyjnej teorii odniesienia – przed zarzutami Kripkego oraz pokazanie na przykładzie 

                                                 
16  Musielibyśmy znać to, co Evans (1982: 195-6) określa mianem „sposobu ciągłego podtrzymywania 
kontaktu z obiektem” (a way of keeping track of an object). 
17  Uzasadnienie tego wymogu syntaktycznego nałożonego na deskrypcję ustalającą odniesienie oraz na 
deskrypcje identyfikujące podam w rozdziale II.  
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łamigłówki (Łamigłówka z Supermanem), dlaczego w ogóle warto wrócić do deskryptywizmu 
jako teorii semantycznej nazw własnych. 
 Do deskryptywizmu warto wrócić, ponieważ deskryptywizm, być może jako jedyna 
teoria, semantycznie łączy z nazwą informację deskryptywną, która jest spełniona przez denotat 
nazwy.18 Jeśli łamigłówki dotyczące nazw zamierza się rozwiązać w taki sposób, by zamiana 
koreferencyjnych nazw w kontekstach intensjonalnych bądź ekstensjonalnych miała wpływ na 
warunki prawdziwości, to warto spróbować wykorzystać w celu rozwiązania łamigłówek 
informację deskryptywną, która jest związana z deskrypcjami semantycznie ustalającymi 
odniesienie nazw. Warto bronić deskryptywizmu, by móc wykorzystać tezę O1. Cechy znane 
użytkownikom reprezentowane są przez deskrypcje identyfikujące, które są związane z 
deskrypcją ustalającą odniesienie z tezy O1OP poprzez relację denotowania tego samego obiektu 
w wybranym świecie w¤w¤ oraz zawierają ten sam predykat nazywany ai (na oznaczenie takich 
deskrypcji będę używała określenia „deskrypcje związane z nazwą”). Cechy takie muszą być 
spełnione przez przedmiot, który jest semantycznym odniesieniem nazwy, w związku z czym 
mogą być wykorzystane jako te, które mogą semantycznie wpływać na warunki prawdziwości. 
Ten właśnie zbiór informacji deskryptywnych wykorzystam do rozwiązania Łamigłówki z 
Supermanem. Łamigłówka ta polega na podaniu przykładów kontekstów ekstensjonalnych z 
koreferencyjnymi nazwami, w których przypadku mamy intuicję, że substytucja nazw własnych 
jest zablokowana. 
 Pytaniem otwartym pozostanie, czy wymóg, by ktoś znał nie w każdym momencie, lecz 
jedynie w niektórych momentach cechę, która pozwala zidentyfikować semantyczne odniesienie 
wyrażenia, może nadal być uważany za klasyczny wymóg znajomości kryterium identyfikacji 
odniesienia. 
 Broniona wersja deskryptywizmu nie jest teorią znaczenia – nazwa nie jest synonimiczna 
z deskrypcją, lecz jest sztywnym desygnatorem, a jej znaczenie jest ustalane za pomocą 
przygodnych deskrypcji. Od użytkowników wymagana jest jedynie znajomość dowolnych 
deskrypcji identyfikujących, które wyznaczają to samo indywiduum, co deskrypcje ustalające 
odniesienie nazwy. Przy założeniu, że użytkownicy ustalają odniesienie poprzez deskrypcje, nie 
ma potrzeby tłumaczyć, dlaczego w tezie O1OP właśnie deskrypcje pełnią rolę semantycznie 
wyznaczających odniesienie nazw (takiego tłumaczenia wymagają niektóre nieklasyczne wersje 
deskryptywizmu, z tego powodu że postulują konieczne i wystraczające kryterium ustalania 
odniesienia wyrażenia, które nie jest zależne od zachowań użytkowników języka). Natomiast 
uzasadnienia wymaga powód, dla którego użytkownicy w ogóle powinni byś świadomi cech 
różnicujących indywidua (reprezentowanych formalnie jako deskrypcje określone). Broniona 

                                                 
18  Wyrażeń „odniesienie”, „denotat”, „desygnat”, „referent” oraz wyrażeń pochodnych od nich używam 
zamiennie. Mimo propozycji odróżnień terminologicznych w tej kwestii (por. Woleński, 1996), każde z tych 
wyrażen bywa używane w piśmiennictwie polskim na oznaczenie przedmiotu, do którego wyrażenie jednostkowe 
się odnosi (por. (Pelc, 1966), (Tałasiewicz, 2010), (Tałasiewicz, 2012), (Kijania-Placek, 2010), (Odrowąż-
Sypniewska, 2006), (Ciecierski, 2005), (Muszyński, 2010), (Puczyłowski, 2012), (Czerny, 2011), (Grodziński, 
1988), (Grudzińska, 2007)). 
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wersja deskryptywizmu uzasadnia ów wymóg świadomości cech poprzez argumentację za 
następującymi tezami:  
 

I. świadomość cech różnicujących indywidua (reprezentowanych jako deskrypcje 
określone) jest konieczna, by nadać nazwę oraz nauczyć się nazwy; 

II. znajomość cech różnicujących indywidua pozwala rozpoznać przedmiot w kontekście i w 
efekcie użyć nazwy konwencjonalnie w celu odniesienia się do tego przedmiotu; 

III. znajomość cech różnicujących indywidua pozwala przy pomocy zdania z nazwą wyrazić 
sąd, że ktoś robi coś na sposób deskryptywny, związany z nazwą (ktoś robi coś jako taki-
a-taki). 

 
Należy zwrócić uwagę na to, że przyjęcie tez I-III nie przesądza odpowiedzi na pytanie, czy 
świadomość cech, które różnicują indywidua w momencie odniesienia, jest konieczna, by móc w 
tym momencie odnieść się do przedmiotu za pomocą nazwy. Broniona wersja deskryptywizmu 
nie wymaga takiej świadomości, ponieważ, jak powiedzieliśmy, wydaje się ona zbyt mocnym 
wymogiem – nawet o najbliższych osobach możemy nie wiedzieć, jakimi są w tej chwili, 
natomiast intuicyjnie potrafimy odnieść się do nich, używając nazw. Podam argumentację za 
tym, że na pytanie, co przesądza w każdej sytuacji, gdy ktoś używa nazwy, że ów ktoś odnosi się 
do przedmiotu, który jest semantycznym odniesieniem nazwy, daje odpowiedź teza I: o tym, że 
ktoś konwencjonalnie odnosi się za pomocą nazwy, przesądza znajomość cech wyrażonych za 
pomocą deskrypcji identyfikujących (teza O2OP), która jest koniecznie wymagana (teza I) w 
momencie uczenia się nazwy oraz w momencie nadawania nazwy. Postaram się pokazać, że bez 
wymogu z tezy I nie znalibyśmy nazwy w ogóle. Znajomość cech, które różnicują indywidua w 
momencie uczenia się bądź nadawania nazwy, jest wystarczająca, by konwencjonalnie odnieść 
się za pomocą nazwy do przedmiotu, który jest jej odniesieniem, natomiast nie jest 
wystarczająca do tego, by móc rozpoznawać przedmiot odniesienia w późniejszym kontekście i 
w efekcie używać nazwy na jego oznaczenie, ani do tego, by móc wyrażać sądy, że ktoś robi coś 
na sposób deskryptywny wyrażany poprzez deskrypcje identyfikujące. Te ostatnie są związane z 
nazwą poprzez relację denotowania tego samego, co deskrypcja, która semantycznie ustala 
odniesienie nazwy. Zadaniem semantycznej teorii wyrażeń odnoszących się jest nie tylko 
wytłumaczenie, dlaczego za pomocą tych wyrażeń odnosimy się do przedmiotów w świecie – 
teoria musi również podać odpowiedź na pytanie, co jest relewantną prawdziwościowo wartością 
tych wyrażeń wtedy, gdy są one konwencjonalnie użyte (między innymi w sytuacji, gdy 
zamiarem jest nie tylko odnoszenie się do przedmiotu w świecie, lecz również informowanie, że 
ów przedmiot robi coś na sposób deskryptywny, związany z nazwą).  
 Użycia nazw, o których jest mowa w tezach II i III, są szczególnymi przypadkami użycia 
nazw. Z tych dwóch szczególnych przypadków zajmę się w pracy jedynie tym, o który chodzi w 
tezie III, ponieważ (jak zamierzam pokazać) zdania z nazwami w takich użyciach mają 
specyficzne warunki prawdziwości, i zamiana koreferencyjnych nazw nie zawsze jest 
uprawniona (przykłady takich użyć właśnie stanowią Łamigłówkę z Supermanem). Natomiast 
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szczególne przypadki użyć, o które chodzi w tezie II (konwencjonalne użycie nazwy z intencją 
odniesienia się do przedmiotu obecnego w kontekście), wydają się nie dotyczyć warunków 
prawdziwości lecz raczej warunków poprawnego (konwencjonalnego) użycia nazw. Ponieważ 
nie zamierzam przedstawiać w pracy żadnej konkretnej wersji deskrypcyjnej teorii, to jedynie 
naszkicuję w rozdziale III.4, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę użytkowników, o której 
mowa w tezie O2OP, by podać argumentację za tezą II. 
 Powiedzieliśmy, że wersja deskryptywizmu bronionego w pracy jest teorią odniesienia 
nazw własnych, a nie teorią znaczenia. Zaletą teorii odniesienia jest utrzymanie statusu nazwy 
własnej jako sztywnego desygnatora. Teza o sztywnej desygnacji nazw nie wymusza akceptacji 
twierdzenia, że nie ma żadnych cech, które obiekt musi spełniać, by być desygnatem nazwy – 
sztywna desygnacja termu zdefiniowana jest wyłącznie jako desygnowanie przez term tego 
samego przedmiotu ze względu na parametry ewaluacji. Teza O1 deskryptywizmu dotycząca 
semantycznego ustalania odniesienia nazw własnych poprzez deskrypcje nie wyklucza 
twierdzenia, że nazwy są sztywnymi desygnatorami. Ponieważ deskryptywizm jako teoria 
odniesienia nie był nigdy dotąd dostatecznie rozwijany, nie powstał żaden sposób formalnej 
reprezentacji nazw własnych adekwatnie oddający założenia takiej wersji deskryptywizmu oraz 
zgodny z tezą o sztywnej desygnacji nazw. Zgodnie z deskrypcyjną teorią odniesienia nazwy 
uzyskują odniesienie poprzez deskrypcje określone, lecz częścią warunków prawdziwości jest 
wyłącznie desygnat, który jest ten sam ze względu na różne parametry ewaluacji. Zaproponuję 
sposób konstruowania formalnych odpowiedników nazw własnych (zwanych dalej termami 
nazwowymi) zgodnie z tymi założeniami deskrypcyjnej teorii odniesienia. Ta formalna 
reprezentacja nazw własnych będzie realizacją tezy O1OP o sposobie semantycznego ustalania 
odniesienia nazw własnych i posłuży do pokazania, że deskryptywizm może iść w parze z 
twierdzeniem o sztywnej desygnacji. Zamierzam także wykorzystać ten formalizm do 
rozwiązania łamigłówki z zablokowaną substytucją nazw własnych w kontekstach 
ekstensjonalnych (Łamigłówka z Supermanem).  
 

Struktura pracy 
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej części przedstawię wersję deskryptywizmu, której 
bronię, oraz podam odpowiedź na zarzuty Kripkego. W drugiej części przedstawię jedno z 
możliwych użyć deskrypcyjnej teorii nazw, obrazujące, dlaczego warto być zwolennikiem 
deskrypcyjnej teorii odniesienia. Przedstawioną w pracy deskrypcyjną semantykę dla nazw 
własnych wykorzystam do rozwiązania Łamigłówki z Supermanem.  
 Pierwsza część składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawię tło 
debaty na temat mechanizmu odniesienia nazw. W rozdziale tym omówię idee, z których 
wywodzi się deskryptywizm, po to, by pokazać, czego właściwie dotyczył atak Kripkego 
(rozdział I.1). Idee te skontrastuję z poglądem zwolenników przyczynowej teorii odniesienia 
nazw własnych (rozdział I.2) – ze zderzenia tych różnych stanowisk wyłonią się pytania, na 
które powinna odpowiedzieć każda teoria nazw własnych, oraz problemy, które powinny zostać 
rozwiązane.  
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 Po przedstawieniu tła debaty o semantykę nazw własnych oraz problemów, które musi 
rozwiązać współczesny deskryptywista, omówię odmiany współczesnego deskryptywizmu oraz 
przedstawię zarzuty stawiane tym koncepcjom (rozdział I.3). Celem tego omówienia jest 
pokazanie, że wszystkie rozwiązania semantyczne współczesnych deskryptywistów nastręczają 
problemów, w związku z czym potrzebna jest wersja deskryptywizmu inna niż dotychczas 
zaproponowane. 
 Zwolennicy współczesnego deskryptywizmu oraz zwolennicy teorii przyczynowej 
zgadzają się, że nazwy własne są termami, które mają odniesienie jednostkowe. Lecz ten status 
nazw własnych wcale nie jest oczywisty. Alternatywne poglądy na status nazw skrótowo 
przedstawię w rozdziale I.4. Ważnym wkładem w debatę na temat właściwej semantyki dla nazw 
własnych, który wnieśli zwolennicy tych alternatywnych poglądów, jest zwrócenie uwagi na 
użycia nazw inne niż jednostkowe oraz próby podania zunifikowanej semantyki dla nazw 
obejmującej wszystkie sposoby użyć. 
 Rozdział II zawiera prezentację i omówienie sposobu konstruowania formalnych 
odpowiedników nazw własnych, który jest zgodny z założeniami deskryptywizmu rozumianego 
jako teoria odniesienia (czyli jest zgodny z tezą O1OP). Konstrukcja formalnych odpowiedników 
nazw własnych w dużej mierze bazuje na systemie formalnym Fittinga i Mendelsohna (1998). 
 W rozdziale III.1.2a przedstawię dowód na to, że termy, które są formalnymi 
odpowiednikami nazw własnych, są sztywnymi desygnatorami, oraz pokażę, że Kripkego 
argument modalny, który z definicji nie dotyczy deskryptywizmu jako teorii odniesienia, 
faktycznie nie dotyczy bronionej wersji deskryptywizmu. Kripkego argumenty epistemiczny i 
semantyczny godzą w tezę O2 deskryptywizmu i podważają założenia deskryptywizmu jako 
teorii, która zakłada klasyczne rozumienie, co jest znajomością kryterium ustalania odniesienia 
wyrażenia; przedstawieniu wątków tego argumentu oraz odpowiedzi na nie poświęcone są 
rozdziały III.2 oraz III.3.  
 W drugiej części pracy (rozdziały IV i V) pokażę, w jaki sposób zaproponowany w pracy 
formalny sposób reprezentacji nazw własnych może być pomocny w rozwiązaniu Łamigłówki z 
Supermanem (intuicyjnie zablokowanej substytucji nazw własnych w kontekstach 
ekstensjonalnych). Przedstawieniu tej łamigłówki oraz jej rozwiązaniu dla nazw własnych 
poświęcony jest rozdział IV.  
 Kluczowym pomysłem na rozwiązanie łamigłówki jest przyjęcie hipotezy, że 
deskryptywna treść termów oprócz wyznaczenia odniesienia może oznaczać sposób 
wykonywania jakiejś czynności („taki-a-taki robi coś” jest rozumiane jako „taki-a-taki robi coś 
jako taki-a-taki”). Rozważmy zdanie: Trener Chelsea zarabia dokładnie 10 mln euro. Zdanie to 
jest dwuznaczne: w jednym odczytaniu może chodzić o to, że Mourinho zarabia dokładnie 10 
mln, a w drugim – że zarabia dokładnie 10 mln jako trener Chelsea (co nie wyklucza, że ogólnie 
może zarabiać więcej). Podam przykłady pokazujące, że intuicyjnie zdania z koreferencyjnymi 
deskrypcjami mogą być jednocześnie prawdziwe, natomiast zgodnie z definicją przedstawioną w 
systemie formalnym Fittinga i Mendelsohna (standardowa definicja spełniania formuł z 
deskrypcjami określonymi w logice modalnej) zdania te są sprzeczne. Rozbieżność między 
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intuicyjnymi warunkami prawdziwości tych zdań a warunkami prawdziwości, które daje 
definicja spełniania, naprowadza na myśl, że rola deskryptywnej treści termu może nie 
sprowadzać się jedynie do ustalania denotacji: treść deskryptywna może dodatkowo pełnić rolę 
relewantnych prawdziwościowo okoliczności, w których dokonuje się pewna czynność (wyrażać 
sposób, czas, przyczynę, cel wykonywania jakiejś czynności). Ta hipoteza o dodatkowej 
relewancji treści deskryptywnej tłumaczy, dlaczego intuicyjne warunki prawdziwości zdań z 
innymi termami, z którymi deskryptywna treść jest związana – nazwami własnymi – również 
mogą odbiegać od warunków prawdziwości tych zdań w modelu: Cassius Clay nie przegrał 
żadnej walki, natomiast Muhammad Ali przegrał pięć razy; Superman ma powodzenie u kobiet, 
natomiast Clark Kent nie ma. Hipoteza o dodatkowej relewancji treści deskryptywnej pozwala 
również podać uzasadnienie, dlaczego użytkownicy mieliby wiązać deskryptywną treść z 
nazwami własnymi – posługiwanie się deskryptywną treścią tak, jak posługujemy się 
przysłówkami, pozwala na wyrażenie sądów, których nie dałoby się wyrazić w inny sposób 
(„Romain Gary dostał nagrodę Goncourtów dwa razy, ale tylko raz jako Romain Gary”). 
 Sposób parafrazowania zdań Łamigłówki przez użytkowników języka (ma powodzenie (w 
jaki sposób?) jako Superman) naprowadza na myśl, że deskryptywna treść nazw własnych 
funkcjonuje dokładnie tak jak wyrażenie przyimkowe z jako. Wyrażenia przyimkowe z jako 
pełnią rolę okolicznika i modyfikują główny predykat w zdaniu. By wyrażenie przyimkowe z 
jako mogło pełnić rolę okolicznika (wyrażać okoliczności działania – sposób, cel, przyczynę, 
czas itp.), wyrażenie występujące po jako musi semantycznie być rozumiane jako wyrażenie 
nazywające cechę (Landman & Morzycki, 2003: 140-41; Carlson 1977, 2003). W rozdziale IV.2 
pokażę, że zamiana koreferencyjnych nazw w zdaniu prowadzi do zmiany sposobu, na który 
deskryptywna treść związana z nazwami może modyfikować predykat. Propozycją tej pracy jest 
potraktowanie „sposobu, na który przedmiot jest dany” (deskrypcji związanych z nazwą) tak jak 
są traktowane przysłówki sposobu (adverbs of manner) – jako modyfikatora predykatów. 
Zaproponuję formalną reprezentację modyfikacji predykatów. Przy konstrukcji tej reprezentacji 
wykorzystam niektóre rozwiązania zaproponowane w logice modyfikatorów predykatywnych 
Clarka (logika przysłówków). Na gruncie zaproponowanej reprezentacji zamierzam podać 
rozwiązanie Łamigłówki z Supermanem. Główną tezą tej części pracy jest twierdzenie, że zdania 
z nazwami własnymi są dwuznaczne i mogą mieć dwa odczytania – zwykłe (w którym chodzi 
tylko o desygnat nazwy i cechę) – Romain Gary w roku 1975 dostał Nagrodę Goncourtów 
(prawda, ponieważ było tak, że dostał), oraz odczytanie, w którym treść deskryptywna 
modyfikuje predykat – Romain Gary w roku 1975 dostał Nagrodę Goncourtów (jako Romain 
Gary) (fałsz, ponieważ dostał ją jako Émile Ajar, a nie jako Romain Gary). 
 W literaturze dotyczącej Łamigłówki z Supermanem występują przykłady z nazwami i 
szeroko rozumianymi pseudonimami (Superman). Rozwiązanie tej łamigłówki przedstawione w 
rozdziale IV.2 będzie dotyczyło wyłącznie przykładów z nazwami własnymi. W rozdziale V 
przedstawię argumentację za tym, że pseudonimy funkcjonują w języku inaczej niż nazwy 
własne i powinny mieć inną semantykę, oraz przedstawię rozwiązanie łamigłówki 
sformułowanej dla pseudonimów. 
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Czemu nie jest poświęcona ta praca 
Deskryptywizm jest jednym ze stanowisk w sporze o to, w jaki sposób nazwy odnoszą się do 
przedmiotów w świecie. Stanowiskiem, które wydaje się być przeciwnym wobec 
deskryptywizmu, jest stanowisko zwolenników bezpośredniego odniesienia. Bardzo ważnym w 
rozumieniu debaty dotyczącej sposobu odniesienia nazw własnych jest rozumienie, co właściwie 
oznacza bezpośrednie odniesienie. Pojęcie bezpośredniego odniesienia wyrażenia 
jednostkowego wprowadził David Kaplan: wyrażenie odnosi się bezpośrednio, jeśli jego 
wartością semantyczną jest przedmiot oraz sposób wyznaczenia przedmiotu nie jest częścią sądu 
wyrażonego za pomocą zdania, w którym owo wyrażenie wystąpiło. Ale przez tezę o 
bezpośrednim odniesieniu można rozumieć nieco mocniejszą tezę z dodatkowym warunkiem, że 
nie jest konieczne, by istniały jakiekolwiek cechy, które przedmiot musi spełniać, by być 
odniesieniem nazwy (Salmon, 2005: 16). Przykładem takiego rozumienia tezy o bezpośrednim 
odniesieniu nazw jest pogląd Ruth Barcan Marcus (1961). Zdaniem Marcus nazwy oznaczają 
rzeczy tak jak indeksujące liczby – nie ma żadnej cechy, którą rzecz musi spełniać, by być 
odniesieniem nazwy.19 Bezpośrednie odniesienie może również być rozumiane słabiej, jako 
wymóg, by prawdziwościowo relewantną wartością semantyczną wyrażenia odnoszącego się 
bezpośrednio był wyłącznie przedmiot odniesienia – cecha, która jest znaczeniem językowym i 
która posłużyła do ustalenia, o który przedmiot w kontekście chodzi, nie jest prawdziwościowo 
relewantna, mimo że stanowi część sądu (Recanati, 1993: 46, 57). Jest oczywiste, że 
deskryptywizm jako teoria odniesienia jest niezgodny z mocniejszym rozumieniem 
bezpośredniego odniesienia. Nie jest natomiast jasne, jak taki deskryptywizm porównać z teorią 
bezpośredniego odniesienia w klasycznej i słabszej wersji, ponieważ, z definicji, założenia 
deskryptywizmu jako teorii odniesienia nie dotyczą kwestii znaczenia. Definicja 
deskryptywizmu rozumianego jako teoria odniesienia określa, jakie warunki prawdziwości musi 
mieć sąd wyrażony za pomocą zdania z nazwą, lecz z tego określenia nie da się wywnioskować, 
jaką strukturę musi mieć taki sąd. Pomijam więc w pracy zagadnienie, jaki jest wkład nazw 
własnych w sąd przy założeniu deskrypcyjnej teorii odniesienia, gdyż wykracza ono poza ramy 
obrony deskrypcyjnej teorii odniesienia. 
 Praca ta powstała w wyniku przekonania, że informacja deskryptywna wiązana z nazwą 
własną może pełnić rozmaite funkcje semantyczne, dlatego nie może być pominięta w 
semantyce dla nazw własnych. W tej pracy nie bronię żadnej konkretnej wersji deskryptywizmu, 
tylko ogólnych założeń, w oparciu o które można zbudować różne rozwinięcia teorii 
deskrypcyjnej dla nazw własnych.  

                                                 
19  (Marcus, 1961: 310): „And suppose we randomized as many whole numbers as we needed for a one-to-one 
correspondence, and thereby tagged each thing. This identifying tag is a proper name of the thing. […] This tag, a 
proper name, has no meaning. It simply tags. […] Perhaps I should mention that I am not unaware of the awful 
simplicity of the tagging procedure I described above. […] But my point is only to distinguish tagging from 
describing, proper names from descriptions.” Taki pogląd na sposób odniesienia nazw własnych nosi nazwę 
„Fido”-Fido teorii (Devitt: 1989). 
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 Obrona deskryptywizmu oznacza akceptację (w pewnej formie) klasycznego rozumienia, 
co jest warunkiem znajomości wyrażenia. Zgodnie z tym rozumieniem znać wyrażenie to znać 
informację, która pozwoli zidentyfikować odniesienie tego wyrażenia (ten warunek wiedzy może 
być osłabiony i rozumiany – na przykład przez Evansa – jako „posiadanie informacji”, bez 
wymogu jej prawdziwości). W pracy będę broniła klasycznego rozumienia warunku znajomości 
wyrażenia. Argumenty za takim rozumieniem godzą w przeciwne stanowisko w tym sporze 
(Kripke), zgodnie z którym znajomość informacji pozwalającej zidentyfikować odniesienie 
nazwy nie jest wymagana, by znać nazwę. Nie będę jednak podawała specyficznych 
argumentów, skierowanych przeciwko Kripkego koncepcji łańcuchów przyczynowych. 
 Celem pracy jest obrona deskryptywizmu przed zarzutami Kripkego, jej celem nie jest 
pokazanie, że deskrypcyjna teoria jest lepsza od innych semantyk dla nazw własnych. W 
związku z tym nie przedstawię innych semantyk w sposób wyczerpujący i spośród wielu 
zarzutów w stosunku do nich wybiorę te, które inspirują obecną polemikę wokół tych 
semantyk.20 
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20  Badania przedstawione w doktoracie zostały dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS1/01429, ze środków grantu UJ K/ZBW/000778 oraz 
ze środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WF UJ w 
roku 2011/2012. 
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ROZDZIAŁ I. TEORIE NAZW WŁASNYCH 

I.1 POGLĄDY NA NAZWY WŁASNE PRZED KRIPKEM 

 
W rozdziale tym przedstawione zostaną idee, z których wywodzi się pogląd zwolenników 
deskryptywizmu – jednego ze stanowisk we współczesnej debacie o to, w jaki sposób nazwy 
odnoszą się do przedmiotów w świecie. Zwolennicy deskryptywizmu postulują, że z nazwą 
związane są jakieś cechy i odniesieniem nazwy jest ten przedmiot, który jako jedyny te cechy 
spełnia. Prekursorem idei bezpośredniego odniesienia (która stała się podłożem stanowiska 
uważanego za przeciwne w debacie o sposób odniesienia nazw) był John Stuart Mill. Jego 
stwierdzenie, że nazwy są przyporządkowane samym obiektom niezależnie od tego, czy obiekty 
spełniają, czy nie jakiekolwiek cechy21, posłużyło za źródło idei bezpośredniego odniesienia.  
 Pomysł, że nazwy własne odnoszą się poprzez deskrypcje jest natomiast przypisywany 
Gottlobowi Fregemu. Teza o ontologicznym statusie sensu postulowana przez Fregego – że sens 
jest obiektywny, wieczny i niezmienny oraz stanowi „trzecie królestwo” – nie przyjęła się. 
Przyjęło się natomiast tłumaczenie (z odstępstwem od ontologicznego statusu sensu, ale 
utrzymane w duchu Fregego), że jeden i ten sam mechanizm jest odpowiedzialny za ustalanie 
odniesienia, za różnicę w wartości poznawczej oraz pozwala wytłumaczyć, czego dotyczą 
nastawienia sądzeniowe (Burge, 1977: 356; Salmon, 2005: 14). Różne koreferencyjne nazwy 
wyznaczają odniesienie w różny sposób (Frege mówi, że różnią się sensem), co tłumaczy, 
dlaczego zdania identycznościowe z koreferencyjnymi nazwami mogą być informacyjne i mogą 
stanowić rozszerzenie naszej wiedzy. Ponieważ sposób ustalenia odniesienia stanowi część 
reprezentacji mentalnej, brak substytucji koreferencyjnych nazw w kontekstach intensjonalnych 
(gdy chodzi o czyjeś nastawienie sądzeniowe) otrzymuje proste wytłumaczenie. Od Fregego 
pochodzi również kryterium różności myśli, które na gruncie filozofii języka do dziś jest 
głównym obowiązującym kryterium.  
 Przypisywanie Fregemu tezy, że sens wyznaczający odniesienie nazwy własnej ma 
naturę deskryptywną, wydaje się mylne (patrz s. 24); natomiast rezygnacja z poglądu, że 
fregowski sens można wysłowić przez deskrypcje, powoduje, że pojęcie sensu przystaje być 
przydatne. Bertand Russell był pierwszym, który uważał, że znaczeniem nazw własnych są po 

                                                 
21  (Mill, 1889 [w:] 2011: 39): „Proper names are attached to the objects themselves, and are not dependent on 
the continuance of any attribute of the object.” 
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prostu deskrypcje określone, które dla różnych osób mogą być różne. Z jego rozważań wywodzi 
się pomysł, że różnica w deskrypcyjnym znaczeniu nazw własnych nie przeszkadza 
porozumiewać się przy posługiwaniu się nazwami. Od niego również pochodzi wytłumaczenie, 
dlaczego zdania z nazwami pustymi (takie jak Pegaz nie istnieje) mogą mieć wartość logiczną – 
są one intuicyjnie prawdziwe, ponieważ prawdą jest, że nic nie spełnia deskryptywnego opisu 
(1905: 491). 
 Od Petera Strawsona pochodzi nowatorskie rozwinięcie pomysłu Russella, że, używając 
zdań z nazwami własnymi, musimy wiedzieć, o kim mówimy. Ta wiedza, zdaniem Strawsona, 
jest presuponowana (stanowi milczące konwersacyjne założenie) i nie jest możliwa bez 
znajomości pewnych faktów. Teza ta jest utrzymywana przez niemal wszystkie odłamy 
współczesnego deskryptywizmu i właśnie przeciwko niej są skierowane epistemiczne i 
semantyczne argumenty Kripkego. 
 John Searle podał argument za tezą, że deskryptywna treść nie jest znaczeniem nazwy 
lecz sposobem ustalania jej odniesienia. Od Searle’a również wywodzi się pomysł, że wśród 
deskryptywnych informacji, które użytkownicy wiążą z nazwą, mogą być również informacje 
fałszywe, co nie przeszkadza, by użytkownicy odnosili się za pomocą nazw do przedmiotów w 
świecie. 
 Właśnie tę deskryptywną teorię odniesienia nazw własnych – niejednolitą, która wzięła 
początek w pismach Fregego i została zmodyfikowana przez Searle’a i Strawsona – zaatakował 
Saul Kripke oraz inni zwolennicy teorii bezpośredniego odniesienia. Bez rozumienia, czego 
właściwie dotyczył atak Kripkego, nie jest jasne, jaka strategia obrony została podjęta przez 
współczesnych zwolenników deskryptywizmu, jak i to, jakich właściwie koncepcji bronią.  

I.1.1 Mill 

Zwolennicy teorii bezpośredniego odniesienia uważają Johna Stuarta Milla za swojego 
prekursora i powszechnie przyjęło się nazywać zwolenników teorii bezpośredniego odniesienia 
„millianistami”. Jak powiedzieliśmy, przez „bezpośrednie odniesienie” rozumie się pogląd, 
zgodnie z którym odniesienie nazwy własnej nie jest wyznaczane poprzez jakiekolwiek 
językowo wyrażane cechy. Ten właśnie pogląd określany jest mianem „millianizmu”.22 Ale czy 
na pewno Millowi można przypisać mocniejszy pogląd, że z nazwą własną w ogóle nie są 
związane żadne językowo wyrażalne cechy? Nazwy własne Mill uważał za rodzaj nazw 
jednostkowych (singular or individual names) i do tych ostatnich zaliczał także deskrypcje 
określone (następny król po Wilhelmie Zdobywcy), niepełne deskrypcje ([ten jedyny] król) oraz 
złożone wyrażenia demonstratywne (ten stół) (1889 [w:] 2011: 34, 35). Odniesieniem 
wszystkich tych wyrażeń jest pojedynczy obiekt – w przypadku niepełnych deskrypcji kontekst 
                                                 
22  Porównaj (Coates, 2009: 433): „A strictly Millian approach to proper names is defended, i.e. one in which 
expressions when used properly (‘onymically’) refer directly, i.e. without the semantic intermediaryship of the 
words that appear to comprise them. [podkreślenie OP] Również (Corazza, 2002: 314): „Because of the 
encapsulated description, description-names may be thought to pose a threat to Millianism, i.e. the thesis that a 
proper name refers directly to an object, regardless of the latter possessing determinate characteristics and satisfying 
determinate descriptions.” 
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dookreśla, który (1889 [w:] 2011: 34, 40). Cechą wyróżniającą nazwy własne spośród innych 
nazw jednostkowych jest to, że nazwa własna nie informuje o żadnej cesze przedmiotu, lecz po 
prostu go oznacza (signifies, 1889 [w:] 2011: 37). Na takie informowanie o cesze Mill używa 
specyficznego słowa – konotuje. Co to znaczy, że wyrażenie coś konotuje? Rozważmy kilka 
przykładów. Na przykład nazwa ogólna człowiek denotuje poszczególne indywidua, natomiast 
oprócz denotacji nazwa ogólna ma konotację – jest związana z nią dodatkowa informacja, że 
wszystkim tym indywiduom przysługuje cecha bycia człowiekiem. Nazwa ogólna denotuje 
ludzi, natomiast konotuje cechę (1889 [w:] 2011: 37, 38). Załóżmy, że taka nazwa ogólna jest 
predykatem w zdaniu z wyrażeniem jednostkowym. Wtedy poprzez takie zdanie chcemy 
wyrazić, że obiekt denotowany przez wyrażenie jednostkowe posiada cechę konotowaną przez 
predykat (nazwę ogólną, 1889 [w:] 2011: 99-100). Deskrypcja określona jest nazwą jednostkową 
i jej denotacją jest pojedyncze indywiduum. Natomiast tym, co deskrypcja konotuje, jest cecha, 
która przysługuje owemu indywiduum, na przykład bycie pierwszym imperatorem Imperium 
Rzymskiego (1889 [w:] 2011: 40).  
 Nazwy własne nie konotują niczego. One denotują indywidua, lecz nie jest związana z 
nimi informacja, jakie cechy indywiduum posiada. Mogły być takie a nie inne powody, by nadać 
obiektowi jakąś nazwę – na przykład nazwać kogoś Janem po ojcu albo miasto nazwać 
Dartmouth, ponieważ leży u ujścia rzeki Dart – ale te powody nie są przez nazwę własną 
konotowane (1889 [w:] 2011: 39). 
 By przybliżyć swój pogląd na nazwy własne, Mill używa następującego przykładu (1889 
[w:] 2011: 41). W znanej bajce rozbójnik śledzi Ali Babę i na drzwiach domu, w którym ten 
mieszka, kreśli kredą krzyżyk, by później rozbójnicy mogli rozpoznać, który to dom. Otóż 
krzyżyk jest po prostu oznaką, która ma wyróżniać jeden dom spośród wielu innych. 
Wyróżnienie – oto cel, dla którego krzyżyka użyto. Sam krzyżyk nie nabiera znaczenia i nie 
wyraża żadnej cechy domu – nie znaczy ten dom, w którym mieszka Ali Baba. Gdy służąca Ali 
Baby zauważa, że rozbójnik oznaczył dom krzyżykiem, bierze kredę i kreśli nią takie same 
krzyżyki na drzwiach wszystkich domów na ulicy. Krzyżyk, który nakreślił rozbójnik, nadal 
pozostał na drzwiach, ale przestał spełniać funkcję wyróżniającego znaku.  
 Gdy nadajemy komuś nazwę własną, to mamy dokładnie taki sam cel, jak przy kreśleniu 
krzyżyka – wyróżnienie, by móc za pomocą nazwy o kimś mówić i myśleć. Ale w odróżnieniu 
od krzyżyka nie „znakujemy” nazwą przedmiotów (dlatego nazwy nie pomagają w wyróżnieniu 
obiektu, gdy obiekt widzimy), lecz „znakujemy” nazwą idee przedmiotów.23 Nazwa nie staje się 
przez takie „znakowanie” nazwą idei, lecz jest nazwą pojedynczego przedmiotu (1889 [w:] 
2011: 31). Mill twierdzi, że łączymy nazwę z ideą przedmiotu, by – gdy nazwę widzimy bądź 
słyszymy – przywołać tę ideę i móc myśleć o tym przedmiocie oraz rozumieć, że w komunikacji 
właśnie o niego chodzi (1889 [w:] 2011: 41). Ale musimy wcześniej mieć tę ideę przedmiotu, 

                                                 
23  (Mill, 1889 [w:] 2011: 41): „We put a mark, not indeed upon the object itself, but, so to speak, upon the 
idea of the object.” Później ta idea Milla niemalże dosłownie zostanie wykorzystana w deskryptywizmie 
demonstratywnym Forbesa, w którym mówi się o oznakowaniu nazwą pliku mentalnego (patrz rozdział I.3.2b). 
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tym samym łączymy nazwę z ideą takiego przedmiotu, który był nam wcześniej znany („[…] 
individual thing with which we were previously acquainted”, 1889 [w:] 2011: 41).  
 Mill podaje przykład tłumaczący, po co mielibyśmy łączyć idee z nazwami. Gdy 
używamy nazwy, to oprócz rozumienia, o jaki przedmiot chodzi, możemy przywołać pewne 
informacje, które stanowią ideę przedmiotu, i to przywoływanie może pomóc połączyć starą i 
nową informację. Na przykład ktoś wie, że w Yorku znajduje się gotycka katedra. Mówimy: To 
jest York. Zidentyfikowaliśmy poprzez zaimek demonstratywny miasto (to, w którym jesteśmy) i 
poprzez użycie nazwy własnej przywołaliśmy informację, która była nam wcześniej znana (w 
Yorku jest katedra), po czym połączyliśmy tę informację z konkretnym indywiduum (to miasto 
jest Yorkiem, tu jest katedra). Mill podkreśla, że ta informacja (miasto z gotycką katedrą) nie jest 
przekazywana przez nazwę i nie stanowi części jej znaczenia (1889 [w:] 2011: 42). 
 Podsumowując: można powiedzieć, że Mill rozumiał przez nazwy własne raczej fizyczne 
dźwięki bądź napisy (w tym sensie są one same w sobie nic nieznaczącymi znakami), które 
pomagają wyróżnić ideę indywiduum, by móc do niego się odnieść. Gdy dźwięk bądź napis jest 
łączony z wieloma ideami, to podobnie jak krzyżyk w bajce z Ali Babą przestaje pełnić funkcję 
wyróżniającego znaku. Wiele osób może nazywać się jednakowo, ale nazwa jest używana w taki 
sposób, by oznaczać pojedyncze indywiduum, w związku z czym nie może oznaczać ani 
wszystkich tych osób, ani żadnych cech wszystkim im wspólnych (1889 [w:] 2011: 34).  
 Wróćmy teraz do wyjściowego pytania, czy Millowi można przypisać pogląd, że z nazwą 
własną w ogóle nie są związane żadne językowo wyrażalne cechy. W koncepcji Milla nazwy 
odnoszą się do przedmiotów poprzez idee, które mogą zawierać wyrażane językowo cechy 
(miasto z gotycką katedra). Ponieważ nic w teorii Milla nie wymusza, by przedmiot, który jest 
odniesieniem nazwy, spełniał te cechy, jest to teoria, w której wyrażalne językowo informacje 
łączone przez użytkowników z nazwą nie pełnią semantycznej roli i nie wyznaczają odniesienia 
nazwy (w tym właśnie sensie jest to teoria bezpośredniego odniesienia – odniesienia bez 
pośredniczenia językowo wyrażalnych cech). Ale nie jest to teoria, zgodnie z którą z nazwami w 
ogóle nie są związane żadne językowo wyrażalne cechy.24  

I.1.2 Frege 

Przez nazwę własną Frege rozumiał wszystkie wyrażenia, które denotują pojedynczy 
przedmiot.25 Ponieważ tematem tej pracy są wyłącznie nazwy własne we współczesnym 
rozumieniu, przedstawimy pogląd Fregego na nie i pominiemy wszystkie inne wyrażenia 
uważane przez niego za nazwy (zdania (1906c [w:] 1979: 195), deskrypcje określone (1892a 
[w:] 1977: 79), wyrażenia złożone z nazwy własnej i funkcji nazwotwórczej (1893 [w:] 1964: 

                                                 
24  Frederick Kroon (2004b) broni interpretacji Milla teorii odniesienia nazw własnych jako teorii, w której 
odniesienie jest ustalane poprzez spełnianie cech. Zaznaczymy na marginesie, że swój artykuł nazywa on Millian 
Descriptivism i ta nazwa jest współcześnie myląca, ponieważ przyjęło się w taki sposób nazywać (za Caplanem 
(2007)) pogląd zwolenników bezpośredniego odniesienia (Soamesa (2002) i Speaksa (2011)), zgodnie z którym z 
nazwami własnymi jest pragmatycznie związana informacja deskryptywna, która może odgrywać rolę przy zamianie 
koreferencyjnych nazw w kontekstach intensjonalnych. 
25  (1892b [w:] 1977: 51 przypis ***); (1892a [w:] 1977: 62); (1893 [w:] 1964: 81); (1906b [w:] 1979: 178). 
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81; 1914a [w:] 1979: 243) oraz złożenia wyrażenia okazjonalnego i kawałka rzeczywistości 
pozajęzykowej26 (1914a [w:] 1979: 213; 1891b [w:] 1979: 91-2)). 
 Oprócz denotacji, którą jest pojedynczy przedmiot, nazwy własne mają znaczenie – sens. 
Na określenie sensu Frege używa dwojakiego określenia – jest to sposób, w który obiekt jest 
dany (Gegebenheitsweise, 1918 [w:] 1977: 112-13) oraz sposób wyznaczenia obiektu 
(Bestimmungsweise, 1914b [w:] 1980: 80). Frege pisze, że obiekt może być wyznaczony na 
wiele sposobów i gdy wszystkie takie sposoby są połączone z jedną i tą samą nazwą, to to samo 
zdanie z nazwą wyraża różne myśli (zgodne co wartości logicznej). Zatem należałoby wymagać 
(w języku nauki), by z każdą nazwą był wiązany tylko jeden sens (1918 [w:] 1977: 112-13). Sens 
„naświetla” tylko pojedynczy aspekt rzeczy (1892a [w:] 1979: 158). Oczywiście, biorąc pod 
uwagę powyższe słowa oraz Fregego przykłady rozumienia przez kogoś sensu nazwy własnej, w 
których Frege posługuje się deskrypcjami,27 można wyrobić sobie przekonanie, że sens nazwy 
własnej Frege utożsamia z sensem pojedynczej deskrypcji. Ale tak nie jest, co pokazuje Fregego 
kryterium różności myśli. Zgodnie z tym kryterium myśl jest różna wtedy, gdy mogłaby istnieć 
osoba, która jedno ze słownych wyrażeń myśli mogłaby uznać za prawdziwe, a drugie za 
fałszywe.28 Nawet w przypadku tej samej nazwy różne osoby mogą łączyć z nią różny sens i w 
konsekwencji różnie wartościować zdanie z nazwą (1918 [w:] 1977: 112). By pokazać, że sensu 
nazwy nie można utożsamiać z sensem deskrypcji, posłużymy się nieco inną wersją tego 
kryterium z listu do Husserla (1906a [w:] 1980: 70-71). Zgodnie ze sformułowaniem z listu 
zdanie A wyraża tę samą myśl, co zdanie B, wtedy, gdy „[...] zarówno przypuszczenie, że treść A 
jest fałszywa, a treść B jest prawdziwa, jak i przypuszczenie, że treść A jest prawdziwa, a treść B 
jest fałszywa, prowadzi do sprzeczności logicznej (przy czym nie ma potrzeby ustalać 
prawdziwości bądź fałszywości treści A i B, i dlatego nie potrzebne jest nic oprócz zasad logiki) 
[...].”29 Możemy nie wiedzieć, czy zdanie Alfred nie przyszedł jest prawdziwe, ale możemy 
ocenić zgodnie z tym kryterium, że zdania Alfred nie przyszedł i Alfred jeszcze nie przyszedł 
wyrażają tę samą myśl – zdania te wyrażają tę samą myśl, ponieważ przypuszczenie, że jedno z 
nich jest prawdziwe, podczas gdy drugie jest fałszywe, prowadzi intuicyjnie do sprzeczności. 
Natomiast w przypadku dowolnej nazwy własnej i dowolnej deskrypcji określonej, która 
denotuje tę samą osobę co nazwa, przypuszczenie, że zdanie z nazwą jest prawdziwe, podczas 

                                                 
26  Takie złożenia wyrażenia okazjonalnego i kawałka rzeczywistości pozajęzykowej Wolfgang Künne 
zaproponował nazywać „hybrydycznymi nazwami własnymi” (1992: 722). 
27  Przykład z Arystotelesem – uczeń Platona i nauczyciel Aleksandra Wielkiego (Frege, 1892a [w:] 1977: 62 
przypis *), przykład z doktorem Laubenem – osoba urodzona 13.09.1875w NN (1918a [w:] 1977: 112). 
28  (Frege, 1982a [w:] 1977: 68), (1891 [w:] 1977: 28), (1918a [w:] 1977: 112). 
29  (1906a [w:] 1980: 70), cytat w oryginale: „[...] both the assumption that the content of A is false and that of 
B true and the assumption that the content of A is true and  that of B false lead to a logical contradiction, and if this 
can be established without knowing whether the content of A or B is true or false, and without requiring other than 
purely logical laws for this purpose […].” Zauważmy, że we wszystkich przykładach różnych zdań, o których Frege 
mówi, że wyrażają te same myśli, zgodnie z powyższym kryterium jest tak, że przypuszczenie, że jedno ze zdań 
może być fałszywe, a drugie prawdziwe (zarówno jak odwrotne przypuszczenie) prowadzi do sprzeczności, 
porównaj: Alfred nie przyszedł / Alfred jeszcze nie przyszedł (1918 [w:] 1977: 110); X daje coś Y-owi / Y otrzymuje 
coś od X-a (1918 [w:] 1977: 110); Księżyc jest tożsamy ze sobą / Księżyc jest tożsamy z Księżycem (1906c [w:] 
1979: 188). 
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gdy to samo zdanie, w którym nazwę zamieniono na deskrypcję, jest fałszywe, nie musi 
prowadzić do sprzeczności w przypadku osób, które nie wiedzą, że nazwa i deskrypcja denotują 
to samo. Taki wynik pokazuje, że sensu nazwy własnej nie można utożsamić z sensem 
pojedynczej deskrypcji (również z sensem wiązki deskrypcji).30 
 Sens nazwy własnej jest wkładem nazwy w myśl i różnica sensu wpływa na wartość 
poznawczą, dlatego zdania identycznościowe z różnymi koreferencyjnymi nazwami mogą 
wyrażać myśli, które mogą być cennym rozszerzeniem naszej wiedzy (1914b [w:] 1980: 79; 
1906c [w:] 1984: 192). Z powodu różnego sensu nie zachodzi także zamiana koreferencyjnych 
nazw własnych w zdaniach, w których sens jest brany pod uwagę – takimi zdaniami są zdania 
podrzędne występujące po czasownikach nazywających nastawienia sądzeniowe (1892a [w:] 
1977: 74-6). W takich zdaniach po zamianie sensu zmienia się myśl, a ponieważ jest ona 
denotacją takiego zdania podrzędnego, zamiana składnika zdania na inny z inną denotacją 
doprowadza do zmiany wartości logicznej całego zdania. 
 Oprócz sensu z nazwą własną związane jest przedstawienie (Vorstellung). Jeśli w 
przypadku nazwy własnej sens jest jeden, to przedstawień jest tyle, ile osób, które posługują się 
nazwą.31 Dzięki temu, że sens jest jeden, jest obiektywny i może być uchwytywalny przez wielu, 
możliwa jest wspólna wiedza (1918 [w:] 1977: 117).32 Przedstawienie może być łączone z 
sensem (1918 [w:] 1977: 117), tym samym nasz obraz przedmiotu może mieć część obiektywną 
i subiektywną.  
 Znaczenie nazwy (obiekt) nie jest wkładem w myśl – obiekt nie może być jej częścią, on 
i myśl należą do różnych „królestw”. Najdonioślej Frege pisze o tym w liście do Jourdaina:  
 

Tę część myśli, która odpowiada nazwie ‘Etna’, nie może stanowić sama góra Etna, ona 
nie może stanowić sensu tej nazwy. Bo każdy poszczególny kawałek zamarzniętej 
zastygłej lawy, który jest częścią Etny, stanowiłby również część myśli, że Etna jest 

                                                 
30  Frege podaje przykład nazwy Kopernik i mówi, że ma ona inny sens niż deskrypcja twórca systemu 
heliocentrycznego (1914a [w:] 1979: 225). 
31  (Frege, 1892a [w:] 1984: 160). Frege: „Während es demnach keinem Bedenken unterliegt, von dem Sinne 
schlechtweg zu sprechen, muß man bei der Vorstellung genaugenommen hinzufügen, wem sie angehört und zu 
welcher Zeit.” http://www.gavagai.de/HHP31.htm [podkreślenie OP]. 
 Robert May (2006) jest zdania, że Frege uważał, że sens nazwy jest jeden i nie może być różny w 
zależności od użytkownika bądź (mocniejsza teza) w zależności od użycia. May uważa, że źródłem przypisywania 
Fregemu tezy, że sens nazwy może być różny dla różnych użytkowników, są prace Noonana, Perrego, Forbesa, 
Kripkego i Burge’a (May, 2006: 111-12). Zazwyczaj na poparcie owej tezy jest przytaczany przykład z 
Arystotelesem oraz przykład z doktorem Laubenem. May zwraca uwagę, że zdaniem Fregego jest tak, że jeśli 
użytkownicy mówią tym samym językiem, to łączą ze wszystkimi nazwami ten sam sens, odpowiednio na zasadzie 
kontrapozycji jeśli nie łączą tego samego sensu, to nie mówią tym samym językiem (2006: 112). Z tego właśnie 
powodu Herbert Garner i Leo Peter nie mówią tym samym językiem, ponieważ łączą z nazwą Dr Gustav Lauben 
różny sens (1918 [w:] 1977: 112). 
32  Richard Heck później wykorzysta to twierdzenie Fregego jako argument przeciwko teorii bezpośredniego 
odniesienia (1995: 81). W sprawie odpowiedzi na ten argument patrz (Byrne & Thau, 1996). Peter Carruthers 
argumentował, że uchwytywanie tego samego sensu jako warunek wspólnej wiedzy jest za mocne, patrz 
(Carruthers, 1984). 
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wyższa od Wezuwiusza. Ale to wydaje mi się absurdalne, aby kawałki lawy, nawet te, o 
których nic nie wiem, były częścią mojej myśli. (1914b [w:] 1980: 79)33  

 
O Etnie mówimy, gdy mówimy, że jest ona wyższa od Wezuwiusza, natomiast nie ona, lecz sens 
nazwy stanowi cześć naszej myśli o Etnie. 
 Rozważając różne możliwe użycia nazw własnych, Frege podkreśla, że predykatywne 
użycie nazw jest niemożliwe albo wręcz bezsensowne. Rozważmy zdanie Istnieje Juliusz Cezar. 
Nie jest ono ani prawdziwe, ani fałszywe, tylko bezsensowne. W tym zdaniu występuje nazwa 
pojęcia drugiego rzędu – istnieje – i to pojęcie ma pozycję argumentową, którą mogą zajmować 
wyłącznie pojęcia pierwszego rzędu. Zdaniem Fregego nazwa Juliusz Cezar nie jest pojęciem, 
ono może zajmować pozycje argumentowe jedynie pojęć pierwszego rzędu. To zdanie właściwie 
oznacza Istnieje osoba zwana „Juliusz Cezar”, gdzie osoba zwana „Juliusz Cezar” jest 
pojęciem (świadczy o tym umieszczenie przed nim rodzajnika nieokreślonego). Zawsze w takich 
użyciach predykatywnych nazwa własna tak naprawdę stanowi część predykatu.34 Zaznaczmy, 
że później możliwość poprzedzenia nazw własnych kwantyfikatorami skłoniła Tylera Burge’a do 
poglądu, że nazwy własne są właśnie jednoargumentowymi predykatami, czyli w terminologii 
Fregego pojęciami pierwszego rzędu. 
 Podsumowując: kluczową cechą semantyki fregowskiej jest postulowanie posiadania 
przez nazwy własne sensu, który pełni trzy funkcje – wyznacza obiekt odniesienia, jest wkładem 
nazwy w myśl oraz jest znany użytkownikom, przez co wpływa na wartość poznawczą. Różnica 
sensu tłumaczy informatywność zdań identycznościowych z różnymi koreferencyjnymi nazwami 
oraz brak substytucji nazw własnych w kontekstach intensjonalnych, kiedy nazwy występują po 
czasownikach nazywających nastawienia sądzeniowe. Jeśli zanegujemy tezę, że nazwy własne 
mają sens (tak jak zrobili to zwolennicy teorii bezpośredniego odniesienia), to musimy znaleźć 
alternatywne wytłumaczenie, co pełni każdą z tych trzech funkcji.35  

I.1.3 Russell 

I Mill, i Frege za nazwy jednostkowe uważali wszystkie wyrażenia, które denotują pojedynczy 
przedmiot.36 Bertrand Russell był pierwszym, który zaproponował z kategorii nazw 
jednostkowych wykluczyć deskrypcje określone. Powodem była budowa deskrypcji – składa się 
ona z nazwy ogólnej oraz rodzajnika określonego, który wskazuje, że do ekstensji nazwy ogólnej 

                                                 
33  Tłumaczenie OP, cytat w języku angielskim: „Now that part of the thought which corresponds to the name 
‘Etna’ cannot be Mount Etna itself; it cannot be the meaning of this name. For each individual peace of frozen, 
solidified lava which is part of Mount Etna would then also be part of the thought that Etna is higher than Vesuvius. 
But it seems to me absurd that pieces of lava, even pieces of which I had no knowledge, should be parts of my 
thought.” 
34  (Frege, 1892b [w:] 1977: 55), (1892-5 [w:] 1979: 120), (1903 [w:] 1984: 282). 
35  Szukać alternatywnego wytłumaczenia musimy jedynie przy akceptacji twierdzenia, że różne 
koreferencyjne nazwy własne mają różną wartość poznawczą. Możemy to twierdzenie odrzucić i uznać, że nazwy są 
zamienialne w kontekstach nastawień sądzeniowych, a sądy identycznościowe z różnymi nazwami mają tę samą 
wartość poznawczą. Tak radykalny pogląd głosi David Braun (1991). 
36  Pisząc o Fregem, używałam określenia „nazwy własne”. 
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należy tylko pojedynczy obiekt. Podobną budowę mają inne wyrażenia złożone, które Russell 
nazywa „zwrotami denotującymi” (1903 [w:] 2009a: 57; 1905: 479): składają się one z nazwy 
ogólnej oraz wyrażeń takich jak wszyscy, każdy, jakikolwiek, jakiś, pewien. Russell uważa, że 
deskrypcje mogą intuicyjnie nie denotować niczego (obecny król Francji), lecz zdania z takimi 
deskrypcjami nie są pozbawione wartości, ale są fałszywe. By wytłumaczyć, w jaki sposób jest 
to możliwe, musimy albo powiedzieć, co jest denotacją deskrypcji w przypadkach, kiedy 
intuicyjnie nie wyznacza ona niczego, albo porzucić tezę, że wartością semantyczną deskrypcji 
jest przedmiot. Frege obiera pierwszą drogę: chce, by w jego semantyce dla języka nauki 
deskrypcja określona zawsze denotowała – w przypadku, kiedy wymóg jedyności nałożony na 
pojęcie nie jest spełniony, należy przyjąć na mocy specjalnego ustalenia, że denotacją deskrypcji 
jest liczba zero (1892a [w:] 1977: 79 przypis *). Z powodu tego ustalenia zdanie takie jak 
Obecny król Francji jest łysy jest w sztuczny sposób fałszywe (dlatego że orzekamy o liczbie 
zero, że należy do ekstensji pojęcia łysy). 
 Russell natomiast obiera drugą drogę – twierdzi, że deskrypcje same w sobie nie mają 
znaczenia (meaning, 1905: 480, 488; Whitehead & Russell, 1910: 69). Gdyby deskrypcja sama 
w sobie miała znaczenie, to oprócz kłopotu z wytłumaczeniem, dlaczego zdania z  pustymi 
deskrypcjami intuicyjnie mają wartość logiczną, pojawiłby się inny kłopot. Gdyby deskrypcja 
miała znaczenie, a nazwa (na przykład taka jak Scott) znaczyłaby to samo co deskrypcja (na 
przykład autor Waverleya), to zdania takie jak Scott jest autorem Waverleya znaczyłyby to samo 
co Scott to Scott, czyli orzekałyby o konkretnej osobie, że jest tożsama ze sobą, a tak intuicyjnie 
nie jest (1905: 485). W związku z tym Russell przyjmuje, że deskrypcje nie mają znaczenia – 
znaczenie ma dopiero zdanie z deskrypcją. Zdanie F (F (ɿx:')x:') – [ten jedyny] '' jest F – ma 
następującą analizę: jedna i tylko jedna istota jest '' i istota ta ma własność F (1905: 488).37 
Deskrypcja (term) znika w tej analizie, ponieważ zostaje sprowadzona do nazwy ogólnej '', 
kwantyfikatora i zmiennej.  
 Pogląd Russella na nazwy własne ewaluował; najpierw przyjmował on, że nazwy w 
odróżnieniu od deskrypcji mają denotację same w sobie38 oraz że oznaczają bezpośrednio – po 
prostu wyznaczają (indicate), który obiekt zastępują.39 Ale później ograniczył to ostatnie 
twierdzenie – nazwy własne bezpośrednio zastępują obiekt wyłącznie dla osób tymi nazwami 
nazwanych (Whitehead & Russell, 1910: 52-3). Ograniczenie to powstało na skutek naczelnej 
epistemicznej zasady, którą przyjął: każdy sąd, który jesteśmy w stanie zrozumieć, musi składać 
się wyłącznie z takich składników, które znamy bezpośrednio (Russell, 1911: 117). Sądy 
wyrażają treść przekonań, natomiast przez przekonanie Russell rozumiał relację między 

                                                 
37  Sformułowanie za tłumaczeniem J. Pelca „Denotowanie” (1967: 257). 
38  (Whitehead & Russell, 1910: 69): „[…] “Socrates”, for example, stands for a certain man, and therefore has 
a meaning by itself, without the need of any context.” Jedynym wyjątkiem są nazwy postaci fikcyjnych, które są 
ukrytymi deskrypcjami: Russell przytacza przykład nazwy Apollo, która jego zdaniem jest skrótem definicji Apolla 
w encyklopedii (1905: 491; Whitehead & Russell, 1910: 32). David Sosa uważa, że posiadanie przez nazwy 
odniesienia niezależnie od kontekstu jest wystarczającym powodem, by nie uważać nazw własnych za skróty 
deskrypcji na gruncie teorii Russella (Sosa, 2001: 34 przypis 4). 
39  (Russell, 1903 [w:] 2009a: 510): „It seems to me that only such proper names as are derived from concepts 
by means of the can be said to have meaning, and that such words as John merely indicate without meaning.”  
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umysłem a cechami (relacjami) oraz argumentami tych relacji. Na przykład moje przekonanie, że 
A kocha B, to czteroargumentowa relacja między moim umysłem, osobą A, osobą B i relacją 
kochania, w której znajdują się A i B (1911: 117-18). Gdy mam przekonanie, że A kocha B, to 
rozumiem sąd A kocha B, który wyraża treść mojego przekonania (1911: 118). By rozumieć taki 
sąd, muszę mieć bezpośrednią znajomość wszystkich jego składników. Możemy mieć 
bezpośrednią znajomość nazw ogólnych, siebie albo własnych danych zmysłowych, natomiast 
nie mamy bezpośredniej wiedzy o fizycznych przedmiotach bądź innych umysłach – możemy je 
znać pośrednio, poprzez deskryptywny opis (1911: 112). Rozważmy przykład nazwy Bismarck. 
Bismarck był zaznajomiony ze sobą bezpośrednio, więc dla niego nazwa Bismarck ma 
odniesienie bezpośrednie i jej wkładem w sąd (czyli w to, z czym umysł Bismarcka znajduje się 
w relacji przekonania) jest sam Bismarck.40 Dla przyjaciół Bismarcka sam Bismarck nie może 
być wkładem w sąd – przyjaciele nie są z nim zaznajomieni bezpośrednio, ponieważ jest to 
fizyczny obiekt, a z fizycznymi obiektami bezpośredniego zaznajomienia nie mamy. Bismarck 
może być dany przyjaciołom jedynie jako połączenie deskryptywnego opisu i danych 
zmysłowych.41 Natomiast my, współcześnie żyjący, nie mamy danych zmysłowych wywołanych 
przez Bismarcka, w związku z tym możemy wypowiadać sądy o nim wyłącznie za pomocą 
deskrypcji – takich deskrypcji, z których wszystkimi składnikami jesteśmy bezpośrednio 
zaznajomieni, na przykład takimi jak były kanclerz Niemiec. W składzie tej deskrypcji występuje 
kolejna nazwa własna – Niemcy. Obiekt jej odniesienia również nie jest nam dany bezpośrednio, 
lecz deskryptywnie – kraj, w którym byliśmy na wakacjach, kraj, który ma taki-a-taki kształt na 
mapie (1911: 115). Tym samym musimy zastępować nazwę własną Bismarck, dopóty nie 
uzyskamy deskrypcji, której wszystkie składniki są nam znane bezpośrednio. Ponieważ 
bezpośrednia wiedza różnych ludzi może być różna oraz może zmieniać się w czasie, to i 
deskrypcje związane z nazwą dla różnych ludzi są różne oraz mogą być różne dla tej samej 
osoby w różnym czasie, lecz różnica taka jest bez znaczenia dla warunków prawdziwości sądów 
wyrażonych przez zdania z nazwą (1911: 114). Nic nie wyklucza w koncepcji Russella (a 
niektóre fragmenty sugerowałyby wręcz, że jest to konieczny wymóg42), że nazwy własne mogą 
być są skrótami deskrypcji z wyrażeniami okazjonalnymi (Scott to autor Waverleya – czyli 
książki, którą czytałam z bratem), i tylko w jedynym przypadku, kiedy wypowiadamy sądy z 
nazwami własnymi nazywającymi nas samych, nazwy mają bezpośrednie odniesienie.  

                                                 
40  (Russell, 1911: 114): „Bismarck himself might have used his name directly to designate the particular 
person with which he was acquainted. He himself is a constituent of the judgment. Here the proper name has direct 
use, simply standing for a certain object, and not for a description of the object.” Podobny przykład (z Napoleonem) 
znajduje się w (1948 [w:] 2009b): 71). 
41  (Russell, 1911: 114): „But if a person who knew Bismarck made a judgment about him, the case is 
different. What this person was acquainted with were certain sense-data which he connected (rightly, we will 
suppose) with Bismarck’s body. His body, as a physical object, and still more his mind, were only known as the 
body and the mind connected with these sense-data. That is, they were known by description.” Podobny przykład 
(ze Stalinem) znajduje się w (1948 [w:] 2009b: 74). 
42  (Russell, 1948 [w:] 2009b: 74-5): „It would thus seem to follow that, apart from such words as „this” and 
„that”, every name is a description involving some this, and is only a name in virtue of the truth of some 
proposition.” 
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I.1.4 Wittgenstein 

W Dociekaniach filozoficznych można znaleźć kilka miejsc, w których Ludwig Wittgenstein 
pisze o nazwach własnych. W §15 Wittgenstein mówi o bezpośrednim oznaczaniu przedmiotu za 
pomocą znaku. Nazwa oznacza przedmiot oraz jest przedmiotowi nadawana bezpośrednio, w 
sposób podobny do tego, jak umieszczamy na przedmiocie wyróżniający znak:  
 

§15. Wyraz „oznaczać” wtedy, być może, stosuje się najbardziej bezpośrednio, kiedy 
znak umieszczony jest wprost na oznaczanym przezeń przedmiocie. Przypuśćmy, że 
narzędzia, którymi A posługuje się przy budowie, noszą na sobie pewne znaki. Gdy A 
pokaże pomocnikowi taki znak, ów przynosi opatrzone nim narzędzie. W taki oto sposób, 
i podobnie, nazwa oznacza rzecz i jest rzeczy nadawana. W trakcie filozofowania często 
okaże się pożyteczne powiedzieć sobie: nazywanie czegoś jest czymś podobnym do 
przymocowania do rzeczy tabliczki z nazwą. (1953 [w:] 2000: 14-15) 

 
 Załóżmy, że w skrzynce narzędzi jest wiertarką z umieszczonym na niej napisem „X” 
oraz szlifierka kątowa z napisem „Y”. A mówi: Dawaj X! – i B podaje wiertarkę; A mówi: 
Dawaj Y! – i B podaje szlifierkę. A posługuje się nazwą, by B, który ją słyszy, mógł przywołać 
ideę przedmiotu i zrozumieć w taki sposób, o który przedmiot chodzi (1953 [w:] 2000, §37: 30). 
 Był to przykład jednego z możliwych użyć nazwy. Wittgenstein twierdzi, że ponieważ 
nazwy własne mają wiele zastosowań, a miana „nazwa” używamy na różne sposoby, to nie 
można nazw sprowadzać, tak jak chciał Russell, do nazw prawdziwych, czyli do wyrażeń ten 
albo to (1953 [w:] 2000, §31: 30-31, §39: 32-3). Zdaniem Wittgensteina, ta redukcja jest 
nieuzasadniona i bierze się z używania języka w sztuczny sposób, w oderwaniu od naturalnych 
użyć.43 Jego zdaniem jednym ze źródeł pomysłu sprowadzenia nazw do wyrażeń ten i to jest 
analiza przykładów z nazwami, które, jak się wydaje, tracą znaczenie w chwili utraty desygnatu. 
Mamy miecz Szczerbiec, który składa się z rękojeści i głowni.44 Załóżmy, że w bitwie miecz 
łamie się na kilka części – de facto już nie ma miecza, tylko są połamane kawałki metalu. Czy 
zdanie Szczerbiec ma ostrą głownię jest pozbawione znaczenia, ponieważ zawiera nazwę, która 
nic nie desygnuje? – Nie, intuicyjnie tak nie jest. Ponieważ tak nie jest, to wyrazom, które 
występują w zdaniu, musi coś odpowiadać. W tym przykładzie da się dokonać parafrazy i 
zastąpić nazwę Szczerbiec przez zaimek to – To ma ostrą głownię – mamy na myśli kawałki 
metalu. Zdaniem Wittgensteina w tym rozumowaniu kluczowe jest założenie, że znaczeniem 
nazwy jest przedmiot. Celem jego projektu semantycznego było pokazanie, że znaczeniem słowa 
są użycia (1953 [w:] 2000, §43: 34), sposoby zastosowania, nazywane inaczej „grami 
językowymi”. Więc jeśli przyjmiemy, że znaczeniem nazwy są sposoby jej użycia, to, po 

                                                 
43  (Wittgenstein, 1953 [w:] 2000, §38: 32): „Problemy filozoficzne pojawiają się wtedy, gdy język świętuje.” 
44  W oryginalnym przykładzie Wittgenstein używa nazwy Nothung, nazwy miecza mitycznego bohatera 
Siegfrieda (1953 [w:] 2000, §39: 32-3). 



I.1 Poglądy na nazwy własne przed Kripkem 
 

30 
 

pierwsze, nie musimy sprowadzać nazw do wyrażeń, które nazwami nie są,45 a po drugie, nie 
mamy takiej konsekwencji, że nazwa traci znaczenie w momencie, gdy desygnat nazwy przestaje 
istnieć (1953 [w:] 2000, §55: 43-4). Wittgenstein na poparcie tej ostatniej tezy kontynuuje 
przykład z narzędziami z §41 (1953 [w:] 2000: 33-4). Załóżmy, że szlifierka Y rozpadła się na 
kawałki i została wyrzucona przez B. A o tym nie wie i mówi do B: Dawaj Y! Czy nazwa Y 
wciąż ma znaczenie, jeśli przedmiot, przez nią desygnowany, już nie istnieje? Można by tak 
sądzić, ponieważ nie możemy już tej nazwy używać w taki sposób, w który wcześniej używano 
– B już nie może, jak przedtem, podać szlifierki. Nazwa Y może także stracić znaczenie, gdy 
przestaniemy jej używać i oznaczymy szlifierkę inną nazwą (w pewnym sensie wyrzuciliśmy 
nazwę Y z języka). Ale gdyby B w odpowiedzi na rozkaz A wzruszył ramionami i pokazał 
kawałki połamanej szlifierki, to nazwa Y wciąż miałaby znaczenie, ponieważ miała 
zastosowanie. 
 Wittgenstein – dokładnie tak jak Frege i Russell46 – uważał, że nazwy w wystąpieniach 
po predykacie „istnieje” nie są używane jako nazwy: „Przez ‘nazwę’ chcę rozumieć tylko to, co 
nie może występować w kontekście ‘X istnieje’” (1953 [w:] 2000, §58: 44). Gdy wypowiadamy 
takie zdania, to chodzi właściwie o to, że wyraz X ma denotację – Frege powiedziałby, że pojęcie 
oznaczone przez X jest niepuste. W kontekście tego twierdzenia rozważyć należy najbardziej 
znaną wypowiedź Wittgensteina o nazwach własnych, a mianowicie §79, który jest poprzedzony 
rozważaniami o tym, że wyrazy mają nie jedno określone znaczenie, lecz raczej rodzinę znaczeń 
oraz że ktoś może wiedzieć, czym jest znaczenie słowa, natomiast może nie móc tego znaczenia 
wysłowić: na przykład wie, jak brzmi klarnet, natomiast nie może tego wyrazić za pomocą słów. 
Przykład z §79 jest kontynuacją tych rozważań:  
 

Weź pod uwagę taki oto przykład. Gdy mówimy: „Mojżesz nie istniał”, to może to 
znaczyć różne rzeczy. Może znaczyć: wychodząc z Egiptu, Izraelici nie mieli jednego 
wodza – albo: ich wódz nie miał na imię Mojżesz – albo: nie było człowieka, który by 
dokonał tego wszystkiego, co Biblia przypisuje Mojżeszowi – albo: itd., itd. 
[Wittgenstein streszcza pogląd Russella, OP] Gdy jednak twierdzę coś o Mojżeszu – czy 
zawsze gotów będę podstawić za wyraz „Mojżesz” jeden z tych opisów? Powiem może: 
przez „Mojżesza” rozumiem człowieka, który zrobił to, co donosi o Mojżeszu Biblia, a 
przynajmniej wiele z tego. Ile jednak? Czy zdecydowałem, ile musi okazać się fałszem, 
bym zdanie swe uznał za fałszywe? […] Zapytany, co rozumiem przez „N”, wyliczyłbym 
to wszystko w całości bądź częściowo, różnie przy różnych okazjach. Moja definicja 
nazwy „N” byłaby więc następująca: „człowiek, do którego wszystko to pasuje”. – A jeśli 
teraz coś z tego okaże się fałszem! – Czy gotów będę uznać zdanie „N zmarł” za 
fałszywe – nawet gdyby fałszem okazało się tylko coś moim zdaniem drugorzędnego? 

                                                 
45  (Wittgenstein, 1953 [w:] 2000, §39: 32): „Skądże jednak bierze się pomysł, by nazwę zrobić właśnie z tego 
słowa [słowa „to”, OP], które najwyraźniej żadną nazwą nie jest?” 
46  „The proposition „the so-and-so exists” is significant, whether true or false; but if a is the so-and-so (where 
“a” is a name), the words “a exists” are meaningless. It is only descriptions – definite or indefinite – that existence 
can be significantly asserted […]” (Russell, 1919 [w:] 2010: 179). 
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Ale gdzie jest granica drugorzędności? – Gdybym w takim przypadku dał uprzednio 
objaśnienie nazwy, to teraz gotów byłbym je zmienić. 
       Można to wyrazić tak: używam nazwy „N” bez stałego znaczenia. (1953 [w:] 2000, 
§79: 57-58) 
 

 Ten fragment Dociekań jest przytoczony przez Kripkego jako sformułowanie koncepcji 
znaczenia nazw własnych jako wiązki deskrypcji (1980: 31). Można mieć duże wątpliwości, czy 
w tym fragmencie Mojżesz funkcjonuje jako nazwa własna, a nie skrót deskrypcji – na ostatnie 
wskazywałaby możliwość użycia Mojżesz po predykacie istnieje, co dyskwalifikuje to użycie 
jako użycie nazwy. Tak czy inaczej, w tym przykładzie Wittgenstein mówi o użyciu dowolnej 
nazwy N. Kripke, walcząc z wiązkową teorią znaczenia nazw własnych, mówi, że intuicyjnie za 
pomocą nazwy moglibyśmy się odnosić nawet wtedy, gdyby wszystkie deskrypcje z wiązki 
okazały się fałszywe (1980: 67). Wydaje się, że również Wittgenstein ma podobne zdanie: w 
jego koncepcji znaczenie słowa nie jest sprowadzalne do znaczeń innych słów, a więc nie można 
znaczenia nazwy sprowadzić do znaczenia wiązki deskrypcji. Nazwa ma znaczenie, jeśli istnieje 
użycie tej nazwy, to owe użycie jest znaczeniem. Jeśli ktoś mimo błędnych deskrypcji odniósł 
się za pomocą nazwy, jak argumentuje Kripke, to oznacza, że potrafił tej nazwy użyć, a zatem w 
myśl teorii Wittgensteina nazwa wciąż ma znaczenie. Wydaje się, że przypisywanie 
Wittgensteinowi wiązkowej teorii znaczenia nazw własnych nie jest uzasadnione.  
 James Cappio (1981) argumentuje przeciwko uważaniu Wittgensteina za zwolennika 
wiązkowej teorii znaczenia nazw i podaje następujący argument: nic nie wyklucza w wiązkowej 
teorii znaczenia, by użytkownicy łączyli z nazwą zupełnie różne wiązki deskrypcji, podczas gdy 
w koncepcji Wittgensteina nie jest możliwe łączenie ze słowem zupełnie różnych reguł gier 
językowych – gra językowa jest grą społeczną (współdzieloną) (Cappio, 1981: 92).47  
 Współcześnie wittgensteinowski pogląd na nazwy własne rozwija Eros Corazza (2004). 
Wykorzystuje on między innymi pogląd Wittgensteina na znaczenie jako użycie do 
wytłumaczenia Evansa przykładu z Madagaskarem („przechrzczenie” wyspy przez Marco Polo 
było wprowadzeniem nowej praktyki użycia nazwy Madagaskar). 

I.1.5 Searle 

Przypomnijmy, że Frege, Russell i Wittgenstein argumentowali za tym, że w zdaniach z 
predykatem istnieje typu N istnieje nazwa własna N nie jest użyta jako nazwa, ponieważ nazwa 
nie może być łączona z predykatem mówiącym o istnieniu. W zdaniach takiego typu tak 
naprawdę miejsce nazwy zajmuje nazwa ogólna – osoba nazwana „N”.  
 Zobaczmy teraz, jak w tym kontekście wygląda argumentacja Johna Searle’a (1958) za 
teorią nazw własnych, którą Kripke nazwał „wiązkową” (1980: 31). Searle zwraca uwagę na 

                                                 
47  W podobny sposób argumentował także David Boersema (2000). Argumentacja ta nie wyklucza 
rozumienia teorii wiązkowej jako takiego rodzaju gry językowej, który zawiera wymóg, by owa gra była 
współdzielona (współdzielenie części deskrypcji w wiązce). Kripkego argumentacja przeciwko teorii wiązkowej 
była ogółna i dotyczyła teorii wiązkowej w dowolnej wersji. 
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fakt, że, by nauczyć kogoś nazwy własnej, trzeba umieć zidentyfikować przedmiot – i da się to 
zrobić albo ostensywnie, albo za pomocą deskrypcji. Zidentyfikowanie przedmiotu jest 
warunkiem koniecznym nauczenia kogoś nazwy (1958: 168). Ale co dzieje się dalej z tą 
informacją identyfikującą? Czy jest ona istotna semantycznie (sprawia, że nazwa dzięki niej ma 
odniesienie), czy nie jest (posłużyła tylko do wytłumaczenia, o jaki przedmiot chodzi)? Za tym 
ostatnim ujęciem można argumentować w taki sposób, że gdyby część informacji okazała się 
fałszywa, nie powiedzielibyśmy, że zmieniło się znaczenie nazwy, ani że nazwa przestała 
desygnować. W odpowiedzi na ten argument Searle proponuje rozważyć dwie szczególne 
sytuacje zgodne z założeniem, że część informacji może być fałszywa. Jedną z takich sytuacji 
stanowi przypadek, w którym większa część naszych informacji dotyczących na przykład 
Arystotelesa okazuje się fałszywa, a drugą stanowi przypadek, w którym wszystkie informacje 
dotyczące Arystotelesa są fałszywe. W obu przypadkach powiedzielibyśmy, że Arystoteles nie 
istniał, a ta wypowiedź zdaniem Searle’a znaczy po prostu tyle, że nazwa Arystoteles nie ma 
odniesienia (1958: 168).48 Badanie intuicji językowych w tych dwóch hipotetycznych sytuacjach 
ma pokazać zdaniem Searle’a, że informacja wiązana z nazwą jest jednak istotna semantycznie. 
Mimo że mniejsza część tej informacji może okazać się fałszywa (jedynie w takim przypadku nie 
jesteśmy skłonni uważać, że nazwa nie ma odniesienia), to nie może okazać się, że większa 
część bądź cała informacja jest fałszywa. 
 Przykład z nazwami Cerber i Zeus stanowi drugi argument Searle’a na poparcie tezy, że 
dla nazw deskryptywna treść jest istotna semantycznie. Co mamy na myśli, gdy mówimy Cerber 
nigdy nie istniał? – Mamy na myśli to, że nie było obiektu, który spełniał taką-a-taką 
deskryptywną treść (1958: 169). Russell o nazwach obiektów fikcyjnych powiedział, że po 
prostu zastępują deskryptywne opisy (1905: 491; Whitehead & Russell, 1910: 32). Można 
byłoby oponować, że we wszystkich przykładach na poparcie tezy, że deskryptywny opis jest 
relewantny semantycznie, Searle używa albo nazw osób historycznych, albo nazw obiektów 
fikcyjnych oraz używa ich w zdaniu, gdzie nazwa występuje w połączeniu z predykatem istnieje. 
Jak widzieliśmy, wśród poprzedników Searle’a (Fregego, Russella i Wittgensteina) panowała 
zgoda, że nazwy własne nie są używane w takich zdaniach jako nazwy: po predykacie istnieje 
powinna tak naprawdę występować nazwa ogólna. Można by oponować, że argument Searle’a za 
tym, że deskryptywna treść nazw jest semantycznie relewantna, jest słaby – przy założeniu jego 
poprawności dotyczy jedynie nazw osób historycznych oraz fikcyjnych, a takie nazwy własne 
mogą funkcjonować inaczej niż zwykłe. Ale załóżmy na chwilę, że przykłady Searle’a dotyczą 
również zwykłych nazw własnych. Co oznacza twierdzenie, że Arystoteles mógłby nie istnieć? 
Jak już mówiliśmy, poprzednicy Searle’a zgodnie twierdzili, że po predykacie istnieje tak 
naprawdę występuje nazwa ogólna. Zwróćmy uwagę, że ta nazwa ogólna powinna być taka, że 
podpada pod nią tylko Arystoteles – mówimy przecież nie o kimkolwiek, kto nazywał się 

                                                 
48  Możliwe, że wypowiedź Arystoteles nie istniał znaczy coś więcej, i Searle, by zobrazować taką sytuację, 
odwołuje się do §79 Dociekań Wittgensteina, w którym Wittgenstein rozważa, co mogłoby znaczyć zdanie Mojżesz 
nie istniał. W tym przykładzie Wittgenstein przytacza różne deskrypcje, które mogłyby zastąpić nazwę, i dochodzi 
do wniosku, że – ponieważ żadna z deskrypcji nie jest faworyzowana – nazwa jest używana bez stałego znaczenia 
(rozważania te stanowią część polemiki Wittgensteina ze stanowiskiem Russella, 1953 [w:] 2000, §79: 57-58). 
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„Arystoteles”, tylko o konkretnej osobie, o Arystotelesie, że to on mógłby nie istnieć. Tym 
samym deskrypcje naturalnie nadają się na znaczenie nazw, ponieważ tylko jeden przedmiot ma 
spełniać ich warunek deskryptywny. Gdy mówimy, że Arystoteles mógłby nie istnieć, to mamy 
na myśli to, że mogłoby być tak, że nikt nie spełniałby deskryptywnego warunku związanego z 
nazwą. Searle, powołując się na cytat z Wittgensteina i jego uwagę, że w sytuacjach podobnych 
wypowiedzi żadna pojedyncza deskrypcja nie jest faworyzowana, wyprowadza wniosek, że to 
wiązka deskrypcji musi stanowić związaną z nazwą informację prawdziwą tylko o Arystotelesie 
(1958: 170-71). Oprócz tego każda pojedyncza deskrypcja z tej wiązki może potencjalnie okazać 
się fałszywa, ale nie wszystkie deskrypcje naraz oraz nie większa ich część, ponieważ wtedy 
mówimy, że denotat nazwy nie istnieje – takie zachowanie językowe zdaniem Searle’a stanowi 
argument za tezą, że deskryptywną treścią nazwy powinna być właśnie wiązka deskrypcji, a nie 
pojedyncza deskrypcja. Ale czy ta wiązka deskrypcji jest znaczeniem nazwy własnej czy tylko 
sposobem ustalenia odniesienia? – Jak się wydaje, Searle’owi chodzi o tę drugą możliwość. 
Zwraca on uwagę na to, że gdyby wiązka deskrypcji stanowiła znaczenie nazwy, to dowolne 
prawdziwie zdanie z nazwą byłoby prawdziwe analitycznie (bo predykat prawdziwie orzeczony 
o denotacie nazwy stanowiłby część którejś z deskrypcji, która jest znaczeniem nazwy), a 
dowolne fałszywe zdanie z nazwą byłoby sprzeczne (bo częścią znaczenia nazwy byłaby 
deskrypcja zawierająca zanegowany predykat, 1958: 169). Ewidentnie tak nie jest – prawdziwe 
zdania z nazwą nie są analityczne, a fałszywe zdania nie są sprzeczne. Wobec tego należy uznać, 
że wiązka deskrypcji jest tym, co semantycznie pełni rolę ustalania odniesienia nazwy.  
 Zdaniem Searle’a nazwy własne różnią się od deskrypcji określonych tym, że z nazwą 
nie jest związana żadna konkretna cecha, którą obiekt odniesienia nazwy ma spełniać i 
znajomość której stanowi warunek poprawnego użycia nazwy.49 Gdy używamy nazwy, to 
zakładamy, że istnieje obiekt, który spełnia większą część cech, które powszechnie uważa się za 
prawdziwe o nim, ale nie precyzujemy, o jakie dokładnie cechy chodzi. Z tego powodu nazwy 
służą do odniesienia, a nie do opisu rzeczy (deskrypcje pełnią obie te funkcje).  
 Teoria ta ma problemy z ustaleniem obiektu odniesienia w sytuacji, gdy okaże się, że 
warunki deskryptywne połowy deskrypcji, które powszechnie wiążemy z nazwą, spełnia jeden 
obiekt, a warunki deskryptywne drugiej połowy deskrypcji spełnia inny obiekt. W takiej sytuacji 
nie jest jasne, co nazwa denotuje.50 Ale jeszcze większe kłopoty dla tej teorii sprawia sytuacja, w 
której wszystkie deskrypcje wiązane z nazwą okazują się fałszywe – teoria ta jest bezradna 
wobec takiej sytuacji i musi powiedzieć, że w ogóle nie odnosimy się, używając nazwy. Pomimo 
że przeciwko tej konsekwencji oponował Kripke (wciąż odnosimy się mimo fałszywych 

                                                 
49  (Searle, 1958: 170). Z jedynym wyjątkiem: warunkiem koniecznym (ale nie wystarczającym) użyć nazw w 
zdaniach typu To jest Arystoteles jest spełnianie przez obiekt, który jest odniesieniem wyrażenia to w konkretnym 
kontekście, cechy bycia identycznym z obiektem, którego nazwano „Arystoteles” (1958: 170). 
50  W Evansa wersji przyczynowej teorii znajdziemy odpowiedź na to pytanie: Evans mówi, że w takiej 
sytuacji nazwa nie denotuje nikogo (Evans, 1973 [w:] 1996: 280 przykład Złotowłosej), (Evans,1982: 374 przykład 
Jacka Jonesa, 386). Patrz rozdział I.2.3. 
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deskrypcji) i krytyka ta wydaje się przekonywująca (1980: 58-9), istnieją współcześnie głosy 
opowiadające się za teorią wiązkową.51 

I.1.6 Strawson 

Peter Strawson (1950, 1952) zwrócił uwagę na fakt, że używamy zdań z wyrażeniami 
odnoszącymi się po to, by mówić o kimś konkretnym, i zakładamy milcząco (presuponujemy), 
że ów ktoś istnieje. Z tej pozycji skrytykował Russella teorię deskrypcji określonych – zdanie 
Obecny król Francji jest łysy nie jest fałszywe, lecz pozbawione wartości, ponieważ jest łamane 
konwencjonalne założenie dotyczące użycia zdania z nazwą (presupozycja). Nikt nie powie w 
odpowiedzi na to zdanie Nieprawda, tylko powie Mylisz się – Francja nie ma teraz króla (1950: 
330). Zdań używamy, by wypowiadać sądy; zdań z nazwą własną używamy, aby wypowiadać 
sądy o konkretnych indywiduach. Z poglądu Russella na nazwy własne (nazwy we 
współczesnym rozumieniu) wynika, że za pomocą zdań z nazwą własną możemy wypowiadać 
sądy, których częścią jest przedmiot desygnowany przez nazwę, tylko w przypadku, gdy ta 
nazwa nazywa nas samych (siebie znamy bezpośrednio i możemy być składnikiem sądu, z 
którym jesteśmy w relacji przekonania). Strawson uważa, że za pomocą zdania z dowolną nazwą 
własną można wypowiedzieć sąd, którego częścią jest desygnat nazwy. Ale by móc 
wypowiedzieć sąd o konkretnym indywiduum, trzeba wiedzieć, o kogo chodzi – ta wiedza jest 
presupozycją, warunkiem wstępnym użycia zdania z nazwą.52 Jeżeli ktoś wie, o kim mówi, to są 
mu znane jakieś fakty dotyczące indywiduum pozwalające zidentyfikować tego, o kim mowa 
(czyli chodzi o klasyczne rozumienie tego, czym jest wiedza, 1959 [w:] 1996: 185-6). Ten 
warunek znajomości prawdziwych faktów dotyczących indywiduum nie może być trywialny, 
czyli nie może być to fakt, że jest to ten obiekt, o którym teraz mówię, albo ten obiekt, który 
mam na myśli (1959 [w:] 1996: 182, 190, 192; 1957: 215). Ale może to być fakt, że jest to 
obiekt, o którym mówił ktoś inny (1959 [w:] 1996: 182 przypis 1; Strawson & Lejewski, 1957: 
215 przypis 11).53 Identyfikujące informacje są wyrażane za pomocą deskrypcji określonych i 
mogą, zdaniem Strawsona, zawierać wyrażenia okazjonalne, na przykład Chicago – miasto, w 
którym mieszkałem [ja] cały zeszły rok. Ogólnie, zdaniem Strawsona, podanie identyfikujących 
deskrypcji całkowicie pozbawionych wyrażeń okazjonalnych jest po prostu niemożliwe (1959 
[w:] 1996: 182 przypis 1).  
 Wypowiadający zdanie z nazwą musi umieć (poproszony o to) podać tę informację, za 
pomocą której identyfikuje obiekt. Oczywiście, część informacji podanych przez mówiącego 
może być mylna, ale znaczna część tych informacji („some reasonable proportion” 1959 [w:] 
1996: 191; Strawson & Lejewski, 1957: 225) musi być prawdziwa. Jeśli wszystkie informacje 
okażą się fałszywe, to mówiący, używając zdania z nazwą, nie odniesie się do nikogo, ponieważ 
                                                 
51  (Costa, 2011). Costa rozwija koncepcję Searle’a, w znacznym stopniu ją modyfikując – dodaje łańcuchy 
przyczynowe prowadzące do obiektu odniesienia spełniającego większą część deskryptywnego opisu.  
52  (Strawson, 1959 [w:] 1996: 181, 190), (Strawson & Lejewski, 1957: 214, 217, 222, 225). 
53  Kripke zwrócił uwagę, że ten wymóg wiedzy, kto mówił, jest niepotrzebnie mocnym wymogiem (1980:  
92-3). Możemy nie wiedzieć, od kogo nauczyliśmy się nazwy (nie pamiętamy bądź mamy błędne przekonanie), a 
mimo tego możemy używać nazwy. 
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presupozycja okaże się fałszywa. Jeśli z kolei okaże się tak, że połowa informacji okaże się 
prawdziwa o jednej osobie, a druga prawdziwa o innej osobie, to bez dodatkowej wskazówki nie 
będzie jasne, o kogo chodzi (1959 [w:] 1996: 192). 
 Kripke zwrócił uwagę (1980: 65) na to, że intuicyjnie wśród tych informacji 
identyfikujących mogą znajdować się zarówno istotne jak i nieistotne, i byłoby rozsądniej 
założyć, że znaczna część istotnych informacji musi być prawdziwa (by informacje nieistotne nie 
„przeważyły” ilościowo istotnych).54  
 Trzeba powiedzieć, że Strawson nie zgadza się z przypisywaniem mu poglądu, by 
odniesienie nazw własnych było semantycznie ustalane poprzez deskrypcje (teza Z1/O1 
deskryptywizmu, 1959 [w:] 1996: 194) – taki wymóg jego zdaniem doprowadzi w ostateczności 
do błędnego koła. Deskrypcje identyfikujące w jego teorii (a raczej w szkicu teorii) nie pełnią 
funkcji semantycznej – nie wyznaczają odniesienia. Użytkownicy języka zakładają nawzajem 
(presuponują), że – skoro używają zdań z nazwą własną – to wiedzą, o kim mówią, a wiedza 
pociąga znajomość faktów. Z powodu tego wymogu wiedzy teoria Strawsona jest przede 
wszystkim narażona na argument epistemiczny, który Kripke formułuje właśnie na przykładzie 
tej teorii (1980: 65-6).  
 Współcześnie wersji teorii Strawsona bronią Jason Stanley (1997, 2002a), Manuel 
Garciá-Carpintero (2000, 2006) oraz Peter Pagin (1992).55 Stanley korzysta z podstawowych 
założeń teorii Strawsona (deskrypcje są presuponowane oraz mogą zawierać wyrażenia 
okazjonalne) i dokłada twierdzenie, że takim wyrażeniem okazjonalnym w składzie deskrypcji 
jest wyrażenie Faktyczny. Garciá-Carpintero natomiast rozwija wersję metalingwistycznej teorii 
odniesienia nazw własnych, w myśl której deskrypcja metalingwistyczna traktowana jest właśnie 
jako presuponowana informacja. Pagin zwraca uwagę, że presuponowanie różnych deskrypcji 
tłumaczy, dlaczego koreferencyjne nazwy nie są zamienialne salva veritate w kontekstach 
nastawień sądzeniowych. 

                                                 
54  Współcześnie Claudio Costa (2011) proponuje wersję „wiązkowej” teorii deskrypcji, która ma na celu 
uwzględnić tylko istotne deskrypcje. Takimi deskrypcjami byłyby deskrypcje określające, skąd obiekt pochodzi 
(lokatywne, na przykład urodzony w Stagirze) oraz opisy znanych dokonań (wielki starożytny filozof). Inne 
deskrypcje mają status mniej istotnych (nauczyciel Aleksandra). 
55   Krytykę poglądu Stanleya można znaleźć w (Everett, 2005), krytykę poglądu Pagina można znaleźć w 
(Båve, 2008). 
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I.2 PRZYCZYNOWE TEORIE I PRÓBA URATOWANIA KLASYCZNEGO ROZUMIENIA 

ZNACZENIA 

W tym rozdziale przedstawimy poglądy zwolenników przyczynowej teorii odniesienia nazw 
własnych, Kripkego i Devitta, oraz omówimy Evansa próbę uratowania klasycznego rozumienia 
znaczenia. 

I.2.1 Kripke 

W latach 60-70-ych powstała nowa teoria odniesienia nazw własnych zapoczątkowana przez 
prace Ruth Barcan Marcus oraz Kietha Donnellana i która po wygłoszeniu w Princeton przez 
Saula Kripkego słynnych wykładów zyskała szerokie uznanie i status „oficjalnej” teorii 
odniesienia nazw. Większa część Nazywania i Konieczności poświęcona jest argumentowaniu 
przeciwko teoriom deskrypcyjnym. Argumentom z Nazywania i Konieczności poświęciłam w 
całości rozdział III niniejszej pracy (w którym skomentowałam również pojęcie sztywnego 
desygnatora), natomiast w obecnym rozdziale przedstawię Kripkego historyczno-przyczynową 
teorię odniesienia. 
 Jak przyznaje Kripke, przedstawiony przez niego pogląd na odniesienie nazw własnych 
stanowi jedynie szkic teorii. Rewolucyjnym pomysłem tego szkicu jest oddzielenie wiedzy 
użytkowników dotyczącej nazw od koniecznego i wystarczającego kryterium ustalania 
odniesienia: o tym, że użytkownik odnosi się do indywiduum, decydują nie posiadane 
informacje, lecz zewnętrzna relacja – łańcuch komunikacyjny – która łączy użytkownika i obiekt 
odniesienia. Skoro tak, to od posiadanych informacji na temat obiektu odniesienia nic nie zależy, 
mogą one być zupełnie fałszywe bądź prawdziwe o kim innym (Kripke, 1980: 95, 106). Łańcuch 
komunikacyjny bierze swój początek w czynności nadawania nazwy, w szeroko rozumianym 
„chrzcie”, podczas którego nadający nazwę ma ostensywny kontakt z nazywanym obiektem, i 
tylko w specyficznych przypadkach nazwa może zostać nadana za pomocą deskrypcji ustalającej 
odniesienie (1980: 96).56 Odniesienie nazwy jest przekazywane w procesie komunikacji od 
jednego uczestnika do drugiego, od ogniwa do ogniwa. Ważnym w procesie nabywania nowej 
nazwy jest zachowanie intencji odniesienia się do tego samego przedmiotu, do którego odnosił 
się ten, od którego ową nazwę nabyto. A zatem nie każde ogniwo w łańcuchu pasuje, lecz tylko 
to, w którym jest zachowane to samo odniesienie (1980: 96). Również, jak wydaje się, ten, kto 
przekazuje nazwę w łańcuchu komunikacyjnym, sam musi mieć intencję odniesienia do denotatu 
nazwy – w przeciwnym wypadku ci, co nabyli nazwę, nie odniosą się do nikogo. Kripke podaje 
przykład nauczyciela na lekcji, który opowiada dzieciom błędne rzeczy o Newtonie, i ponieważ 

                                                 
56  Jako przykłady takiego specyficznego nadawania nazwy poprzez deskrypcje ustalające odniesienie Kripke 
podaje przykłady nazw Neptun, 100° C, 1 metr (Kripke, 1980: 107). 
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ma zamiar odnieść się do niego, jest „dobrym ogniwem” w łańcuchu komunikacyjnym. 
Natomiast gdy nauczyciel chce wpoić dzieciom przekonanie, że był człowiek, który 
przeprowadził kwadraturę koła, i posługuje się imieniem i nazwiskiem swojego sąsiada George 
Smith (bo akurat takie imię i nazwisko przyszło mu do głowy), to nie odnosi się do sąsiada i 
dzieci również nie odnoszą się do niego, mimo że istnieje łańcuch przyczynowy, który łączy ich 
z sąsiadem (1980: 96). A więc samo istnienie łańcucha przyczynowego jest warunkiem 
koniecznym odniesienia, lecz niewystarczającym. 
 Przyczynową teorię Kripkego można sformułować następująco: 
 
przyczynowa teoria odniesienia Kripkego 
 
O1K Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane przez chrzest, który 
 łączy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ nazwę z obiektem odniesienia. 
 
O2K Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy w wyróżnionym świecie w¤w¤ jest 
 ogniwem w takim łańcuchu użyć nazwy, w którego każdym ogniwie zachowany jest 
 zamiar odnoszenia się do tego samego.57 
 
Odmienność denotatów jest warunkiem wystarczającym rozróżnienia nazw między sobą – nazwy 
o tym samym brzmieniu lecz różnych denotatach są uważane przez Kripkego za homonimiczne 
(1980: 8) i kontekst wypowiedzi decyduje, której nazwy użyto (1980: 9). Ale odmienność 
denotatów nie jest warunkiem koniecznym rozróżnienia nazw: nazwy mogą mieć to samo 
brzmienie i ten sam denotat, lecz różnić się łańcuchami komunikacyjnymi, co w ostateczności 
decyduje, że są to różne nazwy.58 Natomiast z koreferencyjnymi nazwami własnymi związane są 
łamigłówki dotyczące intuicyjnie różnej wartości poznawczej sądów wyrażonych przez zdania z 
takimi nazwami i naturalnym sposobem rozwiązania tych łamigłówek na gruncie teorii 
przyczynowej była próba wykorzystania różnicy pomiędzy łańcuchami komunikacyjnymi 
(Devitt, 1974, 1981). Korzystanie z łańcuchów komunikacyjnych w celu tłumaczenia różnicy w 
wartości poznawczej interpretować można jako pozostałość po fregowskim myśleniu o 
znaczeniu: to, co wyznacza odniesienie, jest również tym, co odpowiada za różnicę w wartości 
poznawczej. Gareth Evans będzie próbował zachować to klasyczne rozumienie znaczenia, 
natomiast w innych wersjach teorii przyczynowych (Devitt (późniejszy), Salmon, Soames) 
wartość poznawcza i wyznaczenie odniesienia zostaną ostatecznie oddzielone: za wyznaczenie 
odniesienia będzie odpowiedzialny łańcuch komunikacyjny, natomiast za różnicę w wartości 
poznawczej różny sposób przetwarzania informacji bądź różne procesy pragmatyczne.59 

                                                 
57  Porównaj (Kripke, 1980: 96). 
58  (Kripke, 1980: 8 przypis 9). Kripke zastrzega, że nie upiera się przy tym poglądzie oraz nie zamierza go 
bronić – jedynie skłania się do tego poglądu. 
59  Bardziej radykalnym typem poglądu jest pogląd, zgodnie z którym różnica informacji wiązanej z 
koreferencyjnymi nazwami nie jest przyczyną różnicy w wartości poznawczej. Taki typ poglądu utrzymuje Joseph 
Almog (2006, 2008), który jest zwolennikiem teorii bezpośredniego odniesienia. Dla Fregego zdanie a = b ma 
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I.2.2 Devitt 

Michael Devitt przedstawił najpełniejsze rozwinięcie nowej przyczynowej teorii odniesienia 
(1974, 1980, 1981, 1989, 2008). Lecz jego interpretacja różni się od poglądów Kripkego już na 
poziomie fundamentalnych założeń: swoją wersję przyczynowej teorii Devitt opiera o 
Donnellana (1966) rozróżnienie na referencjalne i atrybutywne użycie deskrypcji, które nie 
zostało uznane przez Kripkego za semantyczne (1977). Dla Devitta inspirującą cechą 
referencjalnego użycia stanowi możliwość odniesienia do indywiduum nawet wtedy, gdy nie 
spełnia ono deskryptywnego opisu – opis w taki sposób w ogóle przestaje odgrywać jakąkolwiek 
rolę w odniesieniu. Jest bardzo podobny fragment w argumentacji Kripkego, a mianowicie 
argument semantyczny, który pokazuje, że możemy się odnieść za pomocą nazw do indywiduum 
nawet wtedy, gdy mamy całkowicie błędne informacje na jego temat. Devitt wiąże argument 
semantyczny z mechanizmem referencjalnego odniesienia: skoro możemy się odnosić za pomocą 
nazw do indywiduów, o których mamy same błędne informacje, to odnosimy się do nich, 
używając nazw referencjalnie. Za pomocą nazw możemy również odnosić się atrybutywnie 
(przykład z Kubą Rozpruwaczem). Skoro tak, to rozróżnienie Donnellana obejmuje nie tylko 
deskrypcje, lecz również nazwy, a przykłady z języka naturalnego pokazują, że da się to 
rozróżnienie rozciągnąć również na wyrażenia okazjonalne oraz demonstratywy (Devitt, 1981: 
45).60 Skoro rozróżnieniem tym są objęte wszystkie wyrażenia jednostkowe, to rozróżnienie to 
jest semantyczne. Nasze wypowiedzi to fizyczne ciągi dźwięków (egzemplarzy wyrażeń); jeśli 
przyjmiemy za Quinem, że nośnikami prawdziwości są wypowiedzi (i założymy 
kompozycjonalność), to uznamy, że tym, co desygnuje, są właśnie egzemplarze wyrażeń 
(wyrażenia w konkretnym użyciu). Z kolei egzemplarze są fizyczną częścią świata i mają swoją 
przyczynę oraz historię powstania – w naturalny sposób rozumowanie to doprowadza do 
sformułowania semantycznego projektu Devitta: obrony przyczynowej teorii odniesienia 
referencjalnych użyć wyrażeń jednostkowych (1989: 211). 
 Mając na wstępie zagwarantowane użycie referencjalne nazw (zagwarantowane 
ponieważ postulowane), które pozwala nie martwić się błędnym deskryptywnym opisem, Devitt 
musi jedynie wytłumaczyć, w jaki sposób nazwy połączone są ze swoim odniesieniem oraz w 
jaki sposób potrafimy się odnosić do rzeczy, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. 
Tłumaczenia tego dostarcza przyczynowa teoria odniesienia: odnosimy się za pomocą użycia 
wyrażenia do przedmiotu w świecie, ponieważ właśnie ów przedmiot był przyczyną powstania 
tego użycia. Ktoś, kto nadawał nazwę przedmiotowi, miał z nim bezpośredni ostensywny 

                                                                                                                                                             
wartość informacyjną z tego powodu, że a i b różnią się sensem (że a i b mają różne sensy, można pokazać, stosując 
kryterium tożsamości sensu). Można (jak Michael Devitt) uważać, że informacja łączona z a i b nie wyznacza 
odniesienia, lecz mimo to jej różnica odpowiada za wartość poznawczą a = b. Natomiast Almog argumentuje, że za 
różnicę w wartości poznawczej w ogóle nie odpowiada żadna kojarzona informacja – w przypadku nazw a i b może 
być dokładnie taka sama, a mimo to zdanie a = b ma inną wartość informacyjną, niż a = a, ponieważ prawdziwość 
a = b wymaga sprawdzenia, że chodzi o ten sam przedmiot. – Jak wydaje się, to co miało zostać wytłumaczone 
(dlaczego zdania a = b wyrażają sądy prawdziwe a posteriori), samo posłużyło za tłumaczenie. 
60  O użyciach atrybutywnych wyrażeń okazjonalnych i demonstratywów patrz (Nunberg, 1993); 
(Bezuidenhout, 1997); (Kijania-Placek, 2012). O atrybutywnych użyciach nazw własnych patrz (Boër, 1978). 
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kontakt (sam przedmiot był przyczyną doznań percepcyjnych), w związku z czym myśli tego 
kogoś o tym przedmiocie są przedmiotowo zależne. Ten stan umysłu jest przyczyną użyć nazwy 
nadanej podczas chrztu.61 Przekazując komuś w łańcuchu komunikacyjnym przy pomocy nazwy 
informacje o przedmiocie, nadawca używa nazwy referencjalnie, z zamiarem odniesienia do tego 
przedmiotu, o którym ma przedmiotowo zależną myśl. Przyczyną powstania użycia nazwy był 
stan umysłu, a stanu umysłu – sam przedmiot, dlatego takie użycie jest zakotwiczone (grounded) 
w przedmiocie. Współrozmówca słyszy użytą nazwę, czyli tym samym użycie nazwy 
przyczynowo wpływa na niego i z kolei przez swoją przyczynową historię powstania prowadzi do 
obiektu odniesienia. Odnosimy się do obiektu, ponieważ jesteśmy powiązani z nim łańcuchem 
przyczynowym. Wszystkie łańcuchy łączące czyjeś poszczególne użycia nazwy z obiektem jej 
odniesienia tworzą sieć przyczynową, która jest znaczeniem nazwy jako typu62 (1974: 188; 1981: 
31). 
 Referencjalne użycie pozwala rozwiązać problem wieloznaczności nazw. Załóżmy, że 
mówię: „Andrzej”. Jest to fizyczny dźwięk, który ma swoją przyczynę powstania. Mam dwóch 
znajomych o takim imieniu. Do kogo się odniosłam – do jednego czy do drugiego? O 
odniesieniu decyduje nie kontekst i nie deskryptywne wskazówki (one mogą zawieść), lecz 
odniesienie mówiącego – użyłam nazwy referencjalnie i odniosłam się do tej osoby, którą 
miałam na myśli (1974: 189; 1981: 35). 
 Posługiwanie się nazwą nie jest konieczne, by przekazać komuś przedmiotowo zależną 
myśl o obiekcie odniesienia – równie dobrze można użyć referencjalnie jakiegokolwiek 
wyrażenia odnoszącego się: używając wyrażenia referencjalnie, chcemy mówić o tym 
przedmiocie, który mamy na myśli, a myśl mamy przecież przedmiotowo zależną (1981: 40, 47, 
57). Również w odróżnieniu od Kripkego wersji teorii przyczynowej wersja Devitta dopuszcza 
ustalenie odniesienia nazwy za pomocą deskrypcji – z zastrzeżeniem, że deskrypcja musi być 
użyta referencjalnie i musi być „zakotwiczona” w obiekcie odniesienia (1981: 40). Devitt 
przytacza następujący przykład: załóżmy, że b chce opowiedzieć komuś po raz pierwszy o 
swoim kocie Nanie. Mówi: Nana jest naszym (jedynym) kotem. Częścią wypowiedzi b były dwa 
użycia wyrażeń odnoszących się („Nana”, „naszym kotem”) i przyczyną powstania obu tych 
użyć (pośrednią) był sam kot. Taka wypowiedź w związku z tym jest wielorako zakotwiczona 
(multiple grounded) w kocie – poprzez użycie nazwy i użycie deskrypcji (1981: 56-7).  
 Ale co wtedy, gdy użycie jest „wielorako zakotwiczone” w różnych obiektach? Załóżmy, 
że b pomylił swojego kota Nanę z kotem sąsiadów i, wskazując na kota sąsiadów, mówi do 
znajomych: To jest Nana. Do kogo się odniósł? Przyczyną powstania egzemplarza zaimka to był 
kot sąsiadów, a przyczyną powstania egzemplarza nazwy Nana był jego własny kot. Tym 
samym użycie wyrażeń jest „zakotwiczone” w obu kotach i b odniósł się do nich obu. 
Rozważmy inny przykład. Załóżmy, że przyjaciele b często dyskutują o Wilhelmie i Karolu 
Liebknechtach, używając w dyskusji wyrażenia Liebknecht. B nie interesuje się historią 

                                                 
61  (Devitt, 1974: 186), (Devitt, 1981: 62, 130, 133). 
62  Przez typ w tym przypadku Devitt rozumie typ semantyczny. Różne jednakowo brzmiące egzemplarze 
nazwy N reprezentują nazwę tego samego typu semantycznego wtedy, gdy odniesieniem tych egzemplarzy jest ten 
sam przedmiot (1981: 10, 78, 136). 
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komunizmu w Niemczech i wyrabia sobie błędne przekonanie, że chodzi o jedną i tę samą 
osobę. Użycia przez b nazwy Liebknecht mają „zakotwiczenie” w obu osobach i tym samym 
częściowo desygnują obie osoby (1981: 142). Ponieważ odniesienie wyrażenia w konkretnym 
użyciu (odniesienie egzemplarza wyrażenia) jest stopniowalne (egzemplarz wyrażenia a 
desygnuje c w stopniu p i desygnuje d w stopniu q), to równie stopniowalnym staje się 
prawdziwość zdań: zdanie, w którym użyto wyrażenia a, jest prawdziwe o c w stopniu p oraz 
prawdziwe o d w stopniu q (1974: 202). Stopniowalność desygnowania pozwala Devittowi 
wytłumaczyć możliwość zmiany odniesienia. Załóżmy, że większość późniejszych użyć nazwy 
Liebknecht przez osobę b będzie „zakotwiczona” w Karolu (staje się on przez to przeważającym 
przyczynowym źródłem użyć nazwy przez b). Występuje regularność używania przez b nazwy 
Liebknecht na oznaczanie Karola i ta regularność postępowania mówiącego może zyskać miano 
konwencji językowej (1981: 80, 85). Na mocy tej konwencji można powiedzieć, że 
konwencjonalnym odniesieniem nazwy Liebknecht w konkretnym użyciu jest Karol, a nie 
Wilhelm. Ten mechanizm zmiany odniesienia pozwala wytłumaczyć kłopotliwy dla teorii 
przyczynowej przykład z Madagaskarem (Evans, 1973 [w:] 1996: 276).63 
 Możliwość zmiany konwencji dotyczącej użyć nazwy w społeczności językowej pozwala 
Devittowi wytłumaczyć przykład Evansa z Ibn Khanem (1973 [w:] 1996: 280).64 Archeologowie 
znajdują na dnie Martwego Morza urnę z manuskryptem zawierającym błyskotliwą rozprawę 
matematyczną. Manuskrypt jest podpisany Ibn Khan. Nikt nie wie, że tak nazywał się naprawdę 
skryba, który przepisał manuskrypt. Nazwa Ibn Khan przyjęła się w matematycznym świecie na 
oznaczenie twórcy dowodów zawartych w manuskrypcie. Intuicyjnie, gdy matematycy 
powiedzą: Jak udowodnił Ibn Khan…, odniosą się do twórcy dowodu, natomiast przyczynowa 
teoria odniesienia powie, że odniosą się do skryby. Wszystkie warunki nałożone przez 
przyczynową teorię są spełnione: skryba, podpisując się, miał przedmiotowo zależną myśl o 
sobie, miał zamiar odnieść się do siebie i wyprodukował konkretny napis Ibn Khan, który jest w 
nim „zakotwiczony”. Matematycy widzieli ten napis (czyli tym samym napis oddziałał na nich 
przyczynowo) i, mając błędne przekonanie, że ten, kto podpisał się Ibn Khan, jest autorem 
dowodu, mają zamiar odnieść się właśnie do tego, do kogo odnosił się autor podpisu (do siebie) 
– tym samym nie ma żadnych powodów, by na gruncie przyczynowej teorii odniesienia negować 
fakt odniesienia do skryby. Devitt, mając do dyspozycji możliwość stopniowania odniesienia, 
interpretuje ten kłopotliwy przykład jako „przechrzczenie” i twierdzi, że matematycy z jednej 
strony mieli zamiar odnosić się do tego, do kogo chciał odnieść się ten, kto wyprodukował napis, 
a z drugiej strony mieli zamiar odnieść się do kogokolwiek, kto jest autorem tego dowodu 
(kogokolwiek, kto jest autorem tego dowodu, nazwijmy „Ibn Khan”). Ten zamiar atrybutywnego 

                                                 
63  Kripke (2013: 136), by wytłumaczyć przykład z Madagaskarem, odwołuje się do rozróżnienia na 
odniesienie mówiącego i odniesienie semantyczne. Jego zdaniem nazwa Madagaskar w pierwszych użyciach przez 
Polo miała odniesienie mówiącego, a nie odniesienie semantyczne. (była używana przez Polo z zamiarem 
odnoszenia się do wyspy, a nie do lądu). Po jakimś czasie praktyka używania nazwy Madagaskar z zamiarem 
odnoszenia się do wyspy stała się na tyle rozpowszechniona, że wyspa zaczęła być odniesieniem semantycznym tej 
nazwy. 
64  Ten zarzut Evans sformułował przeciwko dowolnej wersji teorii przyczynowej, która zakłada, że tym, co 
łączy użycia nazwy z obiektem jej odniesienia, jest komunikacyjny łańcuch przyczynowy. 



I.2 Przyczynowe teorie i próba ratowania klasycznego rozumienia znaczenia 
 

41 
 

odniesienia w ostateczności przeważył odniesienie do skryby, w związku z czym nazwa Ibn 
Khan (a dokładniej jej egzemplarze, które na samym początku faktycznie częściowo 
desygnowały i skrybę, i starożytnego matematyka) po czasie zmieniła swoje odniesienie i 
zaczęła desygnować wyłącznie matematyka (1981: 157-9). 
 Devitta wersję teorii przyczynowej można sformułować następująco: 
 
przyczynowa teoria odniesienia Devitta 
 
O1D Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane przez chrzest, który 

 łączy w jakimś wybranym świecie w¤w¤ nazwę z obiektem odniesienia. 
 

O2D Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy w wybranym świecie w¤w¤ jest 
ogniwem w takim łańcuchu użyć nazwy, w którym każde użycie nazwy jest zakotwiczone 
w obiekcie odniesienia.65 

 
 W Devitta wersji teorii odniesienia można znaleźć miejsce na znaczenie nazw własnych. 
Ani Kripke, ani Devitt nie negują twierdzenia, że nazwy mają znaczenie, które musi być wzięte 
pod uwagę w kontekstach wyrażających nastawienie sądzeniowe: obaj jedynie uważają, że takie 
znaczenie nie jest deskryptywne.66 By wytłumaczyć, na czym polega wartość poznawcza sądów 
identycznościowych wyrażonych przez zdania z koreferencyjnymi nazwami, obaj twierdzą, że 
sposób, w który jest ustalane odniesienie, musi być wzięty pod uwagę. Sposobem ustalania 
odniesienia są łańcuchy przyczynowe albo sieci przyczynowe. Devitt w swoich wcześniejszych 
pracach próbował wytłumaczyć różnicę w wartości poznawczej między zdaniami a = a i a = b 
właśnie jako różnicę między sieciami przyczynowymi, które stanowią znaczenie nazwy jako 
typu (1974: 204; 1981: 153). Znaczenie językowe jest niczym innym jak przyjętą konwencją, 
czyli regularnością postępowania mówiącego (regularnością oznaczania obiektu za pomocą 
dźwięków tego samego typu); w zdaniu a = a jest wykorzystywana jedna i ta sama konwencja 
językowa, a w zdaniu a = b – dwie różne. Skoro tak, to te dwa zdania różnią się znaczeniem, 
które nie jest deskryptywne (1981: 155). Ważną konsekwencją tego poglądu jest to, że 
koreferencyjne nazwy a i b nigdy nie będą synonimiczne, jeśli przez synonimiczność rozumiemy 
identyczność znaczeń. 
 Natomiast później pod wpływem zarzutu Evansa – że obiektywna różnica między 
powiązaniami przyczynowymi nie może tłumaczyć subiektywnych różnic stanów mentalnych 
(1982: 83) – Devitt modyfikuje swoje stanowisko i ostatecznie zrywa z pozostałościami 
klasycznego myślenia o znaczeniu (różny sposób ustalenia odniesienia odpowiada za różnicę w 
wartości poznawczej): za różnice w wartości poznawczej odpowiada nie różnica w sposobie 

                                                 
65  (Devitt, 1981: 26-30, 38, 111, 130-132, 138), (Devitt, 1989: 208, 209, 211). Zaznaczmy, że egzemplarz 
nazwy może być wielorako zakotwiczony, czyli zarówno może być ogniwem w łańcuchu użyć nazwy, jak i w 
łańcuchu referencjalnych użyć jakichkolwiek wyrażeń odnoszących się, które odnoszą się do tego samego obiektu) 
(Devitt, 1981: 40, 47, 57).  
66  (Kripke, 1980: 20-21), (Devitt, 1981: 69, 76, 132), (Devitt, 1989: 211, 215, 227). 
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wyznaczenia odniesienia (różnica między sieciami), tylko sposób przetwarzania danych. Z 
nazwami są związane pliki mentalne, w których mówiący przechowuje informacje (prawdziwe i 
błędne) na temat referenta nazwy wyrażone za pomocą zdań, w których użyta nazwa jest 
„zakotwiczona” w referencie. Rozumienie zdania a = a wymaga korzystania z jednego i tego 
samego pliku mentalnego, podczas gdy rozumienie a = b wymaga korzystania z dwu różnych 
plików (1989: 228). O tym, że pliki mentalne są różne, decyduje albo różnica między obiektami 
odniesienia, albo różnica między typami łańcuchów użyć nazw (w jednym łańcuchu używa się 
wyrażenia a, w innym łańcuchu używa się wyrażenia b), albo (bardzo rzadko) różnica w 
okolicznościach nabywania bądź wypowiedzenia nazw.67 W sytuacji, gdy dowiadujemy się, że 
dwie nazwy są koreferencyjne, nie łączymy dwóch plików mentalnych w jeden, a nową 
informację, która się pojawia, trzymamy w jednym z dwu plików.68 

I.2.3 Evans 

Gareth Evans, będąc pod wrażeniem szkicu przyczynowej teorii przedstawionym przez Kripkego 
i zarzutów stawianych klasycznej teorii znaczenia, próbował ratować klasyczne rozumienie 
znaczenia na własny sposób (1973, 1982). Przede wszystkim skrytykował pomysł Kripkego, że 
tą relacją przyczynową, która gwarantuje odniesienie nazwy, jest łańcuch przyczynowy, który 
bierze początek w czynności nadawania nazwy i łączy użytkownika z obiektem odniesienia. 
Evans argumentował, że ta relacja przyczynowa nie jest właściwa i podał przykłady mające 
pokazać, że łańcuch przyczynowy opisany przez Kripkego nie jest ani konieczny, ani 
wystarczający, by się odnieść, w związku z czym nie odgrywa żadnej znaczącej roli 
semantycznej. Przykłady Evansa pokazujące, że nie trzeba być ogniwem w łańcuchu 
przyczynowym, by się odnieść (czyli że łańcuch przyczynowy nie jest konieczny – przykłady 
nazewnictwa w plemieniu Indian Wagera oraz nazewnictwa ulic w USA, 1973 [w:] 1996: 275), 
nie są tak znane, jak inna pula przykładów pokazujących, że łańcuch przyczynowy nie jest 
wystarczający (chociaż później przykłady te zainspirowały zwolenników deskryptywizmu 
przyczynowego69). Najbardziej znanym przykładem Evansa jest przykład z Madagaskarem 
(łańcuch przyczynowy nie jest wystarczający, by się odnieść): w wyniku pomyłki Marco Polo, 
mimo intencji odniesienia się do tego, o czym mówią tubylcy, nie odnosi się do Afryki lecz do 
wyspy Madagaskar. Innym przykładem jest przykład syna króla Artura, Anira, którego nazwę 
legenda pomyliła z nazwą miejsca pochówku (1973 [w:] 1996: 276). Intuicyjnie, mówiąc „Anir”, 
odnosimy się do syna legendarnego króla – byłoby dziwnym, gdyby teoria odniesienia mówiła 
nam, że tak naprawdę odnosimy się do kurhanu, ponieważ właśnie on został tak nazwany.  

                                                 
67  Devitt podaje przykład prowadzenia podwójnego życia przez kogoś, kto mimo to posługuje się tą samą 
nazwą własną George (1989: 228). Przykład ten cytuję w rozdziale III.2.2e, s. 165. 
68  (Devitt, 1989: 236 przypis 67): „Note that in such cases [łańcuchy różnego typu „zakotwiczone” w tym 
samym obiekcie OP] knowledge of the identity does not lead to amalgamation of files. Thus we process some input 
to our ‘Superman’ file and not our ‘Clark Kent’ file, and vice versa. So the names have different modes of 
presentation […].” 
69  Patrz rozdział I.3.2d. 
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 Załóżmy na chwilę, że [n] jest dźwiękiem, a nazywany [n] jest zwykłym predykatem, pod 
który podpada wiele rzeczy w świecie. Powiedzielibyśmy wtedy, że ląd w Afryce był nazywany 
przez tubylców [madagaskar], a Marco Polo nazwał [madagaskar]-em wyspę oraz 
powiedzielibyśmy, że kurhan pogrzebowy królewskiego syna był nazywany [anir], natomiast 
później [anir]-em zaczęto nazywać samego syna. Evans interpretuje te przykłady zupełnie 
inaczej, a mianowicie wyprowadza wniosek, który odgrywa kluczową rolę w jego teorii 
odniesienia nazw własnych: nazwa własna może zmienić odniesienie (1973 [w:] 1996: 276). O 
tych przykładach można myśleć w taki sposób, że kiedyś nazwą Madagaskar tubylcy nazywali 
kawałek lądu Afryki, ale po pomyłce Polo nazwą Madagaskar zaczęto nazywać wyspę i to nowe 
odniesienie nazwy – ponieważ było bardziej rozpowszechnione – przeważyło stare, dlatego teraz 
odnosimy się do Madagaskaru. Podobnie kiedyś nazwą Anir nazywano kurhan, ale teraz 
nazywamy nią syna Artura, ponieważ nowe odniesienie nazwy przeważyło stare. Załóżmy, że 
hipoteza możliwości zmiany odniesienia przez nazwę jest słuszna. Cóż to znaczy? – Skoro 
możliwość zmiany odniesienia przez nazwę jest wykluczona przez Kripkego wersję 
przyczynowej teorii, to teoria ta wymaga poprawienia w taki sposób, by ową możliwość zmiany 
uwzględnić. 
 By to zrobić, Evans przede wszystkim musiał odpowiedzieć na pytanie, co decyduje o 
zmianie odniesienia nazwy. Typowym przykładem zmiany odniesienia nazwy są przykłady 
błędnej identyfikacji. Rozważmy przykład mieszkańca wioski, Rzepy, który jako młodzieniec 
wyruszył w świat (1973 [w:] 1996: 282). Po wielu latach do wioski przyszedł mężczyzna i 
zamieszkał samotnie na jej skraju. Rówieśnicy Rzepy, którzy go pamiętali, stwierdzili, że 
właśnie powrócił. Młodzi mieszkańcy wioski przyjęli nazwę Rzepa od starszych na oznaczenie 
przybysza.70 Ta historia ma dwa możliwe scenariusze rozwoju. Scenariusz 1: młody Rzepa był 
barwną postacią i młodzi mieszkańcy nasłuchali się od starszych wielu anegdot na jego temat. O 
przybyszu mają niewiele informacji „z pierwszej ręki” i w zasadzie mają mieszany obraz Rzepy, 
złożony po części z informacji o młodzieńcu, a po części z informacji o przybyszu. Lecz 
odniesieniem nazwy Rzepa jest dawny młodzieniec, co potwierdza możliwość powiedzenia Ten 
przybysz jednak nie jest Rzepą w sytuacji, gdyby się okazało, że przybysz faktycznie nie jest 
Rzepą. Scenariusz 2: Mieszkańcy wioski mają mieszany obraz Rzepy. Gdyby nikt się nie 
dowiedział, że przybysz jednak nie jest Rzepą, a starzy mieszkańcy umarli, to społeczność 
wioski nadal by zwała przybysza [žepa] i nazwa Rzepa zmieniłaby odniesienie, ponieważ 

                                                 
70  Podobna historia wydarzyła się naprawdę w XVI wieku w małej baskijskiej wiosce. Dwudziestoczteroletni 
mieszkaniec tej wioski Martin Guerre po oskarżeniu o kradzież ziarna uciekł z wioski, zostawiając żonę z małym 
dzieckiem. Po ośmiu latach do wioski przybył podobny do Guerre’a Arnaud du Tilh. Arnaud podał się za Martina i 
przez trzy lata mieszkał w wiosce (żona Martina urodziła przez ten czas dwójkę dzieci). Wątpliwości mieszkańców, 
a przede wszystkim wuja, który nie chciał dzielić się z nowym Martinem majątkiem, doprowadziły do sądu, który 
miał ustalić prawdziwą tożsamość. Podczas rozprawy Martin zdołał przekonać wszystkich, że jest prawdziwym 
Guerrem: opowiadał anegdoty z życia wioski, miał po swojej stronie siostry Guerra, które rozpoznały w nim brata 
(żona odmówiła zeznań). Sprawa trafiła do sądu wyższej instancji i gdy sąd miał już ostatecznie potwierdzić 
tożsamość, zjawił się prawdziwy Martin Guerre. Arnauda powieszono. Sprawa miała wielki rezonans w ówczesnej 
Francji, a podczas ogłoszenia wyroku na sali sądowej był obecny sam Montaigne, który opisał tę historię w 
Próbach.  
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informacje „z pierwszej ręki” o przybyszu przeważyłyby ilościowo informacje czerpane z 
anegdot o Rzepie. 
 By dalej analizować przykład z Rzepą, musimy wprowadzić specjalne pojęcie, którym 
posługuje się Evans. Donnellan w swoim tekście skierowanym przeciwko teoriom 
deskrypcyjnym zauważa (1970: 356), że semantyczne odniesienie nazwy musi być powiązane 
relacją przyczynową z użyciami nazwy. Evans rozwija tę uwagę i wprowadza pojęcie informacji 
o przedmiocie. Treść czyjegoś przekonania jest informacją o konkretnym przedmiocie, jeśli sam 
ów przedmiot był przyczynowym źródłem powstania tej treści (1982: 105). Treść przekonania 
nie musi być prawdziwa, by być informacją o obiekcie (mogą to być plotki, pomówienia, 
kłamstwa itp., 1982: 385), istotnym jest jedynie, by przyczyną powstania tej treści był sam 
przedmiot. Tak na przykład w historyjce Kripkego z oszustwem Gödla sam Gödel był źródłem 
informacji, że jest autorem dowodu niezupełności arytmetyki (to on nas wszystkich zwiódł), 
więc jest to informacja o nim (1973 [w:] 1996: 278). Pojęcie posiadania informacji pozwala 
wrócić do klasycznego pomysłu Russella, zgodnie z którym, by myśleć o przedmiocie i 
wypowiadać sądy o nim, musimy mieć wiedzę o tym przedmiocie.71 Semantycznym projektem 
Evansa była obrona tego pomysłu (Evans nazywa go Zasadą Russella, 1982: 65). Zdaniem 
Russella możemy znać przedmiot albo przez opis, albo przez bezpośrednie zaznajomienie, 
tertium non datur. Evans, wprowadzając pojęcie posiadania informacji o przedmiocie, która nie 
musi być prawdziwa, znalazł właśnie owo tertium.72 
 Uzbrojeni w pojęcie informacji o obiekcie, wróćmy do analizy przykładów z Rzepą. W 
scenariuszu 1 źródłem większości informacji był nadal prawdziwy Rzepa (on był źródłem 
anegdot o nim samym), więc nazwa Rzepa odnosi się do niego. W scenariuszu 2 źródłem 
większości informacji po pewnym czasie zaczął być przybysz, więc nazwa Rzepa zmieniła swoje 
odniesienie i odnosi się do przybysza. Evans wyprowadza wniosek, że o zmianie odniesienia 
nazwy decyduje to, który obiekt zaczyna być dominującym źródłem informacji. Relacja bycia 
dominującym źródłem informacji jest tą prawdziwą relacją przyczynową, która decyduje o 
odniesieniu nazwy, właśnie ona ma zastąpić łańcuch przyczynowy Kripkego. Powstaje 
natychmiast pytanie: do czego odnosi się nazwa, kiedy nie sposób zdecydować, który obiekt jest 
dominującym źródłem informacji? – Odpowiedź Evansa jest prosta: w takich sytuacjach nazwa 
własna nie odnosi się do niczego.73 
 Decydując się na zmianę relacji przyczynowej, Evans zostawia wymóg Kripkego 
zachowania intencji odniesienia do tego samego obiektu podczas przekazywania nazwy w 
procesie komunikacji od jednego jej uczestnika do drugiego. Zachowanie intencji odniesienia 
jest warunkiem koniecznym, by odnosić się za pomocą nazwy, lecz nie jest wystarczającym – 
oprócz niego musi być spełniony warunek posiadania informacji o denotacie74 (ten warunek z 
kolei sam w sobie również nie jest wystarczający, by się odnieść, 1973 [w:] 1996: 278), dopiero 

                                                 
71  „This is merely to say that we cannot make a judgment or a supposition without knowing what it is that we 
are making our judgment or supposition about” (Russell, 1911: 118). 
72  Swój semantyczny projekt Evans nazwał „non-verificationist defence of Russell’s Principle” (1982: 105). 
73  (Evans,1973 [w:] 1996: 280, przykład Złotowłosej), (Evans, 1982: 374 przykład Jacka Jonesa, 386, 389). 
74  (Evans,1973 [w:] 1996: 277), (Evans, 1982: 145, 305). 
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oba te warunki łącznie stanowią warunek konieczny i wystarczający. Jest to kolejna ważna 
zmiana koncepcji Kripkego: jeśli w momencie nabywania nazwy uczestnik komunikacji b nie 
posiada informacji o obiekcie odniesienia, to b nie rozumie wypowiedzi zawierającej nazwę 
(1982: 305, 307, 403). Nierozumienie oznacza, że b nie zna warunków prawdziwości tej 
wypowiedzi – nie wie, o kogo chodzi (1982: 403). Nieposiadanie tej informacji ma 
konsekwencje, a mianowicie wyklucza b jako dobre ogniwo w łańcuchu komunikacyjnym 
(1982: 387).75   
 Oczywiście, by b mógł posiadać informacje o obiekcie odniesienia, ktoś (mówiący) musi 
tych informacji dostarczyć w momencie przekazania nazwy (1982: 374, 399). Może zrobić to za 
pomocą demonstratywu To jest N – jest to informacja o obiekcie odniesienia, ponieważ został 
wskazany obiekt oraz istnieje praktyka społeczna nazywania go „N” (Evans wymaga, by obiekt 
odniesienia był faktycznie nazywany „N”, 1982: 383). Mówiący może podać deskryptywne 
informacje również poprzez powiedzenie N jest ÁÁ, gdzie deskryptywna informacja ÁÁ nie musi 
być prawdziwa o obiekcie odniesienia (1982: 377, 387 przypis 13). 
 Podsumowując: Evans dokonał zmiany relacji przyczynowej, która jest odpowiedzialna 
za ustalenie odniesienia nazwy własnej (odniesieniem jest przedmiot, który jest dominującym 
źródłem informacji wiązanej z nazwą przez wspólnotę językową) oraz nałożył na moment 
transmisji nazwy w łańcuchu komunikacyjnym dodatkowy warunek przekazania informacji o 
obiekcie odniesienia. Zmiana wymogu spełniania warunku deskryptywnego wiązanego z nazwą 
na wymóg, by warunek deskryptywny był informacją (niekoniecznie prawdziwą) o obiekcie 
odniesienia, pozwoliła Evansowi ratować klasyczne rozumienie znaczenia, które po takiej 
modyfikacji może być przedstawione następująco: 
 
Przyczynowa teoria odniesienia z klasycznym wymogiem znajomości informacji 
 
O1E Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane przez relację bycia 
 dominującym przyczynowym źródłem, która zachodzi miedzy zbiorem informacji 

 związanej z nazwą  a obiektem w jakimś wyróżnionym świecie w¤w¤.76 

                                                 
75  Podobną argumentację można znaleźć w (Glezakos, 2009). 
76  Zauważmy, że jeśli do tezy O1E dodamy parametr czasu, to odniesienie nazwy może się zmieniać ze 
względu na różne parametry czasu w tym samym świecie (będąc w dowolnym czasie jednym i tym samym ze 
względu na możliwe światy). Koncepcja zmiany odniesienia nazwy z uwagi na czas w tym samym świecie 
wyklucza się z rozszerzeniem rozumienia sztywnego desygnatora jako desygnującego to samo z uwagi na dowolny 
czas i świat. Salmon, który (ze względu na zdania takie jak John Locke był prekursorem Kripkego) poruszył 
zagadnienie rozszerzenia pojęcia sztywnej desygnacji w taki sposób, by obejmowało również momenty czasu, 
opowiada się za rozumieniem sztywnej desygnacji jako desygnowania tego samego przedmiotu również z uwagi na 
dowolny czas: „In fact, the name [Saul Kripke, OP] is presently used to denote him with respect to every time, past, 
present, and future. [...] By analogy, just as a proper name or an indexical singular term denotes its actual referent 
with respect to past and future times, a proper name or an indexical singular term, assuming it is rigid at all, also 
denotes its actual referent with respect to every possible world, including those worlds in which the actual referent 
does not exist” (2005: 38). Przeciwko teorii dopuszczającej zmianę odniesienia nazwy z uwagi na czas (o tym, że 
jest to ta sama nazwa, decyduje na gruncie koncepcji Evansa brak świadomej zmiany praktyki językowej użycia 
nazwy wśród członków społeczności komunikacyjnej (bądź chęci rozpoczęcia nowej praktyki), Evans 1973 [w:] 
1996: 281) można konstruować przykłady analogiczne do kripkowskich: intuicyjnie zdanie Stany Zjednoczone 
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O2E Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy w wyróżnionym świecie w¤w¤ jest 
 ogniwem w takim łańcuchu użyć nazwy, w którego każdym ogniwie zachowany jest
 zamiar odnoszenia się do tego samego, oraz gdy zna zbiór informacji, której 
 dominującym przyczynowym źródłem powstania w wyróżnionym świecie w¤w¤ jest obiekt 
 odniesienia. 
 
Klasyczne sformułowanie deskrypcyjnej teorii odniesienia zawierało wymóg spełniania warunku 
deskryptywnego przez przedmiot, który jest odniesieniem nazwy. Znajomość warunku 
deskryptywnego przez użytkownika było wiedzą: ktoś, kto zna nazwę, jest przekonany, że 
semantycznie powiązany z nią (właściwe uzasadnienie) warunek jest spełniony przez denotat 
nazwy (prawda). Ktoś, kto zna nazwę, ma o denotacie nazwy prawdziwe uzasadnione 
przekonanie. Natomiast w przypadku modyfikacji Evansa deskryptywne informacje mogą być 
fałszem o denotacie nazwy i ich znajomość przez użytkownika przestaje być wiedzą.  
 Informacje o przedmiocie składają się na czyjeś przekonanie dotyczące denotatu nazwy i 
mogą być wykorzystane do wytłumaczenia, dlaczego w kontekstach intensjonalnych oraz 
ekstensjonalnych może nie zachodzić substytucja koreferencyjnych nazw. Oczywiście, 
wytłumaczenie takie nie może korzystać ze spełniania informacji przez denotat nazwy, ponieważ 
nie jest ona prawdziwościowo relewantna. By wytłumaczyć brak substytucji koreferencyjnych 
nazw w tych dwóch typach kontekstów, zwolennicy teorii przyczynowych szukają sposobu, w 
jaki informacje o przedmiocie (albo sam plik z informacjami, albo oznakowanie tego pliku) 
mogą mieć wpływ na warunki prawdziwości.77 Trudności ze znalezieniem tego sposobu z jednej 
strony, oraz z drugiej strony tradycyjne zalety deskryptywizmu skłaniają badaczy do prób 
rozwinięcia wersji teorii deskrypcyjnych, które byłyby odporne na zarzuty Kripkego. 
Omówieniom tych teorii poświęcony jest następny rozdział. 

                                                                                                                                                             
(usausa) nie będą Stanami Zjednoczonymi jest fałszywe (przedmiot nie może przestać być w relacji identyczności sam 
ze sobą), natomiast jeśli dopuści się możliwość zmiany odniesienia nazwy, to zdanie takie może być prawdziwe 
(oczywiście musi być to zdanie zbudowane analogicznie do zdań z argumentu modalnego, czyli takie, w którym 
tylko jedno wystąpienie nazwy jest w zasięgu operatora temporalnego, 9x

¡
(x = usa) ^F(x 6= usa)

¢
9x

¡
(x = usa) ^F(x 6= usa)

¢
). Alan Berger 

(2002), który współcześnie podjął próbę rozwinięcia teorii Evansa, wydaje się nie zauważać problemu pogodzenia 
zmiany odniesienia z koncepcją sztywnej desygnacji. We wstępie opisującym jego własny semantyczny projekt 
twierdzi, że zamierza rozwijać „[…] what I call anaphoric theory of reference transmission and reference change for 
directly referential rigid designator terms” (2002: 13). Imogen Dickie, która współcześnie rozwija koncepcję 
Evansa, także mówi o zmianie odniesienia przez nazwę (2011: 74). Ważnym jest zrozumienie, że teza o możliwości 
zmiany odniesienia nazwy z uwagi na czas może być nie do pogodzenia z tezą o sztywnej desygnacji nazw (przy 
rozszerzonym rozumieniu sztywnego desygnatora), i dowolna teoria nazw własnych, która chce utrzymać naraz obie 
tezy, może mieć trudności.  
77  Współcześnie tym, kto rozwija przyczynową teorię Evansa, jest Graeme Forbes. Jego propozycja 
wytłumaczenia braku substytucji koreferencyjnych nazw w kontekstach intensjonalnych jest omówiona w rozdziale 
I.3.2b, a propozycja wytłumaczenia braku substytucji w kontekstach ekstensjonalnych jest omówiona w rozdziale 
IV.I.2c. 
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I.3 WSPÓŁCZESNY DESKRYPTYWIZM  

W rozdziale tym przedstawione zostaną współczesne odmiany deskryptywizmu. Powiedzieliśmy 
wcześniej (Wstęp), że po Kripkego propozycji oddzielenia semantycznego kryterium ustalania 
odniesienia od informacji, która jest znana użytkownikom i wykorzystywana w codziennej 
praktyce językowej, utrzymywać deskryptywizm można na dwa sposoby: 1) sposób klasyczny, 
czyli zakładając klasyczne rozumienie znaczenia oraz 2) sposób nieklasyczny, czyli oddzielając 
semantyczne kryterium ustalania odniesienia od informacji znanej użytkownikom.  
 Współczesnego deskryptywizmu nie dotyczy Kripkego argument modalny, ponieważ 
zgodnie z każdą współczesną odmianą deskryptywizmu nazwy własne są sztywnymi 
desygnatorami (zwolennicy poszczególnych odmian deskryptywizmu podają różne odpowiedzi, 
dlaczego tak jest). Strategią odpowiedzi współczesnych deskryptywistów na argument 
epistemiczny jest podważenie jego zasadności, czyli pokazanie, że deskryptywny warunek 
faktycznie stanowi wiedzę a priori. Natomiast strategią odpowiedzi na argumenty semantyczne 
Kripkego jest albo wykorzystanie tego, że deskryptywizm nie musi być klasyczny (nie musi być 
tak, że semantyczny sposób ustalenia odniesienia jest znany), albo pokazanie, że deskryptywny 
warunek z powodu swojej trywialnej prawdziwości musi być znany każdemu użytkownikowi 
języka, który zna nazwę (taka odpowiedź jest konsekwencją odpowiedzi na argument 
epistemiczny).  
 Zarzuty stawiane wersjom współczesnego deskryptywizmu mają naturę semantyczną – 
pokazują, że deskryptywizm nie jest dobrą teorią semantyczną, ponieważ dla zdań z nazwami 
własnymi daje warunki prawdziwości, które odbiegają od intuicyjnych. Omówimy po kolei 
wszystkie wspomniane wyżej odmiany deskryptywizmu oraz przedstawimy zarzuty wytoczone 
przeciwko tym teoriom. 

I.3.1 Klasyczny deskryptywizm 

Współczesnymi odmianami klasycznego deskryptywizmu jest deskryptywizm usztywniony, 
dwuwymiarowa semantyka Chalmersa oraz semantyka nazw własnych Glüer i Pagina. Ponieważ 
w pierwszych dwóch semantykach odniesienie wyrażeń jest semantycznie wyznaczane ze 
względu na świat ewaluacji i świat kontekstu (który pełni funkcję świata wyróżnionego), 
definicja deskryptywizmu ponownie wymaga rewizji.  
 Rozważmy tezy dotyczące semantycznego ustalania odniesienia po dodaniu do nich 
parametru kontekstu: 
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Z1c Odniesienie nazwy własnej w świecie ww , czasie tt  i kontekście cc  jest semantycznie 
 ustalane poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji 
 określonej ustalającej odniesienie nazwy w świecie ww , czasie tt  i kontekście cc . 
 
O1c Odniesienie nazwy własnej w świecie ww , czasie tt  i kontekście cc  jest semantycznie 
 ustalane poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji 
 określonej ustalającej odniesienie nazwy w wyróżnionym świecie w¤w¤ oraz czasie t

¤t¤, które 
 są światem i czasem kontekstu cc , i kontekście cc . 
 
Dlaczego tezy Z1c i O1c mają właśnie taką postać? Najbardziej klasyczną semantyką, w której 
odniesienie deskrypcji jest ustalane ze względu na kontekst oraz parametry ewaluacji (świat i 
czas), jest semantyka Kaplana. W tej semantyce odniesieniem deskrypcji określonej ɿx:'x:' w 
kontekście cc , świecie ww  i czasie tt  jest przedmiot, który jako jedyny spełnia ze względu na te 
parametry deskryptywny warunek '' (Kaplan, 1989: 545, definicja 6). Jeśli '' nie zawiera 
operatorów NN  (teraz) oraz AA (faktyczny), to dla spełniania formuły '' w modelu będą istotne 
wyłącznie ekstensje predykatów oraz termów występujących w '' (takimi termami mogą być 
inne wyrażenia okazjonalne, na przykład ja, tutaj). Ekstensje predykatów nie są zależne od 
kontekstu (1989: 544, definicja 8(i)). Natomiast jeśli w formule '' występują operator NN  (teraz) 
albo AA (faktyczny), to dla spełniania formuły '' w modelu będą istotne ekstensje predykatów 
odpowiednio w wyróżnionym czasie kontekstu cTcT  albo w wyróżnionym świecie kontekstu cWcW  
(1989: 545, definicja 10(i), (ii)). Bez względu na parametr ewaluacji tt  albo ww  musimy 
sprawdzić, jaka jest ekstensja predykatu w wyróżnionym parametrze cTcT  albo cWcW . Jak mówiliśmy 
wcześniej (Wstęp), istotą odróżnienia deskrypcyjnej teorii odniesienia od deskrypcyjnej teorii 
znaczenia w zakresie semantycznego mechanizmu ustalania odniesienia jest to, że w teorii 
znaczenia odniesieniem nazwy z uwagi na dowolny parametr ewaluacji jest to odniesienie 
deskrypcji ustalającej odniesienie nazwy ze względu na ten parametr ewaluacji. Natomiast w 
deskrypcyjnej teorii odniesienia odniesieniem nazwy ze względu na dowolny parametr ewaluacji 
jest to odniesienie, które ma deskrypcja ze względu na wyróżniony parametr ewaluacji. Jeśli w 
deskrypcji ustalającej odniesienie występują oba operatory NN  (teraz) oraz AA (faktyczny), to tezy 
Z1c i O1c sprowadzają się do tego samego warunku, ponieważ w obu przypadkach sprawdzamy, 
co denotuje deskrypcja w wyróżnionym parametrze hcW ; cTihcW ; cTi.  
 Ta konsekwencja ma znaczenie dla usztywnionego deskryptywizmu, który postuluje, że 
deskrypcja ustalająca odniesienie jest usztywniona za pomocą albo operatora dthat78, albo 
operatora AA (faktyczny).  

                                                 
78  Interpretacja termu poprzedzonego operatorem dthatdthat została zdefiniowanego przez Kaplana jako 
interpretacja tego termu przy parametrach ewaluacji czasu i świata zmienionych na kontekstowe parametry czasu i 
świata (1989: 546, definicja 11). Zwróćmy uwagę, że interpretacja deskrypcji, która zawiera operatory faktyczny i 
teraz, ɿx:AN'x:AN', jest dokładnie taka sama, jak interpretacja termu dthat[dthat[ɿx:']x:'] (porównaj definicje 6 i 10 punkty (i) i 
(ii), 1989: 545). 
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I.3.1a Usztywnione deskrypcje z operatorami faktyczny albo dthat 

Uciążliwość walki Heraklesa z hydrą z Lirnei polegała na tym, że w miejscu jednej ściętej głowy 
natychmiast wyrastały dwie nowe. Uciążliwość walki Scotta Soamesa z deskryptywizmem 
polega na tym, że każdy podany argument blokujący gałąź deskryptywizmu prowokuje pomysły, 
jak ów argument obejść. Najlepszym przykładem tej „walki samotnego herosa i hydry” jest 
współczesny stan debaty nad możliwością utożsamienia znaczenia nazw własnych z 
usztywnionymi deskrypcjami. W odpowiedzi na argument modalny Kripkego zwolennicy 
usztywnionego deskryptywizmu79 podają jako znaczenie nazwy deskrypcję, która jest 
usztywniona za pomocą operatora faktyczny – jedyny taki obiekt, który jest faktycznie ''. 
Deskrypcja taka denotuje obiekt w naszym świecie (który jest światem wyróżnionym) oraz 
denotuje ów obiekt we wszystkich światach możliwych, ponieważ operator faktyczny zmienia 
świat ewaluacji na nasz świat (kontekstowy). Nie jest to jedyny możliwy sposób usztywnienia 
deskrypcji, ponieważ można ją usztywnić również za pomocą kaplanowskiego operatora dthat.80 
Poprzedzenie deskrypcji operatorem dthat powoduje, że wartością semantyczną takiego termu 
jest przedmiot, który jest odniesieniem deskrypcji, w związku z czym można sensownie 
powiedzieć, że może być tak, że przedmiot, który jest dthat '', mógłby nie być ''. Ale w 
odróżnieniu od usztywnienia deskrypcji za pomocą operatora faktycznie usztywnienie deskrypcji 
za pomocą operatora dthat ma olbrzymią cenę. Scott Soames zwraca uwagę, że wersja 
deskryptywizmu, w myśl której nazwy własne są synonimiczne z deskrypcjami usztywnionymi 
za pomocą operatora dthat, niczym nie różniłaby się od poglądu zwolenników bezpośredniego 
odniesienia. Jest tak dlatego, że term, który powstaje w wyniku poprzedzenia deskrypcji tym 
operatorem, odnosi się bezpośrednio (Kaplan, 1970 [w:] 1991: 223; 1989: 521). Deskryptywizm, 
który dopuszczałby bezpośrednie odniesienie, przestałby w sporze o sposób odniesienia nazw 
stanowić stanowisko odmienne do teorii bezpośredniego odniesienia. Oprócz tego, jeśli 
obiektami nastawień sądzeniowych mają być sądy, to deskrypcje poprzedzone operatorem dthat 
będą zamienialne salva veritate w kontekstach intensjonalnych i zalety deskryptywizmu, których 
nie ma teoria bezpośredniego odniesienia, znikają.81 
 Soames podał również argument, dlaczego nazwa własna nie może być uważana za 
synonimiczną z deskrypcją usztywnioną za pomocą operatora faktyczny (2005: 303-4; 2002: 43). 
Rozważmy następującą historyjkę. Jest tak, że Saul Kripke nie jest identyczny z Davidem 
Kaplanem: jesteśmy przekonani, że tak jest, oraz jesteśmy przekonani, że nasz świat – faktyczny 

                                                 
79  (Plantinga, 1978), (Ackerman, 1979), (Searle, 1983), (Stanley, 1997), (Jackson, 1998), (Pettit, 2004), 
(Kallestrup, 2012). Joseph Almog określił pomysł usztywnienia deskrypcji za pomocą operatora faktyczny 
„złodziejstwem semantycznym” (“[...] semantical theft is substituted here for honest metaphysical toil […]”, Almog, 
1986: 224 przypis 12). 
80  Pogląd taki utrzymywał Jackson (1998), ale później wycofał się z niego. 
81  (Soames, 2002: 49-50). Możliwym sposobem uchylenia zarzutu zamienialności w kontekstach 
intensjonalnych deskrypcji poprzedzonych operatorem dthatdthat, jest wykorzystanie semantyki Kaplana, w której termy 
dthat[®]dthat[®] i dthat[¯]dthat[¯] koreferencyjne ze względu na świat kontekstu mogą mieć różny character (1989: 529-30). To 
characteru dotyczą nastawienia epistemiczne i ten właśnie aspekt znaczenia jest odpowiedzialny za wartość 
poznawczą (w związku z czym może być wykorzystany do wytłumaczenia braku substytucji deskrypcji). 
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– jest taki, że Kripke i Kaplan są różnymi osobami. Załóżmy, że nazwy własne są synonimiczne 
z deskrypcjami usztywnionymi za pomocą operatora faktyczny (AA). Niech nazwa Saul Kripke 
będzie synonimiczna z deskrypcją ɿx:A'x:A', a nazwa David Kaplan będzie synonimiczna z 
deskrypcją ɿx:AÃx:AÃ. Rozważmy jakiś świat możliwy, w którym osoba a jest przekonana, tak jak 
my, że Saul Kripke 6=6= David Kaplan, oraz ma przekonane o swoim świecie, że ten świat jest taki, 
że Saul Kripke 6=6= David Kaplan. Powiedzielibyśmy, że mogłoby być tak, że osoba a byłaby 
przekonana, że Saul Kripke 6=6= David Kaplan: 
 
 (1)  §Ba(sk 6= dk)§Ba(sk 6= dk) 
 
Intuicyjnie w świetle tej historyjki zdanie (1) jest prawdziwe. Jeśli nazwa własna byłaby 
synonimiczna z usztywnioną deskrypcją, to po zamianie nazwy na taką deskrypcję przekonanie a 
nie powinno się zmienić: 
 
 (2)  §Ba(§Ba(ɿx:A' 6=x:A' 6= ɿx:AÃ)x:AÃ) 
 
Ale jest tak, że operator faktyczny zmienia możliwy świat ewaluacji na nasz świat i dostajemy 
absurdalną konsekwencję, że częścią przekonania osoby a jest przekonanie o naszym świecie. 
Zdanie (2) jest fałszywe, a skoro tak, to nazwa własna nie może być synonimiczna z 
usztywnioną deskrypcją. 
 Wszędzie dalej będzie mowa o tym argumencie z uwzględnieniem zasięgów deskrypcji. 
Jeśli nazwa jest synonimiczna z deskrypcją i deskrypcję musimy podstawiać do formuł z 
operatorami modalnymi bądź epistemicznymi, to powinniśmy zastosować operator lambda, by 
uniknąć wieloznaczności.82 Mamy następujące możliwości zapisu formalnego (kwadratowe 
nawiasy sygnalizują zasięg epistemicznego operatora BB):83 
 
 (2a) ¸x; y:§Ba

£
(x 6= y)

¤
((2a) ¸x; y:§Ba

£
(x 6= y)

¤
(ɿz:A';z:A'; ɿz:AÃ)z:AÃ) 

 (2b) §¸x; y:Ba

£
(x 6= y)

¤
((2b) §¸x; y:Ba

£
(x 6= y)

¤
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 (2c) §Ba

£
¸x; y:(x 6= y)((2c) §Ba

£
¸x; y:(x 6= y)(ɿz:A';z:A'; ɿz:AÃ)]z:AÃ)] 

 
W zapisie (2a)(2a) i zapisie (2b)(2b) deskrypcje nie są w zasięgu epistemicznego operatora i poprzez taki 
zapis można uniknąć absurdalnej konsekwencji, że częścią przekonania osoby a jest przekonanie 
o naszym świecie. Tym samym zwolennik poglądu utożsamiającego nazwy własne z 
usztywnionymi deskrypcjami ma możliwość powiedzenia, że osoba a ma przekonanie de re, że 
Kripke nie jest Kaplanem. Argument Soamesa dotyczy sytuacji, gdy zapisy (2a)(2a) i (2b)(2b) są 

                                                 
82  (Thomason & Stalnaker, 1968) 
83  Zakładamy, że operator możliwości ma szerszy zasięg, niż operator epistemiczny – nie chodzi nam o 
sytuacje, w których osoba a byłaby przekonana w naszym świecie, że mogłoby być tak w innym świecie, że Saul 

Kripke 6=6= David Kaplan – dlatego pomijamy warianty zapisu, w których operator przekonany ma szeroki zasięg 
względem operatora możliwości.  
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pomijane z powodu trywialności i jedynym zapisem pozostaje zapis (2c)(2c), który jednak 
intuicyjnie nie jest właściwy. Rozważmy przykład obrazujący tę sytuację (który, jak wydaje się, 
lepiej wyraża oryginalną ideę Soamesa). Kolumb nie wiedział, że odkrył Amerykę, ale mógłby 
dowiedzieć się. Rozważmy drugą część tej koniunkcji – mogłoby być tak, że Kolumb 
wiedziałby, że odkrył Amerykę. Dla uproszczenia pomińmy w zapisie formalnym operator czasu 
przeszłego oraz oznaczmy Kolumba przy pomocy stałej indywiduowej cc. Niech nazwa Ameryka 
będzie synonimiczna z usztywnioną deskrypcją część Ziemi, która faktycznie jako jedyna 
znajduje się na zachodniej półkuli, ɿz:AZP (z)z:AZP (z): 
 
 (3a) ¸x:§Wc
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Zapisy (3a)(3a) i (3b)(3b) można pominąć z powodu ich trywialności, ponieważ Kolumb wiedział, o tej 
ziemi, którą odkrył, że ją odkrył. Nie jest to żadna nowa informacja, której mógłby się 
dowiedzieć. Pozostaje jedynie zapis (3c)(3c), by wyrazić, czego dotyczyłaby wiedza Kolumba. W 
zapisie (3c)(3c) operator wiedzy obejmuje deskryptywną treść deskrypcji. W konsekwencji – 
ponieważ w deskrypcji znajduje się operator faktyczny – w sposób nieuzasadniony przypisujemy 
Kolumbowi przekonanie o naszym świecie. Poprzez zapis (3c)(3c) nie da się wyrazić przekonania 
Kolumba o jego świecie faktycznym – czyli przekonania, że odkrył on część Ziemi, która 
faktycznie znajduje się na zachodniej półkuli w jego świecie. Jest tak dlatego, że operator 
faktyczny musiałby wprowadzać dokładnie ten sam świat, który wprowadza operator możliwości, 
ale przy założeniu klasycznej kaplanowskiej semantyki dla tego operatora jest tak jedynie w 
szczególnym przypadku (gdy światem możliwym jest świat kontekstu). 
 Zwróćmy uwagę, że ten argument wytoczony jest przeciwko tezie, że odniesienie nazwy 
jest wyznaczane przy pomocy deskrypcji określonej, w której albo znajduje się operator, który 
zmienia parametr ewaluacji na kontekstowy, albo znajduje się wyrażenie okazjonalne. Tym 
samym godzi również w deskryptywizm demonstratywny (w składzie deskrypcji znajduje się 
wyrażenie okazjonalne ja)84, usztywniony deskryptywizm przyczynowy (w składzie deskrypcji 
mówiącej o łańcuchu przyczynowym znajduje się operator faktyczny)85 oraz w deskryptywizm 
metalingwistyczny (jedyny nosiciel [nazwy] N [w kontekście cc]).86, 87 Argument ten jest bardzo 

                                                 
84  O deskryptywizmie demonstratywnym będzie mowa w rozdziale I.3.2b.  
85  Krytyka tego poglądu znajduje się w (Soames, 2002: 42). Zwolennikiem usztywnionego deskryptywizmu 
przyczynowego jest Philip Pettit (2004). 
86  (Bach, 2002), (Katz, 2001), (Justice, 2001). Deskryptywizm metalingwistyczny (o którym będzie mowa w 
rozdziale I.3.2a) jest bardzo zbliżony do koncepcji traktujących nazwy jako rodzaj wyrażeń okazjonalnych 
(Recanati, 1993; Pelczar & Rainsbury, 1998). W myśl tych koncepcji odniesieniem nazwy N jest obiekt nazwany N 
w kontekście, a konwencja językowa, na mocy której ktoś jest nosicielem nazwy, zmienia się w zależności od 
kontekstu (1998: 295-7). Ale w odróżnieniu od deskryptywizmu metalingwistycznego określenie nazywany [nazwą] 
N [w kontekście cc] nie jest deskrypcją, ani częścią deskrypcji, lecz metajęzykowym wysłowieniem characteru 
nazwy własnej, czyli reguły, która (wzięta łącznie z konkretną konwencją językową dotyczącą nazywania kogoś 
nazwą N) pozwala ustalić odniesienie nazwy w kontekście. Różnica ta jest ważna, ponieważ wpływa na określenie, 
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ważny, ponieważ jego uogólniona wersja pokazuje, że przy założeniu, że z nazwą jest związana 
deskryptywna treść, treść ta musi być wrażliwa na działanie temporalnych, aletycznych i 
epistemicznych operatorów. Ponieważ wszystkie te operatory są klasycznie zdefiniowane 
poprzez kwantyfikację po parametrach ewaluacji, to treść deskryptywna – by być wrażliwą na 
zmianę tych parametrów – nie może zawierać operatorów usztywniających któryś z parametrów 
ewaluacji.  
 Współcześni zwolennicy poglądu utożsamiającego nazwy własne z usztywnionymi 
deskrypcjami próbują obejść zarzut Soamesa na różne sposoby. Tak na przykład Jesper 
Kallestrup (2012) rozważa możliwość skorzystania przez deskryptywistów z propozycji Philippe 
Schlenkera (2003), który zaproponował traktowanie czasowników nazywających nastawienia 
sądzeniowe jako kwantyfikatorów kwantyfikujących po kontekstach dostępnych komuś z uwagi 
na relację przekonania (2003: 48, 73 97, 103). Deskryptywista mógłby skorzystać z takiej 
analizy i potraktować operator „przekonany”, BB, albo jako kwantyfikator, albo jako operator-
„monstrum”, który zmienia świat kontekstu (oraz sam kontekst) na ten, w którym ktoś posiada 
owo przekonanie (Kallestrup, 2012: 9).88 Operator faktyczny, który ma standardową 

                                                                                                                                                             
jakiego rodzaju sąd jest wypowiedziany poprzez zdanie z nazwą. Dla zwolenników deskryptywizmu 
metalingwistycznego taki sąd jest zawsze sądem ogólnym, podczas gdy w teorii Recanatiego jest on sądem pseudo-
jednostkowym. Mimo że koncepcje, które traktują nazwy jako wyrażenia okazjonalne, korzystają z kaplanowskiej 
semantyki dla wyrażeń okazjonalnych, to zarzut Soamesa wydaje się nie dotyczyć tych koncepcji. W myśl tych 
koncepcji wszystkie nazwy własne mają stałą wyrażalną językowo regułę wyznaczania odniesienia (nazywany tą 
nazwą N, Recanati, 1993: 142), która sama w sobie nie jest wystarczająca do ustalania odniesienia nazwy w 
kontekście (Recanati, 1993: 159-60), niemniej jednak może stanowić cześć sądu pseudo-jednostkowego, którego 
dotyczą czyjeś nastawienia sądzeniowe (Recanati & Crimmins, 1995: 189). By wiedzieć, do czego nazwa odnosi się 
w kontekście, trzeba znać stałą językowo wyrażalną regułę wyznaczania odniesienia nazywany tą nazwą N oraz 
wiedzieć, jaka konwencja dotycząca użycia nazw jest użyta w owym kontekście. Natomiast w myśl deskryptywizmu 
metajęzykowego by wiedzieć, do czego odnosi się nazwa użyta w kontekście, trzeba znać deskrypcję określoną, 
której stałą częścią jest predykat nazywany N, natomiast inna językowo wyrażalna część jest kontekstowo zależna 
(ten ostatni wymóg jest potrzebny po to, by deskrypcja była usztywniona). Zarzut Soamesa jest skierowany 
przeciwko usztywnieniu owej części deskrypcji. 
87  Argument Soamesa godzi również, jak wydaje się, w teorię nazw jako predykatów (Burge, Allers, Fara) z 
tego powodu, że istotnym elementem wszystkich wersji tych teorii jest odwołanie się do kontekstu. Zwolennicy 
teorii predykatywnych utrzymują, że nazwy własne są jednoargumentowymi predykatami, i w związku z tym 
twierdzeniem muszą podać wytłumaczenie, w jaki sposób nazwy w podstawowych referencyjnych użyciach nadal 
pozostają predykatami. Przyjmują zgodnie, że nazwy stanowią część wyrażenia złożonego, które ma odniesienie 
jednostkowe. Mimo że poszczególne teorie predykatywne różnią się odpowiedzią, co oprócz nazwy stanowi 
pozostałą część takiego wyrażenia złożonego, to zgodnie przyjmują, że semantyczna wartość tej pozostałej części w 
sposób istotny zależy od kontekstu. Na przykład Burge przyjmuje, że pozostałą część stanowi zaimek that (1973: 
432). Inni przyjmują, że wyrażenie złożone z rodzajnikiem określonym (deskrypcja) posiada odniesienie 
jednostkowe. W takiej deskrypcji przecięcie ekstensji nazwy (predykatu) z kontekstowo domyślną cechą (która 
stanowi inną część deskrypcji) dawałoby singleton (Fara, 2011b: 17 def. RID; Allers, 2006: 16). Zależność 
kontekstowa jest potrzebna, by wyrażenie złożone (którego częścią jest nazwa) desygnowało obiekt sztywno. W 
przypadku czasowników nazywających nastawienia sądzeniowe (takich jak myśli, jest przekonany) Fara pozwala na 
oba zasięgi – wąski i szeroki – wyrażenia złożonego, którego częścią jest nazwa, względem czasowników 
nazywających nastawienia sądzeniowe (2011b: 27). Twierdzenie to jest kłopotliwe z tego powodu, że częścią 
wyrażenia złożonego są cechy zależne kontekstowo, które – jeśli wyrażenie złożone znajduje się w wąskim zasięgu 
względem czyjegoś nastawienia sądzeniowego – będą stanowiły część nastawienia. Zarzut Soamesa pokazuje, że 
taka konsekwencja jest nieintuicyjna. 
88  Podobną uwagę o tym, że operator przekonania zmienia kontekst na ten, w którym ktoś posiada 
przekonanie, można znaleźć u Recanatiego (Recanati & Crimmins, 1995: 189). 
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kaplanowską semantykę, zmieni świat ewaluacji na świat nowego kontekstu wprowadzonego 
przez operator BB – czyli tego, którego częścią jest ów ktoś posiadający przekonanie. Jaka 
interakcja zachodzi między tak zdefiniowanym operatorem BB oraz operatorem możliwości? 
Scott Soames argumentował za tym, że operator faktyczny nie może być skorelowany (co-
indexed) z aletycznym operatorem (nie może być tak, że operator faktyczny wprowadza 
dokładnie ten sam świat, co aletyczny operator, gdy znajduje się w jego zasięgu, oraz świat 
kontekstu, gdy nie znajduje się), ponieważ wtedy deskrypcja faktyczny '' w świecie ww  przestaje 
być sztywnym desygnatorem i wyznacza po prostu kogoś, kto jest '' w świecie ww  (Soames, 2002: 
49). Zdaniem Kallestrupa, deskryptywista, biorąc pod uwagę ten argument, powinien 
zrezygnować ze skorelowania operatorów. Zwraca on uwagę, że zmieniony przez operator BB 
możliwy świat nadal jest światem kontekstowym (operator BB zmienia świat kontekstu cWcW  na 
świat innego kontekstu c0W 0c0W 0), który w dwuwymiarowej semantyce jest rozumiany jako świat, w 

którym znajduje się nadawca kontekstu (świat scenariusza).89 Następnie deskryptywista może 
zastosować standardowe rozwiązanie semantyki dwuwymiarowej, w której nazwy własne i 
nazwy rodzajów naturalnych zachowują się podobnie do wyrażeń okazjonalnych (czyli mają 
zmienną intensję z uwagi na konteksty, ale stałą ze względu na światy kontrfaktyczne): z uwagi 
na inny świat kontekstowy nazwa własna desygnuje co innego, ale pozostaje sztywnym 
desygnatorem ze względu na światy kontrfaktyczne, ponieważ jest synonimiczna z deskrypcją 
usztywnioną ze względu na nowy świat kontekstowy.90 
 Zwróciliśmy uwagę, że zarzut Soamesa dotyczy również usztywnionego deskryptywizmu 
demonstratywnego (znaczeniem nazwy jest deskrypcja dokładnie jeden obiekt taki, który jest 
faktycznym przedmiotem tego pliku mentalnego91). By ten zarzut obejść, Michael Nelson (2002), 
który jest zwolennikiem poglądu utożsamiającego nazwy własne z usztywnionymi deskrypcjami 
mówiącymi o czyimś pliku mentalnym, musi zmodyfikować ten pogląd i pokazać, w jaki sposób 
(przy założeniu synonimiczności nazwy i usztywnionej deskrypcji) mogą różnić się warunki 
prawdziwości zdania z nazwą i zdania z usztywnioną deskrypcją w zasięgu operatora BB. Robi to 
w następujący sposób. Zgodnie z jego propozycją każdemu zdaniu podrzędnemu postaci
_ze n jest G_ze n jest G  odpowiada klasa deskrypcyjnych sądów wyrażonych za pomocą zdania [dokładnie 
jedno takie x: przedmiot (x) pliku mentalnego (y) w świecie w iw i jest GG]. W tym zdaniu zamiast 
nazwy występuje deskrypcja, w której wyrażenia okazjonalne zostały zmienione na zmienne x, y 
i w iw i. Zmienna x jest zmienną związaną przez operator deskrypcji, natomiast zmienna y jest 
zmienną wolną, która przebiega pliki mentalne, które dowolni użytkownicy wiążą z nazwą nn 
(czyli wartością takiej zmiennej przy jakimś wartościowaniu jest czyjś plik mentalny związany z 

                                                 
89  (Kallestrup, 2012: 18-19). Podobny pogląd (ale bez rozwiązania formalnego) można znaleźć w (Carston, 
1999). O dwuwymiarowej semantyce będzie mowa w następnym rozdziale. 
90  Wydaje się, że pogląd ten byłby narażony na zarzut Forbesa wobec semantyki dwuwymiarowej, o którym 
jest mowa w następnym rozdziale I.3.1b, s. 67. Zwolennik semantyki dwuwymiarowej Frank Jackson miał podobny 
pomysł (1998), ale zrezygnował z niego w późniejszych pracach ze względu na Kripkego argument z ignorancji, 
patrz rozdział I.3.2c.  
91  (Nelson, 2002: 415). Jest to usztywniona wersja nieklasycznego deskryptywizmu Forbesa (Rigidified 
Forbesian Descriptivism), patrz rozdział I.3.2b.  



I.3 Współczesny deskryptywizm  
 

54 
 

nazwą nn). Zmienna w iw i natomiast przebiega możliwe światy, w których pliki mentalne są 
związane z nazwą nn (2002: 420). Zdanie Ba(n jest G)Ba(n jest G) jest prawdziwe w świecie ww  oraz 
kontekście cc  (przy określonym wartościowaniu), jeśli do klasy deskrypcyjnych sądów należy sąd 
[dokładnie jedno takie x: podmiot (x) pliku mentalnego (y) w świecie ww  jest G], którego 
elementem składowym jest plik mentalny, z którym osoba a jest w relacji przekonania w świecie 
ww  (2002: 420). Jeśli zdanie Ba(n jest G)Ba(n jest G) znajdzie się w zasięgu operatora możliwości, to ów 
operator będzie wiązał zmienną wiwi, która występuje w deskryptywnym warunku. Natomiast 
operator faktycznie zmiennej w iw i nada konkretną wartość, a mianowicie świat kontekstu. W taki 
sposób warunki prawdziwości formuł Ba(n jest G)Ba(n jest G) oraz Ba(Ba(ɿx:AÃ jest G)x:AÃ jest G) mogą być różne 
przy zachowaniu synonimiczności nazwy i usztywnionej deskrypcji. Konsekwencją takiego 
rozwiązania jest to, że zdania podrzędne _ze n jest G_ze n jest G  oraz _ze m jest G_ze m jest G , gdzie nn i mm są różnymi 
koreferencyjnymi nazwami własnymi, wyznaczą dokładnie taką samą klasę deskrypcyjnych 
sądów, w związku z czym w kontekstach intensjonalnych będzie zachodziła zamiana nn na mm bez 
uszczerbku dla warunków prawdziwości. By tak się nie stało, Nelson zmuszony jest wprowadzić 
obostrzenie i dodać do deskrypcji specjalną cechę: [dokładnie jedno takie x: przedmiot czyjegoś 
(y) mentalnego pliku (x) w świecie ww  spełniającym cechę F wyznaczoną przez kontekst c jest  

GG]. Nie jest jasne, czym miałaby być owa cecha F – Nelson mówi jedynie, że jest ona w dużym 
stopniu zależna od kontekstu.92  
 Scott Soames zwrócił uwagę (2005: 305 przypis 17), że propozycja Nelsona ma 
nieintuicyjną konsekwencję – blokuje substytucję zdań różnych, ale intuicyjnie wyrażających ten 
sam sąd, który jest przedmiotem nastawień sądzeniowych. Zdanie Bill wierzy we wszystko, w co 
wierzy Maria, a Maria wierzy, że S, ale Bill nie wierzy, że S jest intuicyjnie sprzeczne, natomiast 
w myśl rozwiązania Nelsona może być prawdziwe. Jest tak dlatego, że Nelson z jednej strony 
chce dopuścić możliwość posiadania przez różne osoby przekonania o wspólnej treści (content), 
ponieważ inaczej nie byłaby możliwa wspólna wiedza. Skoro tak, to Bill może wierzyć 
dokładnie we wszystko o tej samej treści (content), w co wierzy Maria. Ale z drugiej strony 
semantyka Nelsona traktuje zdania podrzędne typu _ze n jest G_ze n jest G  w sposób jednolity w dowolnej 
sytuacji, w związku z czym jest możliwe, że Maria może być przekonana, że S, a Bill nie, 
ponieważ może wiązać z nazwą występującą w S plik mentalny inny, niż wiąże Maria.  
 Anthony Everett (2005: 120-21) zarzucił Nelsonowi, że jego teoria postuluje dla zdań z 
nazwą warunki prawdziwości odbiegające od intuicyjnych, ponieważ w teorii Nelsona 
odniesienie mówiącego pełni rolę odniesienia semantycznego. Jeśli ktoś błędnie przechowuje 
informacje dotyczące Hegla w pliku mentalnym pod hasłem Arystoteles, to gdy wypowiada 
zdanie Arystoteles był Niemcem, intuicyjnie wypowiada fałsz. Lecz w myśl teorii Nelsona ów 
ktoś mówi prawdę, ponieważ przedmiot, którego dotyczą informacje zgromadzone w pliku 
mentalnym (Hegel), rzeczywiście był Niemcem. 

                                                 
92  (Nelson, 2002: 422): „Exactly what the feature is will vary greatly from context to context.”  
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I.3.1b Nazwy własne w dwuwymiarowej semantyce Chalmersa 

Istota pomysłu 
Dwuwymiarowa semantyka Chalmersa oparta jest na kilku ideach. Pierwszą z nich jest pomysł 
Carnapa (1947) formalnego rozróżnienia znaczenia i ekstensji wyrażenia. Rozważmy dwa 
predykaty: posiadający serce i posiadający nerki. Jest tak, że ci, co posiadają serce, posiadają 
również nerki – ekstensje predykatów są dokładnie takie same, ale czujemy intuicyjnie, że mimo 
to są to różne predykaty. Carnap zaproponował interpretację wyrażenia języka zrelatywizowaną 
do opisów stanów, przez które rozumiał klasy zdań zawierające dla każdego zdania atomowego 
A dokładnie A bądź jego negację, lecz nie jedno i drugie (1947: 9). Predykaty posiadający serce i 
posiadający nerki mają taką samą ekstensję ze względu na wybrany opis stanu (na przykład 
opisujący nasz świat), ale mają różną intensję. Intensją predykatów są własności (1947: 19 def. 
4-15), własności natomiast są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy ekstensje predykatów są 
identyczne w każdym opisie stanu (1947: 10, 18, 19, def. 2-2, 4-11, 4-13). Identyczność w 
każdym opisie stanów oznacza, że prawdziwość zdania o tej identyczności ustalana jest jedynie 
na mocy reguł semantycznych języka bez odwoływania się do pozajęzykowych faktów (1947: 10 
def. 2-1). Dla przykładu zdanie Ci, co mają serce, mają nerki jest prawdziwe, ale nie jest 
analitycznie prawdziwe.93 Skoro tak, to identyczność intensji wyrażeń (zdań, predykatów, 
desygnatorów – czyli identyczność sądów, własności oraz pojęć indywiduowych) może być 
przedstawiona w relatywizacji do opisów stanów (możliwych światów). Dwa wyrażenia mają tę 
samą intensję, jeśli mają tę samą ekstensję we wszystkich opisach stanu.  

Ale w przypadku nazw własnych rozróżnienie na ekstensję i intensję wyrażeń przestaje 
działać. Definicja Carnapa mówi, że dwa desygnatory mają tę samą intensję, jeśli mają tę samą 
ekstensję we wszystkich opisach stanu (1947: 23, definicja 5-2). Argument modalny Kripkego 
pokazuje, że nazwy własne są sztywnymi desygnatorami i w konsekwencji dla dwu dowolnych 
koreferencyjnych nazw własnych jest tak, że są one z konieczności koreferencyjne. Oznacza to, 
że wszystkie koreferencyjne nazwy mają tę samą intensję (na przykład Hesperus, Phosphorus i 
Wenus). Gdyby koreferencyjne nazwy desygnowały ten sam przedmiot we wszystkich opisach 
stanu, to zdania identycznościowe z tymi nazwami byłyby prawdziwe analitycznie i w 
konsekwencji stanowiłyby wiedzę a priori. Ale tak nie jest w przypadku nazw własnych, co 
pokazuje łamigłówka Fregego z Gwiazdą Wieczorną i Gwiazdą Poranną. Dla Carnapa intensja 
nazwy była odpowiednikiem fregowskiego sensu (1947: def. 28-3, 29-2), w związku z czym by 
móc wyrazić w semantyce Carnapa, że nazwy Gwiazda Poranna i Gwiazda Wieczorna mają 
różną intensję (różny sens), musimy przyjąć, że denotacja tych nazw nie jest identyczna we 
wszystkich opisach stanu. Ale ta konsekwencja pomysłu wyrażenia fregowskiego sensu nazw 
jako intensji wyklucza się z tezą o sztywnej desygnacji nazw. W związku z tym – by zachować 
ideę Carnapa, jak rozróżnić znaczenie (sens) i odniesienie – coś należy poprawić. Analityczność 
Carnap powiązał z intensją; więc, by oddać intuicje, że sądy identycznościowe z nazwami 

                                                 
93  W terminologii Carnapa nie jest L-prawdziwe (Carnap, 1947: 10, definicja 2-2). 
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własnymi nie muszą być analityczne, trzeba pokazać, jak koreferencyjne nazwy własne mogą 
różnić się intensją i zostać przy tym sztywnymi desygnatorami.  
 Jedna z możliwości jest pójście w ślady Kaplana semantyki wyrażeń okazjonalnych, w 
której analityczność jest oddzielona od konieczności. Analityczność powiązana jest z 
characterem – ten właśnie aspekt znaczenia odpowiada za to, że zdanie może być analitycznie 
prawdziwe oraz znane a priori (Kaplan, 1989: 539, corollary 3). Drugi aspekt znaczenia – 
wartość semantyczna (content) – odpowiada za to, że sądy są konieczne bądź przygodne. By 
móc rozróżnić analityczność od konieczności formalnie, potrzebne jest, po pierwsze, 
wprowadzenie podwójnych indeksów – kontekstów oraz okoliczności ewaluacji (circumstances 
of evaluation), a po drugie, potrzebna jest różnica między tymi indeksami. Tę różnicę zapewnia 
wymóg, by kontekstami mogły być nie dowolne n-tki uporządkowane złożone z indywiduum, 
czasu, świata i miejsca, a tylko te z nich, w których indywiduum istnieje oraz znajduje się w 
czasie, miejscu i świecie kontekstu (1989: 509). Wtedy zdania takie jak Jestem teraz tutaj, 
Istnieję (ja) są analitycznie prawdziwe, ponieważ są ewaluowane w dowolnym modelu przy 
dowolnym wartościowaniu ze względu na czas i świat kontekstu – czyli ze względu na indeks 
właściwy. Wtedy faktycznie jest tak, że jedynie rozumienie sensu tych zdań wystarczy, by 
wiedzieć, że te zdania – wypowiedziane – nie mogą być fałszywe.94 Natomiast zdania te nie są 
zdaniami koniecznymi – może być tak, że ewaluowane w jakimś modelu przy jakimś 
wartościowaniu będą fałszywe. Jest tak dlatego, że modalny operator kwantyfikuje po 
wszystkich światach możliwych, a nie tylko takich, w których nadawca95 kontekstu istnieje w 
czasie, miejscu i świecie kontekstu.96 Formalnie pierwszy aspekt znaczenia – character – to 
funkcja z kontekstów do drugiego aspektu znaczenia (content), który jest funkcją z okoliczności 
ewaluacji do ekstensji. Czyli, by przypisać wyrażeniu ekstensję, potrzebne są dwie funkcje, co 
czyni semantykę Kaplana semantyką dwuwymiarową.97  
 Z kolei warto zwrócić uwagę na to, jak Kaplana dwuwymiarowa semantyka pozwala 
odróżnić znaczenia wyrażeń Ja, nauczyciel Aleksandra oraz Arystoteles, które mogą mieć to 
samo odniesienie. Załóżmy, że konteksty w tabelkach poniżej różnią się tylko nadawcami: 
 
 
 

                                                 
94  (Kaplan, 1989: 509) „One need only understand the meaning of (6) [I am here now] to know that it cannot 
be uttered falsely.”  
95  Termin „nadawca” jest terminem technicznym i odbiega od potocznego użycia, ponieważ nadawca 
kontekstu nie musi nic mówić, a więc kontekst może nie zawierać wypowiedzi. Kaplan rozróżnia pojęcie 
„wypowiedzenia” (utterance) od technicznego pojęcia „wystąpienia” (occurrence) wyrażenia w kontekście (Kaplan, 
1989: 522). W odróżnieniu od wypowiedzenia wyrażenia wystąpienie wyrażenia w kontekście jest parą 
uporządkowaną, ze względu na którą wyrażeniom okazjonalnym (takim jak ja, tutaj) przypisuje się odniesienie. 
Nadawca kontekstu jest odniesieniem wyrażenia ja w konkretnym wystąpieniu (1989: 505). 
96  Analogiczną konsekwencję mamy dla zdań z operatorami temporalnymi (Kaplan, 1989: 547, uwaga 3). 
97  Funkcja interpretacyjna w semantyce Kaplana przypisuje wyrażeniu ekstensję ze względu na dwa 
parametry, kontekst i świat: hc; wi ! ekstensjahc; wi ! ekstensja . Zgodnie ze standardowym zabiegiem zwanym „shönfinkelizacją” 
funkcję tę przedstawić można jako dwie funkcje: c ! hw ! ekstensjaic ! hw ! ekstensjai. Pierwsza z tych funkcji jest kaplanowskim 
character, a druga to funkcja content. 
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                  Ja                         nauczyciel Aleksandra       Arystoteles 

 Świat ewaluacji  Świat ewaluacji  Świat ewaluacji 
Kontekst w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

<<�, w1 >w1 >   ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,���� 
<<����, w1 >w1 >  ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,���� 
<<�, w1 >w1 >  ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,����  ,���� ,���� ,���� 

 
W przypadku wyrażeń okazjonalnych funkcja character od różnych kontekstów da różne 
wartości (wartości w kolumnach), a funkcja content od różnych światów da to samo odniesienie 
(wartości w rzędach). Tym samym wyrażenia okazjonalne mają zmienną wartość funkcji 
character, ale stałą wartość funkcji content. W przypadku deskrypcji (przynajmniej takich, w 
których nie ma wyrażeń okazjonalnych) funkcja character jest stała (wartości w kolumnach), 
natomiast funkcja content jest zmienna (wartości w rzędach) – w różnych światach kto inny 
może być denotatem deskrypcji. W przypadku nazw własnych jest tak, że zarówno funkcja 
character, jak i funkcja content są stałe. W przypadku zdań za pomocą takich macierzy można 
pokazać, czym analityczność różni się od konieczności. Zdania analityczne są prawdziwe ze 
względu na dowolny kontekst oraz świat ewaluacji tożsamy ze światem kontekstu; zdania 
konieczne są prawdziwe, jeśli ze względu na wybrany kontekst są prawdziwe w każdym świecie 
ewaluacji (wartości w wierszu). Załóżmy, że konteksty w macierzach poniżej różnią się światami 
i nadawcami kontekstów. Z definicji nadawca kontekstu znajduje się w miejscu, czasie i świecie 
kontekstu (Kaplan, 1989: 544 definicja 10). Z tego powodu zdanie Jestem teraz tutaj 
ewaluowane ze względu na dowolne świat i czas ewaluacji tożsame ze światem i czasem 
kontekstu wyrazi sąd prawdziwy. Sąd taki będzie sądem przygodnym, ponieważ może być 
fałszywy ze względu na jakiś świat ewaluacji różny od świata kontekstu (sytuacja taka została 
zobrazowana w tabelce niżej poprzez wystąpienie wartości „F” w obrębie każdego wiersza).  
 
       Jestem teraz tutaj                Usain Bolt to faktycznie najszybszy człowiek globu
  

 Świat ewaluacji   Świat ewaluacji 
Kontekst w1w1 w2w2 w3w3  Kontekst w1w1 w2w2 w3w3 

<<�, w1w1 >> P F P  
<<�, w1w1 >> P P P 

<<�, w2w2 >> F P F  
<<�, w2w2 >> F F F 

<<�, w3w3 >> F P P  
<<�, w3w3 >> F F F 

 
Analityczność jest związana z character, czyli ze zdaniem samym. Zdanie Jestem teraz tutaj jest 
zdaniem, o którym wiemy a priori, że wypowiedziane w dowolnej sytuacji wyrazi sąd, który jest 
prawdziwy ze względu na tę sytuację (prawdziwość takiego sądu jest przygodna). Natomiast 
zdanie Usain Bolt jest faktycznie najszybszym człowiekiem globu wypowiedziane w dowolnej 
sytuacji (kontekście) nie wyrazi za każdym razem sądu prawdziwego (może ze względu na jakiś 
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kontekst, którego świat jest inny niż nasz, wyrazić sąd fałszywy). Tym niemniej zdanie to za 
każdym razem wyrazi sąd konieczny (prawdziwy bądź fałszywy). Od strony formalnej jest tak 
dlatego, że operator Faktycznie zmienia dowolny świat ewaluacji na świat kontekstu (Kaplan, 
1989: 545, definicja 10 (ii)). 
 Ale, jak zauważa sam Kaplan (1989: 562), dwuaspektowość znaczenia oraz 
wprowadzenie dwu funkcji nie pomoże rozróżnić znaczenia koreferencyjnych nazw, w których 
przypadku obie funkcje są dokładnie takie same. Nie da się w związku z tym odróżnić 
analityczności od konieczności: 
 
         Hesperus            Phosphorus  Hesperus to Phosphorus 

 Świat ewaluacji   Świat ewaluacji  Świat ewaluacji 
Kontekst w1w1 w2w2 w3w3   w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

<<�, w1w1 >> ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 
<<�, w2w2 >> ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 
<<�, w3w3 >> ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 
 

Propozycja Chalmersa 
Coś trzeba poprawić: by koreferencyjne nazwy własne mogły różnić się intensją, ale były 
sztywnymi desygnatorami, powinny mieć macierz podobną do tej, jaką mają wyrażenia 
okazjonalne – intensja powinna zmieniać się w zależności od światów kontekstów, lecz być stałą 
ze względu na światy ewaluacji. Jedyną trudność stanowi uzasadnienie, dlaczego intensja nazwy 
miałaby się zmieniać w światach kontekstów i czy ta zmiana faktycznie oddaje nasze intuicje 
modalne. Dwuwymiarowa semantyka Chalmersa uzasadnia tę zmianę w następujący sposób. O 
możliwościach można myśleć na dwa sposoby: 1) nasz świat jest, jaki jest, i myślimy o 
możliwości jako o sytuacji kontrfaktycznej – mogłoby się stać tak-a-tak, chociaż w naszym 
świecie tak się nie stało; 2) myślimy o możliwości w taki sposób, że może się okazać, że to nasz 
świat jest inny, niż myśleliśmy – może być tak, że jest tak-a-tak (możliwość faktyczna). Możemy 
być w jakościowo identycznej sytuacji poznawczej, a jednak może okazać się, że świat jest inny, 
niż myślimy (porównaj Kripke, 1980 [w:] 2001: 144). Takiej możliwości nie możemy 
wykluczyć a priori, co pokazuje, że jest to możliwość epistemiczna.98 Nasz świat to świat, w 
którym jesteśmy, czyli świat podobny do kaplanowskiego świata kontekstu i który Chalmers 
nazywa scenariuszem albo światem scentralizowanym.99 Myślenie kontrfaktyczne to rozważanie 

                                                 
98  (Chalmers, 2002: 145), (2006a: 59). Coś jest epistemicznie możliwe wtedy, gdy nie jest wykluczone a 
priori (2006a: 76), (2004: 219), (2002: 146).  
99  W dwuwymiarowej semantyce Chalmersa scenariusze mogą być rozumiane na dwa sposoby – jako światy 
scentralizowane (2006a: 76, 82; 2006b: 16, 21) albo jako opisy naszego świata, które nie są wykluczone a priori 
(2006a: 76; 2006b: 20). „Świat scentralizowany” to świat z punktu widzenia indywiduum, które znajduje się w tym 
świecie i jakimś konkretnym czasie. Scenariusz rozumiany jako świat scentralizowany jest przedstawiony formalnie 
jako para uporządkowana złożona z pary indywiduum-czas oraz ze świata, <<<<�, tt>>, ww>> (2002: 155; 2006a: 60; 
2006b: 16). Przedstawię poniżej wersję dwuwymiarowej semantyki Chalmersa, w której scenariusze rozumiane są 
jako scentralizowane światy, a światem scenariusza jest świat możliwy metafizycznie (2006a: 85). Ponieważ 
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światów kontrfaktycznych (przedstawionych w macierzy w poziomie), natomiast myślenie o 
możliwościach faktycznych to rozważanie światów epistemicznie możliwych (czyli scenariuszy, 
przedstawionych w macierzy w pionie): 

 Świat kontrfaktyczny 
Scenariusz, świat 

faktyczny 
w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>>    
<<<<�, tt>>, w2w2>>    
<<<<�, tt>>, w3w3>>    

 

Załóżmy, że scenariusz, którego częścią jest świat w1w1, jest epistemiczną możliwością, o której 
myślimy, że zachodzi faktycznie (innymi słowy myślimy, że naszym światem faktycznym jest 

w1w1). W naszym świecie najbardziej widocznym nad ranem ciałem niebieskim jest Wenus (����). 

Wenus (����) jest odniesieniem nazwy Phosphorus ze względu na świat w1w1 oraz ze względu na 

wszystkie światy kontrfaktyczne w stosunku do niego, w2w2 i w3w3. Tym samym względem naszego 

świata nazwa Phosphorus desygnuje sztywno przedmiot����: 

 Phosphorus 

 Świat kontrfaktyczny 
Faktyczny 
scenariusz 

w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>> ���� ���� ���� 

 
Natomiast mogłoby się okazać, że najbardziej widocznym nad ranem ciałem niebieskim jest 
jednak Jowisz, a nie Wenus. Wtedy rozważalibyśmy światy kontrfaktyczne w1w1 i w3w3 z punktu 
widzenia innego scenariusza (na przykład takiego, którego częścią jest świat w2w2), o którym 
myślelibyśmy, że jest faktyczny. W takim scenariuszu, mówiąc „najbardziej widoczne nad 

ranem ciało niebieskie”, mówilibyśmy o Jowiszu (����):100 

 Phosphorus 

 Świat kontrfaktyczny 
Faktyczny 
scenariusz 

w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>> ���� ���� ���� 
<<<<�, tt>>, w2w2>> ���� ���� ���� 

                                                                                                                                                             
„scentralizowanie” scenariusza jest opcjonalne (2006a: 108) i nie jest istotne w kwestii zarzutu postawionego wobec 
semantyki dwuwymiarowej, to za (Chalmers & Rabern, 2014) opuszczę „scentralizowanie” przy przedstawieniu 
zarzutu i będę w macierzach przedstawiała scenariusze jako światy metafizycznie możliwe. 
100  (Chalmers, 2002: 145-6). Porównaj podobny fragment z Nazywania i Konieczności Kripkego (1980:  
103-4). 
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Ponieważ ekstensja w dwuwymiarowej semantyce jest przypisywana wyrażeniu ze względu na 
scenariusz i świat, to pojawia się techniczna możliwość odróżnienia intensji koreferencyjnych 
nazw własnych przy zachowaniu właściwości bycia sztywnym desygnatorem: 
 
         Hesperus            Phosphorus              Hesperus to Phosphorus 

 
Świat 

kontrfaktyczny 
 Świat kontrfaktyczny  Świat kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>> ���� ���� ����  ���� ���� ����  P P P 
<<<<�, tt>>, w2w2>> ���� ���� ����  ���� ���� ����  F F F 

<<<<�, tt>>, w3w3>> ���� ���� ����  ���� ���� ����  P P P 
  
Dwuwymiarowa intensja jest funkcją, która parze uporządkowanej złożonej ze scenariusza i 
świata kontrfaktycznego przypisuje ekstensję.101 Powiedzieliśmy już, że w semantyce Kaplana 
funkcję z kontekstów i światów ewaluacji można przedstawić jako dwie funkcje, character oraz 
content. Natomiast w dwuwymiarowej semantyce Chalmersa nie używa się pojęć character i 
content, lecz oprócz dwuwymiarowej intensji przedstawianej w postaci macierzy mówi się 
dodatkowo o intensji-1 oraz intensji-2. Intensja-1 wyrażeń jest funkcją ze scenariuszy do 
ekstensji (2006b: 16). Może ona być „zrekonstruowana” jako specjalny podzbiór 
dwuwymiarowej intensji: jeśli zbiór argumentów dwuwymiarowej intensji ograniczymy 
wyłącznie do par złożonych ze scenariuszy i światów kontrfaktycznych tożsamych ze światem 
scenariusza, to dostaniemy intensję-1. Ten specjalny podzbiór dwuwymiarowej intensji 
nazywany jest „przekątną” dwuwymiarowej intensji.102 Natomiast intensja-2 jest kaplanowską 
funkcją content, funkcją ze światów kontrfaktycznych do ekstensji (2006a: 62; 2006b: 17; 2013: 
2-3). Poniżej w macierzach intensja-1 (zrekonstruowana jako przekątna) została oznaczona 
kolorem czerwonym: 

 Hesperus                   Phosphorus                     Hesperus to Phosphorus 

 Świat 
kontrfaktyczny 

  
Świat 

kontrfaktyczny 
 Świat kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3   w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>> ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 
<<<<�, tt>>, w2w2>> ���� ���� ����   ���� ���� ����  F F F 

<<<<�, tt>>, w3w3>> ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 
 
 

                                                 
101  (Chalmers, 2006a: 62, 102). Dwuwymiarowa ekstensja wyrażeń jest przedstawiana graficznie jako 
dwuwymiarowa macierz (Chalmers, 2006b: 4; 2013: 2). 
102  (Chalmers, 2006a: 104; 2006b: 17). W późniejszym tekście Chalmers mówi o intensji-1 jako po prostu o 
przekątnej dwuwymiarowej intensji (2014: 211-12). 
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Zdanie Hesperus to Phosphorus ewaluowane z punktu widzenia dowolnego scenariusza wyrazi 
sąd, który jest koniecznie prawdziwy albo koniecznie fałszywy z punktu widzenia tego 
scenariusza. Lecz sąd taki nie jest a priori, ponieważ nie jest konieczny epistemicznie – 
„przekątna” tego sądu (intensja-1) zawiera wartość „fałsz” ze względu na świat scenariusza w2w2 i 
świat kontrfaktyczny w2w2.

103 Natomiast zdanie Hesperus to Hesperus wypowiedziane w 
dowolnym kontekście wyrazi sąd, który jest konieczny oraz a priori: 
 
 Hesperus                            Hesperus to Hesperus 

 Świat kontrfaktyczny    Świat kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3   Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3 

<<<<�, tt>>, w1w1>> ���� ���� ����   <<<<�, tt>>, w1w1>> P P P 
<<<<�, tt>>, w2w2>> ���� ���� ����  <<<<�, tt>>, w2w2>> F P F 

<<<<�, tt>>, w3w3>> ���� ���� ����  <<<<�, tt>>, w3w3>> P P P 
 

Nazwy własne i nazwy rodzajów naturalnych mają macierz podobną do macierzy wyrażeń 
okazjonalnych – mają zmienną intensję-1, ale stałą intensję-2. Sądy identycznościowe z 
koreferencyjnymi nazwami własnymi są konieczne (prawdziwe albo fałszywe), ale nie są a 
priori (2006a: 60-61, 77, 101; 2006b: 18, 19, 27), chociaż mogą być a priori dla kogoś, jeśli 
rozważy się intensję-1 danego zdania z uwagi jedynie na scenariusze, w których nadawcą jest ów 
ktoś.104 
 Projekt Chalmersa jest próbą obrony fregowskiej koncepcji sensu za pomocą semantyki 
dwuwymiarowej. Odpowiednikiem fregowskiego sensu byłaby na gruncie dwuwymiarowej 
semantyki intensja-1 (2002: 135), która (podobnie jak sens) byłaby różna dla różnych 
koreferencyjnych nazw (2006b: 5). Różne osoby mogą wiązać z tą samą nazwą różny sens, 
podobnie intensja-1 nazw może być różna dla różnych osób (2002: 173-4; 2006b: 37). W 
dwuwymiarowej semantyce osoby traktowane są jako elementy epistemicznych scenariuszy, a 
zatem skoro intensja-1 nazw dla różnych osób jest różna (2002: 174; 2006a: 125), to naturalnym 
jest potraktowanie jej jako zmieniającej się w zależności od scenariuszy. Częścią epistemicznego 
scenariusza jest zawsze konkretny nadawca. To nadawca ma nastawienia epistemiczne i te 
nastawienia mogą się zmieniać w zależności od czasu i możliwego świata. Czyli w ostateczności 

                                                 
103  Porównaj (Chalmers, 2006b: 18, 19, 27). Epistemiczna konieczność (konieczność po przekątnej) jest 
rozumiana jako rodzaj aprioryczności (Chalmers, 2006a: 98, 100) i ma swój wyraz w postaci tak zwanej tezy 
zasadniczej (The Core Thesis; 2006a: 64; 2006b: 16 (T5)). Rozumienie epistemicznej konieczności jako formy 
aprioryczności daje możliwość formalnego wyrażenia epistemicznej konieczności i możliwości jako dualnych 
operatorów, patrz (Fritz, 2013: 5, 6 (definicja 1)) oraz (Chalmers & Rabern, 2014: 212). 
104  (Chalmers, 2006a: 97): „[…] Similarly, it is possible that two names for a single individual (‘Bill Smith’ 
and “William Smith”) are used completely interchangeably by one person, so that an utterance of an identity 
statement involving the names expresses a trivial thought. Such an utterance will then be a priori. But there clearly 
may be others for whom a corresponding utterance expresses a nontrivial thought and is a posteriori.” Patrz również 
(2006a: 109). 
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intensja-1 nazwy (odpowiednik fregowskiego sensu) może zmieniać się w zależności od 
scenariuszy.  
 Jeden aspekt znaczenia nazwy (intensja-1) zmienia się w zależności od mówiącego oraz 
okoliczności wypowiedzi. Natomiast drugi aspekt znaczenia nazwy (intensja-2) jest stały 
(2006a: 101). Reprezentacja dwóch aspektów znaczenia deskrypcji określonych jest odwrotna: 
dla deskrypcji intensja-1 jest stała, natomiast intensja-2 jest zmienna (patrz odpowiednie 
macierze wyżej). W związku z tym formalna reprezentacja obu aspektów znaczenia nazwy 
własnej jest inna niż formalna reprezentacja obu aspektów znaczenia deskrypcji określonej, i 
formalnie owe dwuaspektowe znaczenie nazwy nie może być utożsamione z dwuaspektowym 
znaczeniem żadnej deskrypcji. Mimo że dla kogoś epistemiczna intensja-1 nazwy własnej może 
być taka sama jak epistemiczna intensja-1 deskrypcji (na przykład dla Leverriera nazwa Neptun 
ma taką samą wartość epistemiczną co deskrypcja planetą, która zakłóca orbitę Uranu, 2002: 
148) i sąd identycznościowy z tą nazwą i deskrypcją będzie dla tego kogoś przygodnym a priori, 
to dla kogoś innego (na przykład dla żony Levierriera) sąd wyrażony za pomocą tego samego 
zdania może być przygodnym a posteriori – dla niego może być tak, że w języku w ogóle nie 
będzie wyrażenia o tej samej intensji-1 co intensja-1 danej nazwy.105 
 Powiedzieliśmy, że epistemiczny aspekt znaczenia nazw własnych (intensja-1) formalnie 
nie może być utożsamiony z epistemicznym aspektem znaczenia żadnej konkretnej deskrypcji. 
W odróżnieniu od deskrypcji epistemiczny aspekt znaczenia nazwy może być różny dla różnych 
osób (2002: 173-4). Ale nie jest do końca jasne, czy ze względu na jedną osobę (i konkretny 
czas) ów aspekt znaczenia nazwy nie jest taki sam, jak epistemiczny aspekt znaczenia jakiejś 
deskrypcji z uwagi na tę osobę (i czas). Chalmers chce bronić klasycznego rozumienia znaczenia 
nazwy jako związanego z nią kryterium ustalania odniesienia, które użytkownik musi znać, by 
znać nazwę. Owo kryterium mówi o warunku, jaki ma spełniać obiekt, by być odniesieniem 
nazwy.106 Nie jest jasne, czy ów warunek (który dla różnych osób może być różny) musi być 
deskryptywny. Podawane przez Chalmersa przykłady (najbardziej widoczne nad ranem ciało 
niebieskie, autor „Przygód Tomka Sawyera”) pozwalają przypuszczać, że ów warunek jest 
deskryptywny (2002: 145-6).107 Również to, że Chalmers odpowiada na zarzut epistemiczny 

                                                 
105  (Chalmers, 2002: 148; 2006a: 95, 97). (Chalmers, 2006a: 125): „For example, we have seen that the 
epistemic intension of a name can vary from speaker to speaker in ways that the epistemic intension of a description 
does not, so there can be no equivalence in standing meaning between names and descriptions. Even for a single 
speaker, there may be no expression in the language that encapsulates the epistemic intension of the name as used by 
that speaker.” 
106  Porównaj (Chalmers, 2002: 150, 162): „One can naturally think of the intension as supplying criteria for 
determination of extension […]. If we lack the relevant empirical information about the actual world, we might be 
unable to evaluate an expression’s subjunctive intension at a counterfactual world […].” Użytkownik za każdym 
razem, gdy używa nazwy, powinien znać jej wartość epistemiczną, która stanowi kryterium wyznaczenia 
odniesienia nazwy („[...] whenever a subject uses an expression, the expression will be associated with an epistemic 
intension that the subject grasps”, 2002: 148). 
107  (Chalmers, 2002: 145-6): „What about a term such as ‘Hesperus’? Here one can tell a Fregean story in a 
similar way. Let scenario W2 be one on which the brightest object visible in the evening is Jupiter, and where the 
brightest object visible in the morning is Neptune. […] If it turns out that W2 is actual, then it will turn out that 
Hesperus is Jupiter. So when evaluated at W2, the intension of ‘Hesperus’ returns Jupiter.” [podkreślenie OP] 
Porównaj również przykład z nazwą Mark Twain (Chalmers, 2006b: 20): “Correspondingly, it is epistemically 
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wysunięty przez Kripkego w stosunku do deskryptywizmu (2002: 168-70; 2006b: 26) oraz 
podaje rozbudowaną strategię wykorzystania semantyki dwuwymiarowej przez 
deskryptywistów, może stanowić pośrednie dowody wspierające taką interpretację.108 
Spróbujemy w oparciu o te fragmenty zrekonstruować pogląd Chalmersa na nazwy własne. 
Ponieważ w dwuwymiarowej semantyce odniesienie wyrażeń jest semantycznie wyznaczane ze 
względu na świat kontrfaktyczny ww  i scenariusz vv (którego elementem jest możliwy świat w0w0), 
musimy zastosować zrewidowaną definicję deskryptywizmu uwzględniającą scenariusz. Nazwa 
w dwuwymiarowej semantyce jest sztywnym desygnatorem, co oznacza, że ma stałą intensję-2: 
w każdym wierszu macierzy odniesieniem nazwy ze względu na dowolny świat ewaluacji ww  jest 
to odniesienie, które nazwa ma w świecie w0w0 (świecie scenariusza vv), który wobec światów 
kontrfaktycznych w wierszu jest światem wyróżnionym (z tego powodu pogląd ten jest odporny 
na Kripkego argument modalny). Ale w scenariuszu vv odniesieniem nazwy jest odniesienie 
jakiejś deskrypcji o takiej samej wartości intensji-1 ze względu na świat w0w0 (wartość 
epistemiczną nazwy Hesperus w czasie tt  dla osoby �, czyli ze względu na scenariusz vv, którego 
częścią jest świat w0w0, osoba � i czas tt , jest taka sama, jak wartość epistemiczna deskrypcji 
gwiazda wieczorna ze względu na świat w0w0109, co oddawane jest jako ta sama wartość intensji-1 

dla tych wyrażeń ze względu na w0w0). W dwuwymiarowej semantyce nie ma wymogu, by 
deskrypcja, której intensja-1 ma taką samą wartość ze względu na pewien punkt ewaluacji, jak 
wartość intensji-1 nazwy, zawierała operatory faktycznie i teraz (2006a: 91-2 przypis 13; 2006b: 
34). Biorąc pod uwagę powyższe wymogi (sztywność nazwy oraz tożsamość wartości intensji-1 

                                                                                                                                                             
possible that our world is a world w where one person wrote the books such as Tom Sawyer that we associate with 
the name ‘Mark Twain’ […].” Również (Chalmers, 2002: 160):  „I have not argued that names are equivalent to 
descriptions. I do allow, however that a name and a description can have the same sense, at least approximately and 
in some cases, as the case of „Hesperus” suggests.” Wydaje się, że przez „przybliżenie” (approximation) należy 
rozumieć zastrzeżenie, że epistemiczny aspekt dowolnej deskrypcji nie może być utożsamiony z epistemicznym 
aspektem nazwy – można jedynie próbować wysłowić aspekt epistemiczny nazwy, który może pokrywać się z 
aspektami epistemicznymi deskrypcji dla różnych osób w pewnym momencie. 
108  (Chalmers, 2002: 170-1): „Can the epistemic intension of the name in the case above [a name such as 
‘Gödel’] at least be approximated by a linguistic description? […] To answer this question, one needs to consider: 
when speakers use a name such as ‘Gödel’ or ‘Feynman’ […], how do they determine the referent of the name, 
given sufficient information about the world? […] The answer seems clear: she will look to others’ use of the name. 
[…] This suggests if we want to approximate the epistemic intension of the speaker’s use of ‘Feynman’ in a 
description, one might start with something like ‘the person called ‘Feynman’ by those from whom I acquired the 
name’. It certainly seems that if relevant information about other’s uses is specified in an epistemic possibility, then 
this sort of description will usually give the right results. The same goes for the ‘Gödel’ epistemic possibility. […] 
So maybe the description above is at least a good first approximation. […] Perhaps ‘The referent of the relevant 
name used by the person from whom I acquired the antecedent of my current term ‘Gödel’’ would do a better job.” 
Również porównaj podobny przykład (z nazwą Gödel) w (2006b: 26): „Although the primary intension of an 
expression may not be equivalent to that of a description, one can often at least approximately characterize an 
expression’s primary intension using a description. […] And one might roughly characterize the primary intension 
of ‘Gödel’ by saying that it picks out that individual who was called ‘Gödel’ by those from whom the individual at 
the center acquired the name.” 
109  Wartością epistemiczną deskrypcji ze względu na świat w0w0 jest warunek deskryptywny, który w świecie w0w0

jest spełniony przez jakiś przedmiot (przy założeniu, że deskrypcja denotuje ze względu na w0w0). Przedmiot ten może 
być denotatem wielu różnych deskrypcji z uwagi na w

0w0, ale tylko niektóre spośród tych deskrypcji mogą być znane 
jakiejś osobie � w czasie tt (względem scenariusza <<<<�, tt>> , w0w0

>> ). 
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z odniesieniem jakiejś deskrypcji), pierwszą tezę dwuwymiarowej teorii nazw można określić 
jako tezę teorii odniesienia podobną do O1c (z tym że zamiast świata kontekstu, który pełni 
funkcję wyróżnionego świata, mowa jest o scenariuszu). Ponieważ znajomość nazwy przez 
użytkownika języka można oddać jako znajomość jakiejś deskrypcji (deskrypcja taka może być 
różna ze względu na różne scenariusze), to również drugą tezę dwuwymiarowej semantyki 
można określić jako tezę teorii odniesienia (podobną do O2c, Chalmers, 2002: 144, 148). 
Dwuwymiarową semantykę nazw własnych przy takich założeniach można zrekonstruować jako 
teorię odniesienia ujętą w postaci następujących tez:  
 
dwuwymiarowa deskrypcyjna teoria odniesienia 
 
O12D Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i scenariuszu vv jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej ustalającej 
 odniesienie nazwy w scenariuszu vv.110 
 
O22D Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy w każdym scenariuszu, którego 
 jest częścią, zna deskrypcję, która jest deskrypcją ustalającą odniesienie w tym 
 scenariuszu.111 
 
 Nie jest jasne, w jakiej mierze tak zrekonstruowanego deskryptywizmu dotyczy argument 
epistemiczny Kripkego: zgodnie z warunkiem definicji O22D znajomość deskrypcji jest 
wymagana od użytkownika, gdy zna nazwę. W definicji tej nie jest wspomniany czas, który 
również jest elementem scenariusza. Zwracaliśmy uwagę we Wstępie, że czyjaś wiedza może 
zmieniać się w czasie, i zobaczymy przy omówieniu argumentu epistemicznego (rozdział 

                                                 
110  (Chalmers, 2002: 161, 162). Można nie zgodzić się z taką próbą rekonstrukcji tezy dwuwymiarowej 
semantyki o ustalaniu odniesienia nazwy z uwagi na niejasną wypowiedź Chalmersa, w której odwołuje się on do 
chrztu (2002: 171): „But a descriptivist can reply that this is merely a recursive situation, not a circular one, and that 
the process will always eventually be grounded in a use of the name whose associated description does not involve 
‘reference’ at all, such as an initial baptism.”  [podkreślenie OP] Nie jest jasne z tej wypowiedzi, o jakiego rodzaju 
deskrypcję chodzi oraz jaką rolę odgrywa chrzest w ustalaniu odniesienia (porównaj również (Chalmers, 2006b: 
20)). Można odrzucić tezę O12D i przyjąć, że na gruncie dwuwymiarowej teorii odniesienia odniesienie nazwy jest 
ustalane przez chrzest (teza O1K teorii Kripkego). W takim wypadku dwuwymiarowa semantyka będzie odmianą 
deskryptywizmu nieklasycznego (w zakresie sposobu odniesienia nazw). Będę argumentowała dalej, że różnica ta 
jest bez znaczenia w kwestii zarzutu wysuniętego w stosunku do tej semantyki, który dotyczy warunków 
prawdziwości zdań z nazwami własnymi. 
111  W kwestii związanych z nazwą deskrypcji porównaj cytowane wyżej (przypis 107) przykłady z nazwą 
Hesperus i Mark Twain. W kwestii znajomości kryterium ustalania odniesienia porównaj (Chalmers, 2002: 171): 
„The epistemic intension of a name […] reflects a rational ability to determine a specific individual in a given 
epistemic possibility.” [podkreślenie OP]. W kwestii wymogu znajomości kryterium ustalania odniesienia w każdym 
scenariuszu porównaj (2002: 144): „[…] for any  [podkreślenie OP] scenario, given the sufficient information about 
that scenario, the subject will be in a position to determine what the extension of the expression will be if that 
scenario is actual”; (2002: 148): „[…] whenever a subject uses an expression, the expression will be associated with 
an epistemic intension that the subject grasps.” [podkreślenie OP]; (2002: 162): „If we lack relevant empirical 
information about the actual world, we might be unable to evaluate an expression’s subjunctive intension at a 
counterfactual world […].” 
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III.2.2), że ta zmiana ma duże znaczenie dla argumentu. Kwestii, w jakiej mierze 
dwuwymiarowej semantyki dotyczy argument epistemiczny, jeśli uwzględni się czas 
scenariusza, nie będziemy rozstrzygać. Zwrócimy natomiast uwagę na Chalmersa strategię 
obrony przed zarzutem epistemicznym. Powiedzieliśmy, że dwuaspektowe znaczenie nazwy nie 
może być utożsamione z dwuaspektowym znaczeniem żadnej deskrypcji (intensje-2 nazw i 
deskrypcji są różne), natomiast z odpowiedzi Chalmersa na zarzut epistemiczny staje się jasne, 
że musi przyjąć, że nazwa nie ma dokładnie tej samej wartości poznawczej, co deskrypcja. Od 
strony formalnej ta sama wartość poznawcza wyrażeń oznaczałaby, że intensje-1 tych wyrażeń 
są identyczne, czyli we wszystkich parametrach ewaluacji, w których światy kontrfaktyczne są 
tożsame ze światami scenariuszy (wszędzie po przekątnej macierzy) nazwa miałaby dokładnie to 
samo odniesienie, które ma deskrypcja ze względu na te parametry. Chalmers próbuje bronić się 
przed argumentem epistemicznym (2002: 168-70; 2006b: 26) przy pomocy definicji 
konieczności epistemicznej, która rozumiana jest jako forma aprioryczności. Epistemiczna 
konieczność jest zdefiniowana w tej semantyce jako prawda we wszystkich parametrach 
ewaluacji hv; wihv; wi, w których świat kontrfaktyczny jest tożsamy ze światem scenariusza. By 
pokazać, że nazwy własne nie są synonimiczne z deskrypcjami określonymi, Kripke wskazał 
możliwą sytuację, świat kontrfaktyczny, w którym odniesienia tych wyrażeń nie są tożsame. Sąd 
wyrażony poprzez zdanie identycznościowe z nazwą i deskrypcją jest fałszywy ze względu na tę 
sytuację, w związku z czym nie jest konieczny. Chalmers, by pokazać, że sąd wyrażony przez 
zdanie identycznościowe z nazwą i deskrypcją nie jest epistemicznie konieczny, mówi o 
możliwej epistemicznie dostępnej sytuacji (możliwym scenariuszu), w której zdanie 
identycznościowe z nazwą i deskrypcją wyrażałoby fałszywy sąd. Mogłoby okazać się, że Gödel 
rzeczywiście nie jest autorem dowodu niezupełności arytmetyki. Możliwość taka nie jest a priori 
wykluczona, a skoro tak, to jest epistemicznie możliwa (2006a: 107). Fałszywość sądu ze 
względu na taki możliwy scenariusz oznacza, że sąd wyrażony przez zdanie identycznościowe z 
nazwą i deskrypcją nie jest epistemicznie konieczny, czyli nie jest prawdziwy a priori.112 Skoro 
zdanie z nazwą i deskrypcją jest fałszywe ze względu na taki możliwy epistemiczny scenariusz, 
intensja-1 nazwy musi być inna niż intensja-1 deskrypcji. By to było możliwe, z nazwą nie może 
być związana ta sama deskrypcja we wszystkich możliwych scenariuszach epistemicznych. Tym 
samym, by uniknąć argumentu epistemicznego, nazwa w tej semantyce musi ze względu na 
scenariusze mieć wartość epistemiczną (aspekt znaczenia wyrażony przez intensję-1) inną niż 
wartość epistemiczna jakiejkolwiek deskrypcji. 
 Ale w tezie O22D mowa jest o znajomości deskrypcji związanej z nazwą, która ustala 
odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym parametrze, scenariuszu vv. Wiedza, która jest 

                                                 
112  (Chalmers, 2002: 169): „We want to show that for a given name N and description D, ‘N is D’ is not a 
priori. To do this, we consider a specific epistemically possible scenario W. We then reflect on a question such as 
the following: ‘if W turns out to be actual, will it turn out that N is D?’ And we find that the answer is no. If so, the 
epistemic intension of ‘N is D’ is false in W. So ‘N is D’ is not a priori. […] When we consider that world as an 
epistemic possibility, it reveals itself as an instance of the epistemic possibility that Gödel did not discover 
incompleteness. That is, we find that the epistemic intension of ‘Gödel’ does not pick out the prover in this world; it 
picks out the publisher. If so, the epistemic intensions of ‘Gödel’ and of ‘the man who discovered the 
incompleteness of arithmetic’ are distinct.” 
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wymagana przez deskrypcyjną teorię odniesienia, dotyczy deskrypcji, której wybór zależy od 
wyróżnionego parametru (patrz Wstęp). Ten wymóg znajomości deskrypcji, która jest 
wyróżniona z uwagi na jakiś parametr (ponieważ z uwagi na ten parametr pełni rolę deskrypcji 
ustalającej odniesienie), nie obejmuje możliwe sytuacje, w których deskrypcja ta traci status 
deskrypcji ustalającej odniesienie. Właśnie o takiej wiedzy wymaganej przez teorię odniesienia 
(o wymogu znajomości deskrypcji, która jest wyróżniona, ponieważ z uwagi na pewien parametr 
pełni funkcję deskrypcji ustalającej odniesienie) Kripke mówi, że jest priori: z tezy O2 wynikają  
tezy (5)(5) i (50)(50) z listy tez, przez które Kripke zdefiniował deskryptywizm (Kripke, 1980: 73). W 
tezie O12D mówi się o tym, że odniesieniem nazwy z uwagi na możliwe światy jest odniesienie 
jakiejś deskrypcji ɿx:'x:'  ze względu na scenariusz vv. Ze względu na inny scenariusz v0v0 
odniesieniem nazwy z uwagi na możliwe światy może być odniesienie innej deskrypcji ɿx:Ãx:Ã. 
Tym samym w zależności od scenariusza zmienia się deskrypcja, którą użytkownik musi znać, 
by znać nazwę. Natomiast wymóg znajomości jednej i tej samej deskrypcji w dowolnym 
scenariuszu, o którym mówi Chalmers w swojej odpowiedzi na argument epistemiczny, jest 
wymogiem wiedzy, który zawierałaby dwuwymiarowa teoria znaczenia Z22D: Użytkownik zna 
nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję ustalającą odniesienie nazwy w świecie ww  
i scenariuszu vv. Ponieważ świat kontrfaktyczny ww  i świat scenariusza w0w0 są dowolne, od 
użytkownika wymagana jest znajomość tej samej deskrypcji między innymi we wszystkich 
parametrach, w których świat kontrfaktyczny jest tożsamy ze światem scenariusza (czyli 
wszędzie po przekątnej macierzy). Tym samym Chalmers odpowiada na argument epistemiczny 
w stosunku do deskrypcyjnej teorii znaczenia, a nie teorii odniesienia. Jeśli ma rację, to być 
może epistemiczny wariant historyjki z Gödlem pokazuje, że dwuwymiarowa teoria znaczenia 
nazw własnych z wymogiem wiedzy sformułowanym w postaci tezy Z22D jest nie do 
utrzymania. Natomiast z tej historyjki nie wynika nic na temat dwuwymiarowej teorii 
odniesienia z wymogiem wiedzy O22D, który semantyka Chalmersa wydaje się zawierać. Nawet 
jeśli deskryptywna treść nazwy nie może być wysłowiona za pomocą pojedynczej deskrypcji, to 
z uwagi na jakiś epistemiczny scenariusz uznany za aktualny, w którym znajduje się użytkownik, 
zdanie Jeśli ɿx:'x:'  istnieje, to ɿx:' = nx:' = n będzie na mocy warunku O22D znane użytkownikowi, o 
ile zna on nazwę. Kripkego zarzut epistemiczny to twierdzenie, że taka wiedza jest wiedzą a 
priori. 
 Należy zaznaczyć, że we wszystkich fragmentach, w których mowa jest o Kripkego 
argumencie semantycznym (można nie wiązać z nazwą żadnej deskrypcji, a mimo to posługiwać 
się nazwą), Chalmers wycofuje się z twierdzenia, że użytkownicy łączą z nazwą deskryptywne 
kryterium ustalania odniesienia.113 W świetle tych wypowiedzi Chalmersa nazywanie 

                                                 
113  (Chalmers, 2002: 169): „And the intesional framework is not even committed to the idea that the intensions 
associated with a name correspond to explicit beliefs of the speaker.” Porównaj również (Chalmers, 2006b: 35): 
„But speakers need not have believes about these uniqueness properties (expressible in the form ‘N is ÁÁ’). Epistemic 
two-dimensionalism simply requires that speakers have a conditional ability to determine the referent of N (or better, 
to determine the truth-value of claims using N), given relevant information about the character of the actual world 
and given idealized rational reflection. This conditional ability need not be grounded in the possession of identifying 
knowledge” (podobną uwagę można znaleźć również w (Chalmers, 2004: 222 przypis 12) oraz w (Chalmers, 2002: 
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dwuwymiarowej semantyki teorią deskrypcyjną traci uzasadnienie. Jednak konsekwencja 
rezygnacji z deskrypcyjnego kryterium ustalania odniesienia jest taka, że pojęcie intensji 
epistemicznej rozumianej w sposób inny niż deskrypcyjny, staje się mgliste.114 
 

Problem Zagnieżdżenia 
Wobec dwuwymiarowej semantyki wysunięto różne zarzuty,115 ale warto zwrócić uwagę na 
zarzut dotyczący nazw własnych postawiony przez Graeme’a Forbesa (2011): w 
dwuwymiarowej semantyce możliwe są nieintuicyjne odczytania zdań z nazwami własnymi w 
zasięgu zarówno operatora modalnego, jak i epistemicznego (czyli znajdujących się w tak 
zwanych kontekstach mieszanych). Po raz pierwszy na problem dwuwymiarowej semantyki z 
kontekstami mieszanymi zwrócił uwagę Scott Soames (2005: 272-5)116 i ta uwaga znalazła 
później swoje rozwinięcie. Josh Dever (2007), a za nim Graeme Forbes (2011) sformułowali 
zarzut przeciwko semantyce dwuwymiarowej, który nosi nazwę Problem Zagnieżdżenia (Nesting 
Problem). Ten zarzut opiera się na dwóch przesłankach i najbardziej klarownie został 
przedstawiony w (Fritz, 2013: 1763-4). Oznaczmy przez „AA ” operator a priori, czyli operator 
konieczności epistemicznej. Formuła AÁAÁ jest spełniona w modelu ze względu na parametr 
ewaluacji hv; wihv; wi, gdzie vv jest dowolnym scenariuszem (rozumianym tu za (Chalmers & Rabern, 
2014) dla uproszczenia jako świat metafizyczny bez scentralizowania), a ww  jest dowolnym 
światem możliwym, wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego scenariusza v0v0 model spełnia 
formułę ÁÁ ze względu na parametr ewaluacji hv 0; v 0ihv 0; v 0i.117 Z uwagi na taką definicję następująca 
przesłanka jest prawdziwa w dwuwymiarowej semantyce:  

                                                                                                                                                             
143)). Z drugiej strony w tym samym tekście (2006b) Chalmers zaznacza, że owa możliwość ustalenia, co jest 
odniesieniem wyrażenia, zależy od posiadania wystarczającej informacji o świecie (2006b: 25). 
114  Porównaj Schroeter (2012: 2.3.3): „But it also possible that some epistemic intensions will reflect highly 
abstract, heterogeneous, unstable, and idiosyncratic aspects of a speaker’s understanding at a given time.” 
115  Najbardziej rozbudowaną jest Soamesa krytyka semantyki dwuwymiarowej (Soames, 2005).  
116  W dwuwymiarowej semantyce deskrypcja jedyny taki '' ma taką samą intensję-1, jak usztywniona 
deskrypcja jedyny taki faktyczny '' – deskrypcje desygnują bądź nie w dokładnie tych samych światach kontekstu. 
Jeśli operatory epistemiczne, na przykład „przekonany” (BB), mają działać na intensji-1, to dla dowolnej osoby a jest 
tak, że intensja-1 zdania ((ɿx:'=x:'= ɿx:AÃ)x:AÃ) jest taka sama, jak intensja-1 zdania ((ɿx:'=x:'= ɿx:Ã)x:Ã). Skoro tak, to  
Ba(Ba(ɿx:A' =x:A' = ɿx:AÃ)x:AÃ) $$ Ba(Ba(ɿx:'=x:'= ɿx:Ã)x:Ã), czyli oba zdania z operatorem „przekonany” mają tę samą intensję-2. 
Skoro tak, to zamiana jednego zdania na drugie w zasięgu aletycznego operatora nie powinna zmieniać wartości 
logicznej. Ale tak nie jest, por.: 
 (1 ) Jest koniecznym, że [jeśli ((ɿx:A' =x:A' = ɿx:AÃ)x:AÃ) i Alfred jest przekonany, że ((ɿx:A' =x:A' = ɿx:AÃ)x:AÃ), to Alfred 
 ma prawdziwe przekonanie] 
 (2) Jest koniecznym, że [jeśli ((ɿx:A' =x:A' = ɿx:AÃ)x:AÃ) i Alfred jest przekonany, że ((ɿx:'=x:'= ɿx:Ã)x:Ã), to Alfred ma 
 prawdziwe przekonanie] 
Zdanie (2) może być fałszywe, natomiast w myśl semantyki dwuwymiarowej musi być prawdziwe (Soames, 2005: 
272-5). Zarzutu tego nie da się wysunąć przeciwko obecnej wersji dwuwymiarowej semantyki Chalmersa, w której 
formalne odpowiedniki czasowników nazywających nastawienia sądzeniowe są określone dla pary uporządkowanej, 
której pierwszym członem jest sąd (czyli cała macierz dwuwymiarowa), a drugim jest intensja-2 (2014: 217). 
117  (Chalmers & Rabern, 2014: 212 def. ¥¥). By uniknąć kolizji oznaczeń (Chalmers i Rabern oznaczają 
symbolem „¥¥” dwa operatory a priori zdefiniowane w różny sposób) na oznaczenie operatora w powyższej 
definicji przyjmujemy symbol „AA” za (Fritz, 2013). Takie rozumienie konieczności epistemicznej Chalmers 
postulował przed rokiem 2011. Zauważmy, że definicja ta jest wysłowieniem kaplanowskiej definicji prawdy w 
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 (1) Ap ! ¤Ap(1) Ap ! ¤Ap 
Przesłanka ta mówi, że jeśli coś jest prawdą a priori, to z konieczności jest prawdą a priori. 
Rozważmy przykład zdania apriorycznego przygodnego. Niech p oznacza Juliusz jest wynalazcą 
suwaka.118 W dwuwymiarowej semantyce Chalmersa poprzednik implikacji jest prawdziwy ze 
względu na wszystkie pary hv; vihv; vi dla dowolnego scenariusza vv. Następnik implikacji również jest 
prawdziwy, ponieważ operator AA zmieni świat kontrfaktyczny na świat scenariusza. Zwróćmy 
uwagę, że w semantyce Kaplana zdanie prawdziwe we wszystkich kontekstach (takie jak Jestem 
teraz tutaj, które jest analitycznie prawdziwe) może nie wyrażać koniecznego sądu. Rozważmy 
następującą przesłankę (2): 
 (2) ¤(Ap ! p)(2) ¤(Ap ! p) 
Przesłanka ta mówi, że jest konieczne, że jeżeli coś jest prawdziwe a priori, to jest prawdziwe. 
Jeśli połączymy przesłanki (1) i (2), to z uwagi na zasadę dystrybucji ¤¤ dostaniemy wniosek (3): 
 (3) Ap ! ¤p(3) Ap ! ¤p 
Wniosek ten jest kontrowersyjny, ponieważ mówi, że jeśli cokolwiek jest prawdziwe a priori, to 
tak musi być z konieczności. Oznacza to między innymi, że jeśli jestem teraz tutaj, to jest 
konieczne, że jestem teraz tutaj. Możliwość przeprowadzenia takiego wnioskowania pokazuje, 
że zdefiniowanie możliwości i konieczności epistemicznej jako czysto epistemicznych 
operatorów (czyli kwantyfikujących po intensji-1 bez żadnych wymogów nałożonych na 
intensję-2) prowadzi do problematycznych wniosków. Peter Fritz, który przedstawił logikę dla 
semantyki dwuwymiarowej, wolał zachować definicję możliwości i konieczności epistemicznej 
jako czystych operatorów epistemicznych (Fritz, 2013: 1757, 1758). Pokazał on, że przesłanka 
(2) może być fałszywa, w związku z czym całe rozumowanie (1)-(3) jest zablokowane (2013: 
1764). Jednak fałszywość (2) wydaje się bardzo kontrowersyjna, ponieważ oznacza, że możliwa 
jest sytuacja, w której jest tak, że chociaż p jest prawdziwe a priori, jest tak, że nie p (Fritz, 
2013: 1764).  
 David Chalmers i Brian Rabern (2014) woleli zachować prawdziwość (2) i przyjęli inną 
strategię odpowiedzi na Problem Zagnieżdżenia. By nie dopuścić kontrprzykładu (sytuacji, która 
czyni (2) fałszywą, czyli punktu ewaluacji, ze względu na który zdanie Juliusz jest wynalazcą 
suwaka jest prawdą a priori, mimo że jest fałszywe), autorzy poprawiają definicję operatora 
konieczności epistemicznej (a priori prawdziwe) w taki sposób, że oprócz warunku spełniania 
formuły ÁÁ we wszystkich parach hv 0; v 0ihv 0; v 0i dodają warunek (nazywany liveness constraint), by 
formuła ÁÁ ze względu na parametr ewaluacji hv; wihv; wi, gdzie vv jest dowolnym scenariuszem, a ww  

                                                                                                                                                             
kontekście (spełnianie formuły ze względu na dowolny parametr, w którym świat ewaluacji jest tożsamy ze światem 
kontekstu, 1989: 547).  
118  Jest to przykład nazwy deskryptywnej, która znaczy to samo, co deskrypcja ten, kto jest faktycznym 
wynalazcą suwaka. Przykład ten pochodzi od Garetha Evansa (1979 [w:] 1985: 181, 197). Powyżej zwróciliśmy 
uwagę na to, że intensje-1 deskrypcji jedyny taki '' i jedyny taki faktyczny '' są takie same w semantyce 
dwuwymiarowej (co oznacza, że deskrypcje takie mają ten sam epistemiczny aspekt znaczenia). 
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jest dowolnym możliwym światem, miała dokładnie taką wartość, jaką ma ze względu na 
parametr hv; vihv; vi (2014: 221, def. ¥¥):119 
 
M v w j= ¥Á wtwM v w j= ¥Á wtw 
(I) M v w j= Á wtw M v v j= Á(I) M v w j= Á wtw M v v j= Á (liveness constraint) orazoraz 

(II) dla dowolnego v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= Á(II) dla dowolnego v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= Á. 
 
Zobrazujmy na przykładzie, jaką różnicę w warunkach spełniania wprowadza dodanie liveness 
constraint. Rozważmy możliwe światy w1; w2; w3w1; w2; w3, takie że ze względu na w1; w2w1; w2 wynalazcą 
suwaka jest osoba ○, natomiast ze względu na możliwy świat w3w3 wynalazcą suwaka jest ktoś 
inny, ●. Nazwa Juliusz jest nazwą deskryptywną oraz jest sztywnym desygnatorem (co oznacza, 
że nazwa ta ma specyficzną macierz, w której wartości po przekątnej są identyczne z 
wartościami po przekątnej dla deskrypcji wynalazca suwaka, natomiast wartości w wierszach są 
takie same, jak wartość w parametrze, w którym świat kontrfaktyczny jest tożsamy ze światem 
scenariusza). Macierze dla nazwy Juliusz, deskrypcji wynalazca suwaka i zdania Juliusz to 
wynalazca suwaka są następujące: 
 
 Juliusz                       Wynalazca suwaka Juliusz to wynalazca suwaka 

 Świat 
kontrfaktyczny 

  
Świat 

kontrfaktyczny 
 Świat kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3   w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

w1w1  ○ ○ ○   ○ ○ ●  P P F 
w2w2  ○ ○ ○   ○ ○ ●  P P F 

w3w3  ● ● ●   ○ ○ ●  F F P 
 
Bez wymogu liveness constraint problematycznymi punktami ewaluacji były wszystkie punkty 
poza przekątną, w których znajduje się wartość „F”. Rozważmy dla przykładu taki 
problematyczny punkt hw1; w3ihw1; w3i, w którym pierwszy świat jest światem scenariusza, a drugi świat 
jest światem kontrfaktycznym. Rozważmy najpierw warunki spełniania bez wymogu liveness 
constraint. Zdanie Juliusz to wynalazca suwaka jest fałszywe ze względu na hw1; w3ihw1; w3i. Mimo to, 
zdanie Jest prawdą a priori, że Juliusz jest wynalazcą suwaka jest ze względu na hw1; w3ihw1; w3i 
prawdziwe (ponieważ zgodnie z warunkami prawdziwości należy sprawdzić, czy jest tak, że 
zdanie Juliusz jest wynalazcą suwaka jest spełnione ze względu na wszystkie pary hv 0; v 0ihv 0; v 0i). 
Wymóg liveness constraint jest dodatkowym warunkiem: oprócz sprawdzania, czy zdanie 
Juliusz jest wynalazcą suwaka ma konieczną przekątną, należy sprawdzić, czy wartość zdania 
Juliusz jest wynalazcą suwaka jest ze względu na hw1; w3ihw1; w3i taka sama, jak ze względu na punkt 

                                                 
119  Tym samym operator konieczności epistemicznej przestał być operatorem czysto epistemicznym. By 
uniknąć kolizji oznaczeń na oznaczenie operatora konieczności epistemicznej, który nie jest czysto epistemiczny, 
przyjmiemy oznaczenie Chalmersa i Raberna „¥¥”. 



I.3 Współczesny deskryptywizm  
 

70 
 

ewaluacji, który w tym wierszu znajduje się na przekątnej, czyli ze względu na hw1; w1ihw1; w1i. 
Wartości w tych dwu punktach są różne, w związku z czym zdanie Jest prawdą a priori, że 
Juliusz jest wynalazcą suwaka jest fałszywe ze względu na hw1; w3ihw1; w3i (Chalmers & Rabern, 2014: 
221). Przy poprawionej definicji epistemicznej konieczności przesłanka (1)(1) rozumowania jest 
fałszywa (co blokuje to rozumowanie), natomiast jest zachowana prawdziwość przesłanki (2)(2). 
 Również definicja operatora możliwości epistemicznej zdaniem Chalmersa i Raberna 
powinna mieć ten dodatkowy warunek (2014: 221 przypis 12). Przy dodatkowym warunku 
definicja spełniania formuły z operatorem możliwości epistemicznej jest następująca:120 
 
M v w j= ¨Á wtwM v w j= ¨Á wtw 
(I) M v w j= Á wtw M v v j= Á(I) M v w j= Á wtw M v v j= Á (liveness constraint) orazoraz 

(II) dla jakiego¶s v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= Á(II) dla jakiego¶s v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= Á. 
 
Konsekwencja poprawienia tych definicji jest taka, że operator konieczności epistemicznej 
przestaje być dualnym w stosunku do operatora epistemicznej możliwości (Chalmers & Rabern, 
2014: 221 przypis 12). Oprócz tej konsekwencji poprawiona definicja dopuszcza następujące 
nieintuicyjne przykłady. Jest tak, że Hesperus (Wenus) nie ma księżyca. Intuicyjnie, mogłoby 
być tak (możliwość kontrfaktyczna), że Hesperus miałby księżyc. Zobrazujmy ten przykład 
następującym fragmentem dwuwymiarowej macierzy: 
 
Hesperus ma księżyc 

 Świat 
kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 

w1w1 F P 

 
Rozważmy zdanie: Hesperus nie ma księżyca, lecz mogłoby być tak, że Hesperus ma księżyc i do 
pomyślenia byłoby w tej sytuacji, że Hesperus ma księżyc. Intuicyjnie jest to zdanie prawdziwe. 
Faktycznie jest tak, że Wenus nie ma księżyca, lecz mogłaby mieć. Gdyby miała, to 
spodziewalibyśmy się, że jest do pomyślenia w tej sytuacji, że ma. Oznaczmy zdanie Hesperus 
ma księżyc jako pp . Rozważmy, czy jest tak, że M w1 w1 j= :p ^ §(p ^ ¨p)M w1 w1 j= :p ^ §(p ^ ¨p).  
 
M w1 w1 j= :p ^ §(p ^ ¨p) wtwM w1 w1 j= :p ^ §(p ^ ¨p) wtw 
M w1 w1 6j= p oraz M w1 w1 j= §(p ^ ¨p) wtwM w1 w1 6j= p oraz M w1 w1 j= §(p ^ ¨p) wtw 

M w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p ^ ¨p wtwM w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p ^ ¨p wtw 

M w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p oraz M w1 w0

j= ¨p wtwM w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p oraz M w1 w0

j= ¨p wtw 

M w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p orazM w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p oraz 

                                                 
120  Na oznaczenie operatora epistemicznej możliwości będę używała za autorami symbolu „¨̈”. Jest on 
odczytywany „conceivable” („jest do pomyślenia sytuacja”). 
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(I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint) oraz(I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint) oraz 

(II) dla jakiego¶s v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= p(II) dla jakiego¶s v0 jest tak, _ze M v0 v0 j= p. 
 
Warunek liveness constraint jest spełniony wtedy, gdy wartość pp  w obu punktach ewaluacji jest 

taka sama: (I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint)(I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint). Jest tak, że pierwszy 
człon głównej koniunkcji nie jest spełniony (w naszym świecie Hesperus nie ma księżyca): 
M w1 w1 6j= pM w1 w1 6j= p. Zatem, by warunek liveness constraint był spełniony, musi być tak, że ze względu 
na punkt ewaluacji hw1; w

0ihw1; w
0i zdanie pp jest fałszywe. Ale to jest sprzeczne z wymogiem, by ze 

względu na hw1; w
0ihw1; w
0i zdanie pp było prawdziwe:  

 

M w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p orazM w1 w1 6j= p oraz istnieje w0 taki _ze M w1 w0

j= p oraz 

(I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint)(I) M w1 w0

j= p wtw M w1 w1 j= p (liveness constraint). 
 
Zatem jest tak, że wyjściowe zdanie jest fałszywe. Jest to bardzo nieintuicyjna konsekwencja, 
która oznacza tyle, że w żadnej możliwej sytuacji, w której zachodzi pp (kontrfaktycznej w 
stosunku do naszej) nie jest epistemicznie dostępna żadna sytuacja, w której również zachodzi pp, 
a w szczególności taka możliwa sytuacja sama nie jest epistemicznie dostępna ze swojego 
punktu widzenia.  
 
 Chalmers mówi, że jeśli kogoś nie przekonuje dodatkowy warunek definicji 
epistemicznych operatorów, to może je traktować jako czyste epistemiczne operatory (bez 
warunku liveness constraint, 2014: 222). W takiej sytuacji oprócz odpowiedzi na Problem 
Zagnieżdżenia również musi zmierzyć się z innym problemem generowanym przez mieszane 
konteksty. Aletyczne operatory przebiegają światy kontrfaktyczne (punkty ewaluacji w 
wierszach), natomiast warunki prawdziwości formuł z operatorami epistemicznymi zależą od 
wszystkich scenariuszy (punktów ewaluacji w obrębie przekątnej). Rozważmy następujące 
macierze: 
 
 Hesperus                   Phosphorus               Hesperus to nie Phosphorus 

 Świat 
kontrfaktyczny 

  
Świat 

kontrfaktyczny 
 Świat kontrfaktyczny 

Scenariusz w1w1 w2w2 w3w3   w1w1 w2w2 w3w3  w1w1 w2w2 w3w3 

w1w1  ���� ���� ����   ���� ���� ����  F F F 
w2w2  ���� ���� ����   ���� ���� ����  P P P 

 
Zdanie Hesperus to nie Phosphorus jest koniecznie fałszywe. Ale gdyby inny świat był uznany 
za aktualny, to mogłoby być koniecznie prawdziwe, w związku z czym mogłoby być prawdą ze 
względu na taki scenariusz, że ktoś ustala (bądź dowiaduje się), że Hesperus to nie Phosphorus 
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(2014: 218).121 Przyjmując za Chalmersem takie założenie, rozważmy zdanie: Mimo że jest 
konieczne, że Hesperus to Phosphorus, to jest do pomyślenia (conceivable), że ktoś dowiaduje 
się, że Hesperus to nie Phosphorus. Intuicyjnie to zdanie jest sprzeczne. Natomiast w 
dwuwymiarowej semantyce to zdanie ma prawdziwe odczytanie, ponieważ dwuwymiarowa 
semantyka dopuszcza sytuację (która wydaje się dziwaczną), że odniesieniem tej samej nazwy w 
jednym zdaniu będą dwa różne przedmioty (w szczególności w tym zdaniu).122 Istota 
semantycznego projektu Chalmersa to argumentowanie za tym, że nazwy własne (oraz nazwy 
rodzajów naturalnych) powinny mieć macierz podobną do macierzy wyrażeń okazjonalnych.123 
Jak wydaje się, dziwaczność kontekstów mieszanych (która będzie występowała również w 
wersji dla nazw rodzajów naturalnych124) pokazuje, że cały ten projekt ma poważne problemy i 
może być nie do utrzymania. 

I.3.1c Propozycja Glüer i Pagina 

Kathrin Glüer i Peter Pagin (2006, 2008) zaproponowali sposób, w jaki można pogodzić 
deskrypcyjną teorię nazw własnych jako teorię znaczenia z intuicjami modalnymi, na które 
zwrócił uwagę Kripke. Nazwy własne są przez nich traktowane jako posiadające deskryptywne 
znaczenie, przy czym znaczeniem nie jest pojedyncza deskrypcja, lecz raczej wiązka deskrypcji 
(2006: 532, przypis 36). W związku z tym większość nazw języka naturalnego nie jest 
sztywnymi desygnatorami (wyjątek mogą stanowić nazwy osób historycznych, takie jak Św. 
Anna,125 2006: 515-16). To twierdzenie można pogodzić z intuicjami modalnymi (mówimy o 
tym samym przedmiocie, gdy mówimy, że mu w innej możliwej sytuacji mogło się przydarzyć 
co innego) poprzez zapewnienie posiadania przez nazwy własne właściwości, którą zdaniem 
Kripkego posiadają wszystkie sztywne desygnatory, czyli niewrażliwości na zasięg operatorów 

                                                 
121  (Chalmers & Rabern, 2014: 218): „In a scenario where the primary intension of ‘Hesperus is not 
Phosphorus’ is true (perhaps ‘Hesperus’ picks out object aa  while ‘Phosphorus’ picks out object bb  and a 6= ba 6= b), the 
primary intension of ‘Someone establishes that Hesperus is not Phosphorus’ may be true even though no-one has an 
item of knowledge with the secondary intension that Venus is not Venus. Rather, what matters is that they have an 
item of knowledge with the secondary intension picked out by the two-dimensional intension of ‘Hesperus is not 
Phosphorus’ in their scenario (a secondary intension true in all worlds where a 6= ba 6= b).” 
122  Pokażmy, że zdanie to może być prawdziwe. Rozważmy, jaką wartość będzie miało to zdanie ze względu 
na punkt ewaluacji hw1;w1ihw1;w1i. Pierwszy człon koniunkcji (Jest konieczne, że Hesperus to Phosphorus) jest spełniony 
ze względu na hw1;w1ihw1;w1i, ponieważ zdanie Hesperus to Phosphorus jest prawdziwe z uwagi na hw1;w

0ihw1;w
0i, gdzie w 0w 0 jest 

dowolnym światem. Operator możliwości epistemicznej (zdefiniowany jako czysty operator epistemiczny, bez 
wymogu liveness constraint) zmieni świat scenariusza na jakiś v0v0. Niech takim scenariuszem będzie na przykład 
w2 :w2 : Ze względu na hw2;w1ihw2;w1i zdanie Hesperus to nie Phosphorus jest koniecznie prawdziwe. Ponieważ Chalmers i 
Rabern przyjmują, że w takiej sytuacji jak hw2;w1ihw2;w1i ktoś może wiedzieć, że Hesperus to nie Phosphorus (2014: 
218), to wyjściowa formuła jest spełniona. 
123  Porównaj (Chalmers, 2006b: 18, 19). 
124  Mimo że jest koniecznym, że woda to H2OH2O, jest do pomyślenia, że ktoś dowiedziałby się, że woda nie  
jest H2OH2O. 
125  Przykład pochodzi od Dummetta (1973: 112-13). 
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modalnych.126 Intuicyjnie między zdaniami (a) i (b) nie ma żadnej różnicy w warunkach 
prawdziwości: 
 
 (a) Jest konieczne, że Arystoteles jest filozofem    ¤F (a)¤F (a) 
 (b) Arystoteles jest z konieczności filozofem    9x(x = a ^ ¤F (x))9x(x = a ^ ¤F (x)) 
 
Intuicyjnie w obu przypadkach mówimy o tym samym przedmiocie, że mogło mu się coś 
przydarzyć w możliwym świecie. Skoro tak, to nazwy własne nie są wrażliwe na zasięg 
modalnego operatora (co formalnie jest oddane jako równoważność warunków prawdziwości 
formuł a i b). Intuicyjne poczucie braku różnicy w warunkach prawdziwości Glüer i Pagin 
nazywają „podstawową intuicją modalną”, którą każda semantyczna teoria powinna uwzględnić. 
Propozycja autorów polega na tym, że formalnie niewrażliwość nazw własnych na zasięg 
operatorów modalnych jest zapewniona w taki sposób, że przy ewaluowaniu zdania z nazwą w 
zasięgu operatora modalnego do warunków prawdziwości wchodzi faktyczny denotat nazwy – 
denotat, który nazwa posiada w faktycznym świecie (teza O1 teorii odniesienia). Wymóg, by do 
warunków prawdziwości w kontekstach modalnych wchodził faktyczny denotat nazwy, pozwoli 
zachować deskrypcyjne znaczenie nazwy własnej oraz uzyskać zachowanie nazwy w 
kontekstach modalnych jako sztywnego desygnatora: w zależności od możliwego świata 
znaczenie nazwy może się zmieniać, natomiast w kontekstach modalnych nazwa oznacza to, co 
oznacza w świecie faktycznym.  
 Oczywiście, sam pomysł nie jest nowy (dokładnie tak miały zachowywać się nazwy 
własne utożsamione z deskrypcjami usztywnionymi przy pomocy operatora Faktyczny), nowym 
jest rozwiązanie, w którym nie korzysta się z operatora Faktyczny. Rozwiązanie to od strony 
technicznej polega na zdefiniowaniu dwóch funkcji interpretacji dla termów. Jedna funkcja to 
zwykła funkcja intensjonalna II, która w zależności od świata przypisuje termom odniesienie, 
natomiast druga funkcja to aktualistyczna funkcja VV, która jest zdefiniowana następująco (2006: 
513):127  
 dla dowolnego termu tt , dowolnego świata ww  oraz faktycznego świata @@128: 
 Vw(t) = I@(t)Vw(t) = I@(t)        jeśli tt  jest zmienną bądź stałą indywiduową; 
 Vw(t) = Iw(f )(Vw(u))Vw(t) = Iw(f )(Vw(u))   jeśli tt  jest wyrażeniem funkcyjnym postaci „f (u)f (u)”; 

 Vw(Vw(ɿx:F (x)) =x:F (x)) = ten jedyny przedmiot dd, taki że M w g(d
x) j= F (x)M w g(d
x) j= F (x), i jeśli nie ma takiego 

 przedmiotu, to Vw(Vw(ɿx:F (x))x:F (x)) jest nieokreślona. 
 
W modelu warunki spełniania formuł są podwójne – zwykłe (P) oraz aktualistyczne (A). Różnica 
jest następująca (2006: 516): 
 
                                                 
126  Bardziej szczegółowo owa własność zostanie omówiona w części poświęconej argumentowi modalnemu, 
patrz rozdział III.1.1. 
127  Notację zmieniono. 
128  Faktycznym światem jest jakiś jeden świat wyróżniony, który jest elementem składowym modelu (Glüer & 
Pagin, 2008: 7), (Glüer & Pagin, 2006: 516). 
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 (P ) Mw j= P (t1; : : : ; tn) wtw hIw(t1); : : : ; Iw(tn)i 2 Iw(P );(P ) Mw j= P (t1; : : : ; tn) wtw hIw(t1); : : : ; Iw(tn)i 2 Iw(P ); 
 (A) Mw j= P (t1; : : : ; tn) wtw hVw(t1); : : : ;Vw(tn)i 2 Iw(P ):(A) Mw j= P (t1; : : : ; tn) wtw hVw(t1); : : : ;Vw(tn)i 2 Iw(P ):129 
 
 W przypadku zwykłych warunków prawdziwości sprawdzamy, czy obiekt, który jest 
wartością funkcji II dla termu tt  oraz świata ww , należy do ekstensji predykatu PP  w świecie ww . 
Skoro nazwy własne nie są sztywnymi desygnatorami, to funkcja II może przyjmować różne 
wartości w zależności od świata oraz być funkcją częściową (2008: 314). Natomiast w 
przypadku aktualistycznych warunków prawdziwości sprawdzamy w przypadku formuły z 
nazwą, czy obiekt, który jest wartością funkcji VV dla świata ww , należy do ekstensji predykatu PP  

w świecie w:w: Dla stałych indywiduowych (formalnych odpowiedników nazw) funkcja VV jest 
funkcją stałą – niezależnie od parametru świata ww  przypisuje tym termom ten desygnat, który 
term posiada w faktycznym świecie (wartość funkcji II dla termu w faktycznym świecie @@). 
Istota pomysłu Glüer i Pagina polega na stosowaniu podwójnych warunków prawdziwości: dla 
formuł atomowych należy stosować zwykłe warunki prawdziwości (P )(P ), natomiast dla formuł 
atomowych poprzedzonych modalnym operatorem należy stosować aktualistyczne warunki 
prawdziwości (A)(A).130 Z powodu podwójnych warunków prawdziwości taki deskryptywizm 
można określić jako deskrypcyjną teorię znaczenia zdefiniowaną jako tezy Z1 + O1 (tezę Z1 
realizuje funkcja II, a tezę O1 realizuje funkcja VV131) oraz teza Z2 klasycznej definicji 
deskryptywizmu. 
 Wprowadzenie drugiej funkcji intensjonalnej pozwoliło formalnie pokazać, że nawet jeśli 
nazwa Arystoteles znaczy to samo, co deskrypcja nauczyciel Aleksandra, to ma własności 
semantyczne inne niż deskrypcja, i w kontekstach modalnych zachowuje się inaczej. Gdy 
mówimy, że Arystoteles mógłby nie być nauczycielem, to rozważamy, czy w jakimś możliwym 
świecie osoba, która jest nauczycielem Aleksandra w faktycznym świecie, nie jest nauczycielem 
w tym innym świecie. Natomiast w przypadku zdania Nauczyciel Aleksandra mógłby nie być 
nauczycielem rozważamy, czy jest możliwa sytuacja, że osoba, która jest nauczycielem 
Aleksandra (czyli osoby, która w świecie faktycznym jest słynnym władcą Macedonii), nie jest 
nauczycielem w tej sytuacji. Osoba, która jest nauczycielem Aleksandra w naszym świecie, 
może nie być tożsama z osobą, która mogła uczyć Aleksandra w innym świecie, co pokazuje, że 
modalne warunki prawdziwości zdania z deskrypcją i zdania z nazwą (w której nazwa znaczy to 
samo, co deskrypcja) są mimo wszystko różne.  

                                                 
129  Warunki prawdziwości (A)(A) różnią się od warunków prawdziwości formuły z operatorem Faktycznie, który 
zmienia również ekstensję predykatu na faktyczną. 
130  (Glüer & Pagin, 2006: 514). Semantyka Glüer i Pagina nie jest kompozycjonalna: w przykładach na 
zastosowanie definicji spełniania dla formuł z operatorem, Mw j= ¤P (a)Mw j= ¤P (a), pominięty jest krok po opuszczeniu 
operatora, w którym chodzi o spełnianie formuły atomowej. Czyli zamiast „wtw dla każdego w 0 · ww 0 · w  jest tak, że 

M w0

j= P (a)M w0

j= P (a) wtw…” jest „dla każdego w 0 · ww 0 · w  jest tak, że Vw0(a) 2 Iw0(P )Vw0(a) 2 Iw0(P )”, por. (2006: 514) oraz (2008: 313), 
(warunki spełniania (2)). W późniejszej pracy autorzy mówią wprost, że ich semantyka nie jest kompozycjonalna, 
ale nie jest to poważny zarzut, ponieważ bazuje ona na bardziej ogólnym pojęciu kompozycjonalności (2012: 299, 
przypis 1). 
131  Funkcja ta stałej indywiduowej przypisuje ze względu na dowolny możliwy świat ww tę wartość, którą 
przypisuje owej stałej funkcja II ze względu na wyróżniony świat @@. 
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 Daje to podstawę dla zdefiniowania znaczenia językowego nazwy w taki sposób, który 
pokazywałby, czym znaczenie nazwy różni się od znaczenia deskrypcji. Formalną realizacją 
językowego znaczenia nazwy jest w tej semantyce para uporządkowana składająca się z dwóch 
funkcji intensjonalnych: hIw(t);Vw(t)ihIw(t);Vw(t)i. Nazwa może mieć identyczną z deskrypcją funkcję 
intensjonalną II, natomiast różną funkcję VV, co formalnie reprezentuje, że nazwy i deskrypcje 
mają różne znaczenie. Warto zwrócić uwagę na to, że w tej semantyce semantyczną rolą 
modalnych (aletycznych) operatorów jest zmiana funkcji interpretacyjnej II na funkcję 
interpretacyjną VV, a epistemicznych operatorów – zmiana funkcji VV na funkcję II. Takie 
zachowanie operatorów czyni całe rozwiązanie podobnym do dwuwymiarowej semantyki 
Chalmersa, w której operatory epistemiczne przebiegają intensję-1, a modalne (aletyczne) 
intensję-2.132 
 Ponieważ wartością semantyczną nazwy w kontekstach modalnych jest jej faktyczne 
odniesienie, koreferencyjne nazwy własne mogą być zamienialne w aletycznych kontekstach 
modalnych salva veritate (2008: 310, przypis 2; 2012: 301). 

*** 
 Pomysł ten ma kłopotliwe konsekwencje. Pierwszą konsekwencją, o której mówią Glüer 
i Pagin, jest utrata własności, którą nazwy własne w myśl Kripkego posiadają jako sztywne 
desygnatory, a mianowicie takiej, że sądy identycznościowe wyrażone za pomocą zdań 
zawierających koreferencyjne nazwy własne są koniecznie prawdziwe. Formalnie ta własność 
nazw jest oddawana jako prawdziwość formuły (a = b) ! ¤(a = b)(a = b) ! ¤(a = b) w dowolnym modelu. By 
pokazać, że formuła ta może być fałszywa w semantyce Glüer i Pagina, wystarczy rozważyć taki 
świat ewaluacji ww , ze względu na który stałe a i b mają to samo odniesienie, natomiast różne 
odniesienie w świecie faktycznym.133 Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ wartość funkcji II 
dla różnych stałych może być różna ze względu na ten sam świat ewaluacji. Ale, ewaluowana w 
świecie faktycznym, formuła ta będzie prawdziwa (z trywialnego powodu, że poprzednik 
implikacji będzie fałszywy, 2006: 516-17). 
 Drugą konsekwencją jest utrata niewrażliwości takich stałych na zasięg modalnego 
operatora, czyli utrata takiej własności nazw, co do której użytkownicy mają „podstawowe 
intuicje modalne”. Wspomniane wcześniej zdania 
 
 (a)  ¤F (a)¤F (a) 
 (b)  9x(x = a ^ ¤F (x))9x(x = a ^ ¤F (x)) 
 

                                                 
132  (Glüer & Pagin, 2006: 526): „[…] what the modal operators do is trigger a shift from evaluating an 
expression’s I-intension to evaluating its VV-intension. And doxastic operators trigger the opposite shift. […] Indeed, 
from this perspective, intensional operators in general are evaluation shifters.” Z powodu metafory „przełączania”, 
która obrazuje działanie modalnych i epistemicznych operatorów, ta semantyka jest nazywana przez autorów 
semantyką przełączników (switcher semantics). 
133  W tej semantyce funkcje intensjonalne I i V przypisują ekstensję wyrażeniom tylko z uwagi na świat 
możliwy. W związku z tym świat aktualny (świat, w którym jesteśmy), mimo że jest wyróżniony, jest jednym ze 
światów możliwych i operator konieczności ¤¤ kwantyfikuje po nim. 
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nie mają tych samych warunków prawdziwości. Różnicę między warunkami prawdziwości zdań 
(a) i (b) można pokazać w następujący sposób. Wystarczy jako świat ewaluacji wziąć taki świat 
ww , w którym Iw(a) 6= I@(a)Iw(a) 6= I@(a). Wtedy zdanie (a) ewaluowane ze względu na ww  mówi, że 
przedmiot, który jest odniesieniem „aa” w faktycznym świecie @@ jest koniecznie FF , natomiast 
zdanie (b) mówi o innym przedmiocie, który jest odniesieniem „aa” w świecie ww , że on jest 
koniecznie FF . Ponieważ denotatami tej samej nazwy w różnych światach mogą być różne 
przedmioty, może być tak, że jeden z nich jest koniecznie FF , podczas gdy drugi nie jest.134  Ale 
jak poprzednio, można byłoby bronić podstawowych modalnych intuicji użytkowników języka 
tym, że zdania (a) i (b) mają identyczne warunki prawdziwości w świecie faktycznym, co 
autorzy robią, mówiąc, że nazwy w wystąpieniach referencjalnych (czyli takich wystąpieniach, 
w których odniesieniem nazwy jest odniesienie faktyczne) nie są wrażliwe na zasięg modalnego 
operatora.135   
 Kolejną konsekwencją poglądu Glüer i Pagina jest fałszywość zdań z nazwami pustymi i 
modalnymi operatorami, takimi jak Sherlock Holmes mógłby istnieć. Zdania takie nigdy nie 
mogą być prawdziwe, ponieważ w faktycznym świecie nazwy nie mają odniesienia – a tylko ono 
się liczy w zdaniach z operatorem modalnym. Można oczywiście oponować, tak jak Kripke, że 
intuicyjnie bezsensownym jest twierdzić o kimś (kto nie istnieje), że gdyby istniał, to byłby 
Sherlockiem Holmesem.136 Natomiast tłumaczenie takie nie zadziała w przypadku zdań takich 
jak Sherlock Holmes nie jest tożsamy z Pegazem (Sherlock Holmes to nie Pegaz), które nie 
wydają się bezsensowne (i co więcej, intuicyjnie są prawdziwe). Zdania takie w myśl 
przedstawionej teorii powinny zawsze być fałszywe.  
 Ponieważ znaczeniem nazwy własnej jest deskrypcja (na przykład znaczeniem nazwy 
własnej Arystoteles jest deskrypcja nauczyciel Aleksandra), to warunki prawdziwości zdania z 
nazwą i zdania z deskrypcją (bez operatorów modalnych) również będą się różniły, na co autorzy 
zwracają uwagę (2008: 310). Zdanie Arystoteles nie został nauczycielem ewaluowane ze 
względu na różne światy możliwe w myśl przedstawionej koncepcji nigdy nie jest prawdziwe, 
natomiast w myśl teorii Kripkego może być prawdziwe ze względu na niektóre światy możliwe. 
Można sensownie powiedzieć: (1) Arystoteles nie został nauczycielem. Mogło się tak stać, 
natomiast nie można sensownie powiedzieć (2) Nauczyciel Aleksandra nie został nauczycielem. 
Mogło się tak stać. W myśl przedstawionej koncepcji Glüer i Pagina oba zdania są sprzeczne, 
ponieważ zdanie (1) znaczy to samo, co zdanie (2).137 

                                                 
134  Różnicę między warunkami prawdziwości (a) i (b) można również pokazać w następujący sposób. Funkcja 
interpretacyjna II  jest funkcją częściową (2008: 314), czyli może istnieć świat, w którym stała aa  nie desygnuje, i 
zdanie (b) będzie zdaniem fałszywym, podczas gdy zdanie (a) będzie zdaniem prawdziwym. 
135  (Glüer & Pagin, 2008: 311): „If names do occur referentially, then these equivalences [zdania (a) i (b), OP] 
hold as a matter of course, and whether names are rigid designators or not. In fact, this is precisely what we 
propose.” 
136  (Kripke, 1980: 157-8). Intuicyjnie zgadzamy się z tym, że nie mówimy o kimś konkretnym, używając 
zdania §9x(x = Sherlock Holmes)§9x(x = Sherlock Holmes) z kwantyfikatorem „99” w wąskim zasięgu względem operatora możliwości.  
137  Na tę konsekwencję autorom zwrócił uwagę Kripke w prywatnej rozmowie (Glüer & Pagin, 2006: 521, 
przypis 19). 
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 Ale najbardziej poważnym, jak się wydaje, jest zarzut wytoczony wobec tej semantyki 
przez Graeme’a Forbesa (2011). Zwrócił on uwagę na to, że „przełączanie” funkcji 
interpretacyjnej w zależności od operatora daje nieintuicyjne odczytania w kontekstach 
mieszanych, kiedy nazwa znajduje się w zasięgu i modalnego, i epistemicznego operatora. 
Rozważmy następujące zdanie:  
 
Możliwe, że Hesperus ma księżyc, mimo że ktoś dowiedział się, że Hesperus nie ma księżyca.138 
 
Intuicyjnie jest to zdanie sprzeczne. Sprzeczność ta bierze się z następującego rozumowania 
(oznaczmy przez b osobę, która ma nastawienie epistemiczne): 
 

(1) §
³
F(a)^Kb:F(a)

´
(1) §

³
F(a)^Kb:F(a)

´
  przesłanka wyjściowa 

(2) ¤
³
Kb:F(a) !:F(a)

´
(2) ¤

³
Kb:F(a) !:F(a)

´
  założenie o faktywności wiedzy 

------------------------------------------ 

(W) §
³
F(a) ^:F(a)

´
(W) §

³
F(a) ^:F(a)

´
 

 
Kluczowym w tym rozumowaniu jest prawdziwe odczytanie przesłanki (1), które jest możliwe w 
semantyce Glüer i Pagina. Jest tak dlatego, że odniesieniem pierwszego wystąpienia nazwy 
Hesperus w przesłance (1) jest odniesienie faktyczne, natomiast epistemiczny operator KbKb

„przełącza” odniesienie na inne, w związku z czym w drugim wystąpieniu odniesieniem nazwy 
Hesperus może być zupełnie inny przedmiot (inny niż Wenus i o którym ktoś jest przekonany, że 
nie ma księżyca).139  
 By zablokować prawdziwość przesłanki (1), wydaje się rozsądnym przyjąć, że w 
sytuacji, gdy nazwa jest w zasięgu modalnego operatora, musi mieć aktualistyczne odczytanie 
niezależnie od tego, czy znajduje się również w zasięgu epistemicznych operatorów. To z kolei 
będzie zabójczym posunięciem, ponieważ da złe warunki prawdziwości dla zdań 
identycznościowych w kontekstach mieszanych: Jest koniecznym, że każdy, kto jest przekonany, 
że Hesperus to Hesperus, jest przekonany, że Hesperus to Phosphorus – zdanie to będzie 
zdaniem prawdziwym, co jest nieintuicyjne (Forbes, 2011: 657). 
 Również kłopotliwą jest konsekwencja, że semantyka ta dopuszcza jako możliwe 
fałszywe odczytanie przesłanki (2). Fałszywe odczytanie (2) jest możliwe dlatego, że w tej 
przesłance również tylko jedno wystąpienie nazwy znajduje się w zasięgu epistemicznego 
operatora, który „przełączy” funkcję intensjonalną. W związku z tym jest możliwe, że nazwa w 
jednym wystąpieniu ma inne odniesienie niż nazwa w drugim wystąpieniu, i w efekcie 

                                                 
138  (Forbes, 2011: 655). Przykład zmieniłam, oryginalny przykład: §§(Hesperus has a moon and someone 
establishes that Hesperus has no moon). 
139  Wynika to z podanej przez autorów definicji operatora wiedzy. Przy rozważeniu warunków spełniania 
formuły z tym operatorem musimy zastosować warunki spełniania (P)(P), czyli stosując funkcję interpretacyjną II 
(2006: 528-29 definicja ¡¡ (34) oraz (36) punkt d). 
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implikacja może być fałszywa. Ale fałszywość przesłanki (2) ma pozytywną stronę, ponieważ 
zablokuje rozumowanie. Glüer i Pagin (2012) próbują obejść zarzut Forbesa właśnie w taki 
sposób, czyli podważając prawdziwość przesłanki (2). Ich strategia polega na postulowaniu, że 
(2) może mieć dwa odczytania, z których prawdziwe jest preferowane, niemniej jednak, 
fałszywe jest możliwe: ktoś jest przekonany de dicto w świecie ww , że sąd Hesperus (czyli ciało 
niebieskie o pozycji X) ma księżyc jest sądem prawdziwym, tym niemniej sam Hesperus (inne 
ciało niebieskie o pozycji Y w świecie faktycznym) nie ma księżyca.140 Przesłanka (2) może być 
fałszywa, w związku z czym rozumowanie (1)-(W) jest zablokowane. Ale, jak wydaje się, koszty 
tego zablokowania są dość wysokie: tak jak w semantyce Chalmersa, odczytanie zdania z 
podwójnym wystąpieniem tej samej nazwy własnej w taki sposób, że nazwa w różnych 
wystąpieniach odnosi się do różnych przedmiotów, jest bardzo nieintuicyjne.  
 

*** 
 Można zauważyć, że źródłem problemów dwuwymiarowych semantyk jest pomysł, że 
różną wartość epistemiczną koreferencyjnych nazw można oddać za pomocą różnego 
odniesienia nazw w zasięgu epistemicznych operatorów.141 Brak substytucji salva veritate 
koreferencyjnych nazw własnych w zasięgu operatora epistemicznego tłumaczy się poprzez 
twierdzenie, że nazwy mogą zmieniać odniesienie w kontekstach epistemicznych. Z kolei 
twierdzenie to bierze się z utożsamienia cechy sztywności desygnatora z cechą niewrażliwości 
na zasięg operatora. Jeśli term jest sztywnym desygnatorem, to nie jest wrażliwy na zasięgi 
operatorów. To utożsamienie może być mylące: jeśli mamy świadectwo tego, że term w jakiś 
sposób jest wrażliwy na zasięgi operatora, nie oznacza to, że zmienia odniesienie, w związku z 
czym nie musimy zrezygnować ze sztywnej desygnacji. W rozdziale IV.2.4 przedstawię 
argumentację za tym, że to treść deskryptywna związana z nazwą może znajdować się bądź nie 
w zasięgu operatora (co tłumaczy intuicję wrażliwości nazw na zasięgi operatorów 
epistemicznych), natomiast sama nazwa może pozostawać przy tym sztywnym desygnatorem. 
Wskazanie, że semantyki dwuwymiarowe przy założeniu zmiennego odniesienia nazw w 
kontekstach epistemicznych podają złe warunki prawdziwości dla zdań z nazwami własnymi, 
można potraktować jako argument za tym, że nazwy własne nie zmieniają odniesień również w 

                                                 
140  (Glüer & Pagin, 2012: 301). Wydaje się to sprzecznym, natomiast w myśl semantyki Glüer i Pagina jest 
możliwe, jeśli przypomnimy sobie, że nazwy własne nie są sztywnymi desygnatorami. W jakimś świecie ww oraz we 
wszystkich światach epistemicznie dostępnych dla b z ww jest tak, że Hesperus (jakiś inny obiekt, nie Wenus z 
naszego świata) ma księżyc. W związku z tym prawdą jest, że ten ktoś wie, że Hesperus ma księżyc, i w obrębie 
wszystkich światów epistemicznie dostępnych dla b z ww faktycznie zachodzi wynikanie KbF (a) ! F (a)KbF (a) ! F (a). Ale w 
mieszanych kontekstach jest tak, że drugie wystąpienie nazwy w formule ¤(KbF (a) ! F (a))¤(KbF (a) ! F (a)) jest w zasięgu 
modalnego operatora, w związku z czym odniesienie nazwy jest „przełączone” przez operator na odniesienie w 
innym świecie. Odniesieniem Hesperus w świecie faktycznym jest planeta Wenus, która nie ma księżyca. W efekcie 
formuła (2) jest fałszywa i rozumowanie (1)-(W) jest zablokowane. 
141  Patrz (Glüer & Pagin, 2006: 523-24). 
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kontekstach epistemicznych (czyli również w kontekstach epistemicznych są sztywnymi 
desygnatorami).142 

 

I.3.2 Nieklasyczny deskryptywizm 

W deskryptywizmie nieklasycznym semantyczne kryterium ustalania odniesienia nazwy zawsze 
jest czymś innym, niż informacja znana i używana przez użytkowników języka do 
zidentyfikowania, co jest odniesieniem nazwy. Odmianami takiego deskryptywizmu są 
deskryptywizm w wersji Franka Jacksona, deskryptywizm metalingwistyczny, deskryptywizm 
przyczynowy oraz deskryptywizm demonstratywny.  

I.3.2a Deskryptywizm metalingwistyczny 

Deskryptywizm metalingwistyczny143 jest odmianą nieklasycznej deskrypcyjnej teorii znaczenia, 
zgodnie z którą nazwa własna N znaczy noszący [nazwę] „N”144, indywiduum nazywane „N”.145  
Parafraza semantycznie równoważna nazwie własnej zawiera albo wymienienie nazwy (Bach, 
Justice) 146, albo samą nazwę własną (Katz, 2001: 139, 140). Zarzut kolistości postawiony wobec 
tej teorii jest tak oczywisty, że zazwyczaj przesłania racje utrzymywania tego poglądu. Jest ich 
kilka. Kent Bach (1987: 136) zwraca uwagę, że nazwy własne mają użycia zarówno literalne (na 
przykład nazwa Elvis użyta na oznaczenie Elvisa), jak i przenośne (np. nazwa Elvis użyta na 
oznaczenie pijaczka podwórkowego, który nuci starego rocka). Literalnie (konwencjonalnie) 

                                                 
142

  Problem złych warunków prawdziwości dla zdań z nazwami dotyczy również semantyki, w której nazwy 
są traktowane jako zmienne (Cumming, 2008). W semantyce tej, podobnie jak w semantykach dwuwymiarowych, 
nazwy zmieniają odniesienie w kontekstach epistemicznych. Nazwy są zmiennymi, a operatory epistemiczne, takie 
jak operator wiedzy, mogą zmieniać wartościowanie owych zmiennych, gdy te są w zasięgu operatora. Dla 
przykładu: operator wiedzy jest zdefiniowany w taki sposób, że zamiast klasycznego sprawdzania, czy jest tak, że  
jest prawdziwe przy wartościowaniu gg we wszystkich światach w 0w 0 epistemicznie dostępnych komuś ze świata 
ewaluacji ww, sprawdzamy, czy jest tak, że '' jest prawdziwe przy nowym wartościowaniu hh we wszystkich parach 
złożonych z dowolnego świata w 0w 0 oraz nowego wartościowania zmiennych hh, epistemicznie dostępnych komuś z 
pary złożonej ze świata ewaluacji ww oraz wartościowania gg (2008: 551, definicja DOXDOX oraz definicja spełniania 
formuły z ¡ ¿¡ ¿ ). Konsekwencje są paradoksalne. Rozważmy, co znaczy w tej semantyce, że BB  nie wie, że Hesperus 
to Phosphorus, :KB(a = b):KB(a = b). Zgodnie z warunkami prawdziwości oznacza to, że istnieje jakaś para możliwy świat 
w 0w 0 i funkcja wartościowania zmiennych hh , hw0; hihw0; hi, epistemicznie dostępne BB  z wyjściowego hw; gihw; gi, takie że 
h(a) 6= h(b)h(a) 6= h(b). Ale ze względu na świat w 0w 0 jest tak, że ¤(a 6= b)¤(a 6= b) (2008: 551, definicja spełniania formuły z ¤¤). Jest 
tak dlatego, że aa i bb są zmiennymi, a wartościowanie zmiennych nie jest zależne od świata ewaluacji (2008: 551, 
definicja interpretacji zmiennych). Otrzymujemy paradoksalną sytuację: ze względu na to, że ktoś nie wie, że a = ba = b, 
w jakiś sposób musi (metafizycznie) być tak, że a 6= ba 6= b.  
143  Zwolennikami tego poglądu (których Barbara Abbott (2004: 6) zwie „partyzantami” za krytykę ogólnie 
przyjętej teorii Kripkego) są Kneale (1962), Loar (1976, 1980), Evans (1982), Katz (1977, 1994, 2001), Bach (1981, 
1987, 2002), Justice (2001, 2007) oraz Geurts (1997). 
144  „The bearer of „N” ” (Bach, 1987: 135, 144), (Katz, 2001: 139) 
145  „The entity called N” (Evans, 1982: 312, przypis 10), (Justice, 2001: 353) 
146  (Bach, 1987: 135): „On this version of the description theory, a name ‘N’ is semantically equivalent to the 
description ‘the bearer of „N”’. The distinctive feature of this version is that the description mentions the name to 
which it is semantically equivalent. It does not require that the individual denoted by the name possess any property 
except for that of bearing the name.” Patrz również (Bach, 2002: 75), (Justice, 2001: 362). 
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używamy nazw do odnoszenia się do osób, które rzeczywiście są tymi nazwami nazwane, w 
związku z tym różnicę między literalnym a przenośnym użyciem nazwy własnej może 
wytłumaczyć jedynie teoria, która postuluje, że predykat noszący [nazwę] „N” stanowi część 
znaczenia nazwy. To znaczenie jest znane każdemu użytkownikowi języka jedynie na mocy 
znajomości, czym jest kategoria nazw własnych, a zatem stanowi część kompetencji 
językowych. Jeżeli jest znana każdemu użytkownikowi, to jest trywialna, co pozwala niektórym 
zwolennikom deskryptywizmu metalingwistycznego twierdzić, że tak naprawdę z nazwą własną 
nie jest związana żadna cecha, która rzeczywiście coś opisuje.  
 Deskryptywizm metalingwistyczny nie jest jednolity, lecz jego wersje mają wspólną 
cechę – twierdzenie, że odniesienie nazw własnych jest ustalane na mocy pozajęzykowej relacji 
bycia nosicielem nazwy (która w ostateczności sprowadza się do relacji nadawania nazwy 
poprzez szeroko rozumiany chrzest147), w związku z czym nazwy nie są częścią języka.148 
Twierdzenie to jest poniekąd wymuszone przez strategię odparcia zarzutu kolistości Kripkego. 
Kripke wysunął ten zarzut explicite przeciwko deskryptywizmowi metalingwistycznemu 
rozumianemu jako teoria odniesienia (1980: 70). Typową strategią odpowiedzi deskryptywistów 
metalingwistycznych na ten zarzut jest podkreślanie, że metalingwistyczny deskryptywizm jest 
teorią znaczenia nazw (nazwa jest semantycznie równoważna z deskryptywną parafrazą) oraz 
przyjmowanie, że nazwa sama w sobie nie ma odniesienia (może być nią nazwane wiele osób) i 
swoje odniesienie otrzymuje w użyciu.  
 Odłamem deskryptywizmu metalingwistycznego jest teoria cudzysłowowa Barta Geurtsa 
(1997). Jego zdaniem w parafrazie własnej bycie nosicielem „N” semantycznie równoważnej 
nazwie występuje nie wymienienie konkretnej nazwy (kontekst pomaga ustalić, której) i nie 
nazwa sama, lecz po prostu dźwięk bądź napis [n] (1997: 319, 326-7). Ta cecha bycia 
nazywanym dźwiękiem bądź napisem [n] jest cechą zupełnie przygodną i może przysługiwać 
wielu przedmiotom.149 
 Sama parafraza bycie nosicielem „N” uważana jest przez zwolenników deskryptywizmu 
metalingwistycznego za niepełną deskrypcję określoną, taką jak na przykład ten jedyny stół (the 
table). O tym, że za pomocą takiej niepełnej deskrypcji odnosimy się do konkretnego 
indywiduum, decyduje semantyka przedimka określonego ten jedyny (the), który występuje w 
składzie deskrypcji. Bach i Katz przyjmują, że taka niepełna deskrypcja swoje dookreślenie 
(dodatkowe cechy) otrzymuje z kontekstu (Bach, 2002: 92; Katz, 1994: 14). Geurts uważa 
inaczej: w składzie niepełnej deskrypcji występuje rodzajnik określony jedyny taki (the) i użycie 
takiego rodzajnika wywołuje presupozycję, że chodzi o konkretne indywiduum, które jest znane 
nadawcy i odbiorcy oraz jest znane właśnie jako nazywane [n] (1997: 340). Wywoływana 
presupozycja powoduje, że niepełna deskrypcja ma preferowane odczytanie jako znajdująca się 
w szerszym zasięgu względem operatorów modalnych, co w efekcie sprawia, że w takim użyciu 

                                                 
147  (Katz, 1994: 17), (Katz, 2001: 155) 
148  Wyjątkiem jest John Justice (2001, 2007), który tak nie uważa. Przeciwko poglądowi, że nazwy nie są 
częścią języka, oponowała Barbara Abbott (2004). 
149  Geurts zaznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład nazwać swoje lewe ucho „Fortinbras” 
(1997: 340). 
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nazwa własna występuje jako sztywny desygnator.150 Tym niemniej czasami kontekst użycia 
może być na tyle specyficzny, że presupozycja jest zablokowana, co tłumaczy możliwość użycia 
nazw, które semantycznie są równoważne niepełnym deskrypcjom, atrybutywnie (Zazwyczaj po 
występie „Beatlesów” na studniówce Ringo [ktokolwiek kto odgrywa rolę Ringo] upija się 
najbardziej, Jeśli ktoś nazwie dziecko „Bambi” i korporacja Disneya dowie się o tym, to pozwie 
rodziców Bambiego do sądu [rodziców kogokolwiek, kto został nazwany „Bambi”]151) oraz w 
wąskim zasięgu względem operatorów modalnych. Bach (1987: 146-7) podaje przykład 
atrybutywnego użycia nazwy własnej, która wydaje się występować w wąskim zasięgu 
względem operatora możliwości. Rozważmy następującą historyjkę: system wyborczy w 
Stanach jest z jakichś przyczyn zagrożony. Społeczność decyduje, że będzie bezpieczniej 
wybierać prezydenta według porządku alfabetycznego. W kontekście tej historyjki w zdaniu 
Aaron Aardvark mógłby być prezydentem nazwa Aaron Aardvark zdaniem Bacha jest użyta 
atrybutywnie. Deskryptywizm metalingwistyczny dopuszcza oba zasięgi niepełnych deskrypcji 
określonych wobec operatorów modalnych oraz predykatów nazywających nastawienia 
sądzeniowe: w przypadku szerokiego zasięgu deskrypcji wobec operatorów deskrypcja 
otrzymuje dookreślenie kontekstualnie poprzez presupozycję, którą podzielają nadawca i 
odbiorca (Geurts),152 bądź przez dodatkową kontekstualną informację (Bach i Katz).  
 Zwolennicy deskryptywizmu metalingwistycznego unikają zarzutu błędnego koła 
postawionego przez Kripkego poprzez twierdzenie, że samo „N” w parafrazie nie jest nazwą, 
lecz dźwiękiem (bądź napisem), wobec którego pojęcie odniesienia w ogóle nie powstaje. Można 
mówić jedynie o relacji oznaczenia: na przykład molo w San Francisco może zostać oznaczone 
liczbą „39”, lecz przez to oznaczenie liczba „39” nie staje się nazwą i nie nabywa odniesienia do 
mola, lecz jedynie może zostać wykorzystana przy odniesieniu jako środek pomocniczy.153 
Niepełna deskrypcja sama w sobie nie wyznacza nikogo – to uczestnicy konwersacji wiedzą, o 

                                                 
150  (Geurts, 1997: 335, 340). Twierdzenie to jest wspólne dla wszystkich odłamów deskryptywizmu 
metalingwistycznego. 
151  Oba przykłady pochodzą od (Geurts, 1997: 322).  
152  Nie jest jasne, co ma być owym uzupełnieniem deskrypcji, gdy znajduje się ona w wąskim zasięgu 
względem jakiegoś operatora, gdy nazwa jest użyta atrybutywnie i presupozycja nie jest wywoływana. Beaver i 
Geurts podają warunki, przy których presupozycja może być odwoływana: „Presuppositional inferences are 
typically subject to cancellation by direct denial only when the presupposition trigger is embedded under some other 
operator”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), hasło „Presupposition”, 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/presupposition/.  
 Zilustrujmy tę sytuację przykładem. Ponieważ (jak na razie) w ogóle nie wiadomo, kto naprawdę jest 
znanym londyńskim graficiarzem Banksym, to nie jest jasne, o kogo nam chodzi, gdy po prostu powiemy Banksy 
jest zdolny – nie mamy żadnej konkretnej osoby na myśli. Mamy intuicję, że – mimo niewiedzy – odnosimy się do 
konkretnej osoby (kimkolwiek jest) i moglibyśmy sensownie powiedzieć: Tak naprawdę nie wiemy, czy Banksy jest 
autorem słynnych graffiti. By to odniesienie było możliwe do wytłumaczenia w ramach koncepcji Geurtsa, niepełna 
deskrypcja musi być uzupełniona przez jakąś dodatkową deskryptywną treść. Ale nie jest jasne, co mogłoby 
stanowić taką treść, ponieważ zanegowaliśmy explicite informację, którą powszechnie kojarzymy z nazwą Banksy. 
153  (Geurts, 1997: 327). Bardzo podobny tok argumentacji znajdziemy u Milla (patrz rozdział: I.1.1), kiedy 
Mill tłumaczy, że nazwy własne pełnią funkcję taką, jaką pełni krzyżyk na drzwiach użyty przez rozbójnika, by 
wyróżnić dom Ali Baby (Mill, 1889 [w:] 2011: 41). Kent Bach używa innego porównania (1987: 161): moglibyśmy 
mieć taką konwencję, że zamiast dźwięków moglibyśmy używać numerów ubezpieczenia socjalnego – numery 
pozostałyby numerami i nie stałyby się nazwami. 
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jaką konkretną osobę chodzi, oraz wiedzą, że została ona oznaczona przez „N”. Ta 
presuponowana wiedza, o kogo chodzi, powoduje, że niepełna deskrypcja otrzymuje 
kontekstualne odniesienie. 
 Modyfikacją tej strategii jest propozycja Johna Justice’a (2001), który traktuje nazwy tak 
jak wyrażenia okazjonalne – jako wyrażenia samozwrotne (2001: 353). W interpretacji 
Reichenbacha wyrażenie okazjonalne ja znaczy tyle co wypowiadający ten egzemplarz znaku 
„ja”.154 Wyrażenie ja jest interpretowane przez swój własny egzemplarz, i na tym właśnie 
polega jego samozwrotność. Justice proponuje traktować nazwy podobnie – nazwa N oznacza 
indywiduum nazwane „N” i jest interpretowana przez swój egzemplarz. Skoro w przypadku 
semantyki wyrażeń okazjonalnych, takich jak ja, nie mówimy o błędnym kole, to dlaczego 
mielibyśmy mówić o błędnym kole w przypadku nazw własnych? Odnotować należy, że jest to 
jedyny spośród odłamów deskryptywizmu metalingwistycznego, w którym deskrypcja nazywany 
„N” (the bearer of ‘N’) jest rozumiana jako kompletna deskrypcja określona.155 
 Ponieważ w myśl deskryptywizmu metalingwistycznego w języku w ogóle nie ma nazw 
jako kategorii – są jedynie niepełne deskrypcje określone (podobnie do tego jak przyjmował 
Russell), to sąd wyrażony przez zdanie z nazwą własną jest sądem ogólnym.156 Różnica między 
nazwą N a deskrypcją bycie nazywanym „N” polega na tym, że w przeciwieństwie do deskrypcji, 
w której nazwa N jest explicite przytoczona (mentioned), nazwa N nie przytacza sama siebie, 
(Bach, 2002: 76).  
 Powiedzieliśmy, że warunek deskryptywny jest nosicielem „N” może stanowić tylko 
część deskrypcji określonej, co deskryptywiści metalingwistyczni uważają za zaletę i argument 
za swoim stanowiskiem. Cecha bycia nosicielem może być cechą składową wielu deskrypcji. Z 
tego powodu można wytłumaczyć, dlaczego w języku naturalnym możliwe są wypowiedzi z 
kwantyfikacją po nazwach własnych (Znam tylko dwie Marysie), użycie predykatywne nazw 
własnych (Po zwycięstwie nad Sonnim Listonem Cassius Clay został Muhammadem Ali; Jestem 
Muhammadem Ali, nie Cassiusem Clayem157) oraz wytłumaczyć, dlaczego różne osoby mogą 
nazywać się jednakowo.158 Zwolennicy deskryptywizmu metalingwistycznego (oraz zbliżonych 
poglądów na nazwy własne) podkreślają, że możliwość zanalizowania użyć nazw innych niż 

                                                 
154  Tłumaczenie za (Pelc, 1967: 127). 
155  Kent Bach zarzucił Justice’owi trywializację pojęcia sztywnej desygnacji nazw (2002: 91). 
156  (Bach, 2002: 75, 84, 86, 101 przypis 44) 
157  Oba przykłady pochodzą od (Bach, 2002: 79). 
158  Anthony Everett zwrócił uwagę, że deskryptywizm metalingwistyczny nie jest w stanie wytłumaczyć 
Kripkego łamigłówki z Paderewskim. Jest tak dlatego, że nazwa własna będzie miała dokładnie to samo znaczenie – 
indywiduum nazywane „Paderewski” – niezależnie od tego, czy chodzi o Paderewskiego muzyka, czy o polityka 
(Everett, 2005: 114 przypis 14). Deskryptywiści metalingwistyczni (Bach i Katz) przyjmują zgodnie, że w 
łamigłówce z Paderewskim niepełna deskrypcja nazywany „Paderewski” może być różnie uzupełniona przez różne 
predykaty muzyk, polityk, co ma tłumaczyć różne przekonania. Ale skąd semantycznie biorą się te uzupełnienia, nie 
podają. Patrz (Bach, 1994: 166), (Katz, 2001: 143). W przeciwieństwie do Bacha i Katza John Justice przyjął inną 
strategię rozwiązania łamigłówki z Paderewskim i odwołał się do rozwiązania Kaplana (1990: 108), zgodnie z 
którym Piotr błędnie zidentyfikował użycia jednej i tej samej nazwy Paderewski jako użycia dwóch różnych 
jednakowo brzmiących nazw, w związku z czym nie wie, że w obu przypadkach chodziło o tę samą osobę (Justice, 
2001: 359-60). 
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referencyjne daje przewagę deskryptywizmowi metalingwistycznemu jako teorii unifikacyjnej w 
porównaniu do teorii konkurencyjnych. 
 Oprócz zarzutu kolistości deskryptywiści metalingwistyczni muszą odpowiedzieć na 
argument epistemiczny Kripkego. Wspólną strategią odłamów tej teorii jest podważenie samego 
argumentu, że żadna deskrypcja, która jest znaczeniem bądź sposobem ustalania odniesienia 
nazwy własnej, nie musi być znana a priori – nie jest tak w przypadku deskrypcji 
metajęzykowej. Cecha nazywany „N” jest znaczeniem językowym nazwy, w związku z czym 
zdanie N jest nazywany „N” jest prawdziwe a priori, ponieważ jest analityczne.159 
 Deskryptywizm metalingwistyczny można zrekonstruować następująco: 
 
deskryptywizm metalingwistyczny 
 
Z1M Odniesienie nazwy własnej N w świecie ww  i kontekście cc  jest semantycznie 
 ustalane przez chrzest, który łączy w świecie kontekstu cc  nazwę N z obiektem 
 odniesienia.160 
 
Z2M Użytkownik zna nazwę własną N wtedy i tylko wtedy, gdy zna (niepełną) deskrypcję 
 „jedyny taki obiekt nazywany ‘N’”, która (uzupełniona) ze względu na kontekst cc  
 denotuje to samo, co nazwa N.161, 162 
 
Twierdzenie zwolenników deskryptywizmu metalingwistycznego, że znaczeniem nazwy jest 
niepełna deskrypcja jedyny taki obiekt nazywany „N”, czyni to stanowisko podobnym do 
poglądu niektórych zwolenników teorii traktującej nazwy jako predykaty. Ci zwolennicy teorii 
predykatywnej uważają,163 że nazwa własna jest predykatem, który w połączeniu z cechą oraz 
niewypowiedzianym rodzajnikiem określonym (the) tworzy deskrypcję określoną. Kontekst 
dostarcza cechy (nazwijmy ją F), której ekstensja przecięta z ekstensją predykatu (którym jest 
nazwa) będzie stanowiła singleton. Za takim poglądem opowiada się Delia Graff Fara oraz za 

                                                 
159  (Katz, 2001: 162). Porównaj również (Recanati, 1993: 161-2). Stefano Predelli (2001: 157) argumentował 
przeciwko twierdzeniu Recanatiego, że zdanie N jest nosicielem „N” wyraża sąd prawdziwy a priori. 
160  (Katz, 1994: 17; 2001: 155), (Bach, 2002: 98 przypis 26).  
161  Twierdzenie, że znaczeniem nazwy jest niepełna deskrypcja, znajdziemy w (Katz, 2001: 139), (Bach, 2002: 
75, (Geurts, 1997: 320); twierdzenie, że deskrypcja musi mieć kontekstowe uzupełnienie, znajdziemy w (Bach, 
2002: 92), (Katz, 1994: 14). 
162  Teza Z2M (użytkownikowi jest znana deskrypcja, która jest znaczeniem nazwy) pozwala zaliczyć ten 
pogląd do nieklasycznego deskryptywizmu. Można spotkać się z określeniem poglądu Delii Graf Fary (2011b) 
mianem metalingwistycznego deskryptywizmu (Cumming, 2012). Nie jest to słuszne: Fara utrzymuje, że nazwa jest 
predykatem bycie nosicielem „N”. Bardzo podobnym poglądem do deskryptywizmu metalingwistycznego (ale nie 
deskryptywizmem) jest pogląd na nazwy jako na wyrażenia okazjonalne, których znaczeniem językowym 
(character) jest bycie nosicielem „N”. Recanati (1993) oraz Pelczar i Rainsbury (1998) traktują nazwy jako rodzaj 
wyrażeń okazjonalnych i pogląd taki ma wiele cech wspólnych z deskryptywizmem metalingwistycznym. O 
poglądzie tym wspomnieliśmy w rozdziale I.3.1a, przypis 86. 
163  (Elbourne, 2005), (Allers, 2006), (Fara, 2011b), (Fara, 2012), (Matushansky, 2008). 
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nieco podobnym – Ora Matushansky.164 Cecha F jest zależna kontekstowo (Fara, 2011b: 17 def. 
RID), co usztywnia deskrypcję i pozwala uniknąć argumentu modalnego Kripkego. Z powodu 
podobieństw tego odłamu teorii traktującej nazwy jako predykaty oraz deskryptywizmu 
metalingwistycznego można zastosować przeciwko tym teoriom wspólne zarzuty. 
 Pierwszym zarzut wobec tych teorii będzie rozwinięciem zarzutu Soamesa (patrz rozdział 
I.3.1a). Deskryptywiści metalingwistyczni oraz Fara dopuszczają oba zasięgi – wąski i szeroki – 
deskrypcji względem operatorów bądź względem predykatów nazywających nastawienia 
sądzeniowe (2011b: 27). Twierdzenie to jest kłopotliwe z tego powodu, że częścią deskrypcji są 
cechy zależne kontekstowo, które – jeśli deskrypcja znajduje się w wąskim zasięgu względem 
czyjegoś nastawienia sądzeniowego – będą stanowiły część nastawienia.165 By zilustrować, na 
czym kłopot polega, rozważmy nieco zmodyfikowany przykład z Kolumbem. Załóżmy, że 
Kolumb żył dwadzieścia lat dłużej i dożył czasu, kiedy nazwa Ameryka się przyjęła. Załóżmy, że 

                                                 
164  Zdaniem Matushanskiej nazwy własne są dwuargumentowymi predykatami: jednym z ich argumentów są 
indywidua, a drugim konkretne typy dźwięków. Relacje między indywiduami a dźwiękami to szeroko pojęte 
konwencje nazywania (mianowanie, przezywanie, chrzczenie itd.). Dla przykładu nazwa własna Alice jest 
interpretowana jako I(Alice) = fx : R(x;½)gI(Alice) = fx : R(x;½)g [notację zmieniono, OP], gdzie „R” jest zmienną, w której miejsce 
wchodzi zależna od kontekstu relacja zachodząca między dźwiękami a indywiduami. Po kontekstowym 
uzupełnieniu przez odpowiednią relację predykat, którym jest nazwa, ma otwartą pozycję argumentową, którą 
zajmują indywidua i która może być wiązana przez kwantyfikatory (Matushansky, 2008: 591-2, 615). Propozycja 
Fary różni się od propozycji Matushanskiej tym, że Fara nie wymaga zmiennej relacji nazywania. Nazywanie jest 
dla niej jednoargumentowym predykatem. Ekstensja tego predykatu jest kontekstowo zawężona poprzez cechę, 
która jest domyślna w kontekście. Dla przykładu: niech „NANA” oznacza predykat „nazywany Alice”. Dla Fary 
interpretacją nazwy Alice w świecie w i kontekście c będzie Iw(Alice) = IcW (NA) \ IcW (F )Iw(Alice) = IcW (NA) \ IcW (F ), gdzie FF  jest cechą 
zawężającą ekstensję NANA do singletonu. Porównaj (Fara, 2011b: 17). 
 Fara (2011a) zwróciła uwagę, że wyrażenie złożone z czasownikiem nazywania takie jak nazywany N może 
zostać zinterpretowane na dwa sposoby: 1) „N” w tym wyrażeniu złożonym jest rozumiane jako „nazwa N”, a cała 
konstrukcja oznacza nosiciel nazwy N; 2) „N” w tym wyrażeniu złożonym jest rozumiane jako ciąg dźwięków [n], a 
cała konstrukcja oznacza, że zwracano się do kogoś za pomocą dźwięku [n]. Jako przykład różnicy Fara podaje 
nazwę Willard: Quine był tak nazywany w sensie pierwszym (miał takie imię po wujku), natomiast nie był tak 
nazywany w sensie drugim (nikt nie zwracał się do niego per [wi¹lartwi¹lart]) (2011a: 493). Fara uważa nazwy własne za 
predykaty, które mają być rozumiane na sposób 1 (czyli ktoś należy do ekstensji predykatu N, jeśli nadano mu 
nazwę N).  
 By wzmocnić różnicę między dwoma interpretacjami, Fara posługuje się przykładami z innymi 
predykatami występującymi po czasowniku nazywany. Maude nazwała mnie głupią [Maude mogła użyć innego 
określenia, brzmiącego inaczej niż [głup’a]] / Maude nazwała mnie ‘głupią’. Ponieważ nazwa własna jest dla Fary 
jednoargumentowym predykatem, analizuje ona wyrażenia złożone z czasownikiem nazywany i nazwą własną 
dokładnie tak samo jak wyrażenia złożone z czasownikiem nazywany i zwykłym predykatem. John Biro (2012) 
zwrócił uwagę, że przykłady nazwała mnie głupią / nazwała mnie ‘głupią’ można sparafrazować jako opisała 
[described] mnie jako głupią / opisała mnie jako [głupią]. Natomiast z nazwą N nie da się dokonać takiej parafrazy. 
Gdyby nazwa N była predykatem, to w takiej parafrazie musiałaby być użyta (jej znaczeniem byłaby cecha). Skoro 
nie da się zbudować parafrazy takich złożeń, gdzie nazwa byłaby użyta, zostają parafrazy, w której nazwa jest 
wymieniona (nie użyta) w dwu różnych predykatach nosiciel nazwy „N” oraz zwracało się do niego per [n]. 
Zdaniem Biro to pokazuje, że w wyrażeniach złożonych z czasownikiem nazywany nazwa stanowi jedynie część 
predykatu, a nie predykat (2012: 289). 
165  W późniejszym tekście (Fara, 2013) Fara rezygnuje z usztywnienia niepełnej deskrypcji przez domyślną 
kontekstowo cechę. Obecnie utrzymuje, że wyrażenie złożone z nazwy (predykatu) i niewypowiedzianego 
rodzajnika określonego (czyli niepełna deskrypcja, the N), by desygnować sztywno, zawężane jest dokładnie w taki 
sposób, w jaki zawężane są niepełne deskrypcje w ogólnych przypadkach. Natomiast wytłumaczenie, w jaki sposób 
zawężane są niepełne deskrypcje, ma podać właściwa teoria deskrypcji. Stanowisko takie sama Fara określa jako 
„piggybacking” (Fara, 2013: 35). 
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dowiedział się, że ziemia, którą odkrył, była nowym kontynentem. Opisując taką sytuację, 
powiedzielibyśmy: Mogłoby być tak, że Kolumb wiedziałby, że odkrył Amerykę. Powiedzieliśmy, 
że w tym przykładzie z powodu trywialności wykluczone są odczytania, w których operator 
wiedzy nie obejmuje treści deskrypcji. Ponieważ z jednej strony cecha nazywany „N” jest 
częścią znaczenia nazwy, a z drugiej strony jest cechą przygodną (Geurts, 1997: 340; Fara, 2013: 
31; Bach, 2002: 84; Katz, 1994: 14), to cecha ta musi być usztywniona przez operator 
kontekstowy. Również inne cechy występujące w deskrypcji są kontekstowo zależne (Bach, 
2002: 92; Katz, 1994: 21). Oddajmy ową kontekstową zależność jako występowanie operatorów 
faktyczny (AA) i teraz (NN), natomiast cechę nazywany „Ameryka” zapiszmy w postaci predykatu 
NANA (deskrypcja ɿz:AN(NA(z)^ZP(z))z:AN(NA(z)^ZP(z)) oznacza „część Ziemi, która faktycznie (teraz) jako 
jedyna znajduje się na zachodniej półkuli oraz jest nazywana „Ameryka””): 
 
§Wc

£
¸x:O(c; x)(§Wc

£
¸x:O(c; x)(ɿz:AN(NA(z) ^ ZP (z))

¤
z:AN(NA(z) ^ ZP (z))

¤
 

 
Ponieważ w tym przykładzie operator wiedzy musi mieć szeroki zasięg względem deskrypcji, to 
zgodnie z analizą deskryptywizmu metalingwistycznego przypisujemy Kolumbowi przekonanie 
o naszym świecie i czasie, co jest nieintuicyjne.  

Robin Jeshion (2012) zaatakowała predykatywny pogląd na nazwy własne od innej 
strony.166 Celem jej argumentacji było pokazanie, że warunek bycia nazywanym N, który miał 
być znaczeniem predykatu N, nie jest konieczny – w zależności od sytuacji komunikacyjnej 
może chodzić o różne relacje w stosunku do N, niekoniecznie o bycie nosicielem N.167 Na 
przykład: Na Halloween przyszło dwóch bin Ladenów; Żaden Kossak nie jest lepszy od 
Wyspiańskiego;168 Bardzo mi przykro, ale mamy dwóch Mozartów, jednego Beethovena i nawet 
Chopina, ale żadnego Bacha. Mogę go zamówić dla Pani; Dwie małe Leny już przyszły.169, 170 W 
żadnym z tych przykładów obiekt, o który chodzi, nie jest nosicielem nazwy N (dwie osoby 
ubrane jako bin Laden, żaden obraz autorstwa Kossaka, dwa popiersia przedstawiające 
Mozarta, dwie dziewczynki bardzo podobne do naszej Leny itp.). Przykłady kwantyfikowanych 
użyć nazw własnych tradycyjnie podawane przez zwolenników teorii predykatywnych oraz 
deskryptywistów stanowiłyby tylko szczególny przypadek podobnych użyć – szczególny dlatego, 
że w tych przykładach akurat chodzi o relację bycia nazwanym N, ale w zasadzie ta relacja może 
być inna. Skoro tak, to nazwa własna N nie może być analizowana jako predykat bycie 

                                                 
166  „Predykatywnym” poglądem na nazwy własne Robin Jeshion nazywa „the thesis that a proper name, as it 
occurs in a sentence in a context of use, expresses a property, one that may be restricted in various well-known 
ways. In a context of use, its semantic content, its contribution to the proposition expressed by the sentence, is the 
property it expresses. According to predicativism, the semantic function of proper names is to designate properties 
of individuals.” (Jeshion, 2012: 1). Wypowiedź ta pozwala potraktować deskryptywizm metalingwistyczny jako 
pogląd predykatywny i wykorzystać argumenty Jeshion przeciwko deskryptywizmowi metalingwistycznemu. 
167  Odpowiedź Fary na ten zarzut Jeshion, patrz (Fara, 2012). 
168  Oryginalny przykład (36) zmieniono (Jeshion, 2012: 16). 
169  Przykłady (38), (36), (39), (28) (Jeshion, 2012: 14, 16). 
170  Nie da się nie zauważyć, że przykłady te są typowymi przykładami metonimii (Jeshion mówi o elipsie, 
natomiast Fara mówi o elipsie i odniesieniu przeniesionym (deferred reference)). Analizę tych przykładów jako 
metonimii podaje Leckie (2013). 
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nazwanym N, ponieważ nie ma podstaw, by faworyzować cechę bycia nazywanym spośród 
innych cech.171  
 Można by argumentować, że we wszystkich tych przykładach chodzi o kontekstowo 
domyślną relację do przedmiotu (Bin Ladena, Kossaka, Mozarta, Leny), a nie do nazwy. Skoro 
tak, to mamy do czynienia nie z predykatywnym, lecz z referencyjnym użyciem nazwy. Wydaje 
się, że deskryptywiści oraz zwolennicy teorii predykatywnej mogliby zanalizować te przykłady 
bez modyfikacji własnej teorii: mamy dwóch Mozartów – mamy dwa popiersia przedstawiające 
kompozytora nazywanego „Mozart” – nazwa Mozart została użyta referencyjnie i w parafrazie 
została zamieniona na predykat, który jest jej znaczeniem. Ale w takiej sytuacji przewaga 
predykatywnej teorii oraz deskryptywizmu metalingwistycznego jako teorii unifikacyjnych 
znika: zwolennicy traktowania nazw jako stałych indywiduowych mogą wszystkie przykłady 
rzekomo predykatywnych użyć nazw oraz kwantyfikacji zanalizować w podobny sposób bez 
modyfikacji własnej teorii. 

I.3.2b Deskryptywizm demonstratywny  

Mianem deskryptywizmu demonstratywnego nazywana jest (Jeshion, 2002) teoria odniesienia 
nazw własnych zaproponowana przez Graeme’a Forbesa (1989, 1990, 1993).172 Zgodnie z jego 
propozycją nazwa własna N znaczy dla osoby b tyle co indywiduum, które jest przedmiotem tego 
dossier informacji, które to dossier informacji (plik mentalny) zostało oznakowane dźwiękiem 
„N” jak hasłem.173 Demonstratywny zwrot tego dossier informacji można również 
sparafrazować jako tego, do którego w tej chwili [ja] mam dostęp174 – ta parafraza uwypukla, że 
chodzi o plik mentalny posiadany przez nadawcę kontekstu. 
 Forbes przyjmuje, że w sytuacji, gdy nabywamy informacje de re o jakimś indywiduum, 
tworzymy plik mentalny. Nazwami znakujemy pliki mentalne i rola nazw polega na pomocy w 
zidentyfikowaniu takich plików. Mamy gwarancję, że informacje zgromadzone w pliku 
mentalnym są de re o kimś na mocy relacji przyczynowej – sam obiekt, którego informacje 
dotyczą (prawdziwe bądź fałszywe) był źródłem przyczynowym powstania tych informacji 
(1990: 538-9). Wprowadzenie tego elementu evansowskiej koncepcji znaczenia jest 
umotywowane chęcią ratowania klasycznego rozumienia, czym jest znaczenie (1990: 536, 539-
40), zgodnie z którym informacja semantycznie związana z nazwą wyznacza jej odniesienie. Po 
zarzutach Kripkego wobec deskryptywizmu Evans zaproponował wersję semantyki ratującej 

                                                 
171  Porównaj cytowany wyżej przykład Geurtsa z Ringo: Zazwyczaj po występie „Beatlesów” na studniówce 
Ringo upija się najbardziej. Zarzut polega na tym, że żaden Ringo ze studniówki nie otrzymał nazwy Ringo podczas 
chrztu. Oprócz tego zarzutu Jeshion zwraca uwagę, że w odróżnieniu od zwykłych predykatów, które – poprzedzone 
przez kwantyfikatory – nie zmieniają znaczenia, nazwy własne w takich użyciach mają zmienione znaczenie i 
czasami nie poddają się kwantyfikacji: Rabkoland jest parkiem rozrywki – *Niektóre Rabkolandy są parkami 
rozrywki; *Trzy Rabkolandy będą parkami rozrywki (oryginalne przykłady zmieniono, Jeshion: 2012, 23).  
172  Krytykę tego stanowiska można znaleźć w (Crimmins, 1993) oraz w (Jeshion, 2002: 332 przypis 13). 
173  (Forbes, 1990: 538): „[…] the sense of a name „NN” has the cognitive significance „the subject of this 
dossier”, where the dossier referred to is the one labeled “NN”: our way of thinking on NN is as the subject of this 
dossier.” 
174  (Forbes, 1993: 286): „[…] “the one now being accessed”, “the one I am now accessing” […]”. 
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klasyczne rozumienie, czym jest znaczenie: w semantyce Evansa informacja deskryptywna 
semantycznie związana z nazwą wyznacza jej odniesienie nie poprzez spełnianie, a poprzez to, 
że przyczynowym źródłem jej powstania był pewien obiekt, który jest tym, do czego nazwa się 
odnosi. W związku z tym jakość tej informacji (prawdziwość bądź fałszywość) nie jest istotna 
dla wyznaczania odniesienia. Podobnie w koncepcji Forbesa informacje zawarte w pliku 
mentalnym nie wyznaczają obiektu poprzez spełnianie oraz nie są wartością semantyczną nazwy, 
składają się jedynie na wartość poznawczą oraz są obiektem nastawień sądzeniowych (1990: 
538). Można powiedzieć, że deskryptywizm przyczynowy Forbesa jest deskrypcyjno-
przyczynową teorią odniesienia z wymogiem znajomości informacji (czyli klasycznym 
wymogiem znajomości kryterium ustalenia odniesienia) i może być zrekonstruowany 
następująco (1990: 538-40): 
 
Forbesa deskrypcyjno-przyczynowa teoria odniesienia z klasycznym wymogiem 
znajomości informacji 
 
O1F Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane przez relację bycia 
 dominującym przyczynowym źródłem, która zachodzi między zbiorem informacji 
 związanej z nazwą a obiektem w jakimś wyróżnionym świecie w¤w¤. 
 
O2F Użytkownik zna nazwę własną N wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję „obiekt,  
 o którym są te informacje pod hasłem ‘N’”. 
 
 Pogląd ten dziedziczy konsekwencje evansowskiej koncepcji dominującego źródła 
informacji. Na przykład, jeśli zdarzy się tak, że ktoś błędnie przechowuje mieszane informację o 
M i N pod hasłem „N”, ale ilościowo informacje o M przeważają, to M jest tym, do kogo nazwa 
N się odnosi. Gdy dowiadujemy się o takiej pomyłce, to zmieniamy hasło „N”, pod którym 
przechowujemy informację, na „M”, oraz tworzymy nowy plik mentalny pod hasłem „N”, w 
którym przechowujemy informacje na temat N (1990: 541). Tym samym pogląd Forbesa, tak jak 
koncepcja Evansa, dopuszcza możliwość zmiany odniesienia nazwy w czasie (ta konsekwencja 
może być kłopotliwa, patrz rozdział I.2.3, przypis 76). 
 Jest kwestią dyskusyjną, czy Evansa przyczynowa teoria odniesienia z klasycznym 
wymogiem znajomości informacji (tezy O1E i O2E) oraz jej deskrypcyjna wersja zaproponowana 
przez Forbesa mogą być nazywane fregowskimi. Lecz bezsprzecznym odejściem od semantyki 
fregowskiej jest uznanie przez Forbesa, że znaczenie nazwy (sens) jest prywatne (mamy dostęp 
tylko do własnych plików mentalnych, 2006: 158-9). Skoro znaczenia są prywatne, to pojawia 
się problem, w jaki sposób można semantycznie wykorzystać pliki mentalne do uzyskania 
dobrych warunków prawdziwości dla zdań wyrażających czyjeś nastawienie sądzeniowe do 
sądów wyrażonych za pomocą zdań z koreferencyjnymi nazwami a i b: Y może być przekonany, 
że a jest F, natomiast nie być przekonanym, że b jest F. Jeśli ktoś, X, opowiada o przekonaniach 
Y-ka, to nie ma dostępu do informacji, które Y łączy z nazwami a i b. Jedynym, co może być X-
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owi i Y-owi wspólnie dostępne, są same nazwy, a i b, które są „hasłami” plików mentalnych. 
Plik mentalny ma być odpowiednikiem „sposobu, w który przedmiot jest dany” (komuś), a 
nazwa może pełnić rolę oznaki dla tego sposobu. W pewnym sensie Forbes nie ma wyboru i 
musi wykorzystać same wyrażenia a i b jako część warunków prawdziwości.175  
 Robi to za pomocą wprowadzenia do formy logicznej zdań o nastawieniach 
sądzeniowych partykuły tak, która jest anaforyczna na samym wyrażeniu.176 Zdanie Y jest 
przekonany, że a jest F jest analizowane jako Osoba a jest taka, że istnieje dokładnie jeden plik 
mentalny ®® taki, że został on oznakowany przez Y hasłem „a” i Y myśli o a poprzez ®® i Y jest 
przekonany, że a jest F (1990: 551). 
 Zdaniem Forbesa pliki mentalne ®® i ¯̄ zawierające różną informację mogą być 
oznakowane w taki sam sposób. W łamigłówce z Paderewskim (Kripke, 1979) musimy użyć 
dodatkowych określeń „polityk”, „pianista”, by zasygnalizować, o który z oznakowanych w ten 
sam sposób plików mentalnych chodzi (1990: 561-2). Mimo że wartością semantyczną dwóch 
różnych koreferencyjnych nazw jest ten sam przedmiot, mogą one nie być zamienialne w 
kontekstach intensjonalnych, ponieważ powoduje to zmianę wartości semantycznej ukrytej 
partykuły tak. 
 Mark Crimmins (1993) zauważył, że podana przez Forbesa semantyka dla nazw w 
kontekstach intensjonalnych podaje złe warunki prawdziwości dla pewnej puli przykładów. 
Załóżmy, że Lois wie, że współpracownik z jej redakcji jest superbohaterem ratującym ludzi, 
potrafi go rozpoznać w pracy i w akcji ratowania, ale nie wie, jak on się nazywa (nie zna nazw 
Superman i Clark Kent). Lois widzi przez szybę, że Clark pracuje w biurze jako urzędnik (i nie 
pełni w tym momencie żadnych funkcji superbohatera). Można powiedzieć: Lois jest 
przekonana, że Clark jest w budynku, natomiast nie jest przekonana, że Superman jest w 
budynku (1993: 273). Lois ma różne pliki mentalne dotyczące Supermana i Clarka Kenta, ale nie 
są one oznakowane jako „Superman”, „Clark Kent”, w związku z czym to zdanie powinno być 
fałszywe. Jak wydaje się, teoria Forbesa powinna zawierać kryterium określające, w jakiej 
sytuacji sposób oznakowania plików mentalnych powinien stanowić część warunków 
prawdziwości, a w jakiej sytuacji nie powinien. Takiego kryterium semantyka Forbesa nie 
zawiera.177 

                                                 
175  Wykorzystanie samych wyrażeń jako części warunków prawdziwości jest tym bardziej wymuszone w 
sytuacji, gdy ten sam plik mentalny jest oznakowany koreferencyjnymi nazwami a i b. W takiej sytuacji 
koreferencyjne nazwy a i b mają to samo znaczenie i dla kogoś, kto posiada taki podwójnie oznakowany plik, 
zdanie a = b ma dokładnie taką samą wartość poznawczą, jaką ma zdanie a = a (1990: 544). W związku z tym, by 
wytłumaczyć zdania Łamigłówki z Supermanem (brak substytucji nazw własnych w zdaniach prostych, 
wypowiedzianych przez osoby, którzy wiedzą, że nazwy są koreferencyjne), Forbes zmuszony jest wykorzystać 
same wyrażenia jako część warunków prawdziwości. O jego rozwiązaniu Łamigłówki będzie mowa w rozdziale 
IV.I.2c. 
176  Taki rodzaj anafory Forbes nazywa „logoforą” (1990: 535). Nazwa „logofora” pochodzi od Claude’a 
Hagège’a, który użył jej w artykule „Les pronoms logophoriques”, BSLP 69, 1974, 287-310. Więcej o logoforze 
będzie mowa w rozdziale IV.I.2c. 
177  Do tej kwestii wrócimy w rozdziale IV.I.2c przy omawianiu Forbesa propozycji rozwiązania Łamigłówki z 
Supermanem przy pomocy ukrytej partykuły, której wartość semantyczna jest częścią warunków prawdziwości. 
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I.3.2c Deskryptywizm w wersji Franka Jacksona 

Deskryptywna teoria Franka Jacksona jest odmianą nieklasycznej deskrypcyjnej teorii 
odniesienia. Jest to dwuwymiarowa deskrypcyjna teoria odniesienia nazw własnych oraz 
wyrażeń nazywających rodzaje naturalne. W dwuwymiarowej semantyce Jacksona jednym z 
parametrów, z uwagi na który nazwom własnym jest przypisywane odniesienie, jest świat 
scentralizowany, którego częściami składowymi są świat kontrfaktyczny, obiekt odniesienia 
nazwy oraz konkretny egzemplarz nazwy (token).178 W takim świecie scentralizowanym tego 
konkretnego egzemplarza nazwy użyto w celu odnoszenia się do przedmiotu, któremu kiedyś w 
świecie kontrfaktycznym (składniku tego świata scentralizowanego) nadano ową nazwę.179 
Konwencja użycia nazw polega na tym, by używać nazwy w świecie scentralizowanym z 
intencją odnoszenia się do obiektu, który stanowi centrum tego świata scentralizowanego. (2010: 
141 punkt 3). By zrozumieć, której nazwy użyto w kontekście (na przykład, co oznacza nazwa 
Cycero w jakimś kontekście), użytkownik musi znać deskrypcję określoną (na przykład miasto w 
Stanach Zjednoczonych o nazwie „Cycero”). Deskrypcje określone są potrzebne, by móc 
rozróżniać obiekty odniesienia różnych lecz jednakowo brzmiących nazw (2010: 9-10). Ale skąd 
użytkownik wie, której deskrypcji użyć – znany rzymski mówca zwany „Cycero” czy miasto w 
Stanach Zjednoczonych o nazwie „Cycero”? O tym decyduje to, na ile obiekt odniesienia tych 
deskrypcji jest relewantny w kontekście, w którym padła wypowiedź (2010: 141).  
 Odniesieniem nazwy ze względu na dowolny świat ww  jest obiekt, który znajduje się na 
końcu łańcucha przyczynowego w scentralizowanym świecie w 0w 0, którego częścią jest 
egzemplarz nazwy (2010: 138), i z uwagi na to odwołanie się do wyróżnionego świata nazwa 
jest sztywnym desygnatorem (2010: 143). Epistemiczny argument Kripkego nie może być 
zastosowany przeciwko tej teorii, ponieważ żadna deskrypcja nie jest deskrypcją ustalającą 
odniesienie i nie musi być znana a priori. Znajomość deskrypcji bądź brak takiej znajomości nie 
wpływa na to, czy odnosimy się za pomocą nazw: można odnieść się za pomocą nazwy bez 
znajomości jakichkolwiek deskrypcji, ale w takim przypadku użytkownik nie będzie wiedział, o 
jaki przedmiot chodzi, gdy nazwa jest użyta. Jackson, jako zwolennik dwuwymiarowej 
semantyki może odpowiedzieć na argument z mylnych deskrypcji (historyjka z Gödlem i 
Schmidtem) następująco. Nazwa odnosi się do rzeczy, jeśli jest tak, że rzecz w wyróżnionym 
świecie, w którym znajduje się wypowiadający zdanie z nazwą (czyli w świecie 
scentralizowanym, 2010: 141 punkt 4), jest połączona z nazwą łańcuchem przyczynowym. 
Użytkownik wie, do czego odnosi się nazwa, ponieważ wiąże z nazwą deskryptywną cechę, 
którą przedmiot, który jest odniesieniem nazwy, rzeczywiście posiada (1998: 212). Może być 
tak, że mówiący nie myli się i nazywa „Gödlem” osobę, która faktycznie udowodniła 

                                                 
178  (Jackson, 2010: 140-41). W przypadku wyrażenia okazjonalnego świat scentralizowany składa się z 
egzemplarza owego wyrażenia, obiektu odniesienia oraz świata możliwego (2010: 56-7). 
179  Jackson mówi, że może być tak, że w procesie przekazywania informacji o obiekcie odniesienia nazwy 
egzemplarze nazwy (fizyczne dźwięki) należące do tego samego łańcucha komunikacyjnego mogą coraz bardziej 
różnić się, co w końcu może doprowadzić do sytuacji, w której nazywamy kogoś nazwą, której brzmienie może 
znacznie odbiegać od brzmienia oryginalnej nazwy otrzymanej na chrzcie (2010: 142). 
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niezupełność arytmetyki, a mianem „woda” – substancję H2OH2O, która faktycznie wypełnia rzeki i 
oceany. Gdyby okazało się, że Schmidt odkrył niezupełność arytmetyki, a w rzekach i oceanach 
byłoby XYZ, to mówiący odnosiłby się do nich w świecie, który okazał się faktycznym – 
dwuwymiarowa semantyka wręcz postuluje możliwość zmiany odniesienia w światach, w 
których znajduje się mówiący (są to światy faktyczne, 2010: 84).  
 Odnotowaliśmy przy omawianiu propozycji Chalmersa, że nazwy własne w semantykach 
dwuwymiarowych mają macierz podobną do tych, jaką mają wyrażenia okazjonalne (na 
przykład ja). Zdaniem Jacksona nazwy wyznaczają odniesienie w sposób podobny do wyrażeń 
okazjonalnych. Wyrażenie okazjonalne ja wyznacza nadawcę kontekstu bezpośrednio (wartością 
semantyczną tego wyrażenia jest wyłącznie przedmiot bez cechy bycia mówiącym). Dokładnie 
w taki sam bezpośredni sposób nazwa własna wyznacza indywiduum, które stanowi centrum 
świata scentralizowanego (2010: 144). Wartością semantyczną nazwy jest przedmiot, który może 
być obiektem czyichś przekonań. Jeśli relacjonujemy czyjeś nastawienia sądzeniowe i używamy 
nazw, to opisujemy czyjeś nastawienia de re – informacja deskryptywna jest łączona z nazwą 
przez nas, nie wiemy, jaką informację łączy z nazwą ktoś, kto ma przekonanie (2010: 144-5). 
 Odniesienie wyrażeń w tej teorii jest ustalane ze względu na świat scentralizowany oraz 
świat ewaluacji. Może być ona zrekonstruowana następująco: 
 
nieklasyczna deskrypcyjna dwuwymiarowa teoria odniesienia Jacksona 
 
O1J  Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i wyróżnionym świecie w¤w¤ jest semantycznie 

 ustalane przez chrzest, który w wyróżnionym świecie w¤w¤ łączy nazwę z obiektem 
 odniesienia. 
 
O2J  Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy w wyróżnionym świecie w¤w¤ jest 
 ogniwem w takim łańcuchu użyć nazwy, w którego każdym ogniwie zachowany jest 
 zamiar odniesienia się do tego samego, oraz użytkownik zna jakąś deskrypcję 
 określoną, która w wyróżnionym świecie denotuje obiekt odniesienia nazwy.180 
 
 Scott Soames (2005) zwrócił uwagę na nieintuicyjną konsekwencję poglądu Jacksona: 
jeśli wkładem w sąd nazw własnych występujących w zdaniach, które opisują czyjeś nastawienie 
sądzeniowe de re, jest wyłącznie przedmiot (wykluczamy deskryptywna treść, którą ma 
mówiący, spod zasięgu operatora), to nastawienie sądzeniowe nie powinno się zmienić, jeśli 
nazwę zamienimy na wyrażenie okazjonalne, którego wkładem w sąd w określonym kontekście 
jest ten sam przedmiot. Rozważmy następującą historyjkę181 pochodzącą od Johna Perry’ego 

                                                 
180 W sprawie rekonstrukcji tezy O1J porównaj (Jackson, 2010: 15, 138, 143), (2007: 20); w sprawie 
rekonstrukcji tezy O2J porównaj (Jackson, 1998: 203, 212), (2010: 143-4). 
181  Oryginalny przykład Soamesa (2005: 170) On ma brodę [wypowiedziane z zamierzonym demonstratywnym 
odniesieniem do Kripkego] został zmieniony. Krytyka Soamesa dotyczyła starszej wersji poglądu Jacksona (1998), 
w którym odniesienie nazwy własnej było ustalane za pomocą usztywnionej deskrypcji z operatorem dthat. Operator 
ten działa jak demonstratyw, stąd w przykładzie pojawia się demonstratywny zaimek on. Ponieważ w późniejszych 
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(1977: 492). Wyobraźmy sobie, że Rudolf Lingens błąka się po bibliotece Stanforda i ma 
całkowitą amnezję: nie pamięta, ani kim jest, ani jak wygląda (nie ma dostępu do lustra). 
Przypadkowo znajduje książkę o sobie, w której jest opisane całe jego życie (łącznie z tym, że 
znajduje się w bibliotece Stanforda i czyta książkę sam o sobie) oraz są jego zdjęcia. Rudolf 
Lingens ma przekonanie de re odnośnie osoby na zdjęciach w książce, że Rudolf Lingens to 
Rudolf Lingens, natomiast, jak wydaje się, nie ma ważnego przekonania de re, że Rudolf Lingens 
to ja! Semantyka Jacksona nie czyni różnicy między tymi przekonaniami, ponieważ 
odniesieniem wyrażenia okazjonalnego i nazwy własnej jest ten sam człowiek będący w centrum 
świata scentralizowanego. Oprócz tego zarzutu semantyka Jacksona będzie narażona na zarzut 
wspólny dla semantyk dwuwymiarowych wysunięty przeciwko postulowaniu przez te semantyki 
zmiennego odniesienia nazw z uwagi na światy scentralizowane (Forbes, 2011).  
 

I.3.2d Deskryptywizm przyczynowy 

Deskryptywizm przyczynowy jest teorią odniesienia, w myśl której odniesienie nazwy jest 
ustalane za pomocą deskrypcji „obiekt, do którego odnoszą się użycia nazwy N i od którego 
nabyłem to użycie N”182, „przyczynowe źródło tego egzemplarza N”183. Jest to jedyna odmiana 
nieklasycznego deskryptywizmu, w której użytkownicy nie muszą znać żadnych deskrypcji 
związanych z nazwą, ponieważ deskryptywizm tej teorii dotyczy tezy O1, czyli mechanizmu 
semantycznego ustalania odniesienia. Teoria ta może być zrekonstruowana następująco: 
 
nieklasyczny przyczynowy deskryptywizm 
 
O1Kr Odniesienie nazwy własnej N w świecie ww  jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie 
 w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ warunku deskryptywnego deskrypcji określonej 
 „przyczynowe źródło tego użycia nazwy N”. 
 
O2Kr  Użytkownik zna nazwę własną N wtedy i tylko wtedy, gdy przyczynowym źródłem jego 
 użycia nazwy N w wyróżnionym świecie w¤w¤ jest odniesienie tej nazwy.184  
 
Deskryptywiści przyczynowi – Kroon, Fumerton, Lewis185 – nie negują istnienia łańcuchów 
przyczynowych, które prowadzą od ceremonii nadania nazwy do konkretnych użyć – po prostu 

                                                                                                                                                             
pracach Jackson zmienia swój pogląd (nie odwołuje się do żadnej konkretnej deskrypcji ustalającej odniesienie) 
oraz explicite mówi o tym, że nazwy własne odnoszą się w kontekście do indywiduum tak jak na przykład zaimek 
ja, przykład Soamesa został celowo zmieniony w taki sposób, by dotyczył nowej wersji poglądu Jacksona. 
182  (Kroon,1987: 1, przypis 1): „‘the individual referred to by uses of the name N from which I acquired the 
use of N’ ” 
183  (Lewis, 1997: 339, przypis 22): „the causal source of this token: Taromeo”; (Fumerton, 1989: 114): „the 
causal origin of that use of the token on that occasion”. 
184  Teza O1Kr porównaj (Kroon, 1987: 1 przypis 1, 2, 10, 15) oraz (Lewis, 1997: 339, przypis 22), (Fumerton, 
1989: 114); teza O2Kr patrz (Kroon, 1987: 10, 15). 
185  (Kroon, 1983), (Kroon, 1985), (Kroon, 1987); (Fumerton, 1989); (Lewis, 1984), (Lewis, 1997) 
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uważają, że historyczno-przyczynowa teoria odniesienia w wersji Kripkego i Devitta nie jest 
teorią ogólną, ponieważ nie jest w stanie wytłumaczyć przypadków odniesienia, w których ktoś 
zaczyna posługiwać się nazwą własną, mimo że nie jest ogniwem w łańcuchu przyczynowym 
prowadzącym do momentu chrztu.186 Rozważmy następujące historyjki:   
 
 (1)  Osoba B wie, że osoba A ma zwyczaj nazywania swoich pudli na cześć znanych 
  osób. Osoba A mówi:  
  A: Dumas był moim jedynym wiernym przyjacielem. 
  B: A kim był [rzeczywisty] Dumas? 
 
 (2) Pewne osoby rozmawiają o Pliniuszu Młodszym. Ktoś, B, przerywa i pyta się:  
  B: A kim był Pliniusz Starszy? 
      (Kroon, 1987: 3, 4; 13 przypis 15) 
 
W historyjce (1) A mówi o pudlu nazwanym „Dumasem” na cześć pisarza: w tym konkretnym 
użyciu jakiejś nazwy Dumas jej odniesieniem nie jest Dumas-pisarz, ponieważ złamany jest 
wymóg przyczynowej teorii zachowania zamiaru odnoszenia się do tego samego przedmiotu 
przy użyciu nazwy (Kripke, 1980: 96). Osoba A nazwała „Dumasem” pudla, ma zamiar odnieść 
się do pudla, a zatem odniesieniem użytej przez osobę A nazwy Dumas jest pudel. Tym 
niemniej, zdaniem Frederyka Kroona, osoba B, używając nazwy Dumas, odnosi się właśnie do 
pisarza. W historyjce (2) osoba B nie miała żadnej relacji przyczynowej z jakimikolwiek 
wcześniejszymi użyciami nazwy Pliniusz Starszy, w związku z czym jej użycie nazwy Pliniusz 
Starszy nie stanowi ogniwa w łańcuchu przyczynowym prowadzącym do momentu nadania owej 
nazwy. Tym niemniej, osoba B odniosła się do Pliniusza Starszego. Odniesień osoby B nie da się 
wytłumaczyć za pomocą łańcuchów przyczynowych: w historyjce (2) nie ma żadnego 
pośredniego użycia nazwy Pliniusz Starszy, z którym użycie nazwy przez B byłoby powiązane 
przyczynowo, a w historyjce (1) nie jest spełniony konieczny wymóg użycia przez B nazwy z 
zachowaniem odniesienia – B nie chce odnieść się do pudla.  

                                                 
186  Po raz pierwszy, jak wydaje się, zarzut ten wobec teorii historyczno-przyczynowej został sformułowany 
przez Evansa (1973 [w:] 1996: 275). Evans podaje przykład osoby, która na prośbę podania jakiejś stolicy podczas 
quizu odpowiada – „Kingston jest stolicą Jamajki”. Intuicyjnie osoba ta mówi prawdę, mimo że nie łączy jej z 
miastem Kingston na Jamajce żaden łańcuch przyczynowy: w myśl historyjki osoba ta po raz pierwszy usłyszała o 
mieście Kingston od kogoś, kto rzucił rasistowską wypowiedź „Kingston to stolica Jamajki”, mówiąc o mieście 
Kingston nad Tamizą. Podobnego typu przykłady Evans konstruuje z nazwą ulic w USA (ktoś, kto zna system 
nazywania ulic w mieście, jest w stanie wydedukować, jak nazywa się kolejna ulica i używać nazwy, mimo że nie 
łączy go żaden łańcuch przyczynowy z obiektem odniesienia nazwy) oraz z plemieniem Indian Wagera, które ma 
pewien system nadawania imion noworodkom.  
 Michael McKinsey (2011) podał dość przekonywujący przykład. Załóżmy, że Fred przez trzydzieści lat 
nazywał żonę „Helena”. Nauczył się nazwy Helena w taki sposób, że trzydzieści lat temu zapytał się kolegi, jak ma 
na imię tamta piękna dziewczyna, którą widzi. Natomiast stało się tak, że wtedy zobaczył siostrę-bliźniaczkę swojej 
żony, która faktycznie nazywała się „Helena” (więc kolega miał rację). Przyszła żona natomiast miała na imię Lena. 
Przez trzydzieści lat Fred nazywał Lenę „Heleną” i tak się przyjęło. Intuicyjnie Fred, mówiąc „Helena”, odnosi się 
do swojej żony Leny, a nie do jej siostry, mimo że nie jest ogniwem w łańcuchu komunikacyjnym prowadzącym do 
żony (2011: 329-30).  
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 Deskryptywizm przyczynowy proponuje wersję przyczynowej teorii odniesienia, która 
ma uwzględnić zarówno przypadki, kiedy czyjeś użycie nazwy jest powiązane relacją 
przyczynową z innym użyciem nazwy, jaki i przypadki, kiedy owego powiązania brak. Kroon 
zwraca uwagę, że w obu typach sytuacji mówiący ma prawdziwe przekonanie dotyczące 
własnego użycia nazwy, że w tym użyciu odnosi się do indywiduum (Kroon, 1987: 9). Różnica z 
historyczno-przyczynową teorią jest następująca. Załóżmy, że t oznacza jakieś konkretne użycie 
nazwy N, a R przyczynową relację między użyciami nazw a obiektami w świecie. W myśl 
deskryptywizmu przyczynowego denotatem deskrypcji jedyne takie x: R(x, t) jest obiekt e – ten, 
z którym użycie nazwy N rzeczywiście jest powiązane przyczynowo. Na przykład, by 
wytłumaczyć, kto jest odniesieniem użytej nazwy Dumas, wystarczy podać powyższą 
deskrypcję, w której konkretne użycie nazwy jest argumentem relacji R (Kroon, 1987: 15). 
Natomiast zwolennik przyczynowej teorii, mając do dyspozycji użycie nazwy N, musi twierdzić, 
że w świecie istnieje łańcuch przyczynowy R, którego ostatnim ogniwem jest owo użycie nazwy 
Dumas, a pierwszym – pierwsze użycie nazwy Dumas, które jest przyczynowo powiązane z 
obiektem odniesienia e.  
 Z krytyką deskryptywizmu przyczynowego wystąpili Devitt i Sterelny (1999: 61) oraz 
Panu Raatikainen (2006).187 Devitt i Sterelny zarzucają temu poglądowi metodologiczną 
nadmiarowość: zwolennik deskryptywizmu przyczynowego, by wytłumaczyć, dlaczego ktoś, 
używając nazwy, odnosi się do indywiduum, musi odwołać się do deskrypcji mówiącej o relacji 
przyczynowej, podczas gdy sama ta relacja przyczynowa wystarczy do wytłumaczenia 
odniesienia. Krytykowane jest również twierdzenie, że zwykły użytkownik języka, posługując 
się nazwą, łączy z nią (świadomie) ową deskrypcję. Ta ostatnia krytyka nie wydaje się słuszna, 
ponieważ deskryptywizm przyczynowy nie jest deskryptywizmem klasycznym – użytkownik nie 
musi łączyć owej deskrypcji z nazwą własną, wystarczy, że zachowuje się w taki sposób, jakby 
łączył, oraz w sytuacji, gdyby go zapytano i podano mu ową deskrypcję, byłby skłonny 
twierdzić, że właśnie o ów denotat deskrypcji mu chodziło (Kroon, 1987: 15; Fumerton, 1989: 
112). Raatikainen zwraca uwagę (2005: 82), że przyczyny różnych użyć tej samej nazwy mogą 
być różne (na przykład przyczyna mojego użycia nazwy Dumas jest inna, niż przyczyna użycia 
nazwy Dumas przez Kroona). W związku z tym gdyby przyczynowy deskryptywizm chciał użyć 
postulowanej relacji przyczynowej między użyciami a obiektami odniesienia do rozwiązania 
tradycyjnych łamigłówek (gdyby relacja ta miała stanowić odpowiednik znaczenia nazwy), to 
natychmiast pojawiłby się zarzut, że taki odpowiednik znaczenia nazwy własnej zmienia się w 
zależności od mówiącego. 
 Ogólnie krytycy deskryptywizmu przyczynowego pomijają zupełnie uwagę, która leży u 
źródła tego poglądu – istnienie łańcuchów przyczynowych, w których każdym ogniwie jest 
zachowany zamiar odnoszenia się do tego samego, nie jest warunkiem koniecznym, by się 
odnieść. W deskryptywizmie przyczynowym łańcuchy przyczynowe są zamienione na relację 
przyczynową – przez ten ruch usunięty został wymóg przyczynowej teorii, by pierwsze użycie 

                                                 
187  Pogląd ten był krytykowany również przez Soamesa, (2005: 300-1), jednak krytyka ta nie wydaje się 
trafna. 
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nazwy przez kogoś było powiązane przyczynowo z użyciami nazwy przez innych członków 
społeczności komunikacyjnej. Powiedzieć można, że istota tego poglądu to skrócenie łańcucha 
komunikacyjnego do jednego ogniwa – każde użycie nazwy jest połączone relacją przyczynową 
bezpośrednio z denotatem nazwy. Krytyka Raatikainena nie dotyczy deskrypcji, lecz mglistości 
określenia, jaką relację przyczynową należy uważać za właściwą. Dla przykładu: dla każdego 
użycia pustej nazwy Pegaz można wskazać przedmiot, który był przyczyną powstania owego 
użycia (na przykład konkretna książka o mitach greckich spowodowała, że użyłam w tej chwili 
konkretnego napisu Pegaz). Ale nie chcemy, by owe przedmioty były odniesieniem nazwy 
Pegaz (Raatikainen, 2005: 82). Na problem intuicyjnie nierelewantnych przedmiotów, które 
mogą być bezpośrednią przyczyną użycia egzemplarzy nazwy, zwraca uwagę sam Kroon, który 
uważa, że jest to właśnie problem teorii przyczynowej (Kroon, 1987: 17). 

I.4. INNE TEORIE 

Na końcu rozdziału pierwszego kilka słów powiemy o teoriach nazw własnych, które rozwijały 
się równolegle ze sporem zwolenników teorii deskrypcyjnych oraz zwolenników bezpośredniego 
odniesienia. Zwolennicy bezpośredniego odniesienia nazw własnych i deskryptywiści przyjmują 
za oczywiste, że nazwy własne są termami, które mają odniesienie jednostkowe i w związku z tą 
oczywistością nie podają żadnych argumentów za takim ich traktowaniem. Ale nie dla 
wszystkich status nazw własnych jako termów jest oczywisty. Przeciwnicy traktowania nazw 
jako termów zazwyczaj zwracają uwagę, że zwolennicy bezpośredniego odniesienia oraz 
deskryptywiści skupiają się w swojej polemice wyłącznie na takich użyciach nazw, w których 
mają one jednostkowe odniesienie, i ignorują inne. Fakty językowe natomiast są takie, że nazwy 
własne oprócz przeważających jednostkowych użyć wydają się mieć również użycia 
atrybutywne, mogą być wiązane przez kwantyfikatory oraz w jakiś sposób są wrażliwe na 
zasięgi operatorów epistemicznych188 – żadna z tych cech nie może iść w parze z formalnym 
sposobem przedstawienia nazw jako stałych indywiduowych.189 Dwie rywalizujące teorie – 

                                                 
188  Sztywne desygnatory mają cechę niewrażliwości na zasięg operatorów modalnych. Formalnie sztywność 
desygnatora jest zdefiniowana jako niewrażliwość na zasięgi (Fitting & Mendelsohn, 1998: 217). Jak zauważył 
Kripke (1980: 20-1), warunek niewrażliwości na zasięgi dotyczy modalności aletycznych. Jest pytaniem otwartym, 
czy termy sztywne ze względu na aletyczne operatory muszą być również sztywnymi desygnatorami ze względu na 
operatory epistemiczne (Fitting & Mendelsohn, 1998: 219). Wrażliwość na epistemiczne operatory nie oznacza z 
kolei, że termy desygnują różne obiekty ze względu na światy dostępne (komuś) epistemicznie – Forbes (2011) 
podał argument, że mają stałe odniesienie – by uzyskać wrażliwość, wystarczy dopuścić, by termy takie po prostu 
nie desygnowały ze względu na niektóre światy dostępne komuś epistemicznie (ale desygnowały jeden i ten sam 
przedmiot ze względu na inne dostępne światy). 
189  Oprócz wymienionych cech podawane są następujące: nazwy własne mogą mieć liczbę mnogą (Na obiad 
przyjdą Kowalscy), przyjmować rodzajniki określone oraz nieokreślone (Jakiś Alfred Russell dołączył dziś do klubu, 
Burge, 1973: 429), pełnić rolę predykatu (Po zwycięstwie nad Sonnim Listonem Cassius Clay został Muhammadem 



I.4 Inne teorie 
 

95 
 

przedstawiające nazwy jako zmienne oraz przedstawiające nazwy jako predykaty – są teoriami, 
których celem jest przedstawienie jednolitej semantyki nazw własnych, która uwzględni 
wszystkie sposoby ich użycia. 
 Teoria przedstawiająca nazwy jako zmienne190 jest teorią, której w żadnej mierze nie 
dotyczą argumenty Kripkego przeciwko deskryptywizmowi (teoria predykatywna musi 
odpowiedzieć na argument epistemiczny i odeprzeć zarzut błędnego koła). Zmienne są termami, 
więc propozycja traktowania nazw jako zmiennych pozwala zachować status nazw jako 
sztywnych desygnatorów. Przez zwolenników tej teorii atakowane jest przypisywanie nazwom 
funkcyjnego aspektu znaczenia, kaplanowskiego character – nazwy nie są uważane za termy, 
których znaczenie może być przedstawione jako funkcja z kontekstów albo światów możliwych 
do indywiduów.191 Nazwy, zgodnie z tym poglądem, w ogóle nie mają character, czyli ich 
interpretacja nie zależy ani od kontekstów, ani od światów możliwych. Argumentem za 
odrzuceniem funkcyjnej zależności interpretacji nazw od parametrów świata bądź kontekstu jest 
możliwość zanalizowania przykładów, w których nazwy wydają się być użyte atrybutywnie lub 
być związane przez kwantyfikatory. Interpretacja nazw zależna od parametru świata bądź 
kontekstu jest funkcją, która ze względu na owe parametry przypisuje nazwie jedną konkretną 
wartość, w związku z czym nazwa nie może mieć innego odniesienia niż jednostkowe – również 
w przykładach atrybutywnych użyć. Natomiast przy interpretacji nazw jako zmiennych możliwe 
jest naturalne wytłumaczenie i użyć jednostkowych, i użyć atrybutywnych, w których nazwy są 
wiązane przez kwantyfikatory (oczywiście, przy założeniu, że takie użycia nazw w ogóle 
istnieją). Intuicyjnym testem na użycie atrybutywne wyrażenia odnoszącego się jest 
parentetyczne dodanie kimkolwiek jest (Kripke, 1977: 257): NN, kimkolwiek jest, ... . Gdyby 
nazwy były zmiennymi, to warunki prawdziwości dla zdań ze zmiennymi związanymi przez 
kwantyfikatory byłyby takie, że rozważalibyśmy dowolne wartościowanie, które zmiennej 
przypisuje przedmiot. Skoro wartościowanie może być dowolne, to i przedmiot może być 
jakikolwiek (jakikolwiek należący do ekstensji predykatu w zdaniu), co formalnie oddaje powód, 
dla którego możemy dodać frazę kimkolwiek jest w atrybutywnych użyciach. 
 Ale nie jest to jedyny możliwy sposób analizy przykładów z rzekomymi związanymi 
wystąpieniami nazw – teoria traktująca nazwy jako predykaty ma inne wytłumaczenie, zgodnie z 
którym kwantyfikator wiąże zmienną zajmującą pozycję argumentową predykatu, którym jest 

                                                                                                                                                             
Ali, Bach, 2002: 79) oraz w wystąpieniach nazw własnych po kwantyfikatorach można zaobserwować zjawisko 
zawężenia dziedziny kwantyfikacji (Tylko kilku Dawidów [spośród tych na imprezie] bawi się dobrze, Fara,  
2011b: 8).  
190  Propozycja traktowania nazw jako zmiennych pochodzi od Izydory Dąmbskiej (1949). Jako jedna z 
pierwszych zwróciła ona uwagę na zaletę traktowania nazw jako zmiennych. Nazwy własne rozumiane jako 
zmienne nie mają znaczenia same w sobie w oderwaniu od użycia – podobnie nie określamy, co oznacza zmienna x 
sama w sobie, lecz patrzymy na to, co zmienna x oznacza w zdaniu przy konkretnym wartościowaniu. W taki 
właśnie sposób można formalnie wyrazić intuicję, że nazwa własna (Paweł) poza konkretnym użyciem nie oznacza 
nikogo. Współcześnie pogląd na nazwy własne jako na zmienne wolne utrzymuje Takashi Yagisawa (1984), Hector-
Neri Castañeda (1985) oraz Samuel Cumming (2008). 
191  Z tego powodu Samuel Cumming, zwolennik poglądu przedstawiającego nazwy własne jako zmienne, 
nazwał pogląd ten „antyfunkcjonalizmem” (2012, rozdział 2.8). 
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nazwa. Propozycja traktowania nazw jako predykatów pochodzi od Quine’a (1961: 8; 1966: 218-
19) i jest współcześnie bardzo aktywnie rozwijana.192  
 Osobne miejsce zajmuje propozycja traktowania nazw własnych jako kwantyfikatorów 
uogólnionych pochodząca od Montague.193 Z jednej strony, motywacją tej teorii jest chęć 
jednolitego traktowania wszystkich wyrażeń, które mogą zajmować syntaktyczną pozycję fraz 
nominalnych. Z drugiej strony, stoi za nią pomysł filozoficzny, wywodzący się od Carnapa, 
przedstawienia fregowskiego sensu w postaci intensji (funkcji z możliwych światów do 
indywiduów) oraz przekonanie, że właśnie różnica sensu jest przyczyną zablokowania 
substytucji koreferencyjnych wyrażeń odnoszących się w kontekstach nastawień sądzeniowych. 
Operatory, które są formalnymi odpowiednikami czasowników wyrażających nastawienia 
sądzeniowe, są operatorami intensjonalnymi, czyli muszą operować na intensjach zdań, 
funkcjach od światów możliwych do wartości logicznych. Semantyka typów Montague pozwala 
również zachować kompozycjonalność sensu rozumianego jako intensja: intensją zdania jest sąd, 
który jest funkcyjnie zależny od intensji wyrażeń składowych zdania.194 W przypadku zdań 
intensją jest funkcja od indeksów (par świat-czas) do wartości logicznych, zwana sądem, zaś w 
przypadku nazw własnych funkcja od indeksów (par świat-czas) do ekstensji (zbiorów 
podzbiorów uniwersum, do których w zależności od indeksu należy indywiduum195). Operator 
Przekonany (believe) jest operatorem intensjonalnym i w semantyce Montague jest traktowany 
jako funktor określony na sądach, czyli intensjach zdań.196 Stanowi to formalne przedstawienie 
twierdzenia Fregego, że wkładem nazwy własnej w myśl jest jej sens oraz sens jest tym, co 
nazwa denotuje w kontekstach nastawień sądzeniowych.  
 
 Ważnym wkładem zwolenników podglądów przedstawiających nazwy własne inaczej niż 
jako stałe indywiduowe w debatę o status nazw własnych jest zwrócenie uwagi na przykłady 
użyć nazw własnych innych niż jednostkowe, na zjawisko wrażliwości nazw na zasięgi 
operatorów epistemicznych oraz próba podania zunifikowanej semantyki tych wyrażeń 
uwzględniającej wszystkie typy użyć. 

                                                 
192  (Burge, 1973), (Crane, 1992), (Orilia, 2000), (Ahlstrom, 2004), (Cocchiarella, 2005), (Elbourne, 2005), 
(Allers, 2006), (Grudzińska, 2007), (Maier, 2009), (Fara, 2011b), (Fara, 2012), (Matushansky, 2008), (Sawyer, 
2010). 
193  (Montague, 1974), (Thomason, 1980). 
194  (Dowty, Wall & Peters, 1989: 165). W semantyce typów Montague każde wyrażenie języka jest 
wyrażeniem określonego typu. Reguły składni określają, w jaki sposób wyrażenia poszczególnych typów mogą być 
łączone, by stanowić wyrażenia bardziej złożone syntaktycznie. Ponieważ każdemu wyrażeniu oprócz ekstensji 
również przysługuje intensja rozumiana jako funkcja z punktów ewaluacji (par świat-czas) do ekstensji, to intensja 
wyrażenia syntaktycznie złożonego staje się funkcyjnie zależna od intensji jego składników. Kompozycjonalność 
sensu jest rozumiana na gruncie tej semantyki jako funkcyjne zdeterminowanie: sens wyrażenia złożonego jest 
funkcją sensów poszczególnych wyrazów składowych oraz reguł syntaktycznych łączenia.  
195  Richard Montague (1974) jako pierwszy zaproponował potraktowanie nazw własnych jako wyrażeń, 
którym w języku przysługuje syntaktyczna kategoria frazy nominalnej (1974: 61). Zgodnie z teorią kwantyfikatorów 
uogólnionych frazy nominalne są analizowane uniwersalnie jako kwantyfikatory typu h1ih1i, których ekstensją są 
zbiory podzbiorów dziedziny modelu (Peters & Westertåhl, 2006: 79, 86). Dla przykładu ekstensją nazwy Jan jest 
zbiór wszystkich podzbiorów dziedziny modelu takich, do których należy indywiduum Jan. 
196  (Montague, 1974), (Dowty, Wall, & Peters, 1989: 164).  
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I.5. PODSUMOWANIE 

Starałam się pokazać, że wobec wszystkich odmian klasycznego deskryptywizmu wysunięto 
poważne zarzuty natury semantycznej, które pokazują, że teorie te mają odbiegające od 
intuicyjnych warunki prawdziwości dla zdań z nazwami. Nieklasyczny deskryptywizm natomiast 
nie pozwala użyć deskrypcji określonych jako tej informacji, która semantycznie różnicuje 
warunki prawdziwości zdań z różnymi koreferencyjnymi nazwami i może być przydatna do 
rozwiązania łamigłówek (zachowania nazw w kontekstach intensjonalnych bądź 
ekstensjonalnych). Deskryptywizm metalingwistyczny, by uzyskać sztywne odniesienie nazw, 
korzysta z deskrypcji usztywnionych przez element kontekstowy. Jak pokazuje argument 
Soamesa, takie usztywnianie kontekstowe deskrypcji prowadzi do złych warunków 
prawdziwości zdań, w których nazwy są w zasięgu temporalnych, aletycznych i epistemicznych 
operatorów. Teoria Forbesa nie zawiera kryterium pozwalającego określić, w jakiej sytuacji 
oznakowanie plików mentalnych nie powinno stanowić części warunków prawdziwości. Oprócz 
tego teoria ta, tak jak i teoria Evansa, ma potencjalny problem pogodzenia tezy o możliwości 
zmiany odniesienia nazwy w czasie z tezą o sztywnej desygnacji nazw (w rozszerzonym 
rozumieniu sztywnej desygnacji z uwzględnieniem parametru czasu). Deskryptywizm Jacksona z 
kolei dziedziczy zarzuty wysunięte w stosunku do semantyk dwuwymiarowych (zmiana 
odniesienia nazwy w kontekstach epistemicznych) oraz postuluje, że deskrypcje nie stanowią 
składnika sądu, co uniemożliwia semantyczne wykorzystanie deskrypcji. Deskryptywizm 
Kroona nie wymaga od użytkowników znajomości deskrypcji i nadaje status deskrypcji 
ustalającej odniesienie deskrypcji, której treść jest trywialna, co uniemożliwia wykorzystanie 
takiej deskrypcji do rozwiązania tradycyjnych łamigłówek. W związku z powyższym wydaje się 
zasadną próba sformułowania wersji deskryptywizmu innej niż dotychczas zaproponowane. 
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ROZDZIAŁ II. KONSTRUOWANIE 

FORMALNYCH ODPOWIEDNIKÓW NAZW 

WŁASNYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI 

DESKRYPCYJNEJ TEORII ODNIESIENIA 

 
 
W tej części pracy zostanie przedstawiony formalizm, przy pomocy którego zamierzam 
odwzorować deskrypcyjny sposób odniesienia nazw własnych. Kluczowa idea deskrypcyjnej 
teorii odniesienia jest następująca: nazwy są termami semantycznie złożonymi, które otrzymują 
odniesienie poprzez deskrypcje określone prawdziwe o obiekcie odniesienia. Deskrypcje są 
termami, których interpretacja zależy od interpretacji predykatów. Nazwy są bardziej złożone 
semantycznie niż deskrypcje – ich interpretacja zależy od interpretacji deskrypcji określonych i 
ostatecznie od interpretacji predykatów. W formalizmie, przy pomocy którego zostanie 
odwzorowany deskrypcyjny sposób odniesienia nazw własnych, nazwy i deskrypcje są 
symbolami, których interpretacja jest wyliczana – jedynie stałe predykatywne i zmienne są 
symbolami prostymi semantycznie.  
 We Wstępie deskrypcyjna teoria odniesienia przedstawiana w pracy została zdefiniowana 
w postaci dwóch tez:  
 
O1OP. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  i czasie tt  jest semantycznie ustalane 

 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej ɿx:'x:'  
 ustalającej odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt ; 
 
O2OP. Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt  wtedy i tylko wtedy, gdy zna w jakimś czasie t0t0 

 dowolną deskrypcję ɿx:Ãx:Ã, która w wyróżnionym świecie w¤w¤ wyznacza ten sam obiekt, 
 co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy, 
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 przy czym '' i ÃÃ  zawierają dokładnie jeden i ten sam predykat „nazywany ai”, gdzie „ai” 
 jest napisem bądź dźwiękiem.197 
 
 
Formalizm ma być realizacją tezy O1OP. Ponieważ z jednej strony w uniwersach większości 
modeli nie ma użytkowników, którzy dokonują „chrztu”, a z drugiej strony rozróżnienie między 
deskrypcjami ustalającymi odniesienie a deskrypcjami, które ze względu na wyróżniony świat 
wyznaczają ten sam obiekt, co deskrypcje ustalające odniesienie, nie jest semantycznie 
wykorzystywane, to nie ma potrzeby realizować formalnie różnicy między deskrypcjami 
ustalającymi odniesienie a deskrypcjami identyfikującymi. Z powodu braku tej różnicy termy, 
które formalnie reprezentują deskrypcje, pełnią szerszą funkcję semantyczną – z uwagi na 
dowolny czas i wyróżniony świat poprzez te termy semantycznie wyznaczane jest odniesienie 
innego termu, który jest formalnym odpowiednikiem nazwy. Przedmiot posiada pewne cechy i 
może być wyodrębniony w unikalny sposób poprzez deskrypcje nazywające te cechy. Te właśnie 
deskrypcje powiążemy z termem, który ma reprezentować nazwę.  
 Zestaw cech, który przedmiot posiada, może być różny w zależności od czasu i 
możliwego świata, w związku z czym zbiór deskrypcji, przez które term otrzymuje odniesienie, 
powinien odpowiednio zmieniać się. Niemniej jednak w tym zmieniającym się zbiorze 
deskrypcji dla nazwy N zawsze powinien być jeden stały element – cecha bycia nazywanym 
dźwiękiem bądź napisem [n]. Idea, która za tym stoi, jest następująca. Jeżeli rozważymy 
dowolną nazwę własną, na przykład Andrzej, to intuicyjnie o dowolnej osobie, nazwaną tą 
nazwą, wiemy natychmiast, że przysługuje jej cecha nazwany [anǯej]. Chcąc uchwycić tę 
trywialną wiedzę (trywialną w tym sensie, że znaną każdemu kompetentnemu użytkownikowi 
języka), musimy zadbać, by taka cecha znalazła się w składzie każdej deskrypcji, przez które 
zdefiniujemy w modelu interpretację termów, które mają być formalnymi odpowiednikami nazw 
własnych. Jednocześnie musimy zadbać o to, by w takiej wyróżnionej cesze nazwany ai samo ai 
nie było nazwą własną, bo inaczej będziemy narażeni na zarzut błędnego koła. Oprócz tego, 
chcielibyśmy utrzymać status nazw własnych jako sztywnych desygnatorów, czyli 
zagwarantować, że – niezależnie od zmieniającego się w zależności od świata zbioru deskrypcji, 
przez które nowy term otrzymuje odniesienie – odniesieniem termu będzie ten sam obiekt. 
 Musimy przyznać, że tradycyjny sposób formalnego przedstawienia nazw jako stałych 
indywiduowych pasuje raczej do koncepcji nazw własnych zwolenników teorii bezpośredniego 
odniesienia, która jest przeciwstawna deskrypcjonizmowi: stałe indywiduowe odnoszą się 
bezpośrednio do obiektów dziedziny i ich relewantną prawdziwościowo wartością semantyczną 
są wyłącznie te obiekty. A zatem nie mamy formalizmu adekwatnego do bronionego stanowiska 
– musimy go skonstruować. 

                                                 
197  Dla uproszczenia w całej pracy będę podawała definicję bronionej wersji deskryptywizmu (tezy O1OP i 
O2OP) w wersji skróconej bez wymieniania wymogu syntaktycznego (ów wymóg będzie domyślny). 
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II.1 KONSTRUOWANIE TERMÓW NAZWOWYCH W JĘZYKU L+L+ (BEZ OPERATORÓW 

TEMPORALNYCH I ALETYCZNYCH) 

II.1.1 Opis definicji 

Formalizm zostanie przedstawiony na kilka etapów, by prościej było uchwycić ideę, która za nim 
stoi. Zaczniemy od rozważenia języków pierwszego rzędu L0L0, LL i L+L+, które będą pełnić 
wyłącznie funkcję pomocniczą (by później przejść do rozważania bardziej rozbudowanych 
języków). Żaden z tych języków nie zawiera stałych indywiduowych: docelowo one nie będą 
nam potrzebne, ponieważ termy nowego typu, które nazywać będziemy termami nazwowymi, 
zdefiniujemy w oparciu o deskrypcje określone. Jako pierwszy rozważymy język L0L0

. Jedynymi 
termami języka L0L0 będą zmienne oraz deskrypcje określone (czyli termy stworzone z formuł 
języka L0L0 przy pomocy operatora deskrypcji iota ɿ). Z uwagi na intuicyjną dwuznaczność zdań z 
deskrypcjami i operatorami modalnymi oraz negacją, formuły z deskrypcjami należy 
przedstawić w taki sposób, by uniknąć owej dwuznaczności. Docelowy język ma zawierać 
operatory modalne; zapis syntaktyczny formuł z operatorami modalnymi i deskrypcjami, taki jak 
¤P(b)¤P(b), gdzie „bb” zastępuje deskrypcję, nie czyniłby różnicy między uchwytywalną intuicyjnie 
modalnością de re i de dicto. W związku z tym wszystkie języki z deskrypcjami będą zawierały 
operator lambda ¸̧, który służy do wyabstrahowania predykatu z formuły i pozwala uniknąć 
dwuznaczności (na przykład aplikacja negacji może być przedstawiona jako :¸x:P(x)(b):¸x:P(x)(b) albo 
¸x::P(x)(b)¸x::P(x)(b)).198 W modelu dla języka L0L0 nie będzie momentów czasu oraz światów możliwych: 
najpierw na przykładzie bardzo prostego modelu pokażemy, co ma być uważane za interpretację 
nowych termów nazwowych.  
 Do języka L0L0 wprowadzimy nieskończony zbiór wyróżnionych predykatów NiNi, których 
zamierzoną interpretacją jest podzbiór elementów uniwersum posiadających cechę nazywany ai. 
Tym ai w zamierzonych modelach – czyli takich strukturach, w uniwersach których można 
sensownie wyróżnić społeczność językową posługującą się elementami uniwersum (dźwiękami, 
napisami) na wyróżnienie innych elementów uniwersum – będą właśnie owe dźwięki bądź 
napisy.199 W rozdziale I.1.1 wspomnieliśmy rozważania Milla o tym, że dźwięk bądź napis może 
pełnić funkcję wyróżniającego znaku oraz że – by móc posługiwać się nim jako nazwą – trzeba 
go połączyć z ideą przedmiotu. W pewnym sensie chcemy nawiązać do millowskiego pomysłu 
łączenia znaku z ideą, ale zrealizować go inaczej. Wyróżnienie przy pomocy dźwięku bądź 
napisu traktujemy jako cechę (wiele przedmiotów może ją posiadać), natomiast przez ideę 
przedmiotu (wyrażalną językowo) rozumiemy deskrypcje określone denotujące ów przedmiot. 

                                                 
198  (Thomason & Stalnaker, 1968), (Fitting & Mendelsohn, 1998: 194-5) 
199  W taki sposób unikniemy błędnego koła w definiowaniu interpretacji termów nazwowych. Bardziej 
szczegółowo zagadnienie uniknięcia błędnego koła zostanie rozważone w rozdziale III.2.2c poświęconym 
omawianiu zarzutów Kripkego. 
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W odróżnieniu od Milla wymagamy, by ta językowo wyrażona informacja związana z 
przedmiotem odniesienia pełniła funkcję semantyczną, czyli by właśnie poprzez spełnianie owej 
informacji było ustalane odniesienie nazwy.  
 Predykaty NiNi mają wyróżniony status tylko dlatego, że będą używane do zdefiniowania 
semantycznej interpretacji termów nazwowych – pod wszystkimi innymi względami te 
predykaty zachowują się tak jak zwykłe predykaty: ich interpretacją mogą być dowolne 
podzbiory uniwersum i sytuacja, gdy podpada pod nie tylko jeden element dziedziny, jest 
sytuacją przypadkową.200 Język L0L0 rozszerzony o zbiór predykatów  oznaczymy przez LL. 
Następnie do LL wprowadzimy nieskończony zbiór n1 ; n2; : : :n1 ; n2; : : : termów nazwowych, których 
interpretację zdefiniujemy w oparciu o wyróżnione deskrypcje określone – takie, w których (w 
składzie cech, z których składa się deskrypcja) zawarty będzie dokładnie jeden wyróżniony 
predykat NiNi. Taki nowy język rozszerzony o zbiór termów nazwowych oznaczymy przez L+L+. 
 Termy nazwowe zdefiniujemy w następujący sposób. Rozważymy zbiór ¡¡ wszystkich 
deskrypcji denotujących w modelu dla języka LL (języka bez termów nazwowych) oraz 
zawierających w swoim składzie dokładnie jeden wyróżniony predykat NiNi. Przez deskrypcje 
określone rozumieć będziemy ɿ-termy powstałe z formuły '', która zawiera dokładnie jedną 
wolną zmienną, i jest to ta sama zmienna, którą wiąże ɿ-operator. Dla uproszczenia przyjmiemy, 
że ' = (Ni(x)^Q(x))' = (Ni(x)^Q(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ dowolnym 
niewyróżnionym predykatem. Następnie dokonamy podziału zbioru ¡¡ przez relację 
równoważności RR, gdzie para uporządkowana złożona z dwóch deskrypcji należy do  wtedy i 
tylko wtedy, gdy deskrypcje denotują to samo indywiduum oraz zawierają ten sam predykat NiNi. 
Następnie zdefiniujmy funkcję FF, której wartością dla każdej klasy abstrakcji będzie obiekt 
denotowany przez każdą deskrypcję tej klasy. Interpretacją termu nazwowego w języku L+L+ 
będzie wartość funkcji FF dla jakiejś klasy podziału zbioru ¡¡.201  
 W ten sposób interpretacją termu nazwowego będzie obiekt denotowany przez każdą 
deskrypcję znajdującą się w klasie podziału. W efekcie otrzymamy dokładnie to, co postuluje 
deskrypcyjna teoria odniesienia: nowe termy nazwowe odnoszą się do przedmiotów poprzez 
deskrypcje określone i te deskrypcje określone nie są synonimiczne z termami, a służą jedynie 
do wyznaczenia odniesienia.  
 
Przedstawmy nasze działania schematycznie: 

• rozpatrujemy język L0L0
 bez stałych indywiduowych zawierający ɿ-operator oraz 

¸̧-operator; 
• rozszerzamy  o zbiór wyróżnionych predykatów NiNi, tworząc 

L = L0 [ fN1;N2; : : : gL = L0 [ fN1;N2; : : : g; 
• rozszerzamy LL o zbiór termów nazwowych NN , tworząc L+ = L[fn1;n2; : : :gL+ = L[fn1;n2; : : :g. 

  

                                                 
200  Tym samym deskrypcje określone, w których skład wchodzi wyłącznie predykat nazywany ai, są 
niewystarczające do ustalenia odniesienia nazwy własnej. 
201  Z zastrzeżeniem, że zbiór Г nie jest pusty.  

NiNi

RR

L0L0
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II.1.2 Języki L0L0, LL i L+L+ 
 
Przez język rozumiemy zbiór symboli alfabetu oraz wyrażeń powstałych z tych symboli zgodnie 
z odpowiednimi regułami syntaktycznymi. Rozważmy język L0L0, który nie zawiera stałych 
indywiduowych.  
 
DEFINICJA 2.1: ALFABET L0L0

 

 
Do alfabetu języka L0L0 należą następujące symbole: 
 
A1. spójniki zdaniowe ^;_;!;$;:^;_;!;$;:; 

 
A2. kwantyfikatory 9;8;9;8; 

 
A3. nieskończony zbiór zmiennych indywiduowych x1; x2; x3; : : :x1; x2; x3; : : :; 

 
A4.  nieskończony zbiór stałych predykatywnych P1; P2; : : :P1; P2; : : : . Z każdą stałą 

predykatywną związana jest liczba naturalna n = 1; 2; : : :n = 1; 2; : : :, zwana jej 
argumentowością. Dla każdej liczby naturalnej nn istnieje nieskończenie wiele n-
argumentowych stałych predykatywnych;202 

  
A5. znak identyczności , rozumiany jako wyróżniona 2-argumentowa stała 

predykatywna; 
 

A6. operator deskrypcji określonych ɿ; 
 

A7. operator ¸̧; 
 

A8. lewy nawias , prawy nawias . 
 
 
DEFINICJA 2.2: SKŁADNIA L0L0

 

 
Predykatami języka L0L0

 nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty. Predykatami atomowymi języka L0L0

 są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka L0L0 jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych poprzedzony 
n-argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych obowiązuje inna 
konwencja notacyjna: zamiast = (x;y)= (x;y) piszemy x = yx = y , gdzie xx i yy są dowolnymi zmiennymi. 
 

                                                 
202  Ze względu na przejrzystość nie będziemy oznaczać argumentowości stałych predykatywnych.  

==

(( ))
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W przykładach dla przejrzystości zamiast zmiennych x1; x2; x3; : : :x1; x2; x3; : : : będziemy używali zmiennych 

x; y; zx; y; z  oraz zamiast predykatów P1;P2; : : :P1;P2; : : : będziemy używali predykatów P;QP;Q. 
 Pojęcia termu, formuły, predykatu oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną 
zdefiniowane razem w następujący sposób: 
 
R1.  dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne; 

 
R2.  stała predykatywna jest predykatem; 

 
R3.  formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej 

jest wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 
 

R4.  jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':' ; wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w :':'  są wystąpienia wolne z ''; 
 

R5.  jeśli '' oraz ÃÃ są formułami, to formułami również są: ('^ Ã)('^ Ã), ('_ Ã)('_ Ã), ('! Ã)('! Ã), 
('$ Ã)('$ Ã); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia 
wolne z '' oraz ÃÃ; 

  
R6.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to 8x'8x', 9x'9x' są formułami; 

wystąpieniami wolnymi zmiennych w 8x'8x', 9x'9x' są wystąpienia wolne z '' za 
wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R7.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:'  jest termem; wystąpieniami 
wolnymi zmiennych w ɿx:'x:'  są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień 
zmiennej xx;203 
 

R8.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to (¸x:')(¸x:') jest predykatem 
nazywanym wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 
(¸x:')(¸x:') są wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

 
R9.  jeśli (¸x:')(¸x:') jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss  jest dowolnym 

termem, to (¸x:')(s)(¸x:')(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 
(¸x:')(s)(¸x:')(s) są wystąpienia wolne z (¸x:')(¸x:') oraz wszystkie wolne wystąpienia 
zmiennych w ss; 
 

R10.  nic innego nie jest formułą, termem, predykatem ani wolnym wystąpieniem 
zmiennej.204 

                                                 
203  Rozpatrywany poniżej model dla języka L0L0  jest modelem ze stałą dziedziną kwantyfikacji (ponieważ nie 
ma parametrów, względem których dziedzina mogłaby się zmienić). W modelach takiego typu zazwyczaj definiuje 
się deskrypcje określone na sposób russellowski, czyli nie wyodrębnia się deskrypcji jako termów i nie nadaje się im 
interpretacji, tylko określa się, jak należy zamieniać zdania z deskrypcją na zdania bez deskrypcji. Ponieważ 
docelowo mamy rozpatrywać model ze zmienną dziedziną kwantyfikacji, pozwalamy sobie w tym momencie dla 
jednolitości potraktować deskrypcje jako termy. 
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DEFINICJA 2.3: SEMANTYKA L0L0

 

 
Modelem M

0M0
 dla języka L0L0 nazywamy parę uporządkowaną M0 = hD; I0iM0 = hD; I0i, taką że:  

• DD jest niepustym zbiorem; 

• I 0I 0 jest funkcją, która stałym predykatywnym przypisuje ekstensję w następujący sposób:  

− jeśli PP  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, to I0(P ) µ DnI0(P ) µ Dn; 
− I0(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DgI0(=) = fhd; di ; gdzie d 2 Dg; 

niech gg będzie wartościowaniem zmiennych (funkcją posyłającą zmienne w obiekty należące do 
dziedziny modelu), a I 0 gI 0 g będzie funkcją, która predykatom oraz termom języka L0L0 przypisuje 
odpowiednią ekstensję w taki sposób, że:  

− jeśli xx jest dowolną zmienną, to I0 g(x) = g(x)I0 g(x) = g(x);  
− I0 µ I0 gI0 µ I0 g dla dowolnego gg; definicje interpretacji termów innych niż zmienne 

indywiduowe oraz spełniania formuł w modelu M0M0 przy wartościowaniu gg zostaną 
podane razem jak następuje:  

 
S1. je¶sli P jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi

zmiennymi, to M0 g j= P (y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 I0(P );
je¶sli P jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi
zmiennymi, to M0 g j= P (y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 I0(P );  
 

S2. je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M0 g j= :' wtw M0 g 6j= ';je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M0 g j= :' wtw M0 g 6j= '; 
 

S3. je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= (' ^ Ã) wtw
M0 g j= ' oraz M0 g j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= (' ^ Ã) wtw
M0 g j= ' oraz M0 g j= Ã;  
 

S4. je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= (' _ Ã) wtw
M0 g j= ' lub M0 g j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= (' _ Ã) wtw
M0 g j= ' lub M0 g j= Ã;  
 

S5. je¶sli ';Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= ('! Ã) wtw
M0 g 6j= ' lub M0 g j= Ã;
je¶sli ';Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= ('! Ã) wtw
M0 g 6j= ' lub M0 g j= Ã;  
 

S6. je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= ('$ Ã) wtw
M0 g j= ' oraz M0 g j= Ã lub M0 g 6j= ' oraz M0 g 6j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M0 g j= ('$ Ã) wtw
M0 g j= ' oraz M0 g j= Ã lub M0 g 6j= ' oraz M0 g 6j= Ã;  
 

S7.   205 

 
 

                                                                                                                                                             
204  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998): R1 – definicja 12.1.1, punkt 1 (s. 248); R3-R5 – definicja 4.1.2, 
punkty 1-3 (s. 82); R6 – definicja 4.1.2, punkt 5 (s. 82); R7 – definicja 12.1.1, punkt 4 (s. 249); R8 – definicja 9.4.2, 
punkt 6A (s. 196); R9 – definicja 9.4.2, punkt 6B (s. 197) oraz definicja 12.1.1, punkt 10 (s. 249). 
205 Dla dowolnej zmiennej xx, dowolnego d 2 Dd 2 D  oraz dowolnego wartościowania gg: g

¡
d
x

¢
g
¡

d
x

¢
 jest wartościowaniem, 

które jest modyfikacją wartościowania gg na argumencie xx, takim że: g
¡

d
x

¢
(y) =

(
g(y) gdy y 6= x;

d gdy y = x
g
¡

d
x

¢
(y) =

(
g(y) gdy y 6= x;

d gdy y = x
. Definicja za 

(Tiuryn, 1998: 134). 

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M0 g j= 8x' wtw je¶sli dla ka_zdego d 2 D M0 g(d
x) j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M0 g j= 8x' wtw je¶sli dla ka_zdego d 2 D M0 g(d
x) j= ';
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nie desygnuje w M0 przy warto¶sciowaniu g;nie desygnuje w M0 przy warto¶sciowaniu g;

 

S8. je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M0 g j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 D; takie _ze M0 g(d
x) j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M0 g j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 D; takie _ze M0 g(d
x) j= ';    

 
S9. je¶sli M0 g(d

x) j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 D; to I 0 g(je¶sli M0 g(d

x) j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 D; to I 0 g(ɿx:') = d;x:') = d; 

je¶sli nie jest tak, _ze M0 g(d

x) j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 D; toje¶sli nie jest tak, _ze M0 g(d

x) j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 D; to ɿx:'x:'    
   

206, 207              
                                                                      

 
 

S10.                                                                                                                                              
 
                                                                                      208 

 
 
 

 Szczególnym przypadkiem ɿ-termów będą takie termy, które powstały z formuły '', która 
zawiera dokładnie jedną wolną zmienną, i jest to ta sama zmienna, którą wiąże ɿ-operator. Na 
oznaczenie takich ɿ-termów będziemy używali symbolu !x:'!x:'. Ponieważ taki term nie zawiera 
zmiennych wolnych, to – o ile I0 g(!x:')I0 g(!x:') jest określona – I0 g(!x:') = I0 g0(!x:')I0 g(!x:') = I0 g0(!x:') dla 
dowolnych wartościowań gg i g

0g0. W związku z tym zamiast zapisu „I0 g(!x:')I0 g(!x:')” będziemy 
stosowali uproszczony zapis „I0(!x:')I0(!x:')”, który należy rozumieć jako „I0 g(!x:')I0 g(!x:')” dla  
dowolnego . 
 

* * * 
 Wprowadźmy do języka L0L0 nieskończony zbiór jednoargumentowych wyróżnionych 
predykatów Ni, gdzie i = 1; 2; 3; : : :i = 1; 2; 3; : : :, których zamierzoną interpretacją jest podzbiór elementów 

                                                 
206  Tym samym funkcja I0 gI0 g w M0M0 jest częściową funkcją interpretacyjną, która przypisuje denotację tylko 
niektórym termom tego języka.  
207  Odnotować należy, że definicja pozwala, by '' było dowolną formułą, w tym również taką, w której 
występuje zmienna wolna inna niż zmienna, którą wiąże ɿ-operator, bądź zmienna wiązana przez operator nie 
występuje wcale. Zilustrujmy ten ostatni przypadek na przykładzie termu ɿx:P (y)x:P (y) i pokażemy, że term ɿx:P (y)x:P (y) nie 
ma denotacji w modelu (za wyjątkiem bardzo szczególnego przypadku). 

 Sprawdźmy, czy term ɿx:P (y)x:P (y) desygnuje w M0M0. M0 g(d

x) j= P (y) wtw g
¡

d
x

¢
(y) 2 I0(P ):M0 g(d

x) j= P (y) wtw g
¡

d
x

¢
(y) 2 I0(P ): Ale jeśli jest tak, 

że g
¡

d
x

¢
(y) 2 I 0(P )g

¡
d
x

¢
(y) 2 I 0(P ), to dla dowolnego e 6= d : g

¡
e
x

¢
(y) 2 I0(P )e 6= d : g

¡
e
x

¢
(y) 2 I0(P ), bo interpretacja zmiennej yy  jest niezależna od 

tego, jaką wartość otrzyma zmienna xx. Warunek jedyności nie jest spełniony, zatem ɿx:P (y)x:P (y) nie desygnuje w M0M0. 

 Wyjątek stanowią modele, których dziedzina jest jednoelementowa: w takich modelach nie ma e 6= de 6= d, 

warunek jedyności jest trywialnie spełniony, a zatem term ɿx:P (y)x:P (y) będzie desygnował w takich modelach. 
208  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998). S1-S3 – definicja 4.6.7, punkty 1-3 (s. 97); S7-S8 – definicja 
4.6.7, punkty 6, 7 (s. 98); S9 – definicja 12.3.1 (s. 254) oraz definicja 11.1.3 (s. 232); S10 - definicja 11.1.4, punkty 
9, 10 (s. 232). 

gg

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M0 przy warto¶sciowaniu g; to

M0 g j= (¸x:')(s) wtw M0 g(d
x) j= '; gdzie d = I0 g(s); je¶sli s nie desygnuje w

M0 przy warto¶sciowaniu g; to M0 g 6j= (¸x:')(s):

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M0 przy warto¶sciowaniu g; to

M0 g j= (¸x:')(s) wtw M0 g(d
x) j= '; gdzie d = I0 g(s); je¶sli s nie desygnuje w

M0 przy warto¶sciowaniu g; to M0 g 6j= (¸x:')(s):
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uniwersum posiadających cechę nazywany ai.
209 Niech w taki sposób rozszerzony język L0L0 

będzie nazywany językiem LL.  
  
DEFINICJA 2.4: ALFABET LL 
 
Do alfabetu języka LL należą wszystkie symbole języka L0L0 (pozycje A1–A8 alfabetu języka LL są 
identyczne z pozycjami A1-A8 alfabetu języka L0L0, DEFINICJA 2.1); 
 
A9.  nieskończony zbiór wyróżnionych jednoargumentowych stałych predykatywnych 

N1; N2; : : :N1; N2; : : :. 
 

 
DEFINICJA 2.5:  SKŁADNIA LL 
 
Predykatami języka LL nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty. Predykatami atomowymi języka LL są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka LL jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych poprzedzony n-
argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych obowiązuje inna 
konwencja notacyjna: zamiast = (x; y)= (x; y) piszemy x = yx = y , gdzie xx i yy są dowolnymi zmiennymi. 
 
Pojęcia termu, formuły, predykatu oraz wolnego wystąpienia zmiennych definiujemy razem w 
sposób zgodny z regułami R1–R10, które są identyczne z regułami R1–R10 składni języka L0L0 
(DEFINICJA 2.2). 
 
 
DEFINICJA 2.6: SEMANTYKA LL 
 
Modelem dla języka LL nazywamy parę uporządkowaną M = hD;IiM = hD;Ii, gdzie charakterystyka DD, II 
jest identyczna z charakterystyką DD, I 0I 0 oraz warunki S1–S10 są analogiczne do warunków S1–
S10 języka L0L0 (DEFINICJA 2.3), z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji I 0I 0 występuje 
funkcja II. 
 

                                                 
209  Odnotujmy, że w zamierzonych modelach, w uniwersach których można wyróżnić niepusty zbiór  
a1; a2; : : :a1; a2; : : : napisów bądź dźwięków oraz można wyróżnić pewien zbiór osób posługujących się tymi napisami i 
dźwiękami na oznaczenie innych przedmiotów uniwersum (społeczność językowa), możemy mówić, że 
interpretacją wyróżnionego predykatu NiNi jest ten zbiór rzeczy, na oznaczenie których owa społeczność językowa 
użyła dźwięku bądź napisu ai. Ponieważ mówimy tu ogólnie o modelach, to w większości przypadków będą to 
modele, w uniwersach których nie ma ani dźwięków, ani wyrażeń, ani ludzi. Dlatego wprowadzamy po prostu 
wyróżnione predykaty, których interpretacją będzie arbitralnie ustalony podzbiór uniwersum.  
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 Wprowadźmy do języka LL nieskończony zbiór nowych termów N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g, które 
będziemy nazywać termami nazwowymi. Niech w taki sposób rozszerzony język będzie 
językiem L

+L+. Podajmy odpowiednie definicje syntaktyczne i semantyczne. 
DEFINICJA 2.7: ALFABET L+L+ 
 
Do alfabetu języka L+L+ należą wszystkie symbole języka LL (pozycje A1–9 alfabetu języka L+L+ są 
identyczne z pozycjami A1–9 listy symboli języka LL); 
 
A10.  nieskończony zbiór termów nazwowych N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g.

210 
 
DEFINICJA 2.8: SKŁADNIA L+L+

 
 
Predykatami języka L+L+

 nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty. Predykatami atomowymi języka L+L+

 są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka L+L+ jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych poprzedzony 
n-argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych obowiązuje inna 
konwencja notacyjna: zamiast = (x; y)= (x; y) piszemy x = yx = y , gdzie xx i yy są dowolnymi zmiennymi. 
 Pojęcia termu, formuły, predykatu oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną 
zdefiniowane razem w następujący sposób:211 
 

R1.  dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne; 
 

R2.  dowolny term nazwowy n in i jest termem niezawierającym wolnych wystąpień 
zmiennych; 
 

R3.  stała predykatywna jest predykatem; 
 

R4.  formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 
wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 

R5.  jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':' ; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 
:':'  są wystąpienia wolne z ''; 
 

R6.  jeśli '' oraz  są formułami, to formułami również są: , , , 
; wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne 

z '' oraz ; 
 

R7.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ,  są formułami; 
                                                 
210  Inne termy języka L+L+ też są termami kategorii nazwowej, natomiast termy n1; n2; : : :n1; n2; : : : nazywamy termami 
nazwowymi, ponieważ mają one reprezentować nazwy języka naturalnego.  
211  Nową regułę R2 oznaczyliśmy za pomocą prostokątnej ramki. Reguły R3-R11 składni języka L+L+ są 
analogiczne do reguł R2-R10 języka LL (DEFINICJA 2.5, regule R3 języka L+L+ odpowiada reguła R2 języka LL, regule 
R4 języka L+L+ odpowiada reguła R3 języka LL itd.). 

ÃÃ (' ^ Ã )(' ^ Ã ) (' _ Ã )(' _ Ã ) (' ! Ã )(' ! Ã )

(' $ Ã )(' $ Ã )

ÃÃ
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wystąpieniami wolnymi zmiennych w ,  są wystąpienia wolne z '' za 
wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R8.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:'  jest termem; wystąpieniami 
wolnymi zmiennych w ɿx:'x:'  są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień 
zmiennej xx; 
 

R9.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to  jest predykatem nazywanym 
wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w  są 
wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R10.  jeśli  jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss  jest dowolnym 
termem, to  jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w  
są wystąpienia wolne z  oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss ; 
 

R11.  nic innego nie jest formułą, termem, predykatem ani wolnym wystąpieniem zmiennej. 
 

 
 
Język LL zawiera się w języku L+L+. Model dla języka L+L+ zdefiniujemy jako rozszerzenie modelu 
dla języka LL.212 
 
 
DEFINICJA 2.9: SEMANTYKA L+L+

 
 
Niech M = hD; IiM = hD; Ii będzie dowolnym modelem dla języka LL. Model M¤ = hD; I¤iM¤ = hD; I¤i, gdzie 
I¤¹L = II¤¹L = I, będzie modelem dla języka L+L+. Pozostałe własności funkcji I¤I¤ zostaną zdefiniowane 
poniżej.  
 Model M¤M¤ dla języka L+L+ jest rozszerzeniem modelu MM  dla języka LL. Korzystając ze 
zdefiniowanych już własności modelu MM (DEFINICJA 2.6), zdefiniujemy następujące zbiory, 
relacje i funkcje. 
 
DEFINICJA 2.9.S(a): ZBIÓR ¡L¡L 

 
¡L¡L jest zbiorem termów typu !x:'!x:' języka LL. !x:' 2 ¡L!x:' 2 ¡L wtw: 1) !x:'!x:' desygnuje w MM; 2) 
'= (Ni(x)^P(x))'= (Ni(x)^P(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a PP  dowolnym 
niewyróżnionym predykatem.213  

                                                 
212  Mówimy, że model U0U0 dla języka L0L0 jest rozszerzeniem modelu UU  dla języka LL wtedy i tylko wtedy, gdy 
L µ L0L µ L0 oraz U¹L = U0U¹L = U0. Odpowiednio model UU  jest reduktem modelu U0U0 do języka LL. Patrz (Weiss & D'Mello, 
1997: 14, definicje 15 i 16). 
213  Zbiór ¡L¡L może być pusty. Oznacza to, że albo w języku LL nie da się skonstruować deskrypcji określonych 
(np. w sytuacji, gdy przedmioty uniwersum są nieodróżnialne od siebie pod względem językowym), albo 
wyróżnione predykaty NiNi mają pustą ekstensję. W takich przypadkach termy nazwowe nie będą desygnować. Ta 

8x'8x' 9x'9x'

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(s)(¸x:')(s) (¸x:')(s)(¸x:')(s)

(¸x:')(¸x:')
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Na oznaczenie termów ze zbioru ¡L¡L będziemy używali greckich liter °1; °2 ; : : :°1; °2 ; : : : . Następnie 
określmy relację: 
 
 
DEFINICJA 2.9.S(b): RELACJA RR 
 
R µ ¡2

L: h°i; °ji 2 RR µ ¡2
L: h°i; °ji 2 R wtw Ig(°i) = Ig(°j)Ig(°i) = Ig(°j) oraz jeśli w termach °i; °j°i; °j występuje 

 ten sam predykat NkNk. 
 
 Niech ¡L=R¡L=R będzie podziałem zbioru ¡L¡L, gdzie RR jest powyżej zdefiniowaną relacją 
równoważności. Podzieliliśmy zbiór termów z uwagi na posiadanie w modelu tej samej denotacji 
oraz ze względu na występowanie w termie tego samego predykatu NkNk (nazywany ak). Niech 
[°i]R[°i]R będzie dowolną klasą abstrakcji ze względu na relację RR. Następnie rozważmy funkcję FF: 

 
DEFINICJA 2.9.S(c): FUNKCJA FF  
 
F : ¡L=R!D:F : ¡L=R!D:  Dla każdej klasy abstrakcji [°i]R 2 ¡R=R[°i]R 2 ¡R=R   F ([°i]R) = dF ([°i]R) = d,  

gdzie d = Ig(°j)d = Ig(°j) dla dowolnego °j 2 [°i]R°j 2 [°i]R.214 

 
 Funkcja interpretacyjna I¤I¤ jest funkcją, która stałym predykatywnym oraz termom 
nazwowym języka L+L+

 przypisuje ekstensję w następujący sposób:  
 - jeśli PP  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, to I¤(P ) µ DnI¤(P ) µ Dn; 
 - I¤(=) = fhd; di ; gdzie d 2DgI¤(=) = fhd; di ; gdzie d 2Dg; 

niech I¤ gI¤ g będzie funkcją, która predykatom oraz termom języka L+L+ przypisuje odpowiednią 
ekstensję w taki sposób że:  

 - jeśli xx jest dowolną zmienną, to I¤ g(x) = g(x)I¤ g(x) = g(x);  

                                                                                                                                                             
konsekwencja oddaje, jak wydaje się, intuicję, że w przypadkach, gdy przedmioty są nieodróżnialne od siebie pod 
względem językowym bądź społeczność językowa nie posługuje się na oznaczenie przedmiotów żadnymi 
dźwiękami bądź napisami, to nazw własnych nie będzie. Można wyobrazić sobie, że wysypujemy na stół pudełko 
zapałek i o każdej mówimy: „Ty będziesz Kasia, ty Artur, ty Krysia, ty też będziesz Kasia, a ty też Artur.” 
Intuicyjnie, żeby sensownie móc używać nazw własnych, powinniśmy potrafić odróżniać każdą zapałkę od innej 
(np. Kasię od Artura i dwóch Arturów od siebie). Również intuicyjną wydaje się konsekwencja, że – jeśli będziemy 
mówili tylko o dziesięciu ze stu zapałek w pudełku – to niewspomniane zapałki nie będą miały nazw własnych, co 
zostaje oddane w prezentowanym formalizmie. Tak nie jest w tradycyjnym języku formalnym, który zawiera stałe 
indywiduowe, których interpretacja jest ustalana arbitralnie i ma się nijak do tego, czy społeczność językowa używa 
dźwięków bądź napisów na oznaczenie denotatów stałych czy nie. 
214  Pokażmy, że FF jest funkcją. Załóżmy, że FF nie jest funkcją. Oznacza to, że istnieją

h[°i]R ; di ; h[°i]R ; ci 2 Fh[°i]R ; di ; h[°i]R ; ci 2 F, takie że d 6= cd 6= c. Zgodnie z definicją h[°i]R ; di ;h[°i]R ; di ; h[°i]R ; ci 2 Fh[°i]R ; ci 2 F wtw dla dowolnego 

°j 2 [°i]R°j 2 [°i]R jest tak, że Ig(°j) = dIg(°j) = d oraz Ig(°j) = cIg(°j) = c. °j°j jest termem postaci !x:'!x:'. Skoro °j 2 ¡L°j 2 ¡L, to Ig(!x:') 2 DIg(!x:') 2 D , 

co oznacza, że istnieje dokładnie jeden obiekt e 2 De 2 D, taki że M g(e

x) j= '(x)M g(e

x) j= '(x). To, z kolei, oznacza, że

Ig(!x:') = e = d = cIg(!x:') = e = d = c, co jest sprzeczne z założeniem. Tym samym pokazaliśmy, że FF jest funkcją. 
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 - I¤ µ I¤ gI¤ µ I¤ g dla dowolnego gg; definicje interpretacji termów oraz spełniania formuł 
w modelu M¤M¤ przy wartościowaniu gg są następujące:  

 
reguły S1–S9 semantyki języka L+L+ są analogiczne do reguł S1–S9 języka LL (DEFINICJA 2.6),  
z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji II  występuje funkcja I ¤I ¤; 
 

 

II.1.3 Przykład modelu   

Zobaczmy na przykładzie prostego modelu, jak ta semantyka działa. Rozważmy następujący 
przykład modelu zamierzonego. Niech uniwersum modelu składa się ze starożytnego Greka, 
starożytnego Rzymianina, gwiazdy oraz dźwięków [syriuš], [kanikula] i [vau]. Grek i Rzymianin 
posługują się wybranymi dźwiękami (elementami uniwersum) na wyróżnienie gwiazdy, czyli 
innego elementu uniwersum. Gwiazda jest nazywana przez Greka [syriuš], a przez Rzymianina 
[kanikula]. Oprócz tego, Grek od czasu do czasu mówi [vau], ale tym dźwiękiem nie nazywa nic, 
tylko wyraża zachwyt: Wau! 
 
 
Uniwersum D = f ; ; ; ; ; gD = f ; ; ; ; ; g 

 

Do języka L+L+ należą następujące stałe 
predykatywne: 
 
P1P1 - gwiazda; 
P2P2 - świeci; 
P3;P4; : : :P3;P4; : : : 

N1N1 - nazywany  [syriuš] 

N2N2 - nazywany  [kanikula] 
N3;N4; : : :N3;N4; : : : 
 

 
Niech I¤I¤ będzie funkcją interpretacyjną, która symbolom predykatywnym przypisuje ekstensję 
w następujący sposób: 
 

S10.  je¶sli n jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to I¤(n) = F ([°i]R)
dla jakiej¶s klasy abstrakcji [°i]R 2 ¡L=R; je¶sli ¡L = ?; to n nie desygnuje w M¤;
je¶sli n jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to I¤(n) = F ([°i]R)
dla jakiej¶s klasy abstrakcji [°i]R 2 ¡L=R; je¶sli ¡L = ?; to n nie desygnuje w M¤; 
 

S11.  je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M¤ przy warto¶sciowaniu g;

to M¤ g j= (¸x:')(s) wtw M¤ g(d
x) j= '; gdzie d = I¤ g(s);

je¶sli s nie desygnuje w M¤ przy warto¶sciowaniu g; to M¤ g 6j= (¸x:')(s):

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M¤ przy warto¶sciowaniu g;

to M¤ g j= (¸x:')(s) wtw M¤ g(d
x) j= '; gdzie d = I¤ g(s);

je¶sli s nie desygnuje w M¤ przy warto¶sciowaniu g; to M¤ g 6j= (¸x:')(s):  
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I¤(P1)I¤(P1) I¤(P2)I¤(P2) I¤(Pi); i 6= 1;2I¤(Pi); i 6= 1;2 I¤(N1)I¤(N1) I¤(N2)I¤(N2) I¤(Nj); j 6= 1; 2I¤(Nj); j 6= 1; 2 

{ } { } ?? { } { } ?? 

 
Wyróżnijmy zbiór ¡L¡L termów !x:'!x:', z których każdy denotuje w modelu, a formuła '' ma postać 
(Ni(x)^Q(x))(Ni(x)^Q(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym 
niewyróżnionym predykatem. W zbiorze znajdują termy °1; °2; °3; °4°1; °2; °3; °4: 
 
°1°1 !x:(P1(x)^N1(x))!x:(P1(x)^N1(x)) 
°2°2 !x:(P1(x)^N2(x))!x:(P1(x)^N2(x)) 
°3°3 !x:(P2(x)^N1(x))!x:(P2(x)^N1(x)) 
°4°4 !x:(P2(x)^N2(x))!x:(P2(x)^N2(x)) 
 

Termy °1; °2 ; °3 ; °4°1; °2 ; °3 ; °4 mają następującą interpretację w modelu: 

I(°1)I(°1) I(°2)I(°2) I(°3)I(°3) I(°4)I(°4) 

    
 

Zobrazujmy zdefiniowane powyżej relacje i funkcje. 

Zbiór ¡L¡L zobrazujmy za pomocą poniższego rysunku: 

°1°1 °2°2 °3°3 °4°4 
 

Przeprowadźmy podział zbioru ¡L¡L przez relację równoważności RR , która wymaga, by termy 
desygnowały to samo oraz zawierały dokładnie jeden i ten sam predykat Ni:  
 
¡L=R¡L=R 

°1°1 °3°3 °2°2 °4°4 
 
Klasy abstrakcji ze zbioru ¡ L =R¡ L =R  są argumentami dla funkcji FF, która klasie abstrakcji przypisuje 
ten element dziedziny, który jest denotowany przez każdy term z tej klasy: 

 
     FF 

[°1]R[°1]R  

[°2]R[°2]R  
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Niech do języka L+L+
 należą  następujące termy nazwowe: n1 ; n2 ; n3n1 ; n2 ; n3 oraz nieskończenie wiele 

innych. Podajmy interpretację termów nazwowych: 215 

 

I¤(n1) =I¤(n1) = F
¡
[°1]R

¢
=F

¡
[°1]R

¢
=  

I¤(n2) =I¤(n2) = F
¡
[°1]R

¢
=F

¡
[°1]R

¢
=  

I¤(n3) =I¤(n3) = F
¡
[°2]R

¢
=F

¡
[°2]R

¢
=  

 
Termy nazwowe n1; n2n1; n2 są formalnymi odpowiednikami nazwy własnej Syriusz, a term nazwowy 
n3n3 jest formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Canicula. Rozważmy dla przykładu, jaką 
wartość w modelu przyjmuje następujące zdanie: „Syriusz świeci”, (¸x:P2(x))(n1)(¸x:P2(x))(n1): 
 

M¤ g j= (¸x:P2(x))(n1) wtw M¤ g(d

x) j= P2(x); gdzie d = I ¤(n1) (def. 2.9 S11)M¤ g j= (¸x:P2(x))(n1) wtw M¤ g(d

x) j= P2(x); gdzie d = I ¤(n1) (def. 2.9 S11).  

Jest tak, że I¤(n1) =I¤(n1) =  oraz  2 I¤(P2)2 I¤(P2), a zatem formuła jest spełniona. 

II.2 KONSTRUOWANIE TERMÓW NAZWOWYCH W JĘZYKU L+L+ 

II.2.1 Opis definicji   

W następnym kroku zdefiniujemy termy nazwowe w bardziej złożonym języku. Rozważymy 
język LL , który zawiera wszystkie symbole języka LL, w tym wyróżnione jednoargumentowe 
predykaty NiNi. Zamierzoną interpretacją tych predykatów jest nazywany ai w świecie ww  i czasie t;t; 
czyli zbiór takich przedmiotów uniwersum, które w świecie  i czasie t posiadają cechę 
nazywany ai. Język LL  zawiera również operatory temporalne F (będzie tak, że), P (było tak, 

że),216 przeliczalnie nieskończenie wiele operatorów temporalnych [i][i] (prawda w ii), a także 
operatory aletyczne ¤¤  (konieczne, że) i §§ (możliwe, że). Jedynymi termami języka LL  są zmienne 
oraz deskrypcje określone. W następnym kroku rozszerzamy język LL  do języka L+L+

 poprzez 
dodanie zbioru termów nazwowych. 
 Modelem języka LL  będzie uporządkowana piątka zawierająca funkcję, która każdej parze 
złożonej z czasu i świata przypisuje dowolny niepusty zbiór przedmiotów217, zbiór liczb 

                                                 
215  Dla uproszczenia pomijamy w tabeli wartość funkcji interpretacyjnej I¤I¤ dla termów innych niż n1; n2; n3:n1; n2; n3: 
W tym modelu przyjmijmy, że I¤(nj) = F

¡
[°2]

R

¢
I¤(nj) = F

¡
[°2]

R

¢
, gdzie j = 3mj = 3m dla dowolnej liczby naturalnej m = 1; 2; 3 : : :m = 1; 2; 3 : : :; w 

pozostałych przypadkach I¤(ni) = F
¡
[°1]

R

¢
I¤(ni) = F

¡
[°1]

R

¢
, gdzie i 6= ji 6= j. W innych językach oraz w przykładach modeli dla 

uproszczenia nie będziemy podawali wartości funkcji interpretacyjnej dla wszystkich termów nazwowych. 
216  Nie wprowadzamy standardowych dla logiki temporalnej mocnych operatorów G i H, „zawsze będzie tak, 
że”, „zawsze było tak, że”, ponieważ są one definiowalne za pomocą wprowadzonych operatorów F i P: 
G' $ :F:';G' $ :F:'; H' $ :P:'H' $ :P:'. 
217  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998: 101) 

ww
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naturalnych, z relacją porządku na nich (stanowiący formalną reprezentację czasu218), zbiór 
światów oraz funkcję interpretacyjną. 
 Definicje języka LL , rozszerzonego języka L+L+, konstrukcja termów nazwowych oraz 
przykładowy model są podane w rozdziałach II.2.2, II.2.3 i II.2.4, ale zanim do nich 
przejdziemy, omówimy po kolei definicje semantyczne języka L+L+

 oraz sposób, w który 
konstruowane są termy nazwowe. Bardzo ważnym jest zrozumienie, jak po dodaniu czasu jako 
parametru ewaluacji desygnują ɿ-termy oraz co należy rozumieć przez deskrypcje określone. 
Rozważmy prosty model, który dla uproszczenia zawiera jedynie predykaty P, Q, R, jeden świat 
ww  oraz tylko trzy czasy t1t1, t2t2 i t3t3. Niech predykaty P, Q, R mają następującą interpretację w 
świecie ww: 
 

II P Q R 
t1t1 {◊, ♣} {◊} ?? 
t2t2 ?? {◊, ♣} {♣} 
t3t3 {◊, ♣} {♣} {◊} 

 
Rozważmy kilka wybranych ɿ-termów: !x:(P(x)^Q(x))!x:(P(x)^Q(x)), !x:Q(x)!x:Q(x), !x:R(x)!x:R(x), !x:(Q(x)^R(x))!x:(Q(x)^R(x)). 
Dla uproszczenia na oznaczenie tych termów użyjemy odpowiednio greckich liter ±1; ±2; ±3; ±4±1; ±2; ±3; ±4. 

Interpretacja tych termów jest następująca (symbol „−” oznacza „nie denotuje”): 
 
II ±1±1 ±2±2 ±3±3 ±4±4 
t1t1 ◊ ◊ − − 
t2t2 − − ♣ ♣ 
t3t3 ♣ ♣ ◊ − 

 
Ze względu na ten sam świat ww  ɿ-termy mogą nie denotować w niektórych czasach bądź 
denotować różne indywidua. Określenia takie jak mistrz świata w kolarstwie górskim, papież nie 
są deskrypcjami, ponieważ z uwagi na jeden świat (na przykład nasz) mogą oznaczać różne 
osoby bądź nie oznaczać nikogo. By takie określenia stały się deskrypcjami, musimy dodać do 
nich parametr czasu. W języku naturalnym ten parametr czasu jest wysławiany na przykład za 
pomocą daty: mistrz świata w kolarstwie górskim w roku 1967, papież w roku 1610. Ale 
zazwyczaj parametr czasu jest wysławiany również przy pomocy wyrażeń okazjonalnych 
obecny, teraz: obecny mistrz świata w kolarstwie górskim, obecny papież. Określenia obecny, 
teraz są reprezentowane formalnie poprzez wprowadzenie operatora czasu kontekstowego NN

                                                 
218  Idąc za Kaplanem (1989: 543 definicja semantyki 7), można by reprezentować czas jako zbiór liczb 
całkowitych. Cresswell, za którym przyjmuję operatory  (o których będzie mowa dalej), nakłada wymóg, 
by  (Rini & Cresswell, 2012: 90). Biorąc pod uwagę to ograniczenie nałożone przez Cresswella, będę 
reprezentowała czas jako zbiór liczb naturalnych. 

wtedyiwtedyi

1 · i1 · i



II.2 Konstruowanie termów nazwowych w języku z operatorami temporalnymi i aletycznymi 

114 
 

(‘teraz’).219 Zgodnie z kaplanowską semantyką formuła NÁNÁ jest spełniona w modelu w 
kontekście cc, świecie ww  oraz czasie tt wtedy, gdy formuła ÁÁ jest spełniona w kontekście cc, 
świecie ww  oraz czasie kontekstu t0t0 (Kaplan, 1989: 545, definicja 10(i)). Operator NN jest 
zdefiniowany w taki sposób, że względem kontekstu cc, którego częścią jest czas t0t0, oraz 
względem dowolnego parametru ewaluacji hw; tihw; ti musimy sprawdzić spełnianie formuły ÁÁ w 
wybranym parametrze hw; t0ihw; t0i. Operator NN „wyróżnia” pewien moment spośród momentów 
ewaluacji (ten moment jest czasem kontekstu).  
 Podsumujmy: by określenia mistrz świata w kolarstwie górskim, papież stały się 
deskrypcjami określonymi, musimy dodać do nich jakiś konkretny parametr czasu, 
 
 [1967] mistrz świata w kolarstwie górskim 220 
 [t1t1] mistrz świata w kolarstwie górskim 
 [1610] papież 
 [t2t2] papież. 
 
 Ponieważ dla uproszczenia rozpatrujemy modele, w których nie ma kontekstów, to 
operatorem wyróżniającym pewien moment czasu musi być operator, który wyróżnia pewien 
moment spośród momentów ewaluacji (a nie momentów kontekstu). Takim operatorem 
(zaproponowanym przez Artura Priora (1968: 116)) jest operator prawda w tt. W tej pracy 
skorzystamy z semantycznych i syntaktycznych definicji dla operatora prawda w tt przyjętych za 
(Cresswell, 2013) oraz (Rini & Creswell, 2012). Operator ten można wprowadzić do języka na 
dwa sposoby. Pierwszy sposób dotyczy wprowadzenia do języka jednego operatora [tt], gdzie tt 
jest dowolną zmienną czasową. Dla dowolnej formuły ®® poprzedzonej tym operatorem oraz 
dowolnego czasu ewaluacji tjtj formuła [tt]®® jest spełniona w tjtj jeśli ®® jest spełniona w momencie 

czasowym, który funkcja wartościowania przypisuje zmiennej czasowej tt (2013: 9). 
Wprowadzenie jednego operatora prawda w tt wymaga wprowadzenia do języka dodatkowych 
zmiennych czasowych oraz funkcji wartościowania, która zmiennym czasowym przypisuje 
wartości. By uniknąć wprowadzania zmiennych czasowych, można do języka wprowadzić zbiór 
operatorów , i 2Ni 2N. Każdą formułę z języka ze zmiennymi temporalnymi i operatorem 
[titi] da się przetłumaczyć w sposób semantycznie równoważny na formułę języka bez zmiennych 
czasowych z operatorem  (thenitheni) (Rini & Cresswell, 2012: 98-9). W pracy skorzystamy 
z tego ostatniego sposobu i wprowadzimy zbiór operatorów , , które będziemy 
zapisywali jako [i][i]. Przez deskrypcje określone rozumieć będziemy ɿ-termy postaci ɿx:[i]'x:[i]'. 
Interpretacja deskrypcji ɿx:[i]'x:[i]' dla dowolnego świata ww , dowolnego czasu tt oraz dowolnego 

                                                 
219  Można przyjąć, że wyrażenia obecny, teraz są wysłowieniem czasu teraźniejszego (czasu ewaluacji). 
Wtedy deskrypcje z takimi wyrażeniami mogą denotować różne obiekty ze względu na różne czasy ewaluacji bądź 
w ogóle nie denotować (czyli tym samym dodanie do warunku deskryptywnego wyrażeń obecny, teraz nie wpływa 
na kwestię denotowania deskrypcji). Tak przyjmują Fitting i Mendelsohn (1998: 238-9).  
220  Porównaj (Rini & Cresswell, 2012: 23) 

wtedyiwtedyi
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wartościowania gg jest taka, jak interpretacja termu ɿx:'x:' ze względu na świat ww, czas titi oraz 
wartościowanie gg, czyli I g

hw;ti(I g
hw;ti(ɿx:[i]') =x:[i]') = I g

hw;tii
(I g

hw;tii
(ɿx:')x:'). 

 Rozważmy, jak to działa w powyższym modelu. Termy ±1; ±2; ±3; ±4±1; ±2; ±3; ±4 są ɿ-termami. Przez 

ɿ-term "±ij""±ij" oznaczmy term ɿx:[i]'x:[i]' powstały z termu ɿx:'x:'. Termy ±
1

1; ±
2

1; ±
3

1; ±
1

2; ±
2

2; ±
3

2; ±
1

3; ±
2

3; ±
3

3;±
1

1; ±
2

1; ±
3

1; ±
1

2; ±
2

2; ±
3

2; ±
1

3; ±
2

3; ±
3

3; 

±
1

4; ±
2

4; ±
3

4±
1

4; ±
2

4; ±
3

4 mają następującą interpretację: 
 

II ±1±1 ±2±2 ±3±3 ±4±4 ±
1

1±
1

1 ±
2

1±
2

1 ±
3

1±
3

1 ±
1

2±
1

2 ±
2

2±
2

2 ±
3

2±
3

2 ±
1

3±
1

3 ±
2

3±
2

3 ±
3

3±
3

3 ±
1

4±
1

4 ±
2

4±
2

4 ±
3

4±
3

4 

t1t1 ◊ ◊ − − ◊ − ♣ ◊ − ♣ − ♣ ◊ − ♣ − 
t2t2 − − ♣ ♣ ◊ − ♣ ◊ − ♣ − ♣ ◊ − ♣ − 
t3t3 ♣ ♣ ◊ − ◊ − ♣ ◊ − ♣ − ♣ ◊ − ♣ − 
 
Termy ɿx:[i]'x:[i]' desygnują przygodnie, czyli mogą nie desygnować w jakimś świecie bądź ze 
względu na różne światy mogą desygnować różne indywidua (ten prosty model tego nie 
pokazuje). Ale w każdym świecie term ɿx:[i]'x:[i]' będzie desygnował jedno i to samo indywiduum 
w różnych czasach bądź nie będzie desygnował wcale.  
 Zauważyliśmy, że deskrypcja ɿx:[i]'x:[i]' ze względu na parametr czasu titi denotuje dokładnie 
to samo, co odpowiedni ɿ-term bez tego parametru, ɿx:'x:': I g

hw;tj i
(I g

hw;tj i
(ɿx:[i]') = I g

hw;tii
(x:[i]') = I g

hw;tii
(ɿx:' )x:' ). 

Deskrypcje ɿx:[i]'x:[i]' będziemy nazywali aktualnymi ze względu na czas ewaluacji titi (albo po 
prostu aktualnymi, gdy jest jasne z kontekstu, ze względu na jaki moment czasowy są one 
aktualne). 
 Po wyjaśnieniu, co należy rozumieć przez deskrypcje określone po dodaniu parametru 
czasu, wróćmy do wyjaśnienia sposobu, w jaki konstruowane są termy nazwowe w języku L+:L+: 

Zaczęliśmy od rozważania języka , którego jedynymi termami były zmienne oraz deskrypcje 
określone. Język LL zawarty jest w języku L+L+. Jedynymi termami, które należą do języka LL, są  
ɿ-termy i zmienne. Definicje języka  oraz definicja modelu  są podane poniżej w rozdziale 
II.2.2.221 Korzystając ze zdefiniowanych własności modelu MM dla języka LL (DEFINICJA 2.12, 
rozdział II.2.2), możemy zdefiniować następujące zbiory, relacje i funkcje, w oparciu o które 
sformułujemy definicję semantyczną termów nazwowych w rozszerzonym języku . 
 Definiowanie termów nazwowych zaczynamy od określenia zbioru ¡L¡L, do którego należą 
deskrypcje określone spełniające specjalne wymogi (DEFINICJA 2.15.S(a), rozdział II.2.2): 
 
De¯nicja zbioru ¡LDe¯nicja zbioru ¡L: 

¡L¡L jest zbiorem termów typu !x:[i]'!x:[i]' języka LL. !x:[i]' 2 ¡L!x:[i]' 2 ¡L wtw: 1) istnieje świat w 2Ww 2W taki, że 

dla dowolnego t2Tt2T !x:[i]'!x:[i]' desygnuje w  w świecie ww  i czasie tt; 2) '= (Ni(x)^P(x))'= (Ni(x)^P(x)), 

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a PP jest dowolnym niewyróżnionym 
predykatem. 
 

                                                 
221  Teraz, w rozdziale II.2.1, przedstawimy kluczowe kroki konstrukcji formalnych odpowiedników nazw 
własnych, natomiast wszystkie definicje po kolei zostaną przedstawione w rozdziale II.2.2. 

LL

LL MM

L+L+

MM
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Na oznaczenie termów ze zbioru ¡L¡L będziemy używali greckich liter °1; °2; : : :°1; °2; : : :. Zgodnie z 
powyższą definicją, by deskrypcja mogła należeć do zbioru ¡L¡L, musi spełniać dwa wymogi. 
Pierwszym jest wymóg, by deskrypcja kiedykolwiek denotowała w modelu. Drugim jest wymóg, 
by formuła '' deskrypcji !x:[i]'!x:[i]' miała postać koniunkcji dwóch atomowych formuł z dowolnym 
wyróżnionym predykatem NiNi oraz dowolnym niewyróżnionym predykatem PP. Ogólnie naszym 
celem jest zdefiniowanie termów nazwowych, które mają odnosić się nie bezpośrednio, lecz 
przez zbiór specjalnie wyróżnionych deskrypcji wyrażających warunek, który przedmiot musi 
spełniać, by być denotatem tego termu nazwowego. Zawężamy zbiór deskrypcji z tego powodu, 
że nie chcemy, by ów warunek był trywialny. W związku z tym chcemy pozbyć się deskrypcji 
intuicyjnie nierelewantnych. Pierwszy wymóg, by deskrypcja denotowała, pozwala wykluczyć 
ze zbioru ¡L¡L deskrypcje takie jak deskrypcja [1 ][1 ] jedyne miasto nazywane [stambul] wtedy i tylko 
wtedy, gdy jest największym średniowiecznym miastem. Deskrypcja ta nie denotuje, ponieważ nie 
jest spełniony wymóg jedyności (gdy ta deskrypcja jest aktualna, czyli w momencie t1t1, wiele 
rzeczy w świecie może nie spełniać żadnego z członów równoważności). Do zbioru ¡L¡L nie 
będzie również należała deskrypcja [2 ][2 ] największe średniowieczne miasto nie nazywane 
[stambul]. Intuicyjnie denotat deskrypcji (Bagdad) w sposób trywialny posiada zanegowaną 
cechę. Chcemy wykorzystać wyróżnione predykaty (takie jak nazywany [stambul], nazywany 
[konstantynopol]), by móc rozróżnić koreferencyjne ale intuicyjnie różne nazwy. Jeśli nie 
wykluczymy występowanie negacji w deskrypcji, to otrzymamy koreferencyjne termy, które 
poprzez predykaty nie nazywany [stambul], nie nazywany [konstantynopol] będą desygnowały 
Bagdad. Termy takie nie modelowałyby nazw własnych.  
 Oprócz wymogu połączenia formuł atomowych spójnikiem koniunkcji nakładamy na 
formułę '' wymóg, by zawierała dokładnie jeden wyróżniony predykat nazywany ai i jakiś 
niewyróżniony. Za wymogiem występowania dokładnie jednego wyróżnionego predykatu stoi 
intuicja, że z pojedynczą nazwą własną związany jest jeden zespół dźwięków bądź napisów; 
gdyby nie było tego wymogu, byłby problem z formalnym odróżnieniem koreferencyjnych (ale 
intuicyjnie różnych od siebie) nazw własnych. Wymagamy również, by w każdej deskrypcji ze 
zbioru ¡L¡L występował jakiś niewyróżniony predykat. Ponieważ zamierzamy wykorzystać później 
deskrypcje do rozwiązania łamigłówek (rozdział IV), to nie chcemy, by deskryptywna treść 
związana z nazwami własnymi sprowadzała się wyłącznie do predykatu nazywany ai, co w 
przypadku niektórych przykładów łamigłówek dawałoby niewłaściwe warunki prawdziwości.222  
 Przypomnijmy, że każda deskrypcja określona znajdująca się w zbiorze ¡L¡L jest 
szczególnym przypadkiem ɿ-termów powstałych z formuły, która zawiera dokładnie jedną wolną 
zmienną x i jest to ta sama zmienna, którą wiąże ɿ-operator. Formuła '' ma postać koniunkcji 
dwóch atomowych formuł, formuły z dowolnym wyróżnionym predykatem NiNi oraz formuły z 
dowolnym niewyróżnionym. Ta jedynie dwuczłonowa budowa formuły '' jest uzasadniona 
wyłącznie chęcią uproszczenia formalizmu: zamiast atomowej formuły P (x)P (x) moglibyśmy mieć 
złożoną koniunkcję wielu formuł. Gdyby w takiej koniunkcji wielu formuł występowały inne 

                                                 
222  Patrz przykład z Łukaszenko w rozdziale IV.2.4b. 
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wyróżnione predykaty, to musielibyśmy dodać dodatkowy wymóg, by w formule '' pozycję 
argumentową wyróżnionego predykatu NiNi zajmowała właśnie ta zmienna, która jako jedyna jest 
wolna w '', oraz by zmienna zajmująca pozycję argumentową przy wyróżnionym predykacie 
pozostawała na tej pozycji wolna w ''. Zmienne zajmujące pozycje przy innych wyróżnionych 
predykatach byłyby związane.223 Wymóg, by w '' była dokładnie jedna formuła atomowa z 
wyróżnionym predykatem, pomaga wykluczyć intuicyjnie niewłaściwe deskrypcje określone – 
takie, w których pozycja argumentowa przy wyróżnionym predykacie jest związana przez 
kwantyfikator, w związku z czym wyróżniony predykat jest orzeczony o kimś innym niż ten, kto 
spełnia predykat niewyróżniony, na przykład: czyjaś siostra, która uważa, że wszyscy chłopcy 
nazywani [rys’ek] są porządnymi gośćmi (zmienna przy wyróżnionym predykacie nazywany 
[rys’ek] jest związana przez duży kwantyfikator), czyjaś siostra, która ma przyjaciółkę nazywaną 
[agn’eška] (zmienna przy wyróżnionym predykacie nazywany [agn’eška] jest związana przez 
mały kwantyfikator), czyjś brat, którego kumpel, nazywany [marek], jest dobrym partnerem 
brydżowym (pozycję argumentową przy wyróżnionym predykacie nazywany [marek] zajmuje 
zmienna wiązana przez mały kwantyfikator). Wszystkie te deskrypcje denotują osoby, które nie 
muszą być nazywane [rys’ek], [agn’eška], [marek], oraz we wszystkich tych deskrypcjach 
brakuje właściwego predykatu nazywany ai. Jak już mówiliśmy, zamierzamy w formalizmie 
uzyskać powiązanie różnych koreferencyjnych termów nazwowych (które są formalnymi 
odpowiednikami nazw własnych języka naturalnego) z różnymi zbiorami deskrypcji. Intuicyjnie 
deskryptywna treść różnych koreferencyjnych nazw (takich jak Stambul i Konstantynopol) różni 
się wyróżnionym predykatem (nazywany [stambul], nazywany [konstantynopol]). Jeśli nie 
wprowadzimy ograniczenia na deskrypcje określone (by zawierały ten wyróżniony predykat, do 
którego ekstensji należy denotat deskrypcji), to otrzymamy formalnie termy nazwowe, które nie 
będą miały odpowiednika w postaci nazwy w języku naturalnym.   
 Następnie w formalizmie definiujemy zbiór ¢¢, DEFINICJA 2.15.S(b). Jak i poprzednio: 
idea stojąca za zdefiniowaniem termów nazwowych poprzez deskrypcje polega na 
wykorzystywaniu podziału zbioru deskrypcji przez relację równoważności. Technicznie sprawa 
nieco się komplikuje, ponieważ dochodzi parametr świata, który należy uwzględnić (deskrypcje 
denotują przygodnie). Dlatego do zbioru, na którym będziemy wykonywali podziały, muszą 
należeć nie same deskrypcje, lecz pary uporządkowane złożone z deskrypcji oraz świata, w 
którym deskrypcja denotuje. Wyróżniamy zbiór ¢¢ takich par:  
 
De¯nicja zbioru ¢ :De¯nicja zbioru ¢ : 
¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢ wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i)Ihw;ti(°i) jest określona. 

 
Matematycznie istnieją dowolne kombinacje deskrypcji i światów (zbiór ¡L£W¡L£W), ale 
potrzebujemy jedynie „sensownych” takich kombinacji, a mianowicie tylko takich, w których 
deskrypcja denotuje w świecie pary uporządkowanej, do której wchodzi. Zbiór takich 

                                                 
223  Do tej kwestii wrócimy przy odpowiedzi na jeden z wątków argumentu semantycznego Kripkego w 
rozdziale III.2.2c. 
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„sensownych” kombinacji par uporządkowanych złożonych z deskrypcji i świata stanowi 
właśnie zbiór ¢¢. 
 W ten sposób przygotowaliśmy zbiór, na którym będziemy chcieli przeprowadzić relację 
równoważności – czyli wybrać te pary, w których deskrypcje denotują to samo indywiduum. W 
modelu prostego języka L+L+ nie było czasów i światów, w związku z czym nie dało się 
sensownie rozważać w nim pojęcia sztywnego desygnatora. Natomiast w modelu języka L+L+

 
niektóre spośród termów języka L+L+ będą sztywnymi desygnatorami, a niektóre nie.  
 Kripkego argument modalny pokazuje (patrz rozdział III.1), że nazwy własne, w 
przeciwieństwie do deskrypcji określonych, są sztywnymi desygnatorami; twierdzenie to 
natomiast nie przesądza o tym, że nazwy odnoszą się bezpośrednio. Ponieważ zgadzamy się z 
Kripkem, że nazwy własne zachowują się w kontekstach modalnych inaczej niż deskrypcje, to 
musimy znaleźć sposób, w jaki zagwarantujemy sztywność odniesienia w formalizmie, w 
którym odpowiednikami nazw własnych są semantycznie złożone termy nazwowe. Z tego 
powodu – zapewnienia sztywności termów nazwowych oraz określenia interpretacji dla 
dowolnych par czas-świat – potrzebujemy relacji równoważności przeprowadzonej na zbiorze 
par składających się z deskrypcji i świata, w którym deskrypcja denotuje. Taką relacją jest 
poniżej zdefiniowana relacja RR, która zapewni sztywność termów. Należą do niej pary złożone z 
par uporządkowanych, których deskrypcje denotują ten sam obiekt oraz zawierają ten sam 
wyróżniony predykat NkNk, DEFINICJA 2.15.S(c): 

 
De¯nicja relacji RDe¯nicja relacji R: 
R µ ¢2: h°i; wiR h°j ; w0iR µ ¢2: h°i; wiR h°j ; w0i wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j) 

oraz w termach °i; °j°i; °j występuje ten sam predykat NkNk. 

 
W klasach podziału zbioru ¢¢ przez relację RR znajdą się pary uporządkowane, których deskrypcje 
denotują ten sam obiekt, natomiast inny parametr pary – świat – może być dowolny. 
Podzieliliśmy ¢¢ w taki sposób, że jeśli jeden i ten sam obiekt ze świata jest nazywany za 
pomocą różnych dźwięków, to klas podziału przez relację RR dla tego obiektu będzie tyle, ile jest 
tych różnych dźwięków. Relację RR wykorzystamy, by klasom podziału uzyskanym dzięki owej 
relacji przyporządkować termy nazwowe.  
 Następnie definiujemy funkcję FF, DEFINICJA 2.15.S(d). Funkcja ta określona jest na 
klasach podziału zbioru ¢¢ przez relację RR  i każdej takiej klasie przyporządkowuje ten element 
uniwersum modelu, który jest denotowany przez każdą deskrypcję z par uporządkowanych 

znajdujących się w klasie podziału zbioru ¢¢ przez relację RR , [h°i;wi]R[h°i;wi]R: 

 
De¯nicja funkcji FDe¯nicja funkcji F: 
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :  
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Funkcja ta jest potrzebna, ponieważ chcemy, by interpretacją termu nazwowego był jednak 
przedmiot, a nie na przykład własność drugiego rzędu w duchu gramatyki Montague. Pozwoli to 
w naturalny sposób czytać zdania z termami nazwowymi jako mówiące o należeniu przedmiotu 
do ekstensji predykatu, a nie o należeniu predykatu do ekstensji nazwy. 
 Chcemy, by termy nazwowe były sztywnymi desygnatorami, czyli by mogły denotować 
ten sam przedmiot w różnych czasach i światach. Dlatego musimy zapewnić, by term nazwowy 
był powiązany z klasami podziału zbioru ¢¢ przez relację RR. Takie powiązanie można zapewnić 
poprzez wprowadzenie funkcji, która połączy poszczególny term nazwowy (jako wyrażenie 
języka L+L+) z jakąś klasą podziału z ¢=R¢=R. Zbiór termów jest poindeksowany liczbami 
naturalnymi, a zatem jest zbiorem dobrze uporządkowanym. Gdyby klasy abstrakcji były 
również dobrze uporządkowane, to moglibyśmy w łatwy sposób określić funkcję, która pośle 
elementy jednego zbioru dobrze uporządkowanego na elementy innego zbioru dobrze 
uporządkowanego. ¢=R¢=R jest zbiorem; ze względu na twierdzenie Zermeli o relacji dobrze 
porządkującej musi zatem istnieć relacja dobrze porządkująca zbiór ¢=R¢=R. Ale ponieważ takich 
relacji dobrego porządku może być wiele, mówimy o dowolnej relacji dobrego porządku ··. Z 
tego powodu, tworząc model dla języka , musimy wziąć pod uwagę relatywizację do relacji 
dobrego porządku.  
 A zatem po uporządkowaniu zbioru  dowolną relacją dobrego porządku możemy 
określić funkcję, która termom nazwowym przyporządkuje klasy podziału zbioru ¢=R¢=R z uwagi 

na ową relację dobrego porządku. Taką funkcją jest funkcja Q·Q·, zrelatywizowaną do relacji 
dobrego porządku ··, która termowi nazwowemu z indeksem 1 przyporządkowuje element 
najmniejszy zbioru h¢=R; ·ih¢=R; ·i, a każdemu następnemu termowi przyporządkowuje element 
zbioru  następny z uwagi na dane dobre uporządkowanie. Jeżeli w zbiorze 

 nie będzie elementu następnego z uwagi na relację dobrego porządku (na przykład z 

prostej przyczyny, że ¢=R¢=R może być skończony), funkcja Q·Q· termowi nazwowemu z powrotem 
przypisze element najmniejszy, DEFINICJA 2.15.S(e): 
 
De¯nicja funkcji Q·De¯nicja funkcji Q·: 

 - funkcja Q·Q· elementowi n1n1 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru ; 
 - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z NN  przyporządkowuje element 
 następny ze zbioru ; 
 - jeśli w zbiorze  nie ma elementu następnego, to kolejnemu elementowi z NN  
 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru . 
 
W ten sposób uzyskaliśmy „przywiązanie” poszczególnych termów nazwowych do klas 
podziału, czyli z każdym termem nazwowym związany jest zbiór par z różnymi parametrami 
świata, ale z tą samą denotacją deskrypcji: 
 
 Q·(ni) =Q·(ni) =  
 

L+L+

¢=R¢=R

h¢=R; ·ih¢=R; ·i

h¢=R; ·ih¢=R; ·i

h¢=R; ·ih¢=R; ·i

h¢=R; ·ih¢=R; ·i
h¢=R; ·ih¢=R; ·i

h¢=R; ·ih¢=R; ·i

klasa podziału z uwagi na RR 
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 Funkcja interpretacyjna w modelu z parametrami świata i czasu określa dla wyrażeń 
języka, co jest interpretacją tych wyrażeń dla dowolnych par świat-czas. Chcielibyśmy mieć tak, 
by interpretacją termu nn dla pary świat-czas był przedmiot, ale dany nie bezpośrednio, lecz by 
było określone, że jest to ten przedmiot, który ze względu na pewien możliwy świat spełnia 
warunki deskryptywne jakichś deskrypcji. Wcześniej przy pomocy funkcji Q·Q· powiązaliśmy 
termy z poszczególnymi klasami podziału przez relację RR , pozostaje więc połączyć dowolne 
kombinacje termów, światów i czasów z odpowiednimi klasami podziału. Mamy funkcję, która 
jest określona na takich zbiorach i każdemu zbiorowi przyporządkowuje ten element uniwersum 
modelu, który jest denotowany przez każdą deskrypcję w zbiorze. Jest to funkcja FF : 
 

F
³ ´

=F
³ ´

= � 

 
Mamy więc wszystko, by zdefiniować interpretację termu nazwowego w modelu oraz podać 
definicję spełniania:  
 
De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu (def. 2.15.S15)
je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);

De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu (def. 2.15.S15)
je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);
 

F
³
Q·(ni)

´
=F

³
Q·(ni)

´
=� 

 
De¯nicja speÃlniania dla formuÃl z termami (def. 2.15.S16)
je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d

x) w t j= '; gdzie d = I· g
hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):

De¯nicja speÃlniania dla formuÃl z termami (def. 2.15.S16)
je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d

x) w t j= '; gdzie d = I· g
hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):  
 
Definicja spełniania dla formuł z termami ma postać ogólną, dla dowolnych termów.224 
Ponieważ jednak term nazwowy nini – o ile desygnuje – to desygnuje w dowolnym świecie i 
czasie (dowód tego zostanie przedstawiony przy omówieniu argumentu modalnego w rozdziale 
III.1.2a), to w przypadku, gdy taki term desygnuje, definicja spełniania znacznie się upraszcza: 
 

M· g w t j= (¸x:')(ni) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I·hw;ti(ni)M· g w t j= (¸x:')(ni) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I·hw;ti(ni). 

 

                                                 
224  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998: 232, definicja 11.1.4, punkty 9 i 10) 

klasa podziału z uwagi na RR 
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Z definicji wynika, że jedynie sam obiekt – bez deskrypcji ustalających odniesienie – jest 
relewantny dla warunków prawdziwości: ustalamy, jaki obiekt jest interpretacją termu 
nazwowego w czasie i świecie ewaluacji i sprawdzamy, czy ten obiekt należy do ekstensji 
predykatu w czasie i świecie ewaluacji. Definicja powinna podawać konieczny i wystarczający 
warunek spełniania formuł z termem nazwowym; takim koniecznym i wystarczającym 
warunkiem jest jedynie należenie bądź nie denotatu termu do ekstensji predykatu w czasie i 
świecie ewaluacji. Nie jest wymagane, by warunkiem podpadania denotatu pod predykat ze 
względu parametr ewaluacji było spełnienie przez denotat określonych warunków 
deskryptywnych ze względu na ten parametr ewaluacji (co byłoby za mocnym wymogiem). 
Wymagane jest jedynie, by ów denotat spełniał jakieś warunki deskryptywne w dowolnym 
czasie i świecie. Z tego powodu definicja spełniania dopuszcza, że formuła z termem nazwowym 
będzie spełniona, gdy przedmiot denotowany przez term należy do ekstensji predykatu w czasie i 
świecie ewaluacji, mimo że nie spełnia warunków żadnych deskrypcji w czasie i świecie 
ewaluacji.  
 Każda formuła zawierająca term nazwowy zawiera operator lambda. W zdaniach języka 
naturalnego występują operatory czasowe i, jak każde operatory (zaznaczone poniżej jako 
TempTemp), mogą one mieć szeroki i wąski zasięg względem operatora lambda (nazywany czasami 
zasięgiem de re i de dicto225): 
 
DR : (¸x: Temp ') (n)DR : (¸x: Temp ') (n) 
DD : Temp (¸x:'(n))DD : Temp (¸x:'(n)) 
 
 W odczytaniu DRDR  term nazwowy nn znajduje się poza zasięgiem operatora temporalnego. 
Zgodnie z warunkami prawdziwości tej formuły musimy ustalić, jaka jest denotacja termu nn w 
czasie ewaluacji, i sprawdzić, czy ten obiekt jest Temp 'Temp '. W odczytaniu DDDD term nazwowy nn 
syntaktycznie znajduje się w zasięgu operatora temporalnego, w związku z czym musimy 
zmienić czas ewaluacji zgodnie z definicją TempTemp i już w tym nowym parametrze czasu 
sprawdzić, jaka jest denotacja termu nn i czy ten obiekt jest ''. Może być tak, że w tym nowym 
parametrze czasu denotat nn nie spełnia warunków żadnych deskrypcji aktualnych ze względu na 
ten parametr. Ta konsekwencja nie ma wpływu na denotowanie termu (warunki prawdziwości 
formuł DDDD i DRDR  są równoważne), ale, jak zobaczymy, będzie miała ona znaczenie dla 
rozwiązania łamigłówek. 
 Trzeba zwrócić uwagę, że semantycznie termy nazwowe są konstruowane z deskrypcji 
określonych i że będą takie modele, w których termy nazwowe nie będą desygnowały. Jednak by 
tak się stało, przedmioty w uniwersum muszą być nieodróżnialne od siebie pod względem 
posiadanych cech (które są do wysłowienia w języku). Od strony formalnej jest tak wtedy, gdy 
zbiór deskrypcji określonych ¡L¡L jest pusty. 
 Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której przedmiotów w świecie w ogóle nie dałoby się 
odróżnić (jaki wtedy musiałby być świat?). Ale można wyobrazić sobie lokalny przypadek braku 
                                                 
225  (Kripke, 2013: 135), (Garson, 2006: 409), (Fitting & Mendelsohn, 1998: 193). 



II.2 Konstruowanie termów nazwowych w języku z operatorami temporalnymi i aletycznymi 

122 
 

deskrypcji. Wyobraźmy sobie, że właściciel na farmie hodowli drobiu nadaje nazwy pisklętom 
(będzie to w miarę naturalny przykład rzeczy nieodróżnialnych od siebie): Mariola, Mariola, ty 
też Mariola… Właściciel w pewnym momencie mówi do pracownika: Weź Mariolę i sprawdź, 
ile waży. Naturalnie powstaje pytanie: którą Mariolę? O które pisklę ci chodzi? Jedyne, co 
właściciel może powiedzieć: No, chodzi mi o pisklę, które nazywa się „Mariola”. Chyba dość 
intuicyjnym jest, że wyrażenie „Mariola” nie jest wyrażeniem homonimicznym, 
przedstawiającym różne nazwy własne, których formalnymi odpowiednikami mają być różne 
termy nazwowe denotujące pojedyncze pisklęta, gdyż żadnej spośród takich homonimicznych 
nazw nie da się w tej sytuacji użyć w odniesieniu jednostkowym. W przypadku, gdyby nazwy 
własne były formalnie reprezentowane przez stałe indywiduowe, powstałyby koreferencyjne 
termy indywiduowe. Jeśli sto piskląt zostało nazwane nazwą Mariola, to wyrażenie Mariola jest 
homonimiczne i w języku formalnym ma być reprezentowane przez sto różnych stałych 
indywiduowych. Wydaje się, że jednak bardziej uprawniona jest inna analiza, zgodnie z którą w 
ogóle nie doszło do powstania nazwy własnej, lecz jedynie do powstania nazwy ogólnej (pisklę 
nazywane „Mariola”), pod którą podpadają wszystkie pisklęta na farmie. Dodatkowym 
argumentem za tym, że nie powstała żadna nazwa własna, tylko nazwa ogólna, jest możliwość 
kwantyfikacji, która w przypadku reprezentowania nazw własnych jako stałych indywiduowych 
jest wykluczona. Właściciel farmy może sensownie powiedzieć do pracownika: Weź jakąś / 
którąkolwiek / dowolną Mariolę i sprawdź, ile waży, Wczoraj dwie Mariole weszły mi do biura, 
Weterynarz powiedział, że wszystkie nasze Mariole są zdrowe. W przypadku formalnej 
reprezentacji nazw własnych jako stałych indywiduowych tych zdań nie da się zapisać 
poprawnie pod względem formalnym. Natomiast w proponowanym formalizmie da się zapisać te 
zdania przy użyciu wyróżnionego predykatu nazywany [mariola]. 
 W następnym rozdziale podamy dokładne definicje wszystkich pojęć, które 
wprowadziliśmy, oraz przykład modelu. 

 
II.2.2 Język LL  
 
DEFINICJA 2.10: ALFABET LL 
 
Do alfabetu języka LL należą następujące symbole: 
 
A1.  spójniki zdaniowe ^;_;!;$;:;^;_;!;$;:; 

 
A2.  kwantyfikatory  9; 8;9; 8; 

 
A3.  nieskończony zbiór zmiennych indywiduowych x1; x2; x3; : : :x1; x2; x3; : : :; 

 
A4.  nieskończony zbiór stałych predykatywnych P1;P2; : : :P1;P2; : : : . Z każdą stałą predykatywną 

związana jest liczba naturalna n = 1; 2; : : :n = 1; 2; : : :, zwana jej argumentowością. Dla każdej 
liczby naturalnej nn istnieje nieskończenie wiele n-argumentowych stałych 
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predykatywnych;226 
 

A5.  znak identyczności , rozumiany jako wyróżniona 2-argumentowa stała 
predykatywna; 
 

A6.  operator deskrypcji określonych ɿ; 
 

A7.  operator ¸̧; 
 

A8.  operatory temporalne F (będzie tak, że), P (było tak, że); 
 

A9.  nieskończony zbiór operatorów temporalnych [i][i] (prawda w ii), gdzie i 2Ni 2N; 
 

A10.  operatory aletyczne ¤¤  (konieczne, że), §§ (możliwe, że);  
 

A11.  nieskończony zbiór wyróżnionych stałych predykatywnych N1;N2; : : :N1;N2; : : :. 
 

A12.  zbiór cyfr oznaczających liczby naturalne (zbiór indeksów); 
 

A13.  lewy nawias , prawy nawias ; 
 
DEFINICJA 2.1: SKŁADNIA LL 
 
Predykatami języka LL nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty. Predykatami atomowymi języka LL są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka LL jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych poprzedzony n-
argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych obowiązuje inna 
konwencja notacyjna: zamiast = (x;y)= (x;y) piszemy x= yx= y, gdzie xx i yy są dowolnymi zmiennymi. 
 
Pojęcia termu, formuły, predykatu oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną zdefiniowane 
razem w następujący sposób: 
 
R1.  dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne; 

 
R2.  stała predykatywna jest predykatem; 

 
R3.  formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 

wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 

R4.   jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':'; wystąpieniami wolnymi zmiennych 
w :':' są wystąpienia wolne z ''; 
 

                                                 
226  Ze względu na przejrzystość nie będziemy oznaczali argumentowości stałych predykatywnych.  

==

(( ))
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R5.  jeśli '' oraz ÃÃ są formułami, to formułami również są: ('^ Ã)('^ Ã), ('_ Ã)('_ Ã), ('! Ã)('! Ã), 
('$ Ã)('$ Ã); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne 
z '' oraz ÃÃ; 
 

R6. jeśli '' jest formułą, to również formułami są P';F'; [i]';P';F'; [i]'; wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w P';F'; [i]';P';F'; [i]'; są wystąpienia wolne z ''; 

R7. jeśli '' jest formułą, to również formułami są ¤';§'¤';§'; wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w  są wystąpienia wolne z '';  

R8.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to 8x'8x', 9x'9x' są formułami; wystąpieniami 
wolnymi zmiennych w 8x'8x', 9x'9x' są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień  
zmiennej xx; 
 

R9.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:' jest termem; wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w ɿx:'x:' są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R10.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to (¸x:')(¸x:') jest predykatem nazywanym 
wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(¸x:') są wystąpienia 
wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R11.  jeśli (¸x:')(¸x:') jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest dowolnym termem, to 
(¸x:')(s)(¸x:')(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(s)(¸x:')(s) są wystąpienia wolne 
z (¸x:')(¸x:') oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss; 
 

R12.  nic innego nie jest formułą, termem, predykatem ani wolnym wystąpieniem zmiennej.227 

 
DEFINICJA 2.12: SEMANTYKA  
 
Modelem MM dla języka LL nazywamy uporządkowaną piątkę M = hD; T;<;W; IiM = hD; T;<;W; Ii, taką że: 

• DD jest funkcją posyłającą pary złożone z możliwego świata i czasu w dowolne niepuste 
zbiory. Przez dziedzinę modelu rozumiemy zbiór [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
[

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
, który 

będziemy oznaczać symbolem DMDM. Symbolem Dhw;tiDhw;ti oznaczamy wartość funkcji DD od 
argumentów ww  oraz tt;228 

• TT  jest zbiorem liczb naturalnych, a relacja << (wcześniej niż) jest porządkiem liniowym 
określonym na elementach zbioru TT ;229 

                                                 
227  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998). R1 – definicja 12.1.1, punkt 1 (s. 248); R3-R5, R7-R8  – definicja 
4.1.2, punkty 1-5 (s. 82); R9 – definicja 12.1.1, punkt 4 (s. 249); R10 – definicja 9.4.2, punkt 6A (s. 196), R11 – 
definicja 9.4.2, punkt 6B (s. 197) oraz definicja 12.1.1, punkt 10 (s. 249); definicja R6 – porównaj definicję (27) 
(Rini & Cresswell, 2012: 90). 
228  Podobne oznaczenie przyjmiemy dla funkcji interpretacyjnej II : symbolem Ihw;ti(®)Ihw;ti(®) oznaczamy wartość 
funkcji II  od argumentów ®® oraz hw; tihw; ti. 
229  Dla oznaczenia konkretnych elementów TT  będziemy używać znaków t1; t2; : : :t1; t2; : : : . Na oznaczenie dowolnych 
spośród elementów TT  będziemy używać znaków t; ti; tjt; ti; tj. 

¤';§'¤';§'

LL
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• WW  jest niepustym zbiorem światów;230 
• II  jest funkcją, która parze uporządkowanej złożonej ze stałej predykatywnej języka LL  oraz 

pary uporządkowanej hw; tihw; ti, gdzie w 2Ww 2W , a t 2 Tt 2 T , przypisuje odpowiednią ekstensję w 
taki sposób, że: 

  - jeśli PP  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, to Ihw;ti(P)µDn
MIhw;ti(P)µDn
M; 

  - Ihw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DMg ;Ihw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DMg ; 
niech gg  będzie wartościowaniem zmiennych (funkcją posyłającą zmienne w obiekty należące do 
dziedziny modelu), a I gI g

 będzie funkcją, która parze uporządkowanej złożonej z dowolnego 
predykatu bądź dowolnego termu języka LL  oraz pary uporządkowanej hw; tihw; ti, gdzie w 2Ww 2W , a
t 2 Tt 2 T , przypisuje odpowiednią ekstensję w taki sposób, że: 
 - jeśli xx jest dowolną zmienną, to I g

hw;ti(x) = g(x)I g
hw;ti(x) = g(x) dla dowolnego hw; tihw; ti; 

 - I µ I gI µ I g
 dla dowolnego gg ; definicje interpretacji termów innych niż zmienne 

indywiduowe oraz spełniania formuł w modelu MM przy wartościowaniu gg , dowolnym świecie ww  
oraz dowolnym czasie tt zostaną podane razem jak następuje:  
S1.  je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi

zmiennymi; to M g w t j= Q(y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 Ihw;ti(Q);
je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi
zmiennymi; to M g w t j= Q(y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 Ihw;ti(Q);

 
 

S2.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= :' wtw M g w t 6j= ';je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= :' wtw M g w t 6j= '; 
 

S3.  je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' ^ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' ^ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã;  
 

S4.  je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' _ Ã) wtw
M g w t j= ' lub M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' _ Ã) wtw
M g w t j= ' lub M g w t j= Ã;  
 

S5.  je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('! Ã) wtw
M g w t 6j= ' lub M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('! Ã) wtw
M g w t 6j= ' lub M g w t j= Ã;  
 

S6.  je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('$ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã lub M g w t 6j= ' oraz M g w t 6j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('$ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã lub M g w t 6j= ' oraz M g w t 6j= Ã; 
 

S7.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j=P' wtw
istnieje czas ti 2 T; ti < tj; taki _ze M g w ti j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j=P' wtw
istnieje czas ti 2 T; ti < tj; taki _ze M g w ti j= ';  

 

S8.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= F' wtw
istnieje czas ti 2 T; tj < ti; taki _ze M g w ti j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= F' wtw
istnieje czas ti 2 T; tj < ti; taki _ze M g w ti j= ';  
 

S9.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= [i]' wtw M g w ti j= ';je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= [i]' wtw M g w ti j= '; 
 

S10.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= ¤' wtw
dla ka_zdego ¶swiata w0 2W M g w0 t j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= ¤' wtw
dla ka_zdego ¶swiata w0 2W M g w0 t j= ';  

                                                 
230  Dla oznaczenia konkretnych elementów WW  będziemy używać znaków w1;w2; : : :w1;w2; : : : . Na oznaczenie 

dowolnych spośród elementów WW  będziemy używać znaków w;w0;w00:w;w0;w00: 
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je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w

przy warto¶sciowaniu g; to M g w t j= (¸x:')(s) wtw M g(d
x) w t j= '; gdzie d = I g

hw;ti(s);
je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w

przy warto¶sciowaniu g; to M g w t j= (¸x:')(s) wtw M g(d
x) w t j= '; gdzie d = I g

hw;ti(s);
je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;

 

S11.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= §' wtw
istnieje ¶swiat w0 2W taki _ze M g w0 t j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= §' wtw
istnieje ¶swiat w0 2W taki _ze M g w0 t j= ';  

 

S12.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M g w t j= 8x' wtw dla ka_zdego d 2 Dhw;ti M g(d
x) w t j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M g w t j= 8x' wtw dla ka_zdego d 2 Dhw;ti M g(d
x) w t j= ';

 

 

S13.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M· g w t j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 Dhw;ti; takie _ze M· g(d
x) w t j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M· g w t j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 Dhw;ti; takie _ze M· g(d
x) w t j= ';

 

 

S14.  je¶sli M g(d

x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to I g
hw;ti(je¶sli M g(d

x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to I g
hw;ti(ɿx:') = d;x:') = d; 

je¶sli nie jest tak, _ze M g(d
x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; toje¶sli nie jest tak, _ze M g(d
x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to ɿx:'x:' 

nie desygnuje w M w czasie t i ¶swiecie wnie desygnuje w M w czasie t i ¶swiecie w  przy warto¶sciowaniu g ;przy warto¶sciowaniu g ; 
 

S15.  

      

    to M g w t 6j= (¸x:')(s):to M g w t 6j= (¸x:')(s): 231 

 
 
II.2.3 Język L+L+ 
 
Zdefiniujmy język L+L+, który jest rozszerzeniem języka LL . 
 
 
DEFINICJA 2.13: ALFABET L+L+

 
 
Do alfabetu języka L+L+ należą wszystkie symbole języka LL (pozycje A1–A13 alfabetu języka L+L+

 
są identyczne z pozycjami A1-A13 alfabetu języka LL, DEFINICJA 2.10); 
 
A14. nieskończony zbiór  termów nazwowych. 
 
 
                                                 
231  Porównaj (Fitting & Mendelsohn, 1998). DD  - definicja 4.7.1 (s. 101); DMDM - definicja 4.7.2 (s. 102); WW  - 
definicja 1.6.1 (s. 12); II - definicja 4.7.3 (s. 103) oraz definicja 7.4.1 (s. 149); gg - definicja 4.7.6 (s. 104); I gI g  - 
definicja 9.4.5 (s. 198); S1-S3 – definicja 4.7.8, punkty 1-3 (s. 104) oraz definicja 4.6.7, punkty 1-3 (s. 97); S10-S13 
– definicja 4.7.8, punkty 4-7 (s. 104) oraz definicja 4.7.7 (s. 104); S14 – definicja 12.3.1 (s. 254) oraz definicja 4.7.7 
(s. 104); S15 – definicja 11.1.4, punkty 9 i 10 (s. 232). Porównaj (Hodkinson & Reynolds, 2007): TT  oraz << – 
definicja 3 (s. 659) oraz punkt 4 (s. 661); S7-S8 – definicja P®; F®P®; F® (s. 671); S9 – porównaj definicję theni®theni® (Rini 
& Cresswell, 2012: 90, def. (25) i (27)). Model MM nie uwzględnia relacji dostępności na elementach zbioru WW , co 
jest odstępstwem od (Fitting & Mendelsohn, 1998: 101, definicja 4.7.1). Czynimy tak dla uproszczenia; przez brak 
relacji R należy rozumieć, że każdy element z WW  jest dostępny z każdego elementu WW . 

N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g
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DEFINICJA 2.14: SKŁADNIA L+L+
 

 
Predykatami języka L+L+

 nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty. Predykatami atomowymi języka L+L+

 są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka L+L+ jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych poprzedzony 
n-argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych obowiązuje inna 
konwencja notacyjna: zamiast = (x;y)= (x;y) piszemy x = yx = y , gdzie xx i yy  są dowolnymi zmiennymi. 
 
Pojęcia termu, formuły, predykatu oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną zdefiniowane 
razem w następujący sposób:232 
 
R1.  dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne; 

 
R2.  dowolny term nazwowy nini jest termem niezawierającym wolnych wystąpień 

zmiennych; 
 

R3.   stała predykatywna jest predykatem; 
 

R4.  formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 
wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 

R5.  jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':'; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 
:':' są wystąpienia wolne z ''; 
 

R6.  jeśli '' oraz ÃÃ  są formułami, to formułami również są: ('^Ã)('^Ã), ('_Ã)('_Ã), ('! Ã)('! Ã), 
('$ Ã)('$ Ã); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne 
z '' oraz ÃÃ ; 
 

R7.  jeśli '' jest formułą, to również formułami są  wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w  są wystąpienia wolne z ''; 

R8.  jeśli '' jest formułą, to również formułami są ; wystąpieniami wolnymi 
zmiennych w  są wystąpienia wolne z '';  

R9.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ,  są formułami; 
wystąpieniami wolnymi zmiennych w ,  są wystąpienia wolne z '' za 
wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R10.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:' jest termem; wystąpieniami 
wolnymi zmiennych w ɿx:'x:' są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień 
zmiennej xx; 

                                                 
232  Nową regułę składni, R2, zaznaczyliśmy prostokątną ramką. Reguły składni R3-R13 języka L+L+ są 

analogiczne do reguł R2-R12 języka LL (DEFINICJA 2.11, regule R3 języka L+L+ odpowiada reguła R2 języka LL, 

regule R4 języka L+L+ odpowiada reguła R3 języka LL itd.). 

P';F'; [i]';P';F'; [i]';
P';F'; [i]';P';F'; [i]';

¤';§'¤';§'
¤';§'¤';§'

8x'8x' 9x'9x'

8x'8x' 9x'9x'
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R11.  jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to  jest predykatem nazywanym 

wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w  są 
wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
 

R12.  jeśli  jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss  jest dowolnym termem, 
to  jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w  są 
wystąpienia wolne z  oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss; 
 

R13.  nic innego nie jest formułą, termem, predykatem ani wolnym wystąpieniem zmiennej. 
 

 
Język LL zawiera się w języku L+L+. Model dla języka L+L+ zdefiniujemy jako rozszerzenie modelu 
dla języka LL. 
 
 
DEFINICJA 2.15: SEMANTYKA L+L+

 
 
Niech M = hD; T;<;W; IiM = hD; T;<;W; Ii będzie dowolnym modelem dla języka LL. Model 

M· =
Ð
D ; T ; <; W; I·

®
M· =

Ð
D ; T ; <; W; I·

®
, gdzie I· ¹L = II· ¹L = I , będzie modelem dla języka L+L+. Pozostałe własności 

funkcji I·I· zostaną zdefiniowane poniżej.  
 Model M·M· dla języka L+L+ jest rozszerzeniem modelu MM dla języka LL. Korzystając ze 
zdefiniowanych już własności modelu MM (DEFINICJA 2.12), zdefiniujemy następujące zbiory, 
relacje i funkcje. 
 
 
DEFINICJA 2.15.S(a): ZBIÓR ¡L¡L 
 
¡L¡L jest zbiorem termów typu !x:[i]'!x:[i]' języka LL. !x:[i]' 2 ¡L!x:[i]' 2 ¡L wtw: 1) istnieje świat w 2Ww 2W taki, że 
dla dowolnego t2Tt2T !x:[i]'!x:[i]' desygnuje w  w świecie ww  i czasie tt; 2) '= (Ni(x)^P(x))'= (Ni(x)^P(x)), 
gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a PP  jest dowolnym niewyróżnionym 
predykatem. 
 
Na oznaczenie termów ze zbioru ¡L¡L będziemy używali greckich liter °1;°2; : : :°1;°2; : : :. Niech zbiór ¢¢ 
będzie podzbiorem ¡L£W¡L£W, takim że:  
 
 
DEFINICJA 2.15.S(b): ZBIÓR ¢¢ 
 
¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢ wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i)Ihw;ti(°i) jest określona. 

 

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(¸x:')

(¸x:' )(s)(¸x:' )(s) (¸x:' )(s)(¸x:' )(s)

(¸x:')(¸x:')

MM
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Następnie określmy relację RR: 
 
DEFINICJA 2.15.S(c): RELACJA  
 
R µ ¢2: h°i; wiR h°j ; w0iR µ ¢2: h°i; wiR h°j ; w0i wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j) 

oraz w termach °i; °j°i; °j występuje ten sam predykat NkNk. 

 
 

 Niech ¢=R¢=R będzie podziałem zbioru ¢¢, gdzie RR  jest powyżej zdefiniowaną relacją 
równoważności. Podzieliliśmy zbiór par – deskrypcji i światów – z uwagi na posiadanie przez 
deskrypcje w modelu tej samej denotacji oraz ze względu na występowanie w składzie 

deskrypcji tego samego predykatu NkNk (nazywany ‘ak’). Niech [h°i;wi]R[h°i;wi]R będzie dowolną klasą 

abstrakcji ze względu na relację RR .  
 
 
 
DEFINICJA 2.15.S(d): FUNKCJA FF  
 
F : ¢ =R ! DMF : ¢ =R ! DM . Dla każdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R[h°i; wi]R 2 ¢=R  F ([h°i; wi]R) = dF ([h°i; wi]R) = d,  

gdzie dla dowolnego t 2 Tt 2 T  d = Ihw;ti(°j)d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]Rh°j ; wi 2 [h°i; wi]R.233 

 
 Niech ··  będzie dowolną relacją dobrze porządkującą zbiór ¢=R¢=R. Na mocy twierdzenia 
Zermeli o relacji dobrze porządkującej taka relacja istnieje. Niech zbiór h¢=R;·ih¢=R;·i będzie dobrze 

uporządkowanym zbiorem ze względu na relację ··.  jest funkcją zrelatywizowaną do relacji 
dobrego porządku . 
 
DEFINICJA 2.15.S(e): FUNKCJA Q·Q· 
 
Q· : N ! ¢=RQ· : N ! ¢=R. Funkcja Q·Q· dowolnemu nini przyporządkowuje klasę abstrakcji z  w 

następujący sposób:   
 

 - funkcja Q·Q· elementowi n1n1 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z NN  przyporządkowuje element 
 następny zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - jeśli w zbiorze h¢=R;·ih¢=R;·i nie ma elementu następnego, to kolejnemu elementowi z NN  
 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i. 
 

                                                 
233  FF jest funkcją; jest tak dlatego, że argumentami FF są dowolne klasy abstrakcji [h°i;wi]R[h°i;wi]R i sytuacja, w 

której F ([h°i ; wi]R)F ([h°i ; wi]R) przyjmuje różne wartości, jest wykluczona przez definicję relacji RR, (def. 2.15.S(c))(def. 2.15.S(c)) 

RR

Q·Q·

··

¢=R¢=R
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 Z definicji funkcji wynika, że  jest określona tylko wtedy, gdy ¢=R 6= ?¢=R 6= ? (ponieważ 
N 6= ?N 6= ? z definicji). W przypadku, gdy ¢=R = ?¢=R = ?, interpretacja termów nazwowych pozostanie 
nieokreślona (patrz s. 121 oraz def. 2.15.S15def. 2.15.S15). 
 Funkcja interpretacyjna I·I· jest funkcją, która parze uporządkowanej złożonej ze stałej 
predykatywnej bądź termu nazwowego języka L+L+ oraz pary uporządkowanej hw; tihw; ti, gdzie 
w 2Ww 2W, a t2Tt2T, przypisuje odpowiednią ekstensję w taki sposób, że: 
 - jeśli PP jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, to I·hw;ti(P ) µ D n

M·I·hw;ti(P ) µ D n
M·; 

 - I·hw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DM· g ;I·hw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DM· g ;  

niech I· gI· g
 będzie funkcją, która parze uporządkowanej złożonej z dowolnego predykatu bądź 

dowolnego termu języka L+L+ oraz pary uporządkowanej hw; tihw; ti, gdzie w 2Ww 2W , a t 2 Tt 2 T , 
przypisuje odpowiednią ekstensję w taki sposób, że: 
 - jeśli xx jest dowolną zmienną, to I· g

hw;ti(x) = g(x)I· g
hw;ti(x) = g(x) dla dowolnego hw; tihw; ti; 

 - I· µ I· gI· µ I· g
 dla dowolnego gg ; definicje interpretacji termów innych niż zmienne 

indywiduowe oraz spełniania formuł w modelu M·M· przy wartościowaniu gg , dowolnym świecie 
ww  oraz dowolnym czasie tt zostaną podane razem jak następuje:  
 
Reguły S1-S14 semantyki języka L+L+ są analogiczne do reguł S1-S14 semantyki języka LL 
(DEFINICJA 2.15), z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji II występuje funkcja I·I·; 
 
S15. je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);  
 

S16. je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):  
 
 

II.2.4 Przykład modelu   

Niech jak i poprzednio uniwersum modelu składa się ze starożytnego Greka, starożytnego 
Rzymianina, gwiazdy oraz dźwięków [syriuš], [kanikula], [kynosura] i [polaris]. Grek i 
Rzymianin posługują się wybranymi dźwiękami (elementami uniwersum) na wyróżnienie innych 
elementów uniwersum. Niech zbiór światów W = fw 1 ; w 2gW = fw 1 ; w 2g. Gwiazda jest nazywana przez 
Greka w świecie w1w1 dźwiękiem [syriuš], a przez Rzymianina dźwiękiem [kanikula], natomiast w 
świecie w2w2 jest nazywana przez Greka [kynosura], a przez Rzymianina [polaris]. Możliwe światy 

różnią się tym, że w różnych momentach pojawił się w nich piękny ptak ( ). Dla uproszczenia 
na rysunku poniżej przedstawiamy tylko trzy czasy.  
 

Q·Q·
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D(w1; t2) = f ; ; ; ; ; ; gD(w1; t2) = f ; ; ; ; ; ; g

 w 1w 1 w 2w 2    

t1t1 
 

 
 

 

 
 

 Funkcja DD przypisuje dowolnej parze 
uporządkowanej składającej sie ze świata ww  i 
czasu tt niepusty podzbiór, na przykład:   
 
 
 t2t2 

 

 
 

 

 
 

 

t3t3 
 

 
 

 
 

  

     
 
DM· = [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
DM· = [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
 DM· = f ; ; ; ; ; ; ; gDM· = f ; ; ; ; ; ; ; g 

 
Do języka L+L+

 należą następujące stałe predykatywne: P1P1 - gwiazda; P2P2 - świeci;P3;P4; : : :P3;P4; : : :; N1N1- 

nazywany  [syriuš], N2N2 - nazywany  [kanikula], N3N3 - nazywany  [kynosura], N4N4 - nazywany 

 [polaris], N5;N6; : : :N5;N6; : : :. 
 

Niech I· ¹L = II· ¹L = I  będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym składającym 
się ze stałej predykatywnej bądź termu nazwowego oraz pary świat-czas przypisuje podzbiory 
DM·DM· w następujący sposób: 
 

 
I·hw1 ;t1i
I·hw1 ;t1i

 I·hw1 ;t2i
I·hw1 ;t2i

 I·hw1 ;t3i
I·hw1 ;t3i

 I·hw2 ;t1i
I·hw2 ;t1i

 I·hw2 ;t2i
I·hw2 ;t2i

 I·hw2 ;t3i
I·hw2 ;t3i

 
I·hwn;tji
I·hwn;tji

n = 1; 2n = 1; 2 
j 6= 1; 2; 3j 6= 1; 2; 3 

P1P1 { } { } { } { } { } { } ?? 

P2P2 { } { } { } { } { } { } ?? 
PiPi 
i ¸ 3i ¸ 3 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 

N 1N 1 { } { } { } ?? ?? ?? ?? 
N 2N 2 { } { } { } ?? ?? ?? ?? 

N 3N 3 ?? ?? ?? { } { } { } ?? 
N 4N 4  ?? ?? ?? { } { } { } ?? 
NkNk 
k ¸ 5k ¸ 5 

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
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Wyróżnijmy zbiór ¡L¡L termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu w świecie w 1w 1

bądź w 2w 2 w dowolnym czasie tt oraz w których formuła ' = (Ni(x)^Q(x))' = (Ni(x)^Q(x)), gdzie NiNi jest 
dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym niewyróżnionym predykatem 
(DEFINICJA 2.15.S(a)). 
 

¡L = f°1;°2; °3;°4; °5;°6; °7;°8; °9;°10; °11; °12;°13; °14;°15; °16; °17; °18;°19;°20;°21; °22; °23; °24g¡L = f°1;°2; °3;°4; °5;°6; °7;°8; °9;°10; °11; °12;°13; °14;°15; °16; °17; °18;°19;°20;°21; °22; °23; °24g
 
°1°1 !x:[1](P1(x)^N1(x))!x:[1](P1(x)^N1(x)) °9°9 !x:[2](P1(x)^N1(x))!x:[2](P1(x)^N1(x)) °17°17 !x:[3 ](P 1 (x) ^ N 1(x))!x:[3 ](P 1 (x) ^ N 1(x)) 
°2°2 !x:[1](P1(x)^N2(x))!x:[1](P1(x)^N2(x)) °10°10 !x:[2](P1(x)^N2(x))!x:[2](P1(x)^N2(x)) °18°18 !x:[3 ](P 1 (x) ^ N 2(x))!x:[3 ](P 1 (x) ^ N 2(x)) 
°3°3 !x:[1](P1(x)^N3(x))!x:[1](P1(x)^N3(x)) °11°11 !x:[2](P1(x)^N3(x))!x:[2](P1(x)^N3(x)) °19°19 !x:[3 ](P 1 (x) ^ N 3(x))!x:[3 ](P 1 (x) ^ N 3(x)) 
°4°4 !x:[1](P1(x)^N4(x))!x:[1](P1(x)^N4(x)) °12°12 !x:[2](P1(x)^N4(x))!x:[2](P1(x)^N4(x)) °20°20 !x:[3 ](P 1 (x) ^ N 4(x))!x:[3 ](P 1 (x) ^ N 4(x)) 
°5°5 !x:[1](P2(x)^N1(x))!x:[1](P2(x)^N1(x)) °13°13 !x:[2](P2(x)^N1(x))!x:[2](P2(x)^N1(x)) °21°21 !x:[3 ](P 2 (x) ^ N 1(x))!x:[3 ](P 2 (x) ^ N 1(x)) 
°6°6 !x:[1](P2(x)^N2(x))!x:[1](P2(x)^N2(x)) °14°14 !x:[2](P2(x)^N2(x))!x:[2](P2(x)^N2(x)) °22°22 !x:[3 ](P 2 (x) ^ N 2(x))!x:[3 ](P 2 (x) ^ N 2(x)) 
°7°7  !x:[1](P2(x)^N3(x))!x:[1](P2(x)^N3(x)) °15°15 !x:[2](P2(x)^N3(x))!x:[2](P2(x)^N3(x)) °23°23 !x:[3 ](P 2 (x) ^ N 3(x))!x:[3 ](P 2 (x) ^ N 3(x)) 
°8°8 !x:[1](P2(x)^N4(x))!x:[1](P2(x)^N4(x)) °16°16 !x:[2](P2(x)^N4(x))!x:[2](P2(x)^N4(x)) °24°24 !x:[3 ](P 2 (x) ^ N 4(x))!x:[3 ](P 2 (x) ^ N 4(x)) 

 
Powyższe deskrypcje mają następującą interpretację w modelu:234 

 
 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 °6°6 °7°7 °8°8 

   — —   — — 

 — —   — —   
 °9°9 °10°10 °11°11 °12°12 °13°13 °14°14 °15°15 °16°16 

   — —   — — 

 — —   — —   
 °17°17 °18°18 °19°19 °20°20 °21°21 °22°22 °23°23 °24°24 

   — —   — — 

 — —   — —   
 
 
Do zbioru ¢¢ należą pary uporządkowane złożone z deskrypcji oraz świata, w którym deskrypcja 
denotuje. 
 
 
De¯nicja zbioru ¢ :De¯nicja zbioru ¢ : 
¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢¢µ¡L£W: h°i;wi 2¢ wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i)Ihw;ti(°i) jest określona. 

 
 
 

                                                 
234  Znak „—” oznacza ‘nie denotuje’. 

I·hw1 ;ti
I·hw1 ;ti

I·hw2 ;ti
I·hw2 ;ti

I·hw1 ;ti
I·hw1 ;ti

I·hw2 ;ti
I·hw2 ;ti

I·hw2 ;ti
I·hw2 ;ti

I·hw1 ;ti
I·hw1 ;ti

I·hw2 ;ti
I·hw2 ;ti
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Zbiór  wygląda następująco: 
 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°2;w1ih°2;w1i 
 
h°3;w2ih°3;w2i 
h°4;w2ih°4;w2i 
 
h°17;w1ih°17;w1i 
h°18;w1ih°18;w1i 

h°5;w1ih°5;w1i 
h°6;w1ih°6;w1i 
 
h°7;w2ih°7;w2i 
h°8;w2ih°8;w2i 
 
h°19;w2ih°19;w2i 
h°20;w2ih°20;w2i 

h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
 
h°11;w2ih°11;w2i 
h°12;w2ih°12;w2i 
 
h°21;w1ih°21;w1i 
h°22;w1ih°22;w1i 

h°13;w1ih°13;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
 
h°15;w2ih°15;w2i 
h°16;w2ih°16;w2i 
 
h°23;w2ih°23;w2i 
h°24;w2ih°24;w2i 

 
 
Przeprowadźmy podział zbioru ¢¢ przez relację równoważności RR, która wymaga, by deskrypcje 
desygnowały to samo oraz zawierały ten sam predykat NiNi: 
 
De¯nicja relacji RDe¯nicja relacji R: 
R µ ¢2: h°i; wiR h°j; w0iR µ ¢2: h°i; wiR h°j; w0i wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) = Ihw0;t0i(°j)t Ihw;ti(°i) = Ihw0;t0i(°j) 

oraz w termach °i; °j°i; °j występuje ten sam predykat NkNk. 

 
 
Zbiór ¢ =R¢ =R  będzie wyglądał następująco: 
 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°13;w1ih°13;w1i 
 
h°17;w1ih°17;w1i 
h°21;w1ih°21;w1i 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°6;w1ih°6;w1i 
 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
 
h°18;w1ih°18;w1i 
h°22;w1ih°22;w1i 

h°3;w2ih°3;w2i 
h°7;w2ih°7;w2i 
 
h°11;w2ih°11;w2i 
h°15;w2ih°15;w2i 
 
h°19;w2ih°19;w2i 
h°23;w2ih°23;w2i 

h°4;w2ih°4;w2i 
h°8;w2ih°8;w2i 
 
h°12;w2ih°12;w2i 
h°16;w2ih°16;w2i 
 
h°20;w2ih°20;w2i 
h°24;w2ih°24;w2i 

 
Następnie określamy funkcję FF, która klasom podziału przez relację równoważności RR 
przypisuje ten przedmiot, który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary uporządkowanej 
znajdującej się w klasie podziału: 
 
De¯nicja funkcji FDe¯nicja funkcji F: 
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :  

 

 
 
     FF 

[h°1; w1i]R[h°1; w1i]R  
[h°2; w1i]R[h°2; w1i]R  
[h°3; w2i]R[h°3; w2i]R  
[h°4; w2i]R[h°4; w2i]R  

 
 

¢¢
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Określmy relację ··  dobrze porządkującą zbiór ¢=R¢=R, na przykład taką: 
  

 

 
 

 

 
 
h°17;w1ih°17;w1i 

h°21;w1ih°21;w1i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°18;w1ih°18;w1i 

h°22;w1ih°22;w1i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°19;w2ih°19;w2i 

h°23;w2ih°23;w2i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°20;w2ih°20;w2i 

h°24;w2ih°24;w2i 
 
 
W pierwszej kolumnie znajdują się pary, których deskrypcje denotują gwiazdkę i zawierają 
predykat N1N1, w drugiej kolumnie – pary, których deskrypcje denotują gwiazdkę i zawierają 
predykat N2N2, w trzeciej – denotują gwiazdkę i zawierają predykat N3N3, w czwartej – denotują 
gwiazdkę i zawierają predykat N4N4. Język L+L+ zawiera następujący zbiór termów nazwowych: 
fn1; n2; n3; n4; n5; : : :gfn1; n2; n3; n4; n5; : : :g.  
 Następnie zdefiniowaliśmy funkcję Q·Q·, która termom nazwowym przyporządkuje klasy 
podziału ze zbioru ¢=R¢=R ze względu na ową relację dobrego porządku. 
 
De¯nicja funkcji Q·De¯nicja funkcji Q·

: 

 - funkcja  elementowi n 1n 1  przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z  przyporządkowuje element 
 następny zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - jeśli w zbiorze h¢=R;·ih¢=R;·i nie ma elementu następnego, to kolejnemu elementowi z  
 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i. 
 

 

 
 

 

 
 
h°17;w1ih°17;w1i 

h°21;w1ih°21;w1i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°18;w1ih°18;w1i 

h°22;w1ih°22;w1i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°19;w2ih°19;w2i 

h°23;w2ih°23;w2i 

 
 

··  

 

 
 

 

 
 
h°20;w2ih°20;w2i 
h°24;w2ih°24;w2i

h°16;w2ih°16;w2i 
 | {z }

n1; n5

| {z }
n2

| {z }
n3

| {z }
n4

| {z }
n1; n5

| {z }
n2

| {z }
n3

| {z }
n4

 

 
       

      Q
·Q·

 
Syriusz                Canicula              Kynosura       Polaris 235 

                                                 
235  Dla uproszczenia rozważamy tylko termy nazwowe n1; n2; n3; n4; n5n1; n2; n3; n4; n5 i pomijamy inne, które funkcja Q·Q· 

pośle w elementy zbioru ¢=R¢=R zgodnie z definicją. W późniejszych przykładach modeli również dla uproszczenia 
będziemy rozważali jedynie wybrane termy nazwowe. 

h°1;w1ih°1;w1i

h°5;w1ih°5;w1i

h°9;w1ih°9;w1i

h°13;w1ih°13;w1i

h°2;w1ih°2;w1i

h°6;w1ih°6;w1i

h°10;w1ih°10;w1i

h°14;w1ih°14;w1i

h°3;w2ih°3;w2i

h°7;w2ih°7;w2i

h°11;w2ih°11;w2i

h°15;w2ih°15;w2i

h°4;w2ih°4;w2i

h°8;w2ih°8;w2i

h°12;w2ih°12;w2i

h°16;w2ih°16;w2i

Q·Q·

NN

NN

h°1;w1ih°1;w1i

h°5;w1ih°5;w1i

h°9;w1ih°9;w1i

h°13;w1ih°13;w1i

h°2;w1ih°2;w1i

h°6;w1ih°6;w1i

h°10;w1ih°10;w1i

h°14;w1ih°14;w1i

h°3;w2ih°3;w2i

h°7;w2ih°7;w2i

h°11;w2ih°11;w2i

h°15;w2ih°15;w2i

h°4;w2ih°4;w2i

h°8;w2ih°8;w2i

h°12;w2ih°12;w2i

h°16;w2ih°16;w2i
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W modelu M·M· dla języka L+L+ termy nazwowe mają następującą interpretację: 
 
De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i ¶swiecie w0);

De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡L 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡L = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i ¶swiecie w0);  
 

 n1n1 n2n2 n3n3 n 4n 4  n5n5 
I·hwi;tji
I·hwi;tji

 

i = 1; 2i = 1; 2 
j 2 Nj 2 N 

     

 
 Termy n1; n5n1; n5 są formalnymi odpowiednikami nazwy własnej Syriusz, term nazwowy n2n2 
jest odpowiednikiem nazwy własnej Canicula, term n3n3 jest odpowiednikiem nazwy Kynosura, a 
term n4n4 jest formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Polaris. 
 
 Rozważmy dla przykładu, jak wygląda spełnianie formuły z termem nazwowym w 
modelu M·M·. 
 

 
 
Rozważmy dla przykładu, jaką wartość w modelu w świecie w1w1 oraz czasie t3t3 przyjmuje 
następujące zdanie: „Syriusz świeci”, (¸x:P 2(x))(n 1)(¸x:P 2(x))(n 1): 
 

M· g w1 t3 j= (¸x:P2(x))(n1) wtw M· g(d

x) w1 t3 j= P2(x); gdzie d = I·hw1;t3i
(n1):M· g w1 t3 j= (¸x:P2(x))(n1) wtw M· g(d

x) w1 t3 j= P2(x); gdzie d = I·hw1;t3i
(n1): 

 

Jest tak, że I·hw1;t3i
(n1)I·hw1;t3i
(n1) =  oraz  2 I·hw1 ;t3 i

(P2)2 I·hw1 ;t3 i
(P2), a zatem formuła jest spełniona. 

 

 W następnym rozdziale pokażę, że termy nazwowe są sztywnymi desygnatorami, oraz 
podam odpowiedź na Kripkego argumenty semantyczny i epistemiczny. 

De¯nicja speÃlniania dla formuÃl z termami

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):

De¯nicja speÃlniania dla formuÃl z termami

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to

M· g w t j= (¸x:')(s) wtw M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;
to M· g w t 6j= (¸x:')(s):
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ROZDZIAŁ III. ARGUMENTY KRIPKEGO 

PRZECIWKO DESKRYPTYWIZMOWI

III.1 ARGUMENT MODALNY 

III.1.1 Przedstawienie argumentu  

Przy pomocy argumentu modalnego Kripke chciał pokazać, że nazwy własne i deskrypcje 
określone różnie zachowują się w kontekstach modalnych. Deskrypcje wyrażają własności 
przygodne i jest możliwe, że historia mogłaby potoczyć się tak, że ktoś inny spełniałby dany 
warunek deskryptywny. Można sensownie powiedzieć, że ktoś, kto spełnia deskryptywny 
warunek '', mógłby go nie spełniać, formalnie: 
 

(1) 9x
³
(x = !y:') ^ §(x 6= !y:')

´
(1) 9x

³
(x = !y:') ^ §(x 6= !y:')

´
 

W przypadku deskrypcji określonych takie zdanie może być prawdziwe (a co najmniej 
sensowne). Natomiast w przypadku nazw własnych tak nie jest – dowolne zdanie o strukturze  
(1)(1), na przykład „Stany Zjednoczone mogłyby nie być Stanami Zjednoczonymi”, w ogóle nie 
brzmi sensownie (wydaje się fałszywe bądź sprzeczne). Może ono oznaczać, że Stany mogłyby 
nie istnieć, ale jeżeli już istnieją, to nie jest jasne, w jaki sposób mogłyby nie być tożsame ze 
sobą. Mogłyby nie być nazwane „Stanami” bądź ich historia mogłaby potoczyć się inaczej, lecz 
w jaki sposób przestałyby być sobą? Mogłyby nie być Stanami w tym sensie, że nie spełniałyby 
cech tradycyjnie im przypisywanych („Stany mogłyby nie być Stanami, czyli krajem wolnych 
ludzi o wielkich możliwościach”), ale takie predykatywne użycia nazw własnych nie są 
typowymi użyciami nazw. Zdanie z operatorem możliwości i nazwą ma następujący formalny 
zapis: 

(2) 9x
³
(x = n) ^ §(x 6= n)

´
(2) 9x

³
(x = n) ^ §(x 6= n)

´
 

Zdanie (2) w odróżnieniu od (1) w ogóle nie może być prawdziwe. Intuicyjnie w zdaniu (2) we 
wszystkich możliwych sytuacjach chodzi o ten sam przedmiot, który nie może nie być tożsamy z 
sobą. Różnica w warunkach prawdziwości między zdaniami (1) i (2) pokazuje, że nazwy własne 
różnią się semantycznie od deskrypcji: są one sztywnymi desygnatorami, czyli w każdym 
świecie możliwym, ze względu na który ewaluujemy zdanie z nazwą własną, wartością 
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semantyczną nazwy jest ten sam przedmiot, a nie różne przedmioty, które spełniają 
deskryptywny warunek ''.236 

Termin „sztywny desygnator” może być rozumiany na kilka sposobów: 

a. Wyrażenie desygnuje przedmiot d sztywno, jeśli desygnuje go we wszystkich światach 
możliwych, w których d istnieje, oraz nie desygnuje żadnego innego przedmiotu w 
światach, w których d nie istnieje;237 

b. Wyrażenie desygnuje przedmiot d sztywno, jeśli desygnuje go we wszystkich światach 
możliwych, w których d istnieje, oraz desygnuje go we wszystkich światach, w których d 
nie istnieje.238 
 
Salmon (2005: 36-41) i Kaplan (1989: 571) opowiedzieli się za rozumieniem (b). 

Zdaniem Salmona rozumienie (b) wygląda bardziej atrakcyjnie, jeśli oprócz światów możliwych 
rozważymy również czasy jako punkty ewaluacji. Jeśli rozważymy model, w którym 
ewaluujemy zdania ze względu na czas i świat, to w przypadku zdań z nazwami własnymi 
chcielibyśmy, by mogły one być prawdziwe również wtedy, gdy desygnat nie istnieje w 
dziedzinie wyznaczonej przez czas i świat ewaluacji. Na przykład by intuicyjnie prawdziwe 
zdanie John Locke nie żyje w ogóle mogło być prawdziwe w modelu, trzeba, by nazwa 
desygnowała indywiduum wtedy, gdy nie ma go w aktualnej dziedzinie ze względu na czas i 
świat ewaluacji. Analogicznie: by zdanie Hitler mógłby się nie narodzić mogło być prawdziwe, 
nazwa musi desygnować Hitlera również w światach, w których go nie ma. 
 Powiedzieliśmy, że odniesienie sztywnego desygnatora jest to samo niezależnie od 
punktu ewaluacji zdania ze sztywnym desygnatorem. Ma to następujące ważne konsekwencje: 
 

1. Sądy identycznościowe wyrażone za pomocą zdań zawierających sztywne desygnatory są 
koniecznie prawdziwe: (a = b)!¤(a = b)(a = b)!¤(a = b). Warunek ten jest formułowany w postaci 
implikacji: jeśli desygnują to samo, to koniecznie desygnują to samo (Kripke, 1980: 3, 4, 
109, 143). 

                                                 
236  Mimo że obecnie powszechnie uważa się nazwy własne za sztywne desygnatory i Jason Stanley nawet 
nazwał przypisanie tego statusu nazwom „odkryciem empirycznym dotyczącym języka naturalnego” (1997: 555), są 
tacy, których nie przekonuje argumentacja Kripkego. Pierre Baumann (2010a) zwraca uwagę, że status sztywnego 
desygnatora musi mieć albo nazwa rozumiana jako typ (co jest wykluczone, ponieważ wiele osób może być 
nosicielem tej samej nazwy), albo nazwa rozumiana jako egzemplarz (ale wtedy pojęcie sztywnego desygnatora jest 
trywialne). Kripke przedstawia sposób indywiduacji nazw własnych – są one indywiduowane przez odniesienie, a w 
sytuacji, gdy nie jest to wystarczające – poprzez łańcuchy komunikacyjne (1980: 8 przypis 9), ale Baumann uważa, 
że w takim przypadku teoria Kripkego nie jest w stanie wytłumaczyć możliwości poprzedzenia nazw własnych 
kwantyfikatorami oraz możliwości użycia nazw własnych atrybutywnie ([dwóch studentów czyta listę 
pracowników] Adam Smith, kimkolwiek jest, mógłby zagrać mecz piłkarski w naszej drużynie wydziałowej, 2010a: 
342). Takie użycia zostały omówione w rozdziale I.3.2a. 
237  (Kripke, 1971 [w:] 2011: 10), (Salmon, 2005: 33). Salmon nazywa wyrażenie, które desygnuje sztywno w 
pierwszym rozumieniu „persistence rigid designator”, a wyrażenie, które desygnuje sztywno w drugim rozumieniu 
„obstinate rigid designator” (2005: 34). Warunek dotyczący światów, w których d nie istnieje, czasami jest 
pomijany (Soames, 2005: 16). 
238  (Kripke, 1980: 48-9; 78).  
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2. Warunki prawdziwości dla zdań ze sztywnymi desygnatorami i operatorami modalnymi 
pozostają takie same bez względu na to, w jakim zasięgu znajduje się sztywny desygnator 
względem operatora (1980: 12, przypis 15). Porównaj: 
 
(a)(a) Jest konieczne, że najmniejsza liczba pierwsza jest podzielna przez dwa. 

(b)(b) Najmniejsza liczba pierwsza jest koniecznie podzielna przez dwa. 
 
(c)(c) Jest możliwe, że Arystoteles wygra wyścig. 

(d)(d) Arystoteles jest możliwym zwycięzcą wyścigu.  
 
Warunki prawdziwości zdań (a)(a) i (b)(b) oraz (c)(c) i (d)(d) są dokładnie takie same we wszystkich 
światach możliwych, w związku z czym zasięg operatora modalnego w zdaniach z 
nazwami własnymi nie gra żadnej roli.239 Scott Soames zwrócił uwagę, że pokazanie 
równoważności warunków prawdziwości dla zdań z nazwami własnymi i operatorami 
modalnymi w różnym zasięgu względem nazw pozwala odpowiedzieć na wątpliwość 
Quine’a, że zdania z operatorem konieczności w wąskim zasięgu (de re) są filozoficznie 
podejrzane: nie da się powiedzieć, że jakaś rzecz ma z konieczności jakąś cechę 
niezależnie od sposobu opisu tej rzeczy – ma sens jedynie mówić, że sądy mogą być bądź 
nie być konieczne (szeroki zasięg operatora, de dicto). Ale jeśli ktoś uznaje sądy z 
nazwami własnymi i operatorami modalnymi w szerokim zasięgu za sensowne oraz 
zgadza się z tezą, że nazwy własne są sztywnymi desygnatorami, to musi również uznać 
sądy z operatorami modalnymi w wąskim zasięgu, ponieważ mają one te same warunki 
prawdziwości. 240, 241 
 

3. Koreferencyjne sztywne desygnatory (nazwy własne) da się zamienić salva veritate w 
kontekstach modalnych (aletycznych) („interchangeability of codesignative names in 
modal contexts”, Kripke, 1980: 21, przypis 21). 
 

                                                 
239  Kripke ma na myśli operatory aletyczne. W przypadku modalności epistemicznych mówi wprost, że różny 
sposób dania związany z różnymi koreferencyjnymi nazwami własnymi w kontekstach epistemicznych powinien 
być brany pod uwagę (1980: 20-21). Ale w jaki sposób i co dokładnie powinno być brane pod uwagę, nie mówi i 
nazywa to „kwestiami dręczącymi” (vexing questions). 
240  (Soames, 1998b: 34-5, przypis 46).  
241  Joseph Almog (1985: 609-611) argumentował, że tożsamość warunków prawdziwości zdań z nazwami 
własnymi i operatorami modalnymi w szerokim i wąskim zasięgu względem nazw nie wymusza akceptacji 
twierdzenia, że sądy wyrażone za pomocą takich zdań są tożsame. Zwolennik teorii bezpośredniego odniesienia 
nazw oraz sądów jednostkowych może analizować zdania z operatorem modalnym w różnym zasięgu wobec nazwy  
jako wyrażające różne sądy: 
 de re <�, bycie-koniecznie-człowiekiem> 
 de dicto <<�, bycie-człowiekiem>, bycie-koniecznym> 
 de re <�, nie-mądry> 
 de dicto <<�, mądry>, nieprawda>. 
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 Zdaniem Kripkego, ucieczka deskryptywistów do rozwiązania z zasięgami (czyli do 
twierdzenia, że w języku nazwy własne zawsze mają odczytanie jako deskrypcje, które są w 
szerokim zasięgu względem modalnych operatorów) załamuje się w przypadku zdań prostych 
pozbawionych operatorów:242 zdania z deskrypcjami ewaluowane w różnych możliwych 
światach będą miały różne warunki prawdziwości, ponieważ deskrypcje wyznaczą indywiduum, 
które spełnia warunek deskryptywny w świecie ewaluacji i odniesienie deskrypcji niekoniecznie 
będzie to samo w różnych światach możliwych. 
 

III.1.2 Odpowiedź na argument modalny 

III.1.2a Dowód, że termy nazwowe są sztywnymi desygnatorami  
W deskryptywizmie rozumianym jako teoria odniesienia nazwy własne są sztywnymi 
desygnatorami z definicji. Pokażemy, że termy nazwowe, które są formalnymi odpowiednikami 
nazw własnych, również są sztywnymi desygnatorami. Prezentowany w pracy formalizm został 
skonstruowany w oparciu o system formalny Fittinga i Mendelsohna (1998); w tym systemie 
sztywność termu jest równoznaczna z niewrażliwością na zasięgi: w dowolnym modelu MM, dla 
dowolnego świata ww, czasu tt, wartościowania gg , dowolnej formuły '' i termu ss  jest tak, że 
M g w t j= (¸x:¤'(x))(s)$ ¤(¸x:'(x))(s)M g w t j= (¸x:¤'(x))(s)$ ¤(¸x:'(x))(s) wtedy i tylko wtedy, gdy term ss  jest sztywnym 
desygnatorem.243 Warunki prawdziwości tej formuły wskazują na to, że ss  desygnuje obiekt 
sztywno we wszystkich światach możliwych bez względu na to, czy obiekt odniesienia istnieje w 
aktualnej dziedzinie ze względu na czas i świat ewaluacji (rozumienie sztywnej desygnacji na 
sposób (b)). Posługując się tą definicją, udowodnimy następujące twierdzenie.  
 
Twierdzenie 3.1 
Dla dowolnego termu nazwowego nn, dowolnych świata ww, czasu tt, wartościowania gg, formuły '' 

oraz modelu M·M· jest tak, że . 
 
  
Dowód 
I. Najpierw rozważmy przypadek taki, gdy term nn desygnuje w modelu  w hw; tihw; ti (jest tak 
wtedy, gdy zbiór deskrypcji ¡L 6= ?¡L 6= ?). 
 
M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S6)M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S6) 
 

M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t j= ¤(¸x:'(x))(n) lubM·g w t j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t j= ¤(¸x:'(x))(n) lub 

M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S16, S10)M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S16, S10) 
                                                 
242  Kripke proponuje w zdaniach prostych nie brać pod uwagę operatora czasu (1980: 11, przypis 14). 
243  (Fitting & Mendelsohn, 1998: 211, 213, 217). W oryginalnych definicjach Fittinga i Mendelsohna nie ma 
relatywizacji spełniania formuły do momentu czasowego tt. 

M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n)M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n)

M·M·
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M·g(d
x)w t j= ¤'(x); gdzie d = I·hw;ti(n) oraz dla ka_zdego w0 2W

M·g w0 t j= (¸x:'(x))(n) lub

M·g(d
x)w t j= ¤'(x); gdzie d = I·hw;ti(n) oraz dla ka_zdego w0 2W

M·g w0 t j= (¸x:'(x))(n) lub  
 

M·g(e
x)w t 6j= ¤'(x); gdzie e = I·hw;ti(n) oraz istnieje w00 2W taki _ze

M·g w00 t 6j= (¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S10, S.16)

M·g(e
x)w t 6j= ¤'(x); gdzie e = I·hw;ti(n) oraz istnieje w00 2W taki _ze

M·g w00 t 6j= (¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S10, S.16)  
 

dla ka_zdego w000 2W M·g(d
x)w000 t j= '(x); gdzie d = I·hw;ti(n) oraz

dla ka_zdego w0 2W M·g(d0

x) w0 t j= '(x); gdzie d0 = I·hw0;ti(n) lub

dla ka_zdego w000 2W M·g(d
x)w000 t j= '(x); gdzie d = I·hw;ti(n) oraz

dla ka_zdego w0 2W M·g(d0

x) w0 t j= '(x); gdzie d0 = I·hw0;ti(n) lub  

 

istnieje w0000 2W M·g(e
x)w0000 t 6j= '(x); gdzie e = I·hw;ti(n) oraz

istnieje w00 2W taki _ze M·g(e0

x) w00 t 6j= '(x); gdzie e0 = I·hw00;ti(n):

istnieje w0000 2W M·g(e
x)w0000 t 6j= '(x); gdzie e = I·hw;ti(n) oraz

istnieje w00 2W taki _ze M·g(e0

x) w00 t 6j= '(x); gdzie e0 = I·hw00;ti(n): 

 

Ponieważ jest tak, że I·hw;ti(n) = I·hw0;ti(n)I·hw;ti(n) = I·hw0;ti(n) dla dowolnych ww i w0w0, to d = e = d0 = e0d = e = d0 = e0. Załóżmy, że 

pierwszy człon alternatywy nie jest prawdziwy. Pokażemy, że przy tym założeniu drugi człon 
alternatywy jest prawdziwy. Ponieważ d = d0d = d0, to koniunkcja dwu warunków w pierwszym 
członie alternatywy sprowadza się do jednego wymogu, by dla wszystkich światów ww formuła '' 
była spełniona ze względu na hw; tihw; ti. Fałszywość tego wymogu oznacza, że musi istnieć taki 
świat w0w0, że formuła '' nie jest spełniona ze względu na hw0; tihw0; ti. Ponieważ e= e0e= e0, to koniunkcja 
dwu warunków w drugim członie alternatywy sprowadza się do jednego wymogu, by istniał taki 
świat w00w00, że formuła '' nie jest spełniona ze względu na hw00; tihw00; ti. Przy założeniu fałszywości 
pierwszego członu alternatywy otrzymujemy prawdziwość drugiego członu alternatywy. Dowód 
w drugą stronę przebiega analogicznie.  
 
II. Rozważmy teraz przypadek taki, gdy term nn nie desygnuje w modelu  w hw; tihw; ti (jest tak 
wtedy, gdy zbiór deskrypcji ¡L = ?¡L = ?). 
 

M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S6)M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n)$¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S6) 

M·g w t j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t j= ¤(¸x:'(x))(n) lubM·g w t j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t j= ¤(¸x:'(x))(n) lub 

M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n):M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) oraz M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n): 

Ponieważ nn nie desygnuje w M·M· w hw; tihw; ti, to M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) (def. 2.15.S16)M·g w t 6j= (¸x:¤'(x))(n) (def. 2.15.S16). 
Oznacza to, że pierwsza część alternatywy jest fałszywa. Wobec tego, by sprawdzić, jakie są 
warunki spełniania całej formuły, pozostaje sprawdzić, jakie są warunki spełniania drugiego 
członu alternatywy. Pierwszy człon koniunkcji jest prawdziwy, pozostaje zatem sprawdzić, jaka 
jest wartość drugiego członu.  

M·M·
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M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S10) istnieje w0 2W; taki _ze
M·g w0 t 6j= (¸x:'(x))(n):
M·g w t 6j= ¤(¸x:'(x))(n) wtw (def. 2.15.S10) istnieje w0 2W; taki _ze
M·g w0 t 6j= (¸x:'(x))(n):  

Ponieważ nn nie desygnuje w M·M· w dowolnym hw00; tihw00; ti, to w szczególności nn nie desygnuje w 

hw0; tihw0; ti. Zatem M·g w0 t j= (¸x:'(x))(n):M·g w0 t j= (¸x:'(x))(n): Pokazaliśmy, że wyjściowa formuła jest spełniona. 
Tym samym pokazaliśmy, że dowolny term nazwowy nn jest sztywnym desygnatorem. 

 

III.1.2b Test Kripkego 
Pokażemy, że nazwy własne i deskrypcje określone różnie zachowują się w kontekstach 
modalnych. Jak mówiliśmy w rozdziale II.2.1, przez deskrypcje określone rozumieć będziemy 
 ɿ-termy postaci ɿx:[i]'x:[i]'. Z takiego rozumienia deskrypcji wynika, że przez deskrypcje określone 
rozumiemy ɿ-termy postaci ɿx:Ãx:Ã , których interpretacja dla dowolnego świata ww, wartościowania 

gg oraz czasów titi i tjtj jest taka, że I g
hw;tii

(I g
hw;tii

(ɿx:Ã) = I g
hw;tj i

(x:Ã) = I g
hw;tj i

(ɿx:Ã)x:Ã).244 W formalizmie przyjmowanym 

za Fittingiem i Mendelsohnem zostało wprowadzone rozróżnienie między desygnacją termu a 
istnieniem desygnatu – term może desygnować, mimo że desygnat termu nie istnieje w aktualnej 
dziedzinie, po której kwantyfikuje kwantyfikator. Na przykład deskrypcja pierwszy kosmonauta 
denotuje Gagarina, mimo że nie istnieje on wśród obecnie żyjących. Z powodu tego rozróżnienia 
nie będziemy rozważali zdań (1) i (2), tylko ich odpowiedniki – zdania (10)(10) oraz (20)(20), w których 
nie występuje kwantyfikator egzystencjalny: 
 
(10) ¸x:§

¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:')(10) ¸x:§

¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:') - ‘ktoś, kto spełnia deskryptywny warunek '', mógłby go 

          nie spełniać’; 
 
(20) ¸x:§

¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
(n)(20) ¸x:§

¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
(n) - ‘desygnat nazwy n mógłby nie być desygnatem nazwy n’. 

  

                                                 
244  Pokażmy, że I· g

hw;tii
(I· g

hw;tii
(ɿx:Ã) = I· g

hw;tj i
(x:Ã) = I· g

hw;tj i
(ɿx:Ã)x:Ã). Niech M·M· będzie dowolnym modelem, gg dowolnym 

wartościowaniem, ww dowolnym światem, a ti; tjti; tj dowolnymi czasami. Rozważmy najpierw przypadek taki, gdy  

ɿx:Ãx:Ã  denotuje w M·M· w hw; tjihw; tji przy wartościowaniu gg. Zgodnie z definicją (def. 2.15.S14)(def. 2.15.S14)  

ɿx:Ãx:Ã  denotuje w M·M· w hw; tjihw; tji przy wartościowaniu gg, jeśli M· g(d

x) w tj j= ÃM· g(d

x) w tj j= Ã dla dokładnie jednego d 2 DM·d 2 DM·. 

Ponieważ zgodnie z założeniem Ã=[k]'Ã=[k]' (dla jakiegoś k 2 Nk 2 N), to na mocy definicji (def. 2.15.S9)(def. 2.15.S9) 

M· g(d

x) w tj j= [k]'M· g(d

x) w tj j= [k]' wtedy i tylko wtedy, gdy M· g(d

x) w tk j= 'M· g(d

x) w tk j= '. Z kolei na mocy (def. 2.15.S9)(def. 2.15.S9) jest tak wtedy i 

tylko wtedy, gdy dla dowolnego czasu titi M· g(d

x) w ti j= [k]'M· g(d

x) w ti j= [k]'. Pokazaliśmy, że I· g
hw;tii

(I· g
hw;tii

(ɿx:Ã) = I· g
hw;tj i

(x:Ã) = I· g
hw;tj i

(ɿx:Ã)x:Ã). 

Rozważmy teraz przypadek, gdy ɿx:Ãx:Ã nie denotuje w M·M· w hw; tjihw; tji przy wartościowaniu gg. Zgodnie z definicją 

(def. 2.15.S14)(def. 2.15.S14) ɿx:Ãx:Ã nie denotuje w M·M· w hw; tjihw; tji przy wartościowaniu gg, gdy nie jest tak, że M· g(d

x) w tj j= ÃM· g(d

x) w tj j= Ã 

dla dokładnie jednego d 2 DM·d 2 DM·. Ponieważ zgodnie z założeniem Ã=[k]'Ã=[k]' (dla jakiegoś k 2 Nk 2 N), to na mocy 

definicji (def. 2.15.S9)(def. 2.15.S9) nie jest tak, że M· g(d

x) w tk j= 'M· g(d

x) w tk j= ' dla dokładnie jednego d 2 DM·d 2 DM·. Na mocy (def. 2.15.S9)(def. 2.15.S9) 

taka sytuacja zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego czasu titi nie jest tak, że M· g(d

x) w ti j= [k]'M· g(d

x) w ti j= [k]' dla 

dokładnie jednego d 2 DM·d 2 DM·. Pokazaliśmy tym samym, że jeśli ɿx:Ãx:Ã nie denotuje w M·M· w hw; tjihw; tji przy 

wartościowaniu gg, to ɿx:Ãx:Ã nie denotuje w M·M· w hw; tiihw; tii przy wartościowaniu gg. 
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 Musimy rozważyć tylko odczytanie, w którym i nazwa, i deskrypcja są w zasięgu 
operatora modalnego. Jeśli rozważymy formuły, w których nazwa albo deskrypcja nie będą w 
zasięgu operatora modalnego, ¸x:

¡
¸y:§(y 6= x)(n)

¢
(n)¸x:

¡
¸y:§(y 6= x)(n)

¢
(n), ¸x:

¡
¸y:§(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:')¸x:

¡
¸y:§(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:'), to 

będziemy sprawdzali zgodnie z warunkami prawdziwości, czy ten przedmiot (denotat deskrypcji 
bądź nazwy) mógłby w jakimś możliwym świecie nie być tożsamym ze sobą. Jest to niemożliwe 
– relacja tożsamości jest określona na dziedzinie modelu i dla dowolnych czasów i światów te 
same przedmioty są w relacji tożsamości. Ponieważ rozważamy dowolny model M·M· oraz 
dowolny parametr ewaluacji hw; tihw; ti, to może w szczególności być to model, w którym nie 
desygnują żadne termy nazwowe (jest tak wtedy, gdy zbiór specjalnych deskrypcji ¡M

L = ?¡M
L = ?). W 

takim przypadku również nie będzie desygnowała żadna specjalna deskrypcja !z:'!z:', i z tego 
powodu warunki prawdziwości zdań z taką deskrypcją i termem nazwowym będą takie same w 
trywialny sposób. Innym szczególnym przypadkiem będzie przypadek, kiedy term nazwowy 
desygnuje, lecz deskrypcja !z:'!z:' nie desygnuje w jakimś hw; tihw; ti. W takich szczególnych 
sytuacjach warunki prawdziwości formuł z termem nn i deskrypcją !z:'!z:' będą trywialnie różne. 
Dlatego pominiemy te przypadki i założymy, że term nn i deskrypcja !z:'!z:' desygnują w M·M· w 
hw; tihw; ti. Rozważmy najpierw zdanie . Ma ono następujące warunki prawdziwości: 
 
(20) M· g w t j= ¸x:§

¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
(n) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= §

¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
; gdzie d = I·hw;ti(n)

wtw (def. 2.15.S11)

istnieje w0 2W taki _ze M· g(d
x) w0 t j= ¸y:(y 6= x)(n); gdzie d = I·hw;ti(n)

wtw (def. 2.15.S16)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e
y) w0 t j= y 6= x; gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n)

wtw (def. 2.15.S2)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e
y) w0 t 6j= y = x; gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n)

wtw (def. 2.15.S1)
istnieje w0 2W taki _ze hd; ei 62 I·hw0;ti(=); gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n):

(20) M· g w t j= ¸x:§
¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
(n) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= §

¡
¸y:(y 6= x)(n)

¢
; gdzie d = I·hw;ti(n)

wtw (def. 2.15.S11)

istnieje w0 2W taki _ze M· g(d
x) w0 t j= ¸y:(y 6= x)(n); gdzie d = I·hw;ti(n)

wtw (def. 2.15.S16)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e
y) w0 t j= y 6= x; gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n)

wtw (def. 2.15.S2)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e
y) w0 t 6j= y = x; gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n)

wtw (def. 2.15.S1)
istnieje w0 2W taki _ze hd; ei 62 I·hw0;ti(=); gdzie d = I·hw;ti(n); e = I·hw0;ti(n):  
 

Ponieważ jest tak, że I·hw;ti(n) = I·hw0;ti(n)I·hw;ti(n) = I·hw0;ti(n) dla dowolnych ww i w0w0, to d= ed= e. Ponieważ dla 

dowolnego świata w00w00 i czasu tt interpretacją predykatu identyczności jest ten sam zbiór par 

przedmiotów z dziedziny modelu, I·hw00;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DM·gI·hw00;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DM·g, to hd;ei 2 I·hw00;ti(=)hd;ei 2 I·hw00;ti(=) 

dla dowolnego w00w00 oraz tt, a zatem formuła nie jest spełniona. Pokazaliśmy, że (20)(20) nie może być 
prawdziwe. 
 Pokażmy teraz, że zdanie z deskrypcją (10)(10) ma inne warunki prawdziwości niż (20)(20). 
Rozważmy: 
 

(20)(20)
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(10) M· g w t j= ¸x:§
¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:') wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= §

¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
; gdzie d = I· g

hw;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S11)

istnieje w0 2W taki _ze M· g(d
x) w0 t j= ¸y:(y 6= x)(!z:'); gdzie d = I· g

hw;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S16)

(10) M· g w t j= ¸x:§
¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
(!z:') wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= §

¡
¸y:(y 6= x)(!z:')

¢
; gdzie d = I· g

hw;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S11)

istnieje w0 2W taki _ze M· g(d
x) w0 t j= ¸y:(y 6= x)(!z:'); gdzie d = I· g

hw;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S16)
 

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e

y) w0 t j= y 6= x; gdzie d = I· g
hw;ti(!z:'); e = I· g

hw0;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S2)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e

y) w0 t 6j= y = x; gdzie d = I· g
hw;ti(!z:'); e = I·hw0;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S1)
istnieje w0 2W taki _ze hd; ei 62 I·hw0;ti(=); gdzie d = I· g

hw;ti(!z:'); e = I·hw0;ti(!z:'):

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e

y) w0 t j= y 6= x; gdzie d = I· g
hw;ti(!z:'); e = I· g

hw0;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S2)

istnieje w0 2W taki _ze M
· g(d

x)(
e

y) w0 t 6j= y = x; gdzie d = I· g
hw;ti(!z:'); e = I·hw0;ti(!z:')

wtw (def. 2.15.S1)
istnieje w0 2W taki _ze hd; ei 62 I·hw0;ti(=); gdzie d = I· g

hw;ti(!z:'); e = I·hw0;ti(!z:'):  

 
Założyliśmy, że deskrypcja !z:'!z:' denotuje w hw; tihw; ti. Jest możliwe, że deskrypcja w świecie w0w0

 i 
czasie tt denotuje co innego, niż w świecie ww i czasie tt: d 6= ed 6= e (albo nie denotuje w ogóle). Skoro 

tak, to jest możliwe dla jakiegoś świata w0w0 oraz czasu tt, iż hd; ei 62 I·hw0;ti(=)hd; ei 62 I·hw0;ti(=), a zatem wyjściowa 

formuła jest prawdziwa. Pokazaliśmy tym samym, że przy założeniu, że deskrypcja denotuje w 
hw; tihw; ti, warunki prawdziwości zdań (10)(10) i (20)(20) są różne, w związku z czym deskrypcje i termy 
nazwowe różnie zachowują się w kontekstach modalnych. 
 

III.1.2c Sądy identycznościowe wyrażone przez zdania z koreferencyjnymi nazwami własnymi 

Zgodnie z definicją formuły atomowej oraz definicją budowy formuły (def. 2.14.R11)(def. 2.14.R11) term 
nazwowy nie może być podstawiony do prostych predykatów, lecz jedynie do predykatów 
wyabstrahowanych z formuł. W związku z tym, jeżeli chcemy zapisać formalnie, że 
koreferencyjne termy desygnują to samo we wszystkich światach, musimy użyć dwóch 
operatorów lambda. W efekcie mamy cztery możliwości zapisu formalnego – z najszerszym 
zasięgiem operatora modalnego, z najwęższym245 oraz z dwoma pośrednimi:  
 

(a) ¤
³
¸x:¸y:(x = y)(n1)

´
(n2)(a) ¤

³
¸x:¸y:(x = y)(n1)

´
(n2) 

(b) ¸x:
³
¤¸y:(x = y)(n1)

´
(n2)(b) ¸x:

³
¤¸y:(x = y)(n1)

´
(n2) 

(c) ¸y:
³
¤¸x:(x = y)(n2)

´
(n1)(c) ¸y:

³
¤¸x:(x = y)(n2)

´
(n1) 

                                                 
245  W odczytaniu (d)(d) żaden term nie jest objęty zasięgiem operatora modalnego (operator ma zasięg de re). 
Quine zarzucił Kripkemu, że konieczność de re nazwał on koniecznością metafizyczną, a konieczność de dicto – 
prawdą a priori (1972: 492). Hintikka i Sandu (1995) skrytykowali konieczność wprowadzenia sztywnego 
desygnatora, skoro jest możliwość mówienia o modalności de re. Joseph Almog zwraca uwagę, że Kripkego opis 
naszych intuicji modalnych (pytamy się o przedmiocie, czy mu mogło się coś innego przydarzyć) jest opisem 
modalnych intuicji de re (Almog, 1986: 222-23, przypis 10). Cynthia Bolton (1996) argumentowała, że odczytanie 
zdań z nazwami własnymi (oraz nazwami rodzajów) i operatorem konieczności w wąskim zasięgu wobec nazw 
(konieczność de re) nie prowadzi do esencjalizmu. 
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(d) ¸x:
³
¸y:¤(x = y)(n1)

´
(n2)(d) ¸x:

³
¸y:¤(x = y)(n1)

´
(n2) 

 
Formuły (a)(a)-(d)(d) mają te same warunki prawdziwości, co pokazuje, że zamiana koreferencyjnych 
termów nazwowych w kontekstach modalnych (aletycznych) nie ma wpływu na warunki 
prawdziwości. Skoro tak, to jest ona uprawniona (w odróżnieniu od zamiany deskrypcji246). 
 
Podsumowując: pokazaliśmy, że termy nazwowe, które są formalnymi odpowiednikami nazw 
własnych, są sztywnymi desygnatorami w najmocniejszym rozumieniu – desygnują ten sam 
obiekt we wszystkich światach i czasach (niezależnie od tego, czy obiekt istnieje w tych 
światach i czasach). Sądy identycznościowe wyrażone przez zdania z koreferencyjnymi termami 
są koniecznie prawdziwe, a warunki prawdziwości dla zdań z termami nazwowymi i operatorami 
modalnymi pozostają takie same bez względu na to, w jakim zasięgu term nazwowy znajduje się 
względem operatora. 

III.2 ARGUMENT SEMANTYCZNY 

III.2.1 Przedstawienie argumentu  

Argument semantyczny jest uważany za najmocniejszy i najbardziej przekonywujący ze 
wszystkich argumentów przeciwko deskryptywizmowi (Salmon, 2005: 29), ponieważ dotyczy 
nie użycia nazw własnych w kontekstach modalnych bądź epistemicznych, lecz użycia nazw w 
kontekstach zwykłych. Argument ten ma wiele wątków, przedstawimy je po kolei. 
 
1) Posiadanie deskrypcji określonych nie jest konieczne, by móc odnieść się za pomocą 
nazwy. Większość z ludzi łączy z nazwą własną deskrypcję nieokreśloną: na przykład Cycero – 
„(jakiś) znany mówca rzymski”, Feynman – „jakiś fizyk”, i co więcej nie pamięta, od kogo 
nauczyli się owej nazwy (co pokazuje, że Strawsona wymóg posiadania takiej wiedzy jest za 
mocny).247 Ktoś słyszał kiedyś o Feynmanie, że był to jakiś fizyk, ale nie pamięta, kto o nim 
mówił i co ten fizyk zrobił. Tym niemniej, ten ktoś jest w stanie odnieść się do Feynmana, 
ponieważ łączy go z Feynmanem łańcuch komunikacyjny, na którego końcu znajduje się właśnie 
ów fizyk (obiekt). Również intuicyjnie za pomocą nazwy można odnieść się mimo braku 
jakiejkolwiek deskrypcji. Donnellan (1970: 343) podał przykład dziecka, które na chwilę 
obudzono podczas imprezy i przedstawiono mu znajomego rodziców, Toma. Następnego dnia 
dziecko już nie pamiętało, ani jak ten znajomy wyglądał, ani o czym rozmawiał – pamiętało 
jedynie ogólną impresję z rozmowy, że ten znajomy był fajny. Dziecko opowiada rodzicom:

                                                 
246  Porównaj (Garson, 2006: 413-15). 
247  (Kripke, 1980: 92), (Strawson, 1996: 182, przypis 1). 
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 „Tom jest bardzo fajny”. Rodzice zastanawiają się, o kogo mogło chodzić (na imprezie było 
wielu Tomów) i dochodzą do wniosku, że chodziło o Toma Browna, który wcale nie jest fajny, 
tylko sarkastycznie drwił z dziecka. Przykład pokazuje, że dziecko – mimo że nie posiadało 
żadnych deskrypcji identyfikujących oraz miało fałszywe przekonania na temat gościa z imprezy 
– potrafiło za pomocą nazwy odnieść się do niego.  

2) Posiadanie deskrypcji określonych nie jest wystarczające, by móc odnieść się za pomocą 
nazwy: deskrypcje mogą wyznaczać kogoś innego. Kripke podał następujący przykład (1980: 
83-4). Myślimy o Gödlu, że udowodnił niezupełność arytmetyki. Natomiast mogłoby się okazać, 
że tak naprawdę autorem dowodu był nikomu nieznany Wiedeńczyk Schmidt, którego ciało 
znaleziono w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak czy inaczej, kartka z dowodem trafiła w 
ręce Gödla i właśnie jego uważamy za twórcę dowodu. W takiej sytuacji – łącząc deskrypcję 
określoną autor dowodu niezupełności arytmetyki z nazwą Gödel – w myśl teorii deskrypcyjnych 
odnosilibyśmy się właśnie do Schmidta. Salmon podał rzeczywisty przykład (2005: 33): Leonard 
Linsky, pisząc o nazwie Tales, mówi, że jedyną informację, którą posiada na temat Talesa, jest 
deskrypcja starożytny filozof z Elei, który utrzymywał, że wszystko jest wodą (1977: 95). 
Natomiast tak naprawdę Tales pochodził z Miletu, a nie z Elei. Gdyby okazało się, że taki Eleata 
naprawdę istniał to czy Linsky jako zwolennik deskryptywizmu sam zaakceptowałby 
konsekwencję, że przez cały czas odnosił się do nieznanego filozofa z Elei? Salmon zwraca 
uwagę, że osoba naprawdę wyznaczona przez deskrypcje figuruje we wszystkich tych 
historyjkach zupełnie przypadkowo i nie ma żadnego powiązania z odniesieniem nazwy własnej 
– Gödlem bądź Talesem. Jak słusznie zauważa Evans, ta osoba naprawdę wyznaczona może być 
zupełnie przyczynowo odizolowaną od wspólnoty językowej:  

Jest coś absurdalnego w przypuszczeniu, że zamierzonym obiektem odniesienia 
absolutnie zwykłego użycia nazwy własnej przez nadawcę może być przedmiot 
całkowicie odizolowany (przyczynowo) od wspólnoty językowej oraz kręgu 
kulturalnego, do których nadawca należy, jedynie dlatego, że ów przedmiot okazuje się 
być tym, który spośród innych przedmiotów najlepiej pasuje do wiązki deskrypcji, którą 
nadawca kojarzy z nazwą własną. (Evans, 1973 [w:] 1996: 277)248 

3) Fałszywość posiadanych deskrypcji. (Problem of error). Ludzie często posiadają błędne 
informacje na czyjś temat (zwłaszcza dotyczy to osób historycznych). Na przykład wielu uważa, 
że Einstein jako pierwszy skonstruował bombę atomową, a Kolumb był pierwszym człowiekiem, 
który wpadł na pomysł, że Ziemia jest okrągła. Zazwyczaj jest tak, że prawdziwymi okazują się 
być bardzo nietrywialnie fakty nieznane większości ludzi (Devitt & Sterelny, 1999: 55). Tym 
niemniej mamy mocne intuicje, że mimo pomyłek oraz braku znajomości owych faktów 
odnosimy się do osób historycznych. Możliwość pomyłki jest kolejnym argumentem za tym, że 

                                                 
248  Cytat w oryginale: “There is something absurd in supposing that the intended referent of some perfectly 
ordinary use of a name by a speaker could be some item utterly isolated (causally) from user’s community and 
culture simply in virtue of the fact that it fits better than anything else the cluster of descriptions he associates with 
the name.” 
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posiadanie prawdziwej wiedzy na temat referenta nie jest konieczne, by móc do niego się 
odnieść (wbrew temu, co twierdził Strawson). Donnellan podał następujący przykład takiego 
odniesienia (1970: 353). Używamy nazwy Tales za Herodotem i Arystotelesem z myślą, że 
odnosimy się do starożytnego filozofa o imieniu Tales, który utrzymywał, że wszystko jest 
wodą. Natomiast zdarzyło się tak, że nie było osoby utrzymującej tak dziwaczny pogląd, ale był 
sobie kopacz studni, który miał na imię Tales i w powszechnej opinii uchodził za człowieka 
mądrego i filozofa. Pewnego razu wymknęło mu się: „Ach, gdyby tylko wszystko było wodą – 
wtedy nie musiałbym drążyć tej cholernej studni!” Arystoteles z Herodotem mówili właśnie o 
nim. Deskrypcje określone, które łączymy z nazwą Tales, w takiej sytuacji nie byłyby 
prawdziwe o nikim (nikt nie miał takiego dziwacznego poglądu filozoficznego), a zatem w myśl 
teorii deskrypcyjnych nie odnosilibyśmy się do nikogo, używając nazwy Tales. Przyczynowa 
teoria odniesienia powie, że w takim wypadku odnosimy się właśnie do kopacza studni, 
ponieważ mamy intencję odniesienia się do tej osoby, do której chcieli odnieść się Arystoteles z 
Herodotem, i skoro okazało się, że mówili o kopaczu, to i my również odnosimy się do niego.249  

4) Zarzut błędnego koła (oraz argument z ignorancji). Przeciętny człowiek wie o Cycero, że 
„był to gość, który zdemaskował Katylinę”. Ale co wie na temat Katyliny? – Że „to gość, który 
został zdemaskowany przez Cycero”. Devitt i Sterelny zaznaczają, że problemem teorii 
deskrypcyjnych jest to, że deskrypcje, które faktycznie identyfikują jakiś obiekt i mają 
wyznaczać odniesienie nazwy własnej, same z kolei zawierają nazwy własne. Odniesienie nazw 
własnych, które są składnikami tych deskrypcji, jest również wyznaczone poprzez deskrypcje 
określone, ale często okazuje się, że nie jesteśmy w stanie podać dla nich niezależnych 
deskrypcji, które nie zawierałyby nazw. W taki sposób teoria deskrypcyjna i jako teoria 
znaczenia, i jako teoria odniesienia prowadzi do błędnego koła (Devitt & Sterelny, 1999: 55). 
Kripke podał przykład z Einsteinem (1980: 83). Wiemy o nim, że „był to gość, który wymyślił 
Teorię Względności.” Z kolei, co to jest „Teoria Względności”? – „Teoria wymyślona przez 
Einsteina”. By pozbyć się błędnego koła, deskrypcyjna teoria wymaga posiadania deskrypcji, 
które nie zawierałyby nazw własnych – czyli niezależnego od nazw własnych sposobu ustalania 
odniesienia. Ale większość zwykłych użytkowników języka takiego sposobu nie posiada.  

5) Zarzut niepożądanej wieloznaczności nazwy własnej. Faktem jest, że ludzie mogą łączyć 
różne deskrypcje z tą samą nazwą własną i wiedza różnych osób na czyjś temat może nie mieć 
nic wspólnego. Deskrypcyjna teoria zakłada, że ta sama nazwa własna będzie miała różny sens 
dla różnych osób i, co więcej, różny sens dla tej samej osoby, ponieważ jej wiedza na temat 
referenta nazwy też zmienia się w czasie (Donnellan, 1970: 340-41).  

6) Zarzut odwołania się do „deskrypcji omijających problem”. Jeśli deskrypcyjna teoria ma 
być teorią semantyczną tłumaczącą, na mocy czego nazwy własne odnoszą się do przedmiotów 
w świecie, to musi podać wytłumaczenie takie, które nie zawiera pojęcia odniesienia (Kripkego 
                                                 
249  Nie wszyscy podzielają tę intuicję: Quentin Smith uważa, że po takim odkryciu jesteśmy skłonni twierdzić, 
że używamy nazwy Tales wieloznacznie – chcemy odnosić się do kopacza, o którym mówili Herodot z 
Arystotelesem, ale również chcemy mówić o filozofie, który myślał, że wszystko jest wodą (Smith, 1998: 145). 
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warunek (C)). Na przykład teoria deskrypcyjna powinna dać odpowiedź na pytanie, na mocy 
czego nazwa własna Einstein desygnuje Einsteina. Nie może odwołać się do powiedzenia, że jest 
tak dlatego, że Einstein znaczy tyle co „człowiek nazywany (zwany, oznaczony przez) Einstein” 
(Devitt & Sterelny, 1999: 60). Na mocy czego taka deskrypcja denotuje Einsteina? Na mocy 
tego, że term, który jest w jej składzie, desygnuje Einsteina. Ale właśnie tę relację desygnacji – 
między termem a osobą – mieliśmy wytłumaczyć! Donnellan nazwał deskrypcje podobne do 
podanej deskrypcjami omijającymi problem, które poniekąd „wymigują” się od odpowiedzi na 
pytanie, do kogo nadawca odnosi się za pomocą nazwy (1970: 344). Są to trywialne deskrypcje, 
które użytkownik nazwy zawsze jest w stanie podać i które zawsze będą denotowały dokładnie 
jeden obiekt. Oprócz wymienionych są to takie deskrypcje jak: obiekt, który mam na myśli, 
obiekt, do którego się odnoszę, gość, o którym myślę, że zrobił to-a-to. 

7) Zarzut nieadekwatności. Z różnymi nazwami własnymi, takimi jak Cycero i Tuliusz, 
Holandia i Niderlandy, mogą być wiązane dokładnie takie same deskrypcje określone, w 
związku z czym deskrypcyjna teoria nazw własnych nie jest w stanie wytłumaczyć braku 
substytucji nazw w kontekstach intensjonalnych (Kripke, 1979: 246-7). 

Zestawmy powyższe zarzuty z założeniami deskrypcyjnej teorii nazw własnych. Kripke 
przedstawił je w postaci kilku tez (1980: 71) oraz pokazał, że wszystkie te tezy są błędne: 

1. Każdej nazwie lub wyrażeniu odnoszącemu się „X” odpowiada wiązka własności, 
mianowicie rodzina takich własności '', że A jest przekonany, iż „'(X)'(X)”; (przeciwko: 
przykłady z zarzutu 1) 

2. A jest przekonany, że jedna z własności lub niektóre własności łącznie wyznaczają 
jednoznacznie pewne indywiduum; (przeciwko: przykłady z zarzutu 1) 

3. Jeśli jakiś jedyny przedmiot y spełnia większość lub znaczną większość spośród 
własności '', y jest tym, do czego odnosi się „X”; (przeciwko: przykłady z zarzutu 2) 

4. Jeśli głosowanie nie wskazuje żadnego jedynego przedmiotu, „X” nie odnosi się do 
niczego; (przeciwko: przykłady z zarzutu 3) 

5. Mówiący zna a priori stwierdzenie: „Jeśli X istnieje, to X ma większość spośród 
własności ''” (przeciwko: argument epistemiczny) 

6. Stwierdzenie „Jeśli X istnieje, X ma większość spośród własności ''” wyraża prawdę 
konieczną (w narzeczu mówiącego); (przeciwko: argument modalny)  

(C)   W wypadku każdej zadowalającej teorii opis musi unikać błędnego koła. Własności, 
których używa się w głosowaniu, same nie mogą zawierać pojęcia odniesienia w taki sposób, 
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że ostatecznie nie sposób go usunąć. 250 (zarzuty 4 i 6 pokazują, że deskrypcyjna teoria 
tego kryterium nie przestrzega). 

By rozwiązać problem fałszywych deskrypcji oraz deskrypcji, które mogą wyznaczać kogoś 
innego (zarzuty 2 i 3), zwolennicy deskrypcyjnych teorii mogliby odwołać się do Donnellana 
rozróżnienia na referencjalne i atrybutywne użycie deskrypcji. Ktoś obserwuje zachowanie 
pewnego mężczyzny wobec kobiety, myśli, że ów mężczyzna jest jej mężem (tak naprawdę jest 
jej kochankiem) i mówi: Jej mąż jest dla niej miły. Odniósł się do kochanka za pomocą 
deskrypcji, mimo że ów mężczyzna nie spełnia warunku deskryptywnego. Zwolennicy teorii 
deskrypcyjnych mogliby argumentować: skoro odniesienie nazw własnych jest ustalane (bądź 
identyfikowane) za pomocą deskrypcji, a faktem jest, że można odnosić się do kogoś za pomocą 
fałszywych deskrypcji, to jest tak, że odniesienie nazwy może być ustalane (bądź 
identyfikowane) również za pomocą mylnych deskrypcji.  
 Przeciwko takiemu rozumowaniu można przedstawić intuicyjny test dotyczący korekty 
naszych zachowań językowych. Deskrypcja jej mąż może wyznaczać kochanka dopóty mówiący 
jest mylnie przekonany, że człowiek, o którym mówi, jest mężem kobiety, o której mówi. Gdyby 
się dowiedział, że tak nie jest, dokonałby korekty i nie użyłby deskrypcji jej mąż w odniesieniu 
do kochanka. Jednak takiej korekty nie robimy w przypadku nazw własnych. O kimś, kto jest 
odniesieniem nazwy własnej (Gödel), możemy być mylnie przekonani, że spełnia jakiś warunek 
deskryptywny, na przykład że jest autorem dowodu niezupełności arytmetyki. Gdyby się 
okazało, że jednak nie jest, to nie można byłoby posługiwać się deskrypcją autor dowodu 
niezupełności arytmetyki na oznaczenie Gödla jako konwencjonalnym środkiem językowym, ale 
wciąż można by było posługiwać się nazwą Gödel na oznaczenie Gödla. Ten test pokazuje, że 
nazwy nie są synonimiczne z deskrypcjami użytymi referencjalnie (Kripke, 1977: 260-61). 
  
 Przeciwko deskryptywizmowi zostały wytoczone również argumenty psychologiczne (na 
przykład z nauki języka u dzieci do pierwszego roku życia, z pamięci i zaburzeń funkcji 
językowych (afazja, García-Ramírez & Shatz, 2011), których tu nie będziemy rozpatrywać. 
 

III.2.2 Odpowiedź na argument semantyczny 

 
Jak mówiliśmy wcześniej (Wstęp, przypis 5), Kripkego sformułowanie założeń deskrypcyjnej 
teorii nazw własnych w postaci tez (1)-(6) da się sprowadzić do dwóch tez, Z1 i Z2 oraz O1 i 
O2. Po dodaniu parametru czasu deskrypcyjna teoria odniesienia została zdefiniowana 
następująco: 
 
 

                                                 
250  (Kripke, 1980 [w:] 2001: 101-2). Słowo „zdanie” z tłumaczenia B. Chwedeńczuka zamieniłam na 
„stwierdzenie” w tezach 5 i 6 (statement w oryginale, Kripke, 1980: 71). 
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deskryptywizm jako teoria odniesienia (z dodanym parametrem czasu) 
 
O1t. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww i czasie tt jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej  ustalającej 
 odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt. 
 
O2t. Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję 
 określoną, która ustala odniesienie w wyróżnionym  świecie w¤w¤ i czasie tt. 
 
 
Jak argumentowaliśmy we Wstępie, jeśli w tezie O1t dopuści się deskrypcje z wyrażeniami 
okazjonalnymi jako deskrypcje ustalające odniesienie, to wymóg wiedzy w tezie O2t staje się 
zbyt mocny i wymaga osłabienia. Wersja deskrypcyjnej teorii odniesienia, której bronię, zawiera 
słabszy wymóg wiedzy i jest sformułowana w postaci następujących dwóch tez:  
 
deskrypcyjna teoria odniesienia broniona w pracy (z osłabionym wymogiem wiedzy) 
 
O1OP Odniesienie nazwy własnej w świecie ww i czasie tt jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej ɿx:'x:' 
 ustalającej odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ i czasie tt. 
 
O2OP Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna w jakimś czasie t0t0 
 dowolną deskrypcję ɿx:Ãx:Ã , która w wyróżnionym świecie w¤w¤ wyznacza ten sam obiekt, co 
 deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. 
 
Zobaczmy, w jaki sposób wątki argumentu semantycznego dotyczą tak sformułowanej teorii 
deskrypcyjnej. Z tezy O1OP wynika, że semantycznym odniesieniem nazwy jest przedmiot 
denotowany przez deskrypcję ustalającą odniesienie. Z kolei z tezy O2OP wynika, że znajomość 
przez użytkownika deskrypcji, która denotuje to samo, co deskrypcja ustalająca odniesienie, w 
jakimś momencie t0t0 jest koniecznym i wystarczającym warunkiem, by móc w dowolnym 
momencie tt odnieść się za pomocą nazwy do przedmiotu, który jest jej semantycznym 
odniesieniem.  
 Wspomnieliśmy we Wstępie, że jednym z zadań semantycznej teorii wyrażeń 
odnoszących się jest podanie warunków prawdziwości dla zdań z tymi wyrażeniami. By to 
zrobić, trzeba określić, jaka jest relewantna prawdziwościowo wartość tych wyrażeń wtedy, gdy 
są one konwencjonalnie użyte. Użycie nazw na oznaczenie przedmiotów jest rodzajem 
zachowania społecznego i przez konwencję rozumie się tu taką regularność zachowań członków 
społeczności językowej w powtarzającej się sytuacji komunikacyjnej, która spełnia warunki 
zaproponowane przez Davida Lewisa (1969 [w:] 2002: 76). Zgodnie z tą definicją użycie nazwy 
N z zamiarem odniesienia się do przedmiotu, który jest jej odniesieniem semantycznym, jest 
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użyciem konwencjonalnym (wszystkie punkty definicji są spełnione).251 Zatem teza O2OP 
gwarantuje, że ten, kto zna nazwę, potrafi używać jej konwencjonalnie.  

 
Kompetentny użytkownik języka, by móc odnieść się za pomocą nazwy, nie musi 

wiedzieć w momencie wypowiedzi, które cechy '' są aktualnie prawdziwe o przedmiocie, który 
jest odniesieniem nazwy – jak już mówiliśmy, wymóg posiadania takiej wiedzy nie jest realny, 
nawet o najbliższych osobach możemy nie wiedzieć, jakie są teraz. W czasie titi użytkownik nie 
musi znać żadnej deskrypcji identyfikującej odniesienie nazwy. Teza O2OP deskrypcyjnej teorii 
odniesienia tego wymogu nie zawiera. Wymagane jest jedynie, by kompetentnemu 
użytkownikowi w jakimś czasie tjtj była znana deskrypcja identyfikująca z dowolnym 

usztywnionym momentem czasu titi, !x:[i]'!x:[i]', gdzie niekoniecznie j = ij = i. Jednak musi być taki czas 
tktk, że użytkownik języka zna w tktk aktualną deskrypcję !x:[k]Ã!x:[k]Ã, bo inaczej nie jest w stanie 
nauczyć się nazwy własnej.252 Ten wymóg wiedzy, znajomości w jakimś momencie chociażby 
jednej prawdziwej deskrypcji (znajomości ÃÃ w tktk), nie kłóci się z posiadaniem w pewnym czasie 
informacji wyłącznie nieprawdziwych o denotacie nazwy (na przykład ÃÃ w tjtj). 

 Kluczowym momentem dla przedstawionej wersji deskryptywizmu jest moment chrztu – 
pierwszy moment czasowy, kiedy obiekt zaczyna należeć do ekstensji predykatu nazywany ai, 
ponieważ od tego momentu zależy ustalenie, co jest odniesieniem semantycznym nazwy 
własnej. W myśl przedstawionej wersji deskryptywizmu w momencie chrztu musi być spełniony 
warunek, by obiekt, któremu przyporządkowuje się dźwięk ai, spełniał dodatkowe cechy, które 
wzięte razem stanowią deskrypcję jednoznacznie identyfikującą przedmiot w momencie chrztu. 
Są to cechy, które ktoś, kto chce przyporządkować przedmiotowi dźwięk, musi zauważyć.253 

                                                 
251  Zakładamy, że mówimy o społeczności kompetentnych użytkowników języka, którzy używają nazwy N. 
Jest przedmiotem wspólnej wiedzy w takiej społeczności, że:  

− wszyscy używają nazwy N z zamiarem odniesienia się do przedmiotu, który jest jej odniesieniem 
semantycznym; 

− wszyscy oczekują nawzajem, że używają nazwy N z zamiarem odniesienia się do przedmiotu, który jest jej 
odniesieniem semantycznym; 

− wszyscy mają mniej więcej to samo oczekiwanie w stosunku do różnych możliwych sytuacji 
komunikacyjnych; 

− wszyscy preferują sytuację, by wszyscy używali nazwy N z zamiarem odniesienia się do przedmiotu, który 
jest jej odniesieniem semantycznym, w stosunku do sytuacji, w której jedynie ktoś używa nazwy N w taki 
sposób; 

− w sytuacji, gdy nie byłoby nazwy N, lecz byłaby inna nazwa M desygnująca ten sam przedmiot, wszyscy 
preferowaliby sytuację, w której wszyscy używaliby nazwy M z zamiarem odniesienia do przedmiotu, 
który nazwa desygnuje, w stosunku do sytuacji, że jedynie ktoś używa nazwy M w taki sposób (warunek 
na arbitralność konwencji). 

252  Argumentacja za tą tezą zostanie przedstawiona poniżej w tym rozdziale. 
253  W Teorii Relewancji występuje pojęcie jawności faktu (manifest, Sperber & Wilson, 1995: 39): “A fact is 
manifest to an individual at a given time if and only if he is capable at that time of representing it mentally and 
accepting its representation as true or probably true. [...] To be manifest, then, is to be perceptible or inferable.” 
Takie rozumienie uświadamiania dopuszcza, by mentalna reprezentacja cechy, którą podmiot posiada, była przez 
niego nabyta nie tylko drogą językową (na przykład, ktoś podmiotowi powiedział o tej cesze), lecz również poprzez 
percepcję. Będę korzystała dalej z takiego szerszego rozumienia uświadamiania, dopuszczającego dwie możliwości 
nabywania informacji (językową i percepcyjną). Oprócz mentalnego reprezentowania faktu przez podmiot, które 
może być nabyte na dwa sposoby, wymagam, by był to fakt, na który podmiot zwrócił uwagę (fakt mocno jawny 
(strongly manifest) na gruncie Teorii Relewancji, 1995: 40). Nie będę jednak używała pojęcia jawności faktu z 



III.2 Argument semantyczny 
 

151 
 

Skoro tak, to w momencie wyróżnienia przedmiotu za pomocą dźwięku (chrztu) ów ktoś będzie 
świadom, że łączy dźwięk z przedmiotem jednoznacznie zidentyfikowanym. Ta świadomość 
(czynna) cech identyfikujących jest nabywana relacyjnie, poprzez doświadczenie percepcyjne, 
co gwarantuje, że desygnat nazwy jest obiektem, o którym podmiot żywi przekonania (ma myśli 
de re). Sposób nabywania wiedzy o cechach – poprzez doświadczenie percepcyjne – może 
tłumaczyć przy założeniu szczególnej roli doświadczenia percepcyjnego w nabywaniu wiedzy, 
dlaczego takie cechy zawsze przeważą dowolną deskryptywną informację, która jest nabywana 
poprzez komunikację werbalną i może być fałszywa.254 Dawałoby to odpowiedź na pytanie 
często stawiane teoriom deskrypcyjnym o to, w jaki sposób należy „ważyć” deskrypcje (Kripke, 
1980: 65) oraz dlaczego deskrypcje relacyjne powinny mieć status wyróżnionych względem 
czysto deskryptywnych (Soames, 2002: 20-1). Poniżej będę argumentować za tym, że bez takich 
jednoznacznie identyfikujących cech dodanych do predykatu nazywany ai nie jest możliwe ani 
powstanie, ani nabywanie nazwy własnej N. 
 W momencie chrztu titi ktoś (b), kto przyporządkowuje obiektowi d dźwięk aj, jest 
świadom, że obiekt d jako jedyny w titi spełnia cechę ''. Temu obiektowi b przyporządkowuje 
dźwięk aj. Ten fakt można formalnie opisać za pomocą zdania (¸y:Nj(y))(!x:[i]')(¸y:Nj(y))(!x:[i]'). Deskrypcje 

ustalające odniesienie o postaci !x:[i]('(x) ^Nj(x))!x:[i]('(x) ^Nj(x)) denotują, ponieważ w momencie chrztu titi 

zaczyna denotować term !x:('(x) ^ Nj(x))!x:('(x) ^ Nj(x)). Od tego momentu dla użytkownika powstaje nazwa 

(a w reprezentacji formalnej denotuje reprezentujący nazwę term nazwowy), której odniesieniem 
semantycznym jest przedmiot denotowany przez deskrypcję !x:[i]('(x) ^Nj(x))!x:[i]('(x) ^Nj(x)). By ktoś znał 

nazwę w każdym następnym momencie, musi w jakimś momencie znać deskrypcję, która 
denotuje to samo co deskrypcja !x:[i]('(x) ^Nj(x))!x:[i]('(x) ^Nj(x)) oraz zawiera ten sam predykat NjNj (w 

                                                                                                                                                             
dwóch powodów. Po pierwsze, jest ono za szerokie: jawnymi mogą być informacje, których nigdy nie byliśmy 
czynnie świadomi. Na przykład jest dla nas jawne w słabszym rozumieniu, że Noam Chomsky nigdy nie jadł 
śniadania z Cezarem, lecz fakt ten staje się dla nas mocno jawny dopiero po przeczytaniu tego zdania (1995: 40). 
Tylko tę drugą jawność chcę brać pod uwagę, ponieważ przy słabszym rozumieniu jawności wymóg znajomości 
deskrypcji będzie trywialny. Po drugie, jawnymi mogą być fałszywe informacje (iluzje optyczne, 1995: 39), podczas 
gdy na gruncie deskryptywizmu wymagamy, by posiadana przez podmiot informacja była prawdziwa. 
 Deskryptywizm, którego bronię, jest wersją deskryptywizmu relacyjnego, ponieważ dopuszcza, by 
deskrypcje (identyfikujące bądź ustalające odniesienie) zawierały wyrażenia okazjonalne (deskrypcje relacyjne). 
Recanati zarzucił deskryptywizmowi dopuszczającemu deskrypcje relacyjne, że wymusza, by podmiot miał czynną 
świadomość percepcyjnych relacji, co nie wydaje się słuszne (Recanati, 2012: 30): „The subject need not reflect on 
her perceptual relation to objects in order to have thoughts about the objects she perceives; nor does she have to 
reflect on her perceptual relation to objects to be in a position to think of the object in different ways, corresponding 
to the various ways in which she perceives it.” Zarzut ten ma naturę ogólną i jest przekonywujący, ponieważ 
zgadzamy się, że b nie musi zawsze uświadamiać sobie cechy, która jest reprezentowana przez deskrypcję relacyjną, 
by odnosić się za pomocą nazwy. Dwoma momentami, w których b musi być świadom chociażby jednej spośród 
deskrypcji identyfikujących, jest moment chrztu oraz moment uczenia się nazwy (poniżej w tym rozdziale zostanie 
przedstawiona argumentacja za tą tezą). By ten warunek nie był trywialny (zawsze spełniony), wymagam, by 
uświadamianie przez b owych relacji w tych dwóch momentach było czynne (reflection). Zarzut Recanatiego nie 
pokazuje, że w stosunku do tych dwóch momentów b nie musi mieć czynnej świadomości. Pokażę dalej w tym 
rozdziale, że bez takiej świadomości nie jest możliwe ani nadanie, ani nauczenie się nazwy. 
254  Na przykład na gruncie Teorii Relewancji jest postulowane, że informacje nabyte poprzez doświadczenie 
percepcyjne mają największą moc (stopień czyjegoś przekonania dotyczącego ich prawdziwości) w porównaniu z 
językową informacją bądź informacją uzyskaną drogą dedukcji. Patrz (Sperber & Wilson, 1995: 77). 
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reprezentacji formalnej deskrypcje takie znajdują się w tej samej klasie abstrakcji z uwagi na 
relację RR). 
 Zestaw cech, które przedmiot posiada, może być różny w zależności od czasu i 
możliwego świata. Powiedzieliśmy (rozdział II.2.1), że deskrypcje nie zmieniają odniesienia ze 
względu na czas, lecz ze względu na możliwy świat. W zależności od zmiany świata zmienia się 
zbiór deskrypcji identyfikujących odniesienie nazwy. Ponieważ mowa jest o faktycznej relacji 
denotowania tego samego przedmiotu, który jest semantycznym odniesieniem nazwy, to w tezie 
O2OP chodzi wyłącznie o deskrypcje, które z uwagi na dany świat są o kimś obiektywnie 
prawdziwe, bez względu na przekonania mówiących. Jak już mówiliśmy, teza O2OP gwarantuje, 
że ten, kto zna nazwę, potrafi używać jej konwencjonalnie, z zamiarem odniesienia się do jej 
odniesienia semantycznego.255 
 Według teorii przyczynowych osoba nadająca nazwę w momencie chrztu nie musi znać 
żadnych informacji identyfikujących, by powstała nazwa. Według teorii deskrypcyjnych ów 
wymóg wiedzy jest konieczny, ponieważ w przeciwnym wypadku do powstania nazwy nie 
dojdzie. Te dwa typy teorii dają różne wyniki nawet wtedy, gdy użycia nazwy ograniczymy do 
momentu chrztu. Deskrypcyjna teoria nakłada na moment chrztu wymóg, by w momencie chrztu 
obiekt d, któremu podmiot b przyporządkowuje dźwięk ai, spełniał cechy, które wzięte razem 
stanowią deskrypcję znaną b. Rozważmy sytuacje, w których ów wymóg nie jest spełniony, 
natomiast są spełnione wymogi teorii przyczynowych, i zobaczmy, czy dochodzi do powstania 
nazwy.  

 By pokazać, że warunek jedyności jest konieczny w momencie chrztu, by powstała 
nazwa (że jest to jedyny obiekt, który jest chrzczony), rozważmy sytuację, w której ten warunek 
nie jest spełniony. Arabscy astronomowie, obserwując jasną gwiazdę na niebie, zdecydowali 
nadać jej nazwę Algol. Nazwa się przyjęła i gwiazda o tej nazwie była przez wiele stuleci 
opisywana w traktatach astronomicznych. Natomiast później okazało się, że to, co starożytni 
astronomowie widzieli przez teleskop jako jedną gwiazdę, jest naprawdę trzema gwiazdami. W 
związku z tym odkryciem współcześni astronomowie byli zmuszeni każdej z tych trzech gwiazd 
                                                 
255  Można spotkać się z przedstawieniem teorii deskrypcyjnych w sposób, z którego wynika, że teorie 
deskrypcyjne nie dają gwarancji, że za pomocą nazwy odniesiemy się konwencjonalnie (do semantycznego 
referenta). Evans przedstawia założenia teorii deskrypcyjnej następująco (Evans, 1973 [w:] 1996: 276): „We can see 
the undifferentiated description theory as the expression of two thoughts. (a) the denotation of a name is determined 
by what speakers intend to refer to by using the name; (b) the object a speaker intends to refer to by his use of a 
name is that which satisfies or fits the majority of descriptions which make up the cluster of information which the 
speaker has associated with the name.” [podkreślenie OP] Według tak opisanej teorii deskrypcyjnej w przypadku 
historyjki ze Schmidtem i Gödlem semantycznym odniesieniem nazwy Gödel jest autor dowodu niezupełności 
arytmetyki (Schmidt), w związku z czym użycie nazwy Gödel z zamiarem odniesienia się do Schmidta jest na 
gruncie tak przedstawionej teorii użyciem konwencjonalnym. Bernard Linsky zarzucił Kripkemu, że w jego opisie 
założeń teorii deskrypcyjnej odniesienie semantyczne nazwy jest pomieszane z odniesieniem mówiącego (Linsky, 
2011: 44): „The semantic reference of a name will be that which is associated with it conventionally as part of a 
language, which it can be expected to be used to refer to on the basis of the meaning of the language alone. This 
distinction helps to explain the heterogeneous look of the list of theses of the “cluster theory” given earlier. 
Conditions (1) and (2) have to do with what a speaker believes about the referent of a name. Perhaps such beliefs are 
needed for speaker’s reference, but it is less likely that they are needed for semantic reference. Indeed, Kripke’s 
alternative “picture” suggests how a name could get its semantic reference in a language quite independently of what 
descriptions a speaker believes apply to the referent.” 
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nadać inną nazwę – Algol-A, Algol-B, Algol-C. Deskrypcyjna teoria powie, że tak naprawdę w 
momencie chrztu nie powstała żadna nazwa własna, lecz nazwa ogólna gwiazda nazywana 
„Algol”, pod które podpadały trzy gwiazdy. Jest tak dlatego, że w momencie nadawania nazwy 
deskrypcja, którą uświadamiali sobie astronomowie – gwiazda, którą widzimy przez teleskop – 
nie denotowała, ponieważ nie było jednego przedmiotu, który spełniał jej warunek 
deskryptywny. Natomiast zgodnie z przyczynową teorią (na przykład w wersji Devitta bądź 
Evansa) odbyła się ceremonia chrztu trzech gwiazd naraz, starożytni astronomowie byli 
powiązani z każdą z gwiazd relacją przyczynową (obserwowali je przez teleskop i mieli szczerą 
intencję nadania nazwy temu, co widzieli), w związku z czym powstały albo trzy homonimiczne 
nazwy Algol, albo jedna (denotująca częściowo wszystkie trzy gwiazdy (Devitt) bądź nie 
denotująca wcale (Evans256)). Ale tak nie jest, ponieważ intuicyjnie żadnej z tych nazw 
starożytni nie mogli użyć w odniesieniu jednostkowym i jednak odnosili się do wszystkich 
trzech gwiazd.  

 Powyższy przykład pokazuje, że warunek jedyności obiektu jest konieczny, by nadać 
nazwę. Pokażmy teraz, że jedyność nie jest wystarczająca: oprócz świadomości jedyności 
obiektu, któremu jest nadawana nazwa, potrzebna jest co najmniej wiedza o przynależności 
rodzajowej, na przykład że jest to jedyna osoba, którą się chrzci. Załóżmy, że grupa 
podróżników błąka się po pustyni. W pewnym momencie jeden z nich widzi na horyzoncie 
wyschnięty saksauł i uradowany mówi do towarzyszy: „Widzę! Macha nam ręką piękna 
dziewczyna! Kim by nie była, pojawiła się w porę. Nazwijmy ją ‘Wiktoria’.” Intuicyjnie, mimo 
że deskrypcja „jedyna rzecz na horyzoncie, którą widzę” jest dostępna (i drzewo spełnia ów 
warunek deskryptywny), to nazwa Wiktoria nie staje się nazwą drzewa (co pokazuje, że 
przynależność rodzajowa, której znajomość jest wymagana, nie może być zbyt ogólna, typu 
„rzecz”, „coś”).  
 Załóżmy, że dwóch sędziwych ornitologów z Królewskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków obserwuje niebo. Jeden widzi w oddali nadlatującą białą plamę i mówi: „Bocian! 
Pierwszy bocian na Wyspach w tym roku! Niech się nazywa ‘Albert’!” Po dziesięciu minutach 
obaj uzbrojeni w lornetki ornitolodzy widzą, że jednak nie był to bocian, lecz samolot Lufthansy. 
Intuicyjnie nie powstała nazwa konkretnego samolotu, mimo kontaktu ostensywnego z nim, 
szczerego zamiaru nadania nazwy oraz „zakotwiczenia” użytego wyrażenia Albert w samolocie. 
 Łącznie te wszystkie przykłady pokazują, że nazwa nie powstaje, jeśli w momencie 
chrztu nie jest spełniony warunek posiadania przez b informacji identyfikujących. Pokażemy 
teraz, że ten warunek jest również konieczny, by ktoś mógł nauczyć się nazwy. Przyczynowa 
teoria odniesienia wymaga zachowania odniesienia w każdym ogniwie łańcucha 
komunikacyjnego; w momencie uczenia się nazwy odniesienie nazwy również powinno być 
zachowywane. Zwróćmy uwagę na to, jak Kripke opisuje rozpowszechnienie się nazwy (w jaki 
sposób do łańcucha komunikacyjnego są dodawane kolejne ogniwa):  
 

                                                 
256  Porównaj przykład Evansa ze Złotowłosą (1973 [w:] 1996: 280). 
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Rodzi się, powiedzmy, dziecko; jego rodzice zwą je pewnym imieniem. Mówią o nim do 
swoich przyjaciół. Spotykają je inni ludzie. Przez różnego rodzaju wypowiedzi nazwa 
szerzy się od ogniwa do ogniwa, jak w łańcuchu. Mówiący umieszczony na odległym 
końcu tego łańcucha, który słyszał, powiedzmy, o Richardzie Feynmanie na mieście lub 
gdzie indziej, może odnosić się do Richarda Feynmana, choć nie może sobie 
przypomnieć, od kogo po raz pierwszy lub od kogo w ogóle o nim usłyszał. Wie, że 
Feynman jest znanym fizykiem. Pewien ciąg komunikacyjny, docierający ostatecznie do 
samego człowieka, dociera do mówiącego. Odnosi się on wówczas do Feynmana, nawet 
gdy nie może go jednoznacznie zidentyfikować. (Kripke, 1980 [w:] 2001: 127) 
[podkreślenie OP]  
 

 Ten opis obrazuje tezę, że szerzenie łańcucha komunikacyjnego jest niemożliwe bez 
mówienia o obiekcie odniesienia oraz bardzo trudne bez podawania oprócz imienia dodatkowych 
informacji o obiekcie odniesienia (nasze dziecko, znany fizyk). Ale samo mówienie o obiekcie 
nie wystarczy, by móc nauczyć się nazwy – musi być spełniony warunek jedyności, że jest to 
jedyny obiekt nazywany tak-a-tak, o którym się mówi. By pokazać, że warunek jedyności jest 
konieczny, by móc nauczyć się nazwy, rozważmy sytuację, w której ktoś uczy się nazwy, ale 
warunek jedyności nie jest spełniony, i zbadajmy intuicje, czy faktycznie ten ktoś nauczył się 
nazwy. Załóżmy, że mamy Amerykanina George’a, którego babcia lata temu wyemigrowała z 
miasta Brest we Francji, a dziadek z Brześcia na Białorusi. Załóżmy, że moment, kiedy mały 
George po raz pierwszy usłyszał o mieście nazywanym „Brest”, wyglądał tak. W pokoju byli 
babcia, dziadek oraz wujek-piwowar z Ohio. Wujek wrócił z wyjazdu służbowego do Czech, 
gdzie gościł przez jakiś czas u zaprzyjaźnionego wójta z miasteczka Brest. W pewnym 
momencie wszyscy trzej wypowiadają jednocześnie zdanie: „Oh, Brest is such a beautiful 
place!”.257 Pech chciał, że George nigdy później nie dowiedział się nic więcej o mieście 
nazywanym „Brest”. Pewnego razu żona, rozwiązując krzyżówkę, zapytała go: „Miasto w 
Europie. Pięć liter, zaczyna się na „B”?” – na co George odpowiedział: „Brest. Ponoć ładne 
miasto”. Broniona wersja deskrypcyjnej teorii odniesienia powie, że George nie posiada żadnej 
nazwy własnej, tylko nazwę ogólną, pod które podpadają trzy miasta, i właśnie tej ogólnej 
nazwy nauczył żonę. Będzie tak, ponieważ w momencie ti;ti; gdy George uczył się nazwy własnej, 
ta deskrypcja określona, którą sobie uświadomił, [i][i] miasto, o którym mowa, nazywane [brest], 
nie desygnowała (mówiło się wtedy o trzech miastach naraz). 
 Można rozważyć (choć rozważania te nie stanowią części argumentu za 
nieeliminowalnością deskrypcji w momencie uczenia się nazwy), jak przykład z Georgem 
zanalizują różne wersje przyczynowej teorii odniesienia, w których nie ma wymogu, by w 
momencie uczenia się nazwy był spełniony warunek, że mówi się o jedynym przedmiocie. 
Wszystkie warunki nałożone przez przyczynową teorię w wersji Devitta są spełnione: wujek, 
babcia i dziadek mieli przedmiotowo zależną myśl o mieście, o którym mówili, mieli zamiar 
odnieść się do niego i wyprodukowali każdy swój egzemplarz dźwięku [brest], który jest 

                                                 
257  W języku angielskim wyrażenie „Brest” nazywa trzy miasta, francuski i czeski Brest oraz Brześć. 
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„zakotwiczony” właśnie w tym mieście, o którym mówili. George słyszał trzy egzemplarze 
dźwięku [brest] (czyli tym samym one oddziałały na niego przyczynowo) i ma szczery zamiar 
odnieść się właśnie do tego, o czym mówili wujek, babcia i dziadek. Egzemplarz nazwy Brest, 
który wypowiada George, jest „zakotwiczony” w trzech miastach, w związku z czym nazwa 
Brest, której nauczył się George, częściowo desygnuje wszystkie te miasta:258 błędne 
przekonanie George’a, że chodziło o jedno i to samo miasto, nie może wpłynąć na semantyczne 
odniesienie, gdyż odniesienie jest gwarantowane poprzez przyczynową relację, która jest 
niezależna od przekonania, że chodzi o jedną osobę. Zgodnie z przyczynowa teorią w wersji 
Evansa George nauczył się nazwy, ale nie ma ona odniesienia, ponieważ żadne z trzech miast nie 
jest dominującym źródłem informacji.259  

 Devitt podał przykład rozszerzania łańcucha komunikacyjnego w taki sposób, że ktoś 
może nauczyć się nazwy, będąc świadkiem jej pierwszego nadawania. Ktoś w obecności 
sąsiadów mówi: Nazwijmy ją (kotkę) „Nana” (Devitt, 1981: 27). Zwróćmy uwagę, że w tym 
przykładzie spełniony jest warunek jedyności – kotka jest jedynym obiektem, o którym się mówi 
i któremu jest nadawane imię Nana. Oprócz tego w tym przykładzie wiele łańcuchów 
przyczynowych prowadzących od każdej poszczególnej osoby do kota tworzy sieć 
komunikacyjną i to ona jest odpowiednikiem semantycznego znaczenia nazwy własnej (Devitt, 
1989). By pokazać, że warunek jedyności nie jest wystarczający, by ktoś nauczył się nazwy 
(oprócz tego potrzebna jest znajomość cechy), rozważmy następujący przykład. 
 Załóżmy, że ma miejsce przyjęcie organizowane przez sztab generalny Sił Lądowych 
USA. Dowódca Sił Lądowych Jones przechadza się i słyszy przypadkiem, jak generał broni 
Smith mówi do kogoś: „No, Generał Sherman to niezłe ziółko! Tak wczoraj oberwałem od niego 
gałęzią, że musiałem nawet pojechać do lekarza!” Rozzłoszczony brakiem subordynacji w 
wojsku Dowódca Jones wzywa oficera dyżurnego i rozkazuje: „Proszę natychmiast wezwać do 
mnie generała Shermana!” Oficer dyżurny sprawdza listę wszystkich generałów, ale okazuje się, 
że wśród nich nie ma nikogo o nazwisku „Sherman”, natomiast Smith opowiadał historię o 
Generale Shermanie, największym drzewie świata. Intuicyjnie Jones nie nauczył się nazwy 
Generał Sherman, której odniesieniem jest drzewo. Deskrypcyjna teoria wytłumaczy, dlaczego 
tak się stało: w momencie uczenia się deskrypcja, o której myślał, że identyfikuje odniesienie 
nazwy, generał nazywany „Sherman”, który uderzył Smitha gałęzią, nie denotowała nikogo. 
Również nie denotowała inna dostępna Jonesowi deskrypcja jedyna osoba, o której w tej chwili 
mówi Smith, nazywana „Generał Sherman”. Natomiast mimo że deskrypcja jedyny obiekt, o 
którym w tej chwili mówi Smith i który jest nazywany „Generał Sherman” denotowała i była 

                                                 
258  Przykład z Brestem jest analogiczny do podawanego przez Devitta przykładu z uczeniem się nazwy 
„Liebknecht” (o tym przykładzie była mowa w rozdziale I.2.2): Joe słyszy rozmowę, w której mówi się o dwóch 
braciach Liebknechtach, i ma błędne przekonanie, że mowa jest o jednej osobie nazywanej „Liebknecht”. W tej 
sytuacji nazwa, której się nauczył, ma podwójne „zakotwiczenie” i częściowo desygnuje Karola i Wilhelma 
Liebknechtów (Devitt, 1981: 142). Stopniowalność desygnowania jest potrzebna przyczynowej teorii po to, by móc 
wytłumaczyć kłopotliwe przykłady z Madagaskarem i Ibn Khanem. 
259  Porównaj przykład Evansa z nazwą Jack Jones (1982: 374). 
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dostępna Jonesowi, nie odegrała ona żadnej roli w uczeniu się nazwy, ponieważ nie zwrócił on 
na nią uwagi.260 
 Według teorii przyczynowych żaden opis deskrypcyjny nie musi być spełniony przez 
desygnat nazwy w momencie chrztu oraz momencie uczenia się nazwy. Przykłady z Georgem 
oraz Algolem pokazują, że warunek jedyności jest konieczny, by nadać nazwę oraz nauczyć się 
nazwy. Przykłady z Wiktorią i Generałem Shermanem pokazują, że jedyność wciąż nie jest 
wystarczająca. Łącznie przykłady te pokazują, że nie sposób nauczyć się i posługiwać się nazwą, 
jeśli w momencie uczenia się nazwy bądź nadawania nie jest spełniony warunek posiadania 
identyfikujących informacji wyrażalnych za pomocą deskrypcji określonych. Zatem posiadanie 
w jakimś momencie informacji, które identyfikują przedmiot, który jest semantycznym 
odniesieniem nazwy, jest konieczne, by móc się odnieść za pomocą nazwy w dowolnym 
momencie do tego przedmiotu, a ponieważ nie może być tak, by semantycznie za pomocą 
deskrypcji był wyznaczony ktoś inny niż ten, kto spełnia deskryptywny warunek, to posiadanie 
deskrypcji jest także wystarczające, by móc się odnieść za pomocą nazwy (odpowiedź na  
zarzut 2). 

 

III.2.2a Odpowiedź na zarzuty, że posiadanie deskrypcji nie jest ani konieczne, ani wystarczające  
Istnienie nieeliminowalnych deskrypcji pozwala odpowiedzieć na zarzut 1 (posiadanie 
deskrypcji określonych nie jest konieczne, by móc się odnieść). Możemy wiedzieć o Feynmanie, 
że jest to jakiś fizyk, niemniej jednak, w momencie, gdy uczyliśmy się tej nazwy, prawdą było, 
że ktoś mówił o Feynmanie – w przeciwnym wypadku tracimy intuicję, że odnosimy się za 
pomocą nazwy Feynman do owego fizyka. Również dziecko z historyjki Donnellana posiadało 
deskrypcję określoną: prawdą było, że ktoś przedstawiał mu się jako Tom i mówił o sobie, oraz 
dziecko uświadomiło sobie tę informację. 

 Jak już mówiliśmy, teza O2OP gwarantuje, że ten, kto zna nazwę, potrafi używać jej 
konwencjonalnie (z zamiarem odniesienia się do jej odniesienia semantycznego). Powtórzmy 
tezy (1) i (2) założeń deskryptywnej teorii przedstawione przez Kripkego: 

1. Każdej nazwie lub wyrażeniu odnoszącemu się „X” odpowiada wiązka własności, 
mianowicie rodzina takich własności '', że A jest przekonany, iż „'(X)'(X)”; 2. A jest 
przekonany, że jedna z własności lub niektóre własności łącznie wyznaczają 
jednoznacznie pewne indywiduum. (Kripke, 1980 [w:] 2001: 101) [podkreślenie OP] 
 

                                                 
260  Zgodnie z przyczynowa teorią w wersji Devitta nazwa, której nauczył się Jones, denotuje częściowo – 
drzewo oraz kogokolwiek, kto spełnia deskrypcje (czyli w tym wypadku jest częściowo nazwą pustą). Ten przykład 
jest analogiczny do przykładu z uczeniem się nazwy Ibn Khan przez matematyków, którzy czytają manuskrypt: 
Devitt, by wytłumaczyć, dlaczego nazwa Ibn Khan nie odnosi się do skryby, zmuszony jest powiedzieć, że 
matematycy nauczyli się nazwy, która w momencie uczenia się denotuje częściowo skrybę oraz częściowo 
kogokolwiek, kto jest autorem manuskryptu, a później odniesienie nazwy do autora manuskryptu przeważyło 
odniesienie do skryby (Devitt, 1981: 160). 
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 Wśród deskrypcji, które A łączy z nazwą, mogą znaleźć się takie, których odniesienie 
semantyczne nazwy nie spełnia. Jeśli A używa nazwy w celu odniesienia się do kogokolwiek, kto 
spełnia te deskrypcje, to używa nazwy niekonwencjonalnie (odniesieniem nazwy w tym użyciu 
jest odniesienie mówiącego, a nie odniesienie semantyczne). Kripke pokazał (1977: 256), że 
można odnieść się do zamierzonego obiektu odniesienia za pomocą deskrypcji prawdziwej o 
kimś innym (odniesienie do kochanka za pomocą deskrypcji jej mąż) oraz za pomocą deskrypcji, 
której nikt nie spełnia (odniesienie do człowieka w rogu za pomocą deskrypcji człowiek w rogu z 
kieliszkiem szampana), ale to odniesienie nie jest odniesieniem semantycznym, lecz 
odniesieniem mówiącego. Podobnie można odpowiedzieć na zarzuty 2 i 3, dotyczące deskrypcji 
łączonych z nazwą prawdziwych o kimś innym (historyjka o Gödlu i Schmidcie) oraz nie 
wyznaczających nikogo (historyjka z Talesem): użycie nazwy, by odnieść się do kogokolwiek, 
kto spełnia takie deskrypcje, nie jest konwencjonalnym użyciem nazwy (nazwa w takim użyciu 
ma odniesienie mówiącego261, a nie odniesienie semantyczne). Niemniej jednak mówiący ma 
możliwość użycia nazwy konwencjonalnie (w odniesieniu semantycznym), ponieważ jest ona 
zagwarantowana poprzez aktualną albo wcześniejszą znajomość deskrypcji prawdziwych o 
semantycznym odniesieniu nazwy.  
 Najpierw pokażemy, że obiekt, który rzeczywiście spełnia deskrypcje mylnie wiązane z 
jakąś nazwą własną, nie jest semantycznym odniesieniem tej nazwy, z którą mówiący mylnie 
wiąże ów warunek deskryptywny (teza 3). Nie jest też tak, że w sytuacji, gdy deskrypcja 
wiązana z nazwą nie wyznacza nikogo, nazwa nie desygnuje (teza 4). Wersja deskrypcyjnej 
teorii, której bronię (reprezentowana formalnie w rozdziale II) wyklucza sytuację, w której w 
zbiorze deskrypcji identyfikujących znajdzie się deskrypcja prawdziwa o kimś innym. Gdyby się 
okazało, że autorem dowodu niezupełności rzeczywiście okazał się Schmidt, to deskrypcja autor 
dowodu niezupełności arytmetyki nazywany [gödel] nie byłaby prawdziwa o nikim, w związku z 
czym nie znalazłaby się ani w zbiorze deskrypcji identyfikujących dla termu nazwowego, który 
jest semantycznym odpowiednikiem nazwy własnej Gödel, ani w zbiorze deskrypcji 
identyfikujących dla termu nazwowego, który jest semantycznym odpowiednikiem nazwy 
własnej Schmidt – dla tej ostatniej w zbiorze deskrypcji znalazłaby się deskrypcja autor dowodu 
niezupełności arytmetyki nazywany [šmit]. Od strony formalnej gwarantuje to relacja 
równoważności RR  określona na parach złożonych z deskrypcji oraz takiego świata, ze względu 
na który deskrypcja denotuje w modelu. By należeć do relacji RR, deskrypcje muszą denotować 
ten sam obiekt, który należy do ekstensji tego samego predykatu nazywany tak-a-tak (NiNi). W 
przypadku historyjki z Talesem, w której nikt nie utrzymywał dziwacznego poglądu, że 
wszystko jest wodą, deskrypcja filozof nazywany [tales], który utrzymywał, że wszystko jest wodą 
nie znajdzie się w zbiorze deskrypcji identyfikujących dla termu nazwowego, który jest 

                                                 
261  Przez „odniesienie mówiącego” rozumiem ten obiekt, do którego mówiący miał zamiar odnieść się, 
używając nazwy (obiekt ten może ale nie musi pokrywać się z odniesieniem semantycznym nazwy, porównaj 
Kripke, 2013: 136). Jeśli mówiący w historyjce z oszustwem Gödla używa nazwy Gödel, by odnieść się do 
kogokolwiek, kto spełnia warunek deskryptywny (autor dowodu niezupełności arytmetyki, którego Gödel w tej 
historyjce nie spełnia), to używa nazwy niekonwencjonalnie, ponieważ odniesienie mówiącego (Schmidt) różni się 
od odniesienia semantycznego (Gödel). 
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semantycznym odpowiednikiem nazwy własnej Tales. Co więcej, skoro ta deskrypcja nie jest 
prawdziwa o nikim, to nie znajdzie się w żadnym zbiorze deskrypcji, poprzez które jakiekolwiek 
termy nazwowe (semantyczne odpowiedniki nazw własnych) otrzymują odniesienie w modelu.  
 Ale na mocy czego w ogóle odnosimy się za pomocą nazwy Tales oraz Gödel do kopacza 
studni i matematyka, skoro deskrypcje, które łączyliśmy z tymi nazwami, są albo fałszywe o 
wszystkich, albo prawdziwe o kimś innym? – Odnosimy się do kopacza studni i matematyka, 
dlatego że są takie deskrypcje, które były nam znane i które denotują te osoby, które są 
semantycznym odniesieniem nazw – człowiek nazywany [tales], o którym piszą Arystoteles i 
Herodot (o którym mówi się w tej książce), matematyk nazywany [gödel], o którym mówi ktoś 
(teraz). Broniona wersja deskrypcyjnej teorii nie wymaga, by użytkownik języka znał w czasie 
użycia nazwy deskrypcje aktualnie prawdziwe o obiekcie odniesienia. By konwencjonalnie 
posłużyć się nazwą własną, wystarczy, by użytkownik języka w jakimś momencie (w titi) posiadał 
taką deskrypcję. Warunkiem spełniania formuły z termem nazwowym (def. 2.15.S16def. 2.15.S16) jest to, 
aby jakaś deskrypcja określona (aktualna ze względu na jakiś czas) wyznaczała odniesienie 
termu. Do tego, by term nazwowy denotował, wystarczy, by istniała chociażby jedna deskrypcja, 
która denotuje. Term nazwowy jest sztywnym desygnatorem w mocnym sensie – desygnuje ten 
sam przedmiot w dowolnym czasie i świecie. Natomiast użytkownik języka musi posiadać 
deskrypcję aktualną w momencie uczenia się nazwy, bo inaczej bez deskrypcji nie jest w stanie 
nauczyć się nazwy własnej.262 Taką deskrypcją aktualną w momencie uczenia się nazwy, której 
nauczył się użytkownik, 263 jest deskrypcja człowiek, o którym mowa, nazywany tak-a-tak. Ten, 
kto przejmuje nazwę, musi być świadom, że w momencie uczenia się mówi się o kimś jedynym 
(ta deskrypcja nie musi być wypowiedziana). Nawet w bardzo ekstremalnych warunkach uczenia 
się nazwy, gdy uczący się nie posiada o obiekcie odniesienia żadnych innych informacji, nie 
sposób jest wyeliminować tej deskrypcji.264 Skoro jest tak, że – by nauczyć się nazwy w ogóle – 
trzeba posiadać chociażby jedną prawdziwą deskrypcję, to ktoś, kto nauczył się nazwy, odniesie 
się w sposób konwencjonalny do odniesienia semantycznego nazwy nawet wtedy, gdy wszystkie 
inne informacje, które posiada na temat odniesienia nazwy, będą fałszywe. Dlatego w myśl 
bronionej teorii deskrypcyjnej w historyjkach z Talesem i Gödlem odniesiemy się do kopacza i 

                                                 
262  Porównaj Lycan (2006: 258): “Admittedly, when a new user first learns a name from a predecessor in the 
historical chain, it can only be by the new user’s sharing with the predecessor at least one identifying description. 
But it may be very shallow, as in ‘the person she is talking about’.” 
263  Przyczynowa teoria nazw własnych w wersji Kripkego i Devitta potrzebuje zachowania odniesienia w 
każdym ogniwie łańcucha komunikacyjnego (causal chain of reference-preserving links, Evans, 1973 [w:] 1996: 
273), po to, by wyeliminować przypadki nazywania na czyjąś cześć, w których dochodzi do zmiany odniesienia. 
Kripke wysławia ten wymóg następująco: „Gdy nazwa ,,przechodzi od ogniwa do ogniwa”, ten, kto ją otrzymuje, 
musi, jak sądzę, gdy się jej uczy, postanowić, że będzie używał jej w odniesieniu do tego samego co człowiek, od 
którego słyszy tę nazwę. Gdy słyszę nazwę ,,Napoleon” i postanawiam, że będzie to piękna nazwa dla mojej 
ulubionej papugi, nie spełniam tego warunku” (1980 [w:] 2001: 134). 
264  Evans podał przykład takiej sytuacji (1973 [w:] 1996: 274). Ktoś w pubie podsłuchuje rozmowę o jakimś 
Louisie, o którym nigdy wcześniej nic nie wiedział. Intuicyjnie, gdy powie „I co Louis wtedy zrobił?”, odniesie się 
do Louisa. Evans zaznacza, że taki człowiek posiada deskrypcję prawdziwą o Louisie (człowiek, o którym oni 
mówili). 
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matematyka, ponieważ odniesienie jest zagwarantowane przez deskrypcję, która nadal pozostaje 
prawdziwa.  
 

III.2.2b Odpowiedź na zarzut przypadkowego odniesienia (wątek z zarzutu 2)  
Intuicyjnie denotat deskrypcji starożytny filozof z Elei, nazywany „tales”, który utrzymywał, że 
wszystko jest wodą (przypadkowy Eleata, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia) nie jest tym, 
o kim mówili Arystoteles i Herodot (Tales pochodził z Miletu). Uczyliśmy się z książek o 
człowieku, o którego chodziło Arystotelesowi i Herodotowi, w związku z czym uczyliśmy się 
innej nazwy niż ta odnosząca się do nieznanego Eleaty. Ale przykład przypadkowego 
odniesienia można przerobić w taki sposób, że możemy całkowicie zmyślić deskrypcję: 
Mieszkaniec Aten zwany [zenon], który ma czerwone „Alfa-Romeo” z obdrapanym zderzakiem. 
W sytuacji, gdy faktycznie znajdzie się taki Ateńczyk, deskrypcyjna teoria powiedziałaby, że 
odniesiemy się do niego, mówiąc Zenon.  
 By odpowiedzieć na ten zarzut, przypomnijmy definicję deskryptywizmu jako dwóch tez: 
1) semantyczne odniesienie nazwy własnej jest wyznaczone przez deskrypcję ustalającą 
odniesienie w pewnym wyróżnionym świecie oraz 2) ktoś zna nazwę wtedy i tylko wtedy, gdy 
zna w jakimś momencie deskrypcję, która denotuje w wyróżnionym świecie ten sam przedmiot, 
co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. Konsekwencją deskryptywizmu jest to, że 
znajomość nazwy przez użytkownika wymusza posiadanie wiedzy – uzasadnionego 
prawdziwego przekonania, że przedmiot, który jest odniesieniem nazwy, spełnia warunek 
deskryptywny jakiejś deskrypcji, która identyfikuje odniesienie semantyczne nazwy (teza 
O2OP).265 Przedstawiona w pracy wersja deskryptywizmu zawiera wymóg, by użytkownikowi 
była znana w jakimś czasie chociażby jedna deskrypcja identyfikująca odniesienie nazwy (w 
przeciwnym wypadku użytkownik nie jest w stanie nauczyć się nazwy). 
 W związku z tym wymogiem w przykładzie z całkowicie zmyśloną deskrypcją 
przypadkowo (z naszego punktu widzenia) wyznaczającą Ateńczyka Zenona nazwa Zenon 
będzie oznaczała Zenona na mocy tezy O1OP (niezależnie od naszych wątpliwości). 
Deskryptywizm ma taką konsekwencję, ale pokażemy, że ona nie jest kłopotliwa, a co więcej ma 
zalety. W przypadku przykładu ze zmyśloną deskrypcją jesteśmy w sytuacji epistemicznej 
podobnej do tej, w której był Leverrier z przykładu Kripkego (1980: 79, przypis 33). 
Skonstruował deskrypcję, która rzeczywiście wyznaczała odniesienie nazwy Neptun, ale zanim 
zobaczył planetę Neptun, nie miał żadnej wiedzy de re, która planeta zakłóca ruchy orbity 
Uranu, oraz nie wiedział (tylko zakładał), że taka planeta w ogóle istnieje. W związku czym nie 
wiedział, co denotuje nazwa Neptun, ani czy w ogóle denotuje. Ważnym wnioskiem z debaty 
wokół argumentu epistemicznego (patrz rozdział III.3) jest twierdzenie, że wiedza, której 

                                                 
265  Przeciwko wymogowi posiadania wiedzy o desygnacie nazwy wystarczającej do zidentyfikowania 
oponował Michael Devitt (1981: 14). Zauważmy na marginesie, że na gruncie przyczynowej teorii w wersji 
Kripkego i Evansa wymogu posiadania informacji prawdziwej o denotacie nie da się całkowicie wyeliminować: 
musimy wiedzieć, że przedmiot, do którego odnosimy się za pomocą nazwy własnej, jest nazywany tak-a-tak, 
inaczej nie odniesiemy się do niego semantycznie (na przykład, mówiąc Marcin, gdy naszym zamiarem jest 
odniesienie się do Michała). 
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wymaga deskryptywizm (teza O2OP), nie musi być wiedzą de re. W przykładzie ze zmyśloną 
deskrypcją przypadkowo wyznaczającą Zenona czyjaś wiedza, że deskrypcja go wyznacza, 
również nie jest wiedzą de re. Gdyby była, to wiedzielibyśmy, że to Zenon jest Ateńczykiem 
zwanym [zenon], który ma czerwone „Alfa-Romeo” z obdrapanym zderzakiem. Przy pomocy 
testu Donnellana (1977: 22), o którym mowa w rozdziale III.3.1, możemy pokazać, że taka 
wiedza nie jest de re.. Intuicyjnie gdybyśmy spotkali Zenona w Atenach, czy moglibyśmy 
powiedzieć: „Wiedzieliśmy o tobie, że masz czerwone „Alfa-Romeo” z obdrapanym 
zderzakiem”? – Nie moglibyśmy, co pokazuje, że nie zachodzi substytucja koreferencyjnych 
termów (zaimka ty i nazwy Zenon) w kontekście nastawienia epistemicznego. Brak substytucji 
świadczy o tym, że nie mamy do czynienia z wiedzą de re. Tym samym nie wiemy, do kogo (w 
sensie de re) odnosi się nazwa Zenon, co jest zgodne z intuicjami. Intuicyjnie również nie 
wiemy, czy deskrypcja Mieszkaniec Aten zwany [zenon], który ma czerwone „Alfa-Romeo” z 
obdrapanym zderzakiem w ogóle denotuje – czy jest dokładnie jeden taki mieszkaniec. W 
związku z tym nie wiemy, czy nazwa Zenon w ogóle ma odniesienie, co też jest intuicyjne. 
Pokazaliśmy, że nie wiemy (de re), że Zenon jest tym, do kogo nazwa się odnosi, w związku z 
tym nie możemy mieć zamiaru odniesienia się konkretnie do niego, tylko do kogokolwiek, kto 
okaże się być denotatem nazwy.  
 Wydaje się co więcej, że ta konsekwencja deskryptywizmu – odniesienie nazwy poprzez 
deskrypcję do nieznanego nam przedmiotu, od którego możemy być odizolowani przyczynowo – 
jest konsekwencją pożądaną. Pozwala tłumaczyć przypadki odniesienia za pomocą nazwy, gdy 
posługujący się nazwą nie jest ogniwem w żadnym łańcuchu komunikacyjnym.266 Rozważmy 
przykład takiego odniesienia (Kroon, 1987: 3). Osoba B nigdy nie słyszała o Dumasie. Wie 
natomiast, że osoba A ma zwyczaj nazywania swoich pudli na cześć znanych osób. A mówi: 
Dumas był moim jedynym wiernym przyjacielem. B: A kim był [rzeczywisty] Dumas? Intuicyjnie 
B odnosi się do Dumasa (mimo że nie nabył nazwy Dumas w łańcuchu komunikacyjnym, w 
którego każdym ogniwie jest zachowane odniesienie do Dumasa). Wytłumaczyć tę intuicję 
możemy przy pomocy tej właśnie konsekwencji deskryptywizmu, która i Salmonowi, i 
Evansowi wydawała się wątpliwa: B odnosi się do Dumasa, ponieważ deskrypcja, którą B wiąże 
z nazwą Dumas (znana osoba zwana [d’uma], na której cześć A nazwał swojego pudla), 
wyznacza Dumasa. B odnosi się do niego, mimo że nie wie, kogo wyznacza deskrypcja, jest od 
Dumasa odizolowany przyczynowo, ale skonstruował deskrypcję, która okazała się być 
prawdziwa o Dumasie.  
 Pokazaliśmy, że przypadkowe odniesienie nie jest dla deskryptywizmu kłopotliwe. 
Przykład z Dumasem pokazuje, że ta konsekwencja deskryptywizmu, że w ogóle odnosimy się 
za pomocą nazwy w takiej sytuacji, jest konsekwencją pożądaną i zgodną z intuicjami. Również 
wytłumaczenie znajduje przypadkowość odniesienia: wymóg wiedzy deskryptywizmu (by znać 
nazwę, trzeba znać deskrypcje prawdziwe o denotacie nazwy) nie jest wymogiem posiadania 

                                                 
266  Są to przykłady pokazujące, że warunek bycia ogniwem w łańcuchu komunikacyjnym nie jest warunkiem 
koniecznym, by móc się odnieść za pomocą nazwy. Są one podawane przez zwolenników deskryptywizmu 
przyczynowego i były omawiane w rozdziale I.3.2d. 
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wiedzy de re. Brak wiedzy de re pozwala wytłumaczyć przypadkowość odniesienia, czyli 
intuicję, że możemy nie wiedzieć, do kogo się odnosimy za pomocą nazwy i czy w ogóle się 
odnosimy. 
  

III.2.2c Odpowiedź na zarzut błędnego koła (zarzut 4) 
Zarzut błędnego koła ma naturę formalną, dlatego odpowiadamy na niego w oparciu o formalizm 
przedstawiony w rozdziale II. Deskrypcjami, za pomocą których wyznaczamy odniesienie 
termów nazwowych (formalnych odpowiedników nazw własnych), są deskrypcje, w których 
występuje tylko jeden wyróżniony predykat NiNi oraz jeden niewyróżniony predykat QQ. 
Wykluczyliśmy wyłącznie dla uproszczenia formalizmu występowanie w deskrypcjach innych 
wyróżnionych predykatów NiNi. Gdyby je dopuścić, to musielibyśmy dodać dodatkowy wymóg, 
by pozycje argumentowe tych predykatów były zajmowane przez zmienne związane przez 
operatory inne niż główny operator „!!” (deskrypcje określone, przez które wyznaczana jest 
denotacja termów nazwowych, nie zawierają zmiennych wolnych). Naturalnym przykładem 
takich deskrypcji są deskrypcje oznaczające kogoś w rodzinie: Leszek, syn wujka Staszka267, 
formalnie reprezentowane jako osoba nazywana [lešek] (NLNL), która jest synem osoby, która jest 
wujkiem oraz jest nazywana [stašek] (NSNS), 

 !x:[i]
³
NL(x)^9y

¡
S(x;y)^ (W(y)^NS(y))

¢´
!x:[i]

³
NL(x)^9y

¡
S(x;y)^ (W(y)^NS(y))

¢´
.  

Przy pomocy takich deskrypcji byłoby wyznaczane odniesienie termu nazwowego n, który jest 
semantycznym odpowiednikiem nazwy własnej Leszek. Gdybyśmy dopuścili występowania 
innych predykatów NiNi w deskrypcjach, to deskrypcje takie nie zawierałyby termów nazwowych 
dokładnie z tego samego powodu, jak i dopuszczone deskrypcje !x:[i](Ni(x)^Q(x))!x:[i](Ni(x)^Q(x)): termy 
nazwowe nie mogą występować w wyróżnionych deskrypcjach, dlatego że semantycznie takie 
deskrypcje są konstruowane w języku LL , który nie zawiera termów nazwowych. W deskrypcji 

!x:[i]
³
NL(x)^9y

¡
S(x;y)^ (W(y)^NS(y))

¢´
!x:[i]

³
NL(x)^9y

¡
S(x;y)^ (W(y)^NS(y))

¢´
 występowałyby jedynie wyróżnione predykaty, 

NLNL i NSNS, które są predykatami jednoargumentowymi powstałymi z dwuargumentowego 
predykatu nazywany poprzez ustalenie jednego argumentu, konkretnego dźwięku bądź napisu. 
Ekstensją predykatu nazywany jest relacja w świecie między przedmiotami (w modelach 
zamierzonych – członkami wspólnoty komunikacyjnej, którzy są obiektami fizycznymi, a 
innymi obiektami fizycznymi – dźwiękami bądź napisami). Term nazwowy jest elementem 
języka, natomiast dźwięk bądź napis jest przedmiotem fizycznym i należy do uniwersum 
modelu. Deskrypcja człowiek nazywany [ajnštajn], który jest autorem teorii nazywanej [teorją 
względności] nie zawiera żadnych termów nazwowych, tylko predykaty, podobnie jak 
deskrypcja teoria nazywana [teorją względności], której autorem jest człowiek nazywany 
[ajnštajn]: 

                                                 
267  Dla uproszczenia pomijamy wyrażenia okazjonalne, które naturalnie powinny wystąpić w tym przykładzie, 
takie jak „mojego wujka”. 
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!x:9y
³
(A(x; y)^NE(x))^ (T(y)^NTW(y))

´
!x:9y

³
(A(x; y)^NE(x))^ (T(y)^NTW(y))

´
, !x:

³
(T(x)^NTW(x))^9y(A(y; x)^NE(y))

´
!x:

³
(T(x)^NTW(x))^9y(A(y; x)^NE(y))

´
.

 Broniona wersja deskryptywizmu nie zawiera wobec tego błędnego koła, ponieważ w 
deskrypcjach, poprzez które wyznaczana jest denotacja termu nazwowego, nie występują termy 
nazwowe.  
 Wydaje się, że podano dość dobry argument, dlaczego warto uważać, że w języku 
naturalnym nazwa własna N w wyrażeniu nazywany N nie funkcjonuje jako nazwa własna, lecz 
jako dźwięk bądź napis.268 Dane lingwistyczne świadczą o tym, że nazwy własne w wystąpieniu 
po szeroko pojętych czasownikach określających nazywanie (takich jak nazywać, zwać, 
oznaczać, ochrzcić imieniem, tytułować, oznaczyć/piętnować kogoś mianem, przezywać)269 
syntaktycznie nie zachowują się tak jak w wystąpieniu na pozycji argumentowej innych 
predykatów. Wystąpienia nazw wzięte łącznie z takimi czasownikami noszą nazwę naming 
constructions (konstrukcji nazywania): 
 
 Nazywaj mnie Al 
 Pod koniec XX wieku miasto przemianowano na Sankt-Petersburg  
 Świętą Cerkwi Prawosławnej Olgę ochrzczono Heleną.270  
 
 Ora Matushansky zwraca uwagę, że wtedy gdy nazwy występują w takich wyrażeniach 
złożonych z czasownikiem nazywania, nie używa się w stosunku do nich zaimków 
anaforycznych, których użyłoby się zazwyczaj, gdy nazwy występowałyby na pozycji 
argumentu: nie powie się *nazwali go kim?, tylko nazwali go jak?; nie powie się Latimeria 
nazywa się *nią /*sobą na cześć Pani Courtney-Latimer, tylko Latimeria tak się nazywa na 
cześć Pani Courtney-Latimer, co zdaniem Matushanskiej pokazuje, że nazwy własne w takich 
konstrukcjach nie mają tego samego znaczenia, które mają nazwy własne w wystąpieniu na 
zwykłej pozycji argumentowej innego predykatu, i to tłumaczy, dlaczego zaimek anaforyczny 
gramatycznie nie dziedziczy żywotności. Fakt, że żaden zaimek, który odnosi się do 
indywiduum (w użyciu referencjalnym), nie może występować w wyrażeniu złożonym z 
czasownikiem nazywania,271 zdaniem Matushanskiej świadczy o tym, że nazwa własna 
występująca na tej pozycji nie odnosi się do indywiduum.272 Oprócz tego w językach, których 

                                                 
268  Jest to pogląd Geurtsa (1997) oraz Ory Matushanskiej (2008). 
269  Ora Matushansky podała listę takich czasowników dla języka angielskiego: anoint, appoint, baptize, brand, 
call, choose, christen, crown, declare, designate, dub, elect, make, name, nickname, nominate, proclaim, pronounce, 
style, title, vote. (Matushansky, 2008: 576) 
270  (Matushansky, 2008: 574). Przykłady w oryginale: (1) a. Call me Al. b. In the end of the 20th century the 
city was renamed St. Petersburg. c. The St. Olga of the Orthodox church was actually baptized Helen. 
271  Jest tak również w języku polskim. 
272  (Matushansky, 2008: 578): “(9) a. What/*who was Caesar nominated? b. What/*who did they christen the 
boy that Mr. Earnshaw found? (10) Latimeria is called latimeria/that/so/*it/*itself after Miss Marjorie Courtney-
Latimer. Examples (9) confirm that the proper name in the naming construction does not have the same meaning as 
the proper name in an argument position: this is why the anaphoric pronoun is not animate. The fact that no referring 
pronoun (not even inanimate anaphor like itself) can appear as xNP2xNP2 argues that xNP2xNP2 does not refer to an 
individual […].” 
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gramatyka wymaga występowania specjalnych przedimków przed nazwami własnymi 
(preproprial articles) występującymi na pozycji argumentu273, owych przedimków regularnie 
brak, gdy nazwa własna występuje po czasowniku określającym nazywanie274, co również 
stanowi argument za tym, że nazwy własne występujące po czasownikach określających 
nazywanie nie mają w takich wystąpieniach odniesienia do indywiduum (2008: 580-81).    
 Jak wydaje się, dane lingwistyczne przedstawione przez Matushanską wspierają hipotezę, 
że dźwięk bądź napis (równobrzmiący z nazwą własną) w wystąpieniach po szeroko pojętych 
czasownikach nazywania nie prezentuje syntaktycznych cech nazwy własnej.275 Matushanska 
traktuje nazwy własne w takich wystąpieniach jako dźwięki. Podobnie jest w prezentowanym 
formalizmie.276  

III.2.2d Odpowiedź na zarzut odwołania się do „deskrypcji omijających problem” (zarzut 6) 
Zadaniem teorii semantycznej jest przedstawienie wytłumaczenia, na mocy czego wyrażenia 
języka coś znaczą w świecie. Termy nazwowe w przedstawionej wersji deskrypcyjnej teorii 
odniesienia oznaczają rzeczy w świecie poprzez deskryptywny warunek, który pozwala 
jednoznacznie zidentyfikować indywiduum, poprzez to, że owo indywiduum jako jedyne spełnia 
ten warunek. Wyrażenie Człowiek nazywany [ajnštajn] nie jest deskrypcją określoną, lecz 
predykatem, pod który może podpadać wiele osób i który mówi o relacji w świecie między 
dwoma obiektami – dźwiękiem oraz indywiduum nim oznaczonym. Nie jest to relacja 
semantyczna między symbolem języka a indywiduum, tylko relacja między rzeczami. Gdy ktoś 
robi orzechówkę, rozlewa ją do butelek i na kilku z nich nakleja nalepkę Łza babuni, to relacja 
między nalepkami a butelkami jest relacją w świecie – pewne butelki zostały oznaczone 
nalepkami, a inne nie. By napis na nalepce stał się nazwą konkretnej butelki orzechówki, 
powinniśmy umieć ją zidentyfikować – oprócz napisu kojarzyć jakąś cechę, na przykład że jest 
to stojąca w rogu butelka orzechówki, ponieważ bez tego mamy jedynie nazwę ogólną, pod którą 
podpada wiele rzeczy. Oczywiście, może przypadkowo zdarzyć się, że w jakimś możliwym 
świecie do ekstensji predykatu nazywany [łza babuni] będzie należała tylko jedna butelka, ale 
jest to jedynie przypadek. 

                                                 
273  Jako przykłady takich języków Matushansky podaje zarówno języki indoeuropejskie, jak i 
nieindoeuropejskie: dialekty języków niemieckiego, islandzkiego, norweskiego, język kataloński, grecki, język 
Indian Pima oraz powołuje się na prace dotyczące języków austronezyjskich oraz maoryjskiego. O regularnym 
opuszczeniu w języku greckim przedimka przed nazwą własną, gdy nazwa występuje po czasownikach nazywania, 
pisała również Sophia Marmaridou (1989). 
274  (Matushansky, 2008: 580) Wyjątkiem są konstrukcje, w których nazwa własna jest rozbudowana, (ten) 
znany detektyw Sherlock Holmes (2008: 575).  
275  Kripke zwraca uwagę na różnicę pomiędzy użyciem nazwy a wymienianiem nazwy i jako przykład 
wymieniania podaje wystąpienie nazwy właśnie po predykacie nazywany – nazywany „Arystoteles” (Kripke, 1980: 
62, przypis 25). 
276  Pisałam w rozdziale I.3.2 o uwadze Delii Graf Fary (2011a), że wyrażenie złożone z czasownikiem 
nazywania nazywany N może zostać zinterpretowane na dwa sposoby: 1) „N” w tym wyrażeniu złożonym jest 
rozumiane jako „nazwa N”, a cała konstrukcja oznacza nosiciel nazwy N; 2) „N” w tym wyrażeniu złożonym jest 
rozumiane jako ciąg dźwięków [n], a cała konstrukcja oznacza, że zwracano się do kogoś za pomocą dźwięku [n]. 
Korzystam w pracy z tego drugiego rozumienia. 
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 Deskrypcyjna teoria odniesienia w przedstawionej wersji korzysta w istotny sposób z 
predykatu nazywany, którego ekstensją jest relacja zachodząca między przedmiotami w świecie, 
oraz korzysta z innych predykatów, by przez ich spełnianie wytłumaczyć, dlaczego term, z 
którym jest związany warunek deskryptywny, oznacza rzecz, która spełnia pewne cechy. Relacja 
(nazywany ai), na której bazuje definicja relacji oznaczania (interpretacji termu), jest relacją 
między pozajęzykowymi przedmiotami w świecie, i z tego powodu będzie ona zawsze inną 
relacją, niż relacja oznaczania zachodząca między termami a rzeczami.  
 Przy konstruowaniu formalnych odpowiedników nazw własnych zgodnie z założeniami 
bronionej wersji deskryptywizmu nie korzystałam z deskrypcji wymienionych przez Donnellana: 
obiekt, który mam na myśli, obiekt, do którego się odnoszę, gość, o którym myślę, że zrobił to-a-
to. Mimo że te deskrypcje są prawdziwe, nie są one konieczne, by móc się odnieść.  
 

III.2.2e Odpowiedź na zarzut niepożądanej wieloznaczności nazw własnych (zarzut 5) 
Deskryptywizmowi zarzuca się, że prowadzi do wieloznaczności nazw własnych. Zarzut ten 
przede wszystkim dotyczy deskrypcyjnej teorii znaczenia. Natomiast deskrypcyjnej teorii 
odniesienia dotyczy zmodyfikowana wersja tego zarzutu (Donnellan wysunął zarzut 
niepożądanej wieloznaczności przeciwko deskrypcyjnej teorii znaczenia oraz przeciwko 
wiązkowej teorii odniesienia, 1977: 341). Zbiór deskrypcji identyfikujących odniesienie, które 
osoba b wiąże z nazwą, może zmieniać się w czasie. Z tego powodu nie jest wykluczona 
sytuacja, że w jednym czasie większość deskrypcji z wiązki może wyznaczać jedną osobę, a w 
innym czasie może wyznaczać inną bądź w ogóle nie wyznaczać nikogo. Konsekwencje są 
absurdalne, ponieważ ta sama nazwa Arystoteles dla osoby b w jednym czasie może oznaczać 
Arystotelesa, a w innym czasie może oznaczać Platona.  
 W rozdziale III.1.2a przedstawiłam dowód, że termy nazwowe (formalne odpowiedniki 
nazw własnych) są sztywnymi desygnatorami w mocnym sensie – desygnują jeden i ten sam 
obiekt we wszystkich światach możliwych niezależnie od tego, czy ten obiekt istnieje w 
dziedzinie aktualnej ze względu na czas i świat ewaluacji. Dowód, że termy nazwowe nie są 
wrażliwe na zasięgi operatorów temporalnych, przebiega analogicznie (z tym że w miejscu 
definicji 2:15:S102:15:S10 użyte są odpowiednio definicje spełniania formuł z operatorami temporalnymi, 
2:15:S72:15:S7, S8S8 i S9S9). Na zarzuty dotyczące sytuacji, w której ktoś mylnie wiąże z nazwą deskrypcje 
prawdziwe o kimś innym bądź niewyznaczające nikogo, odpowiedziałam przy omawianiu 
zarzutów 2 i 3. Pozostaje jedynie podać argument za tym, że dopuszczona przez deskryptywizm 
zmiana wiedzy użytkowników w czasie (wiązanie przez użytkowników różnych deskrypcji z 
nazwą w różnym czasie) jest uzasadniona. 
 Raczej nikt nie zna wszystkich deskrypcji związanych z jakąś nazwą, lecz tylko pewną 
część, i faktem jest, że na różne sposoby odnosimy się za pomocą nazwy do tej samej osoby. 
Możemy dowiedzieć się, że z nazwą, którą znamy, jest związany zupełnie nowy nieznany nam 
wcześniej sposób identyfikowania jej odniesienia. Ta informacja może być cennym 
rozszerzeniem naszej wiedzy i może w istotny sposób zmienić nasze nastawienie do przedmiotu, 
który jest odniesieniem nazwy. Sądy identycznościowe o tej samej osobie wyrażane za pomocą 
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zdań z tą samą nazwą – NN to NN – mogą nie być jałowe informacyjnie: Wiesz, że Bartek to 
Bartek? [relacja w domyśle: twój Bartek z pracy jest tym samym Bartkiem, w którym się kocha 
Anka]. Jest to naturalna sytuacja, która, oczywiście, nie zdarza się często, ale może się zdarzyć. 
Może być tak, że dla różnych osób dostępne będą różne części zbioru deskrypcji 
identyfikujących odniesienie (różne podzbiory), w związku z czym wiedza tych osób na temat 
obiektu odniesienia nazwy będzie różna. Również dla jednej osoby może być tak, że jej wiedza 
na temat odniesienia nazwy zmienia się w czasie. Ta możliwość zmiany wiedzy jest jak 
najbardziej pożądana, ponieważ pozwala adekwatnie modelować posługiwanie się nazwami 
własnymi w języku naturalnym.  
 Także przyczynowa teoria odniesienia w wersji Devitta uznaje, że sądy identycznościowe 
wyrażone za pomocą zdania z tą samą nazwą mogą nie być jałowe informacyjnie:  
 

Rozważmy przykład sobowtórów, którzy obaj mają na imię ‘George’. Jest oczywistym, 
że zakotwiczenie tych nazw może być nieodróżnialne poza faktem, że dotyczą różnych 
obiektów. Ale usuńmy tę różnicę: istnieje jedna osoba na tyle udanie prowadząca 
podwójne życie, że wszyscy są błędnie przekonani, że są to dwie bliźniacze osoby. 
Intuicyjnie te dwa użycia ‘George’ powodujące powstanie dwu różnych sieci różnią się 
sensem w ten sam sposób, jak ‘Hesperus’ i ‘Phosphorus’. Z pewnością mogą one 
stanowić część bardzo informacyjnego sądu identycznościowego: ‘(Ten) George = 
(tamten) George’. (W tej wielce niezwykłej sytuacji sąd mający postać ‘a = a’ jest więc 
informacyjny). (Devitt, 1989: 227)277  

 
W Devitta wersji przyczynowej teorii odniesienia za różnicę w wartości poznawczej odpowiada 
różny sposób przetwarzania informacji: w przypadku różnych nazw przetwarzanie różnych ich 
egzemplarzy (tokens) wymaga otwarcia dwu różnych plików mentalnych, zaś w przypadku tej 
samej nazwy George wymagane jest prawidłowe przyporządkowanie egzemplarza nazwy do 
sieci komunikacyjnej (odpowiedniej z tych dwóch), w której powstają egzemplarze nazwy tego 
typu (Devitt, 1989: 228, 229). Przykłady z łamigłówki z Supermanem (zablokowanej substytucji 
nazw własnych w kontekstach ekstensjonalnych278) pokazują, że – jeśli przyjąć założenie, że w 
przykładach chodzi o dwie różne, ale koreferencyjne nazwy – musi być coś w treści nazw, co 
wpływa na wartość logiczną i blokuje substytucje w zdaniach typu: Nigdy nie byłam w 
Leningradzie, natomiast w Petersburgu byłam już kilka razy / Nigdy nie byłam w Petersburgu, 
natomiast w Petersburgu byłam już kilka razy. Nie jest jasne, jak różny sposób przetwarzania 
informacji mógłby pomóc wytłumaczyć różnicę w wartości logicznej takich zdań. Wydaje się, że 
dla wytłumaczenia różnicy w wartości logicznej nie wystarczy tylko „otworzyć” różne pliki 
                                                 
277  Cytat w oryginale: „Consider two look-alikes who are both named ‘George’. Clearly the groundings of 
these names may be indistinguishable aside from the fact that they involve different objects. But now remove that 
difference: there is one person leading a double life with such success that everyone wrongly thinks that there are 
two look-alikes. Intuitively, these two uses of ‘George’, generating two distinct networks, differ in sense as much as 
‘Hesperus’ and ‘Phosphorus’. Certainly they can be part of a very informative identity statement: ‘(This) George = 
(that) George’. (So in this highly abnormal situation, a statement of the form ‘a = a’ is informative.)” 
278  Tej łamigłówce poświęcony jest rozdział IV. 
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mentalne – trzeba również wykorzystać informację, która jest w nich zawarta, w jakiś 
relewantny prawdziwościowo sposób. 

III.2.2f Odpowiedź na zarzut nieadekwatności (zarzut 7) 
W przypadku pary termów nazwowych, które są formalnymi odpowiednikami nazw własnych 
takich jak Holandia i Niderlandy, nigdy nie jest tak, że denotacja tych termów jest ustalana przez 
zbiory dokładnie takich samych deskrypcji. Z definicji deskrypcje, przez które jest ustalane 
odniesienie termów nazwowych (formalnych odpowiedników nazw własnych Holandia i 
Niderlandy), będą różniły się predykatami odpowiednio nazywany [holandia] oraz nazywany 
[niderlandy], które w trywialny sposób (jako wyrażenia) są różnymi predykatami. Ponieważ w 
kontekstach intensjonalnych zasięg operatora intensjonalnego może obejmować term nazwowy 
(szerokie odczytanie operatora, de dicto), to sposób ustalania odniesienia termów nazwowych 
stanowi część przekonań. Ten sposób z założenia jest różny, co tłumaczy różnicę przekonań. 
 

III.2.2g Możliwe odwołanie się do deskrypcji referencjalnych 
W myśl przedstawionej formalnej reprezentacji deskryptywizmu odniesienie jest ustalane za 
pomocą deskrypcji atrybutywnych, które przedmiot rzeczywiście spełnia – reprezentacja ta nie 
korzysta z referencjalnych deskrypcji.  
 Powiedzieliśmy, że w przypadkach referencjalnych użyć deskrypcji dokonujemy korekty 
naszych zachowań językowych, gdy dowiadujemy się, że deskrypcja jest fałszywa o 
zamierzonym obiekcie odniesienia. Wydaje się, że również w przypadku nazw dokonujemy 
podobnej korekty i zmieniamy nazwę na inną w sytuacjach, gdy dowiadujemy się, że jakaś 
informacja na temat odniesienia nazwy była mylna. Historyjka z Gödlem pokazuje, że możemy 
łączyć z nazwą wiele fałszywych deskrypcji w przekonaniu, że są one prawdziwe o obiekcie 
odniesienia. Jeśli dowiadujemy się, że deskrypcje są mylne, to dokonujemy korekty naszych 
przekonań i przestajemy łączyć fałszywe deskrypcje z nazwą własną. Wyróżniony predykat – 
nazywany tak-a-tak – jest częścią informacji o kimś. Oczywiście, może się okazać, że będzie ona 
fałszywa. Ale wtedy dokonamy korekty takiej jak ta:  
 
– Wiesz, że jej chłopak, Marcin…– Michał. – A tak, Michał. A więc jej chłopak, Michał…  
 
Nadawca odnosi się do zamierzonego obiektu odniesienia za pomocą nazwy Marcin, ponieważ 
odniesienie jest semantycznie zagwarantowane w inny sposób – deskrypcja jej chłopak 
wyznacza semantycznie obiekt odniesienia. Ale nadawca nie odnosi się konwencjonalnie za 

pomocą nazwy własnej Marcin, ponieważ obiekt odniesienia nie jest nazywany [marbtsinmarbtsin] – 
odniesienie za pomocą tej nazwy jest w tym wypadku odniesieniem mówiącego. Dopóty 
nadawca nie dowie się, jak obiekt odniesienia jest nazywany naprawdę, może użyć jedynie 
deskrypcji jako semantycznego środka odniesienia. Zatem w przypadku nazw własnych, 
przynajmniej w niektórych przypadkach, dokonujemy jednak korekty i zmieniamy mylnie użytą 
nazwę na poprawną. 
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III.3 ARGUMENT EPISTEMICZNY 

III.3.1 Przedstawienie argumentu 

Argument epistemiczny dotyczy deskryptywizmu w obu wersjach – zarówno deskryptywizmu 
jako teorii znaczenia, jak i deskryptywizmu jako teorii ustalania odniesienia – i niektórzy 
twierdzą, że jest on z tego powodu ważniejszy, niż argument modalny (Jeshion, 2002). Teza (5) 
Kripkego brzmi: „Mówiący zna a priori stwierdzenie: ‘Jeśli X istnieje, to X ma większość 
spośród własności ''’”.279 Kripke mówi, że ta teza ma swoje odwrócenie również znane 
mówiącemu a priori: „Prawdą będzie również na gruncie tej teorii, że pewne odwrócenia tego 
stwierdzenia również a priori uchodzą dla mówiącego za prawdziwe, a mianowicie jeśli jakaś 
jedyna rzecz ma większość, we właściwie wyważonym sensie, spośród własności '', rzecz ta jest 
X.”280 W tezie (5) jest mowa o istnieniu przedmiotu, który jest odniesieniem nazwy X, w 
odwróceniu tezy (5′) chodzi o denotowanie deskrypcji !x:'!x:'. By w ogóle można było mówić, że 
teza (5′) jest odwróceniem (5), musimy założyć, że w obu tezach powinno chodzić albo o 
istnienie przedmiotu, który jest odniesieniem deskrypcji i nazwy, albo o denotowanie deskrypcji 
i nazwy.281  

                                                 
279  (Kripke, 1980 [w:] 2001: 100). Słowo „zdanie” z tłumaczenia B. Chwedeńczuka zamieniłam na 
„stwierdzenie” (statement w oryginale, Kripke, 1980: 71). 
280  (Kripke, 1980 [w:] 2001: 104). Słowo „zdanie” z tłumaczenia B. Chwedeńczuka zamieniłam na 
„stwierdzenie” (statement w oryginale, Kripke, 1980: 73). 
281  Zazwyczaj przy streszczeniu tego argumentu mowa jest o modelach ze stałą dziedziną, w których nie ma 
różnicy między desygnowaniem termu a istnieniem desygnatu termu. Ponieważ w formalizmie, którego używamy, 
są zmienne dziedziny i występuje różnica między desygnowaniem termu a aktualnym istnieniem desygnatu (term 
może desygnować, mimo że przedmiot, który jest jego odniesieniem, nie istnieje w aktualnej dziedzinie), musimy tę 
kwestię uściślić. Dla deskryptywistów łatwiej jest obronić się przed argumentem epistemicznym, którego tezy (5) i 
(5′) mówią o istnieniu denotatów deskrypcji i nazw. Deskryptywista mógłby powiedzieć: „Twierdzimy, że 
deskrypcją identyfikującą odniesienie nazwy Gagarin jest deskrypcja pierwszy kosmonauta (albo że Gagarin znaczy 
to samo, co pierwszy kosmonauta). Ponieważ nie istnieje teraz Gagarin-pierwszy kosmonauta, to fałszem jest, że 
ktoś wie, że on istnieje.” By nie trywializować epistemicznego argumentu Kripkego, rozważymy ten argument w 
sformułowaniu mówiącym o wiedzy o desygnowaniu. (Porównaj Fitting & Mendelsohn, 1998: 230, 236: „We used 
the phrase „the first President of the United States” as an example of a term that designates, though the object 
designated does not now exist […]; „The expression “George Washington” designates, but fails to designate an 
existent. It designates an object that exists in an earlier temporal world.”) 
 Fitting i Mendelsohn zaproponowali predykat „desygnuje” zapisywać jako ¸x:(x = x)¸x:(x = x) (1998: 233, def. 
11.2.1). Zwróćmy uwagę, że „desygnuje” jest predykatem należącym do języka, a nie do metajęzyka. Niech s będzie 
dowolnym termem. Formuła ¸x:(x = x)(s)¸x:(x = x)(s) nie jest spełniona jedynie w przypadku, gdy term s nie denotuje. Tezy 
(5) i (5′) mają następującą formalną postać:  

(5) b wie a priori: 
h¡
¸x:(x = x)(n)

¢
!

¡
¸x:(¸z:(x = z)(!y:'))(n)

¢ih¡
¸x:(x = x)(n)

¢
!

¡
¸x:(¸z:(x = z)(!y:'))(n)
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(5′) b wie a priori: 
h¡
¸x:(x = x)(!y:')

¢
!

¡
¸x:(¸z:(x = z)(!y:'))(n)

¢ih¡
¸x:(x = x)(!y:')

¢
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¸x:(¸z:(x = z)(!y:'))(n)

¢i
. 

 Denotatami termów nn, !x:'!x:' są jakieś elementy dziedziny modelu i elementy te mogą nie istnieć w 
dziedzinie aktualnej ze względu na parametry ewaluacji formuły. Na potrzeby argumentu epistemicznego 
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 Rozważymy odczytanie, w którym jest mowa o denotowaniu deskrypcji i nazwy. Niech n 
będzie dowolną nazwą, !y:'!y:' dowolną deskrypcją ustalającą odniesienie n, a b będzie dowolnym 
podmiotem. Przy takim odczytaniu tezy (5) i (5′) brzmią: 
 
(5) b wie a priori: [Jeśli n istnieje, to n jako jedyny jest ''] 

(5′) b wie a priori: [Jeśli !y:'!y:' istnieje, to !y:' = n!y:' = n]  

 Zapis tez (5) i (5′) w sposób, w którym operator wiedzy ma najszerszy zasięg, wymaga 
komentarza. Twierdzenie Kripkego, że są jakieś prawdy przygodne, które możemy znać a priori, 
wywołało dyskusję (tym bardziej że zdarzają się rzeczywiste przykłady nazywania przez 
stypulację, Kuba Rozpruwacz). Donnellan (1977) zwrócił uwagę, że takie prawdy nie są 
prawdami de re i że nie ma żadnej przygodnej prawdy dotyczącej jakiejkolwiek rzeczy, którą 
moglibyśmy poznać a priori na sposób de re, dokonując aktu językowej stypulacji. Donnellan 
argumentował, że w przypadku ustalania nazwy poprzez stypulację nasza wiedza aprioryczna 
jest metalingwistyczna i dotyczy zdań – wiemy a priori, że za pomocą jakiegoś zdania są 
wyrażane prawdziwe sądy, ale możemy nie wiedzieć, jakie (1977: 18).282 Donnellan 
zaproponował test, za pomocą którego można sprawdzić, czy zdanie z nazwą orzekające o 
czyjejś wiedzy mówi o wiedzy de re dotyczącej przedmiotu, który jest odniesieniem nazwy. Jeśli 
w takich zdaniach o czyjejś wiedzy nazwę da się zamienić na koreferencyjną bądź na zaimek, 
który jest w tym kontekście koreferencyjny z nazwą, to mamy do czynienia ze zdaniami o 
wiedzy de re (1977: 22).283 Test ten jest testem ogólnym i dotyczy jakichkolwiek zdań o postaci 
n jest ''. Intuicyjnie w przypadkach nadawania nazwy przez stypulację w zdaniach o postaci n 
jest '' nazwy n nie da się zamienić na koreferencyjny zaimek. Z uwagi na negatywne wyniki 
testu Donnellana tezy (5) i (5′) zostały zapisane w taki sposób, by i deskrypcja, i nazwa znalazły 
się w zasięgu operatora wiedzy (wiedza de dicto). 

 Jak argument epistemiczny działa? Rozważmy najpierw deskrypcyjną teorię znaczenia, 
która jest zdefiniowana przez dwie tezy: 

                                                                                                                                                             
kripkowskie wyrażenia „denotuje”, „istnieje” będziemy oddawali za pomocą jednego wyrażenia „istnieje” („Jeśli 
pierwszy kosmonauta istnieje...”), lecz rozumieć go będziemy jako denotowanie i formalnie reprezentować go 
będziemy jako ¸x:(x = x)¸x:(x = x). 
282  W podobny sposób argumentował Laurence BonJour (1998: 13) przeciwko twierdzeniu Kripkego, że 
możemy znać a priori przygodne sądy (przykład z ustalaniem odniesienia nazwy 1 metr przy pomocy długości 
konkretnego pręta). Również podobnie argumentował Scott Soames (2005), że w przypadku zdania dthat[®] = ®dthat[®] = ® 
nie może chodzić o aprioryczną wiedzę de re – nie możemy wiedzieć a priori o przedmiocie, który jest 
odniesieniem  dthat[®]dthat[®], że jest on ®® (2005: 52-3). 
283  Przydatność testu Donnellana podważyła Robin Jeshion (2001). Jej zdaniem w przypadku nadawania 
nazwy przez stypulację (Kuba Rozpruwacz, Neptun) mamy do czynienia z aprioryczną wiedzą de re. Ten pogląd 
Jeshion przesądza później sposób, w który streszcza ona argument epistemiczny Kripkego. Właśnie z powodu 
poglądu, że chodzi o aprioryczną wiedzę de re, przedstawia ona zapis epistemicznego argumentu dla deskrypcyjnej 
teorii odniesienia jako „S może wiedzieć a priori, że jeśli ®® istnieje, to ®® jest ''”, gdzie ®® jest odniesieniem nazwy 
N, a '' jest cechą, którą kompetentny użytkownik języka S łączy z deskryptywnym warunkiem bycie jedynym F 
(Jeshion, 2002: 326). 
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deskryptywizm jako teoria znaczenia 

Z1. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww  jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie 
warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej ustalającej odniesienie 
nazwy w świecie ww. 
 

Z2. Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję (-e) określoną, 
która ustala odniesienie nazwy w świecie ww. 

 

Niech (5[ ]) oznacza zdanie w kwadratowych nawiasach z (5), a (5′[ ]) zdanie z (5′). By nie 
trywializować argumentu, zakładamy, że użytkownik zna nazwę własną n. Oznacza to (na mocy 
Z2), że zna deskrypcję określoną !y:'!y:'. Deskrypcja ta jest znaczeniem nazwy n i z tego powodu 
możemy w zdaniach (5[ ]) i (5′[ ]) zamienić nazwę na deskrypcję. Zdania uzyskane z (5[ ]) i  
(5′[ ]) są analitycznie prawdziwe. Tym samym jeśli tylko b zna nazwę w możliwym świecie ww, 
to nie może nie wiedzieć w owym możliwym świecie, że (5[ ]) i (5′[ ]). Wiedza b jest a priori, 
otrzymana jedynie na mocy znaczenia. Zatem z tezy Z2 deskryptywizmu wynikają tezy (5) i (5′) 
(Kripke, 1980: 73). 
 Zilustrujmy to wynikanie na przykładzie nazw deskryptywnych, które są synonimiczne z 
deskrypcjami. Nazwa Juliusz jest synonimiczna z deskrypcją faktyczny wynalazca suwaka. Znać 
tę nazwę, to znać deskrypcję. Czy jest możliwa sytuacja, w której moglibyśmy nie wiedzieć, że 
[Jeśli Juliusz istnieje, to jest on faktycznym wynalazcą suwaka]? Ponieważ nazwa jest 
synonimiczna z deskrypcją, to zdanie w kwadratowych nawiasach znaczy to samo co zdanie 
[Jeśli wynalazca suwaka istnieje, to jest on faktycznym wynalazcą suwaka]. To zdanie jest 
prawdziwe (analitycznie) i wiemy, że jest ono prawdziwe, jedynie na mocy znajomości 
znaczenia nazwy. 
 Rozważmy teraz, jak tezy (5) i (5′) wynikają z deskrypcyjnej teorii odniesienia. Jest ona 
zdefiniowana przez dwie tezy: 
 
deskryptywizm jako teoria odniesienia 

O1. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww jest semantycznie ustalane poprzez spełnianie 
warunku deskryptywnego jakiejś (jakichś) deskrypcji określonej ustalającej odniesienie 
nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤. 

 
O2. Użytkownik zna nazwę własną wtedy i tylko wtedy, gdy zna deskrypcję (-e) określoną, 

która ustala odniesienie nazwy w wyróżnionym świecie w¤w¤. 
 
Deskrypcja ustalająca odniesienie !y:'!y:' jest przygodna, i zdania (5[ ]) i (5′[ ]) są prawdziwe w 
świecie w

¤w¤, natomiast w innym świecie mogą być fałszywe. Z tego powodu deskrypcyjnej teorii 
odniesienia nie dotyczą wszystkie argumenty z możliwej niewiedzy: gdyby Gödel nie był 
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autorem dowodu niezupełności arytmetyki, to moglibyśmy nie wiedzieć, że jest. Wiedza, o 
której mowa w deskrypcyjnej teorii odniesienia, dotyczy wyłącznie naszego świata. Zobaczmy, 
jak tezy (5) i (5′) wynikają z deskrypcyjnej teorii odniesienia.  
 Znów, by nie trywializować argumentu, zakładamy, że użytkownik b zna nazwę  
własną n. Oznacza to (na mocy O2), że b zna deskrypcję !y:'!y:'. Deskrypcja ta jest deskrypcją 
ustalającą odniesienie i nie musi być znaczeniem nazwy n. Z tego powodu w zdaniach (5[ ]) i 
(5′[ ]) nie da się zamienić nazwy na tę deskrypcję. Jeśli b zna deskrypcję, to wie, że przedmiot, 
który ona denotuje w wyróżnionym świecie w¤w¤, jest odniesieniem nazwy.  
 Zilustrujmy to wynikanie na przykładzie pochodzącym od Kripkego (1980: 79, przypis 
33). Leverrier był przekonany, że jest jakaś planeta, która powoduje zakłócenie orbity Uranu, i 
zdecydował się nazwać ją „Neptun”: ‘Niech planeta, która zakłóca orbitę Uranu, zwie się 
„Neptun”’. Czy w sytuacji nadawania nazwy Leverrier mógłby nie wiedzieć, że [Jeśli Neptun 
istnieje, to zakłóca orbitę Uranu]? – Byłoby tak jedynie w sytuacji, gdy to zdanie byłoby 
fałszywe (więc przekonanie Levierriera byłoby fałszywe i nie stanowiłoby wiedzy). Zdanie to 
ma postać implikacji, która jest fałszywa, gdy Neptun istnieje, ale nie jest planetą albo nie 
zakłóca orbity Uranu. Ale przecież to niemożliwe, bo w pewnym sensie Levierrier sam ustalił, że 
tym, do czego odnosi się nazwa Neptun, jest planeta, która zakłóca orbitę Uranu! Zdania (5[ ]) i 
(5′[ ]) są dla Leverriera prawdziwe a priori, wyrażające prawdę przygodną, ponieważ Leverrier, 
mimo wiedzy, że (5[ ]) i (5′[ ]), może być jednocześnie przekonany, że gdyby lata temu Neptun 
zostałby strącony ze swojej orbity przez kometę, to nie powodowałby zakłócenia orbity Uranu. 
 
 Zanim rozważymy, w jakiej formie argument epistemiczny będzie stosował się do teorii 
deskrypcyjnych uwzględniających czas, ważnym jest zrozumienie, w jaki sposób Kripke 
argumentował, że jednak nie mamy wiedzy a priori. Tezy (5) i (5′) wynikają z tez Z2 i O2 obu 
wersji deskryptywizmu, w których sformułowaniu jest określenie wtedy i tylko wtedy. Zatem do 
obalenia (5) i (5′) wystarczyło pokazać, że można znać nazwę mimo braku znajomości 
jakichkolwiek deskrypcji (argument z ignorancji) oraz mimo posiadania wyłącznie fałszywych 
deskrypcji.  

III.3.2 Odpowiedź na argument epistemiczny 

Powiedzieliśmy we Wstępie, że broniona teoria deskrypcyjna dopuszcza jako deskrypcje 
ustalające odniesienie deskrypcje z wyrażeniami okazjonalnymi. Deskrypcje takie wymagają 
uzupełnienia przez element kontekstu, którym jest na przykład moment czasu bądź miejsce. By 
użytkownik mógł znać taką deskrypcję, musi mieć znajomość elementów kontekstu (na przykład 
momentu czasu bądź miejsca). Gdyby w tezie O2OP była wymagana znajomość deskrypcji 
ustalającej odniesienie, to tylko ci nieliczni użytkownicy, którzy mogli współdzielić moment 
czasu z osobą, która ustaliła odniesienie przy pomocy deskrypcji z wyrażeniem okazjonalnym, 
mogliby znać nazwę. Z tego powodu zamiast wymogu znajomości deskrypcji ustalającej 
odniesienie w sformułowaniu tezy O2OP jest jedynie wymóg znajomości deskrypcji, która 
wyznacza ten sam obiekt, co deskrypcja ustalająca odniesienie.  



III.3 Argument epistemiczny 
 

171 
 

 Ponieważ deskrypcyjna teoria odniesienia jest ogólną teorią semantyczną, musi 
przewidzieć sytuację, w której komuś mogą być znane wyłącznie deskrypcje z wyrażeniami 
okazjonalnymi teraz, obecny. Załóżmy, że ta teoria wymagałaby, by w dowolnym momencie, 
gdy ktoś zna nazwę, znał również (w tym momencie) deskrypcję wyznaczającą ten sam obiekt, 
co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. Momenty czasowe zmieniają się nieustannie i 
przedmiot w różnych momentach czasowych może posiadać różne cechy. By hybrydyczne 
złożenie cecha + czas wyznaczało wciąż to samo indywiduum, musimy dopuścić możliwość 
zmiany cechy. W konsekwencji, by ktoś znał nazwę w dowolnym momencie, musiałby wiedzieć, 
jakie cechy posiada przedmiot, który jest jej odniesieniem, w owym momencie. Ten wymóg 
wiedzy wydaje się mocny i nierealny do spełnienia przez zwykłych użytkowników, dlatego 
został osłabiony: by znać nazwę w dowolnym momencie tt, wystarczy znać w jakimś momencie 
(w t

0t0) deskrypcję, która wyznacza ten sam obiekt, co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. 
W taki sposób, by utrzymać deskryptywizm jako zdroworozsądkowy pogląd, wymóg wiedzy 
został osłabiony na dwa sposoby: 1) zamiast wymogu znajomości deskrypcji ustalającej 
odniesienie wprowadzamy wymóg znajomości deskrypcji, która wyznacza ten sam przedmiot, co 
deskrypcja ustalająca odniesienie, oraz 2) zamiast wymogu znajomości tej ostatniej deskrypcji w 
każdym momencie czasowym wprowadzamy wymóg jej znajomości jedynie w jakimś czasie. 
Deskrypcyjna teoria odniesienia broniona w pracy jest sformułowana jako dwie tezy: 
 
O1OP. Odniesienie nazwy własnej w świecie ww i czasie tt jest semantycznie ustalane 
 poprzez spełnianie warunku deskryptywnego jakiejś deskrypcji określonej ɿx:'x:'

 ustalającej odniesienie nazwy w pewnym wyróżnionym świecie w¤w¤ oraz czasie tt. 
 
O2OP. Użytkownik zna nazwę własną w czasie tt wtedy i tylko wtedy, gdy zna w jakimś czasie t0t0 

 dowolną deskrypcję ɿx:Ãx:Ã, która w wyróżnionym świecie w¤w¤ wyznacza ten sam obiekt, co 
 deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. 
 
Tezy (5) i (5′) po dodaniu parametru czasu mają następującą postać: 
 
(5)t b wie a priori w tt: [Jeśli n istnieje, to n jako jedyny jest ''] 

(5′)t b wie a priori w tt: [Jeśli !y:'!y:' istnieje, to !y:' = n!y:' = n] 
 
Ponieważ czas tt, gdy ktoś zna nazwę, może być różny od t0t0 (czasu, gdy zna deskrypcję), to 
broniona teoria dopuszcza, by ktoś mógł zapomnieć deskrypcję, którą kiedyś znał, a mimo to 
mógł nadal posługiwać się nazwą. Gdyby Leverrier w dwadzieścia lat po chrzcie Neptuna 
zapomniał, z jakiego powodu nazwał „Neptunem” planetę Neptun, to nadal mógłby używać 
nazwy Neptun i odnosić się do Neptuna. My, którzy uczymy się nazwy Neptun, na mocy tezy 
O2OP w ogóle nie musimy znać deskrypcji, za pomocą której Leverrier ustalił odniesienie nazwy 
(by znać nazwę Neptun, możemy znać inną deskrypcję, na przykład planeta nazywana 
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„Neptun”, o której mówi teraz nauczyciel). Zatem nie dla wszystkich momentów czasu tt 
różnych od t0t0 jest tak, że (5)t i (5′)t wynikają z O2OP. 
 Załóżmy, że my, którzy nauczyliśmy się nazwy Neptun, dowiadujemy się w jakimś 
czasie tt, że Neptun jest planetą, która zakłóca ruchy innych planet (zaczyna być nam znana w 
czasie tt deskrypcja ustalająca odniesienie). Jesteśmy prawdziwie przekonani, że (5[ ]) i (5′[ ]). 
Na gruncie deskrypcyjnej teorii odniesienia mamy wiedzę, że (5[ ]) i (5′[ ]). Czy nasza wiedza 
jest wiedzą a priori? Zdania (5[ ]) i (5′[ ]) nie są analityczne, ponieważ deskrypcja ustalająca 
odniesienie nie stanowi znaczenia nazwy. Od chwili, w której deskrypcja jest nam znana, te 
zdania mogą brzmieć dla nas trywialnie, ponieważ nie wnoszą żadnej nowej informacji. Tym 
niemniej zdania (5[ ]) i (5′[ ]), mimo że zawierają deskrypcję ustalającą odniesienie, nie są nam 
znane a priori, ponieważ dowiedzieliśmy się o prawdziwości (5[ ]) i (5′[ ]) nie poprzez 
stypulację. Jedynie w przypadku ustalania odniesienia nazwy (5[ ]) i (5′[ ]) będą nam znane a 
priori, ponieważ w tym przypadku jest ustalane, do czego odnosi się nazwa (stypulacja), lecz 
przeciwko takiemu przypadkowi nie jest skierowany argument epistemiczny (Kripke, 1980: 78).  
 Odpowiadając na argument semantyczny (rozdział III.2.2), powiedzieliśmy, że dwoma 
momentami, w których ten, kto zna nazwę, musi znać deskrypcje ustalające odniesienie, jest 
moment chrztu oraz moment uczenia się nazwy. Niech t = t0t = t0 oraz momentem t0t0 będzie właśnie 
moment chrztu albo uczenia się nazwy. Powiedzieliśmy, że w momencie chrztu musi być 
spełniony warunek jedyności: musi być tak, że obiekt, któremu przyporządkowuje się dźwięk ai, 
spełnia dodatkowe cechy, które stanowią deskrypcję jednoznacznie identyfikującą przedmiot w 
momencie chrztu. Są to cechy, które ktoś, kto przyporządkowuje przedmiotowi dźwięk, zna. 
Mogą one być nabywane relacyjnie przez doświadczenie percepcyjne (nazywam cię, jedyną 
osobę, na którą teraz patrzę, [ιan]) albo przez stypulację (niech planeta, która zakłóca orbitę 
Uranu, zwie się [neptun]). W obu przypadkach zdania (5[ ]) i (5′[ ]) będą znane a priori, 
ponieważ zachodzi przypadek ustalania odniesienia: „Jeśli nazwa Jan odnosi się do 
kogokolwiek, to ta osoba jest tą jedyną, na którą teraz patrzę i którą nazywam [ιan]”, „Jeśli 
nazwa Neptun odnosi się do czegokolwiek, to owo coś jest planetą, która zakłóca orbitę Uranu 
oraz którą nazywam [neptun]”.  
 Jak argumentowaliśmy przy odpowiedzi na argument semantyczny, w przypadku uczenia 
się nazw warunek jedyności również powinien być spełniony, ponieważ w przeciwnym wypadku 
nie uczymy się nazwy własnej, lecz nazwy ogólnej. Można rozszerzyć argument epistemiczny i 
rozważyć jego wersję, w której w zdaniach (5[ ]) i (5′[ ]) zamiast deskrypcji ustalającej 
odniesienie będzie występowała deskrypcja identyfikująca, ta, przy pomocy której b uczy się 
nazwy. W takich przypadkach w momencie uczenia się nazwy zdania (5[ ]) i (5′[ ]) będą znane b 
a priori, ponieważ uczenie niejako polega na definiowaniu dla siebie, do czego nazwa się 
odnosi: „Jeśli nazwa Jan odnosi się do kogokolwiek, to ten ktoś jako jedyny jest tą osobą, o 
której teraz mowa i która jest nazywana [ιan]”. 
 
 Podsumowując: w bronionej wersji deskryptywnej teorii odniesienia tezy (5)t i (5′)t 
wynikają z O1OP i O2OP jedynie w momentach chrztu. Przeciwko takiej sytuacji argument 
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epistemiczny nie jest skierowany. Jeśli rozszerzyć argument epistemiczny i rozważyć przypadki 
osób innych niż osoba dokonująca chrztu, to tezy (5)t i (5′)t będą wynikały z O1OP i O2OP jedynie 
w momentach uczenia się nazwy. Lecz konsekwencja ta nie wydaje się kontrowersyjna. 

III.4 PODSUMOWANIE: CZY ZALETY DESKRYPTYWIZMU SĄ ZACHOWANE? 

Po odpowiedzi na zarzuty Kripkego stawiane teoriom deskrypcyjnym, czas podsumować, jaka 
wersja deskryptywizmu była broniona i czy ma ona zalety deskryptywizmu, o których 
wspominaliśmy we Wstępie. 
 Deskryptywizm, którego bronię, jest zdefiniowany przez dwie tezy: 1) semantycznym 
odniesieniem nazwy z uwagi na dowolny czas i świat jest przedmiot, który jest denotatem jakiejś 
deskrypcji ustalającej odniesienie w pewnym wyróżnionym świecie; 2) by znać nazwę w 
dowolnym czasie, użytkownik musi w jakimś czasie znać deskrypcję, która ze względu na 
wyróżniony świat denotuje ten sam przedmiot, co deskrypcja ustalająca odniesienie nazwy. 
Rezygnacja z wymogu znajomości tej deskrypcji, która semantycznie ustala odniesienie, czyni 
deskryptywizm, którego bronię, odmianą deskryptywizmu nieklasycznego. Od innych wersji 
nieklasycznego deskryptywizmu różni go twierdzenie, że semantyczne kryterium ustalania 
odniesienia nazwy (teza 1) oraz wiedza mówiących (teza 2) są deskryptywne. 
 Powiedzieliśmy we Wstępie, że przyczyną popularności deskryptywizmu jako poglądu 
filozoficznego na semantykę nazw własnych jest jego duża moc tłumaczeniowa. Zobaczmy, czy 
broniony deskryptywizm ową moc posiada. 
 Teza O1OP, która jest tożsama z tezą O1 klasycznej deskrypcyjnej teorii odniesienia, 
pozwala wytłumaczyć, dlaczego nazwy odnoszą się do przedmiotów w świecie. Nazwa odnosi 
się do przedmiotu w świecie, ponieważ jest tak, że obiekt (odniesienie semantyczne nazwy) 
spełnia deskryptywny warunek, semantycznie związany z nazwą (warunek deskrypcji ustalającej 
odniesienie). Nazwa odnosi się do przedmiotu, ponieważ było tak, że ktoś kiedyś wyróżnił ów 
przedmiot i przyporządkował mu dźwięk, którego używamy jako nazwy. 
 Klasyczny deskryptywizm pozwalał wytłumaczyć, skąd użytkownicy wiedzą, co jest 
odniesieniem nazwy. Jeśli weźmiemy pod uwagę czas oraz możliwą zmianę wiedzy w czasie, to 
odpowiemy na to pytanie, twierdząc, że ktoś może znać nazwę w jakimś czasie, ale może nie 
wiedzieć, do kogo ona się odnosi, ponieważ nie pamięta żadnych deskrypcji identyfikujących. 
Mimo tej niewiedzy ów ktoś może odnieść się za pomocą nazwy do jej odniesienia 
semantycznego. Niemniej jednak był taki czas (co najmniej moment uczenia się bądź nadawania 
nazwy), w którym ów ktoś znał deskrypcję identyfikującą odniesienie nazwy. Skoro tak, to w 
tym czasie wiedza tego kogoś, co jest odniesieniem nazwy, sprowadza się do wiedzy, że 
odniesieniem nazwy jest ten, kto spełnia warunek deskryptywny. 
 Na pytanie, jaka treść jest wyrażona za pomocą zdań identycznościowych z różnymi 
koreferencyjnymi nazwami własnymi (postaci a = ba = b), broniony deskryptywizm odpowiada 
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następująco: deskrypcje identyfikujące odniesienie dwóch różnych koreferencyjnych nazw są z 
definicji różne (różnią się predykatem nazywany ai), a zatem jest tak, że jedna i ta sama rzecz 
może być zidentyfikowana na dwa różne sposoby, co może być rozszerzeniem naszej wiedzy 
oraz może wpływać na nasze zachowania. Możliwość różnej identyfikacji tej samej rzeczy 
tłumaczy również, dlaczego nazwy własne mogą nie być zamienialne salva veritate w 
kontekstach intensjonalnych – nie są zamienialne, ponieważ czyjeś nastawienie sądzeniowe 
może dotyczyć przedmiotu zidentyfikowanego w taki a nie inny sposób. 
 W przypadku nazw pustych, takich jak Pegaz, jest tak, że można je nadać wyłącznie 
przez stypulację (zwykłe nadawanie przez ostensję jest wykluczone), w związku z czym 
nadający nazwę rozumie, że jej denotatem jest ten, kto spełnia deskryptywny warunek 
(skrzydlaty koń). Skuteczne szerzenie takiej nazwy w społeczności komunikacyjnej wymaga 
podania tego warunku bądź innego (koń Bellerofonta; istota zrodzona z krwi Meduzy, gdy 
Perseusz odciął jej głowę), w związku z czym zazwyczaj kojarzymy z nazwami pustymi jakiś 
warunek deskryptywny i używamy nazwy jako skrótu tego warunku deskryptywnego. Uznajemy 
wobec tego zdania typu Pegaz nie istnieje za prawdziwe, ponieważ orzekają zgodnie z prawdą, 
że nie ma nikogo, kto spełnia deskryptywny warunek kojarzony z nazwą. 
 Pozostaje jedynie podać wytłumaczenie, w jaki sposób zachowane jest tłumaczenie 
pomyłek w użyciu nazw podawane przez teorie deskrypcyjne (pomyłka powstaje na skutek 
błędnego przekonania, że przedmiot w kontekście spełnia warunek deskryptywny związany z 
nazwą).284 Powiedzieliśmy we Wstępie, że wśród konwencjonalnych użyć nazw są takie 
szczególne użycia, kiedy nazwy używa się jako konwencjonalnego środka z zamiarem 
odniesienia się do przedmiotu, który jest obecny w kontekście. Są to sytuacje szczególne, w 
których użytkownik języka, by posłużyć się nazwą, powinien znać jakieś deskrypcje związane z 
nazwą, aktualnie prawdziwe o obiekcie odniesienia nazwy, który jest obecny w kontekście.285 
                                                 
284  Podanie takiego wytłumaczenia wykracza poza ramy obrony deskrypcyjnej teorii odniesienia, ponieważ, 
jak już mówiliśmy we Wstępie, są to szczególne przypadki użyć, które nie dotyczą warunków prawdziwości, lecz 
raczej warunków posługiwania się nazwą jako konwencjonalnym środkiem odniesienia. Z tego powodu 
wytłumaczenie takie zostanie jedynie naszkicowane.  
285  Psychologowie kognitywni (Valentine, Brennen, & Bredart, 1996: 37) twierdzą, że dotychczas nie 
zarejestrowano żadnego eksperymentalnie potwierdzonego przypadku, w którym osoba byłaby w stanie użyć nazwy 
indywiduum w celu odniesienia się do tego indywiduum obecnego w kontekście bez identyfikacji owego 
indywiduum, które polega na przypomnieniu sobie informacji na temat indywiduum. Psychologowie rozróżniają 
trzy stadia identyfikacji indywiduów (eksperymenty, o których mowa, dotyczyły wyłącznie identyfikacji ludzi, 
Young, Hay & Ellis, 1985): 1) indywiduum zostaje rozpoznane (wydaje się znajomym), ale nie zostaje 
zidentyfikowane – osoba nie jest w stanie podać żadnych informacji na temat indywiduum; 2) indywiduum zostaje 
rozpoznane i zidentyfikowane (osoba przypomina sobie informacje identyfikujące na temat indywiduum), ale nie 
jest nazwane (osoba nie jest w stanie podać imienia indywiduum); 3) pełna identyfikacja wraz z podaniem imienia 
(osoba jest w stanie podać identyfikujące informacje oraz imię indywiduum). Na każdym etapie proces identyfikacji 
może się załamać i fakt, że na ostatnim etapie może wystąpić niepowodzenie, świadczy zdaniem psychologów o 
tym, że dostęp do imienia indywiduum jest uzyskiwany wyłącznie poprzez informacje na temat tej osoby. Porównaj 
(Valentine, Brennen & Bredart, 1996: 36-7, 49): “Finally, there were, of course, instances where a face was 
recognised and identified but where the person’s name was temporarily irretrievable. Whether the retrieval of the 
name was felt to be imminent or not, the existence of this error type argues in favour of an access of the name only 
after access to the semantics of the person involved. This conclusion is even stronger given that no subject ever 
reported recalling the name of a person without knowing who it was; that is, the case where a face is seen and the 
subject says, ‘Ah, that’s Boris Becker…but how do I know him?’ […] Name retrieval is dependent on retrieval of 
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Kripke, mówiąc o rozróżnieniu pomiędzy odniesieniem semantycznym a odniesieniem 
mówiącego (1977), podał przykład takiego szczególnego użycia nazwy, w którym mówiący ma 
błędne przekonanie, że używa nazwy konwencjonalnie. Ktoś widzi z oddali jakiegoś mężczyznę, 
którego bierze za Jonesa, i pyta współrozmówcę: „Co robi Jones? – Grabi liście”. Mężczyzna 
grabiący liście jest nie Jonesem, a Smithem. Mimo że odniesieniem semantycznym nazwy 
własnej Jones jest Jones, a nie Smith, nadawca za pomocą nazwy własnej Jones w tej sytuacji 
komunikacyjnej odniósł się do Smitha i zdaniem Kripkego odniesienie mówiącego do Smitha 
jest możliwe dlatego, że mówiący ma fałszywe przekonania o Smicie, że spełnia on warunki 
bycia odniesieniem semantycznym nazwy Jones (1977: 263).286 Tym, co odpowiada za 
semantyczne wyznaczenie odniesienia przez nazwę własną, jest w teorii Kripkego łańcuch 
komunikacyjny. Moim zamiarem nie jest krytyka przyczynowej teorii nazw własnych i 
tłumaczenia w ramach tej teorii, w jaki sposób ktoś może być przekonany, że człowiek grabiący 
liście jest właśnie tą osobą, z którą łączy go łańcuch przyczynowy, co pozwala mu (w jego 
przekonaniu) konwencjonalnie użyć nazwy Jones.287 Moim zamiarem jest naszkicowanie 
alternatywnego wytłumaczenia w ramach teorii deskrypcyjnej, w jaki sposób można mieć takie 
przekonanie.  
 Powiedzieliśmy we Wstępie, że klasyczne rozumienie, co stanowi mechanizm 
odniesienia wyrażeń odnoszących się oraz na czym polegają kompetencje językowe 
użytkowników, znalazło swój wyraz w tezie Evansa dotyczącej wyrażeń odnoszących się: z 
wyrażeniami odnoszącymi się związana jest cecha, którą obiekt musi posiadać, by wyrażenie 
odnoszące się mogło zostać konwencjonalnie użyte w kontekście na oznaczenie tego przedmiotu. 
Taką cechę Evans nazwał „cechą referencjalną, którą wyrażenie konwencjonalnie posiada w 
kontekście.”288 A więc, z jednej strony, referencjalna cecha to taka, którą obiekt spełnia w 
kontekście oraz, z drugiej strony, taka, która jest semantycznie związana z wyrażeniem 
odnoszącym się. Kluczową ideą deskrypcyjnej teorii odniesienia, która bazuje na klasycznym 
rozumieniu mechanizmu odniesienia, jest twierdzenie, że cechami referencjalnymi są te 
deskrypcje, które odniesienie nazwy rzeczywiście spełnia oraz które są powiązane z deskrypcją 

                                                                                                                                                             
some identity-specific semantic information. Evidence for this serial dependence is found in diary studies, learning 
studies, mental chronometry and in neuropsychological case studies.” 
286  (Kripke, 1977: 263-4): „Suppose a speaker takes it that a certain object a fulfills the conditions for being 
the semantic referent of a designator, “dd”. Then, wishing to say something about a, he uses “dd ” to speak about a; 
say, he says “Á(d)Á(d).” Również (Kripke, 1980: 25, przypis 3): „Then the speaker may refer to something other than the 
semantic referent if he has appropriate false beliefs. I think this is what happens in the naming (Smith-Jones) cases 
and also in the Donnellan ‘champagne’ case; the one requires no theory that names are ambiguous, and the other 
requires no modification of Russell’s theory of descriptions.” 
287  W sformułowaniu tezy O2K nie ma wymogu żadnej wiedzy, lecz mowa jest o byciu ogniwem w łańcuchu 
komunikacyjnym, w związku z czym jest możliwe na gruncie tej teorii, że ktoś w dowolnej sytuacji potrafi użyć 
nazwy konwencjonalnie mimo braku jakiejkolwiek wiedzy o przedmiocie będącym jej semantycznym odniesieniem, 
co kłóci się z obserwacjami psychologów. Patrz przypis 285. 
288  (Evans, 1982: 311): „The conventions governing referring expressions are such that, as uttered in a context 
of utterance, they are associated with a property which an object must satisfy if it is to be the referent of the fully 
conventional use of that expression in that context; I call such a property 'the referential feature which the expression 
conventionally has in that context'.” Evans używa zamiennie pojęć „wyrażenia odnoszące się” (referring expresions) 
oraz „wyrażenia jednostkowe” (singular terms), patrz (1982: 1, przypis 1). 
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ustalającą odniesienie nazwy poprzez relację denotowania tego samego obiektu. Znajomość 
takiej deskrypcji jest koniecznym i wystarczającym warunkiem znajomości nazwy. Rozważmy, 
w jaki sposób na gruncie przedstawionej deskrypcyjnej teorii cechy referencjalne są 
wykorzystywane przez użytkowników, by konwencjonalnie używać nazwy w celu odnoszenia 
się do przedmiotu obecnego w kontekście. Przedmiot, który jest semantycznym odniesieniem 
nazwy, może jako jedyny w kontekście posiadać jakąś cechę '', która jest aktualnie prawdziwa o 
nim i która stanowi część składową deskrypcji związanej z nazwą własną n. By użyć nazwy n z 
intencją odniesienia się do jej denotatu obecnego w kontekście, użytkownik, który jest obecny w 
kontekście i uświadamia sobie cechę '', musi dokonać przejścia od cechy '' do takiej cechy, 
której częściami są cecha '' oraz predykat nazywania (nazywany ai). Użytkownik, będąc 
świadomym cechy '', którą przedmiot posiada w kontekście, musi przypomnieć sobie cechę, 
która gwarantuje znajomość nazwy własnej, !x:('(x) ^ Ni(x))!x:('(x) ^ Ni(x)). Takie przejście od cechy '', 
którą przedmiot spełnia w kontekście, do cechy, która jest związana z nazwą, uważam za 
mechanizm, który na gruncie deskryptywizmu pozwala użyć nazwy konwencjonalnie w celu 
odniesienia się do przedmiotu obecnego w kontekście i który jest praktykowany przez 
użytkowników języka. Predykat nazywany ai stanowi informację, która jest intersubiektywna i 
komunikowalna, lecz sama w sobie nie jest wystarczająca ani do skutecznego odniesienia się do 
indywiduum, które jest semantycznym odniesieniem nazwy, ani do ustalenia, który z 
przedmiotów w kontekście jest taki, że można konwencjonalnie użyć nazwy własnej, by odnieść 
się do niego. Oprócz predykatu nazywania do odniesienia się potrzebne są inne deskryptywne 
cechy. Gdy te cechy są znane zarówno nadawcy jak i odbiorcy oraz znajomość tych cech jest dla 
nich nawzajem oczywista, to cechy te mogą być świadomie wykorzystywane w komunikacji 
jako te, którymi należy posłużyć się w celu ustalenia, który z przedmiotów w kontekście jest 
semantycznym odniesieniem użytej nazwy.289 Rozważmy przykład pomyłki w użyciu nazwy 
powstały na skutek błędnego przekonania, że przedmiot w kontekście spełnia warunek 
deskryptywny związany z nazwą. Rozważmy wariant historyjki z Jonesem wykluczający 
możliwość bycia ostensywnie zaznajomionym z nim. Załóżmy, że było tak, że nadawca nie zna 
Jonesa osobiście i wie o nim jedynie, że jest to ochroniarz uniwersyteckiego budynku. Zdarzyło 
się tak, że Jones zachorował i poprosił przyjaciela o zastąpienie go na dyżurze. Dał mu kurtkę 
ochroniarza i powiedział, że jak będzie mu się nudziło, może poodgarniać liście. Nadawca widzi 
w oddali człowieka w kurtce ochroniarza, jest błędnie przekonany o nim, że jest ochroniarzem, a 
ponieważ wie, że ochroniarzem budynku jest Jones, to jest przekonany o człowieku, którego 
widzi, że jest właśnie Jonesem grabiącym liście i dlatego używa – konwencjonalnie w jego 
przekonaniu – nazwy Jones.  
 Rozważmy inną historyjkę. Oglądamy mecz piłki nożnej komentowany ze studia w 
Warszawie (komentator ma ten sam obrazek, co widz). Hiszpania gra z Brazylią, kamera ma 

                                                 
289  Inne wyrażenia jednostkowe posiadają cechy referencjalne, które (w odróżnieniu od nazw) stanowią ich 
znaczenie językowe i które przedmiot musi spełnić, by być odniesieniem tego wyrażenia. Na przykład z niektórymi 
wyrażeniami czysto okazjonalnymi (pure indexicals), takimi jak ja, tutaj, teraz, łączone są cechy stanowiące ich 
znaczenie językowe. Sam fakt użycia tych wyrażeń sprawia, że obiekty w kontekście zaczynają posiadać owe cechy. 
Porównaj (Recanati, 1993: 185-6). 
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szerokie ujęcie pokazujące całe boisko i małe biegające figurki piłkarzy (tak że nie widać 
twarzy). Komentator mówi: Denerwuje się Casillas. Zakłada przy tym, że mówi do tych, którzy 
wiedzą, kim jest Casillas, oraz że ta wiedza – że jest to bramkarz reprezentacji Hiszpanii (która 
w tej połowie meczu gra na prawej części boiska) – pomoże im odnaleźć na ekranie spośród 
dwudziestu dwóch zawodników właśnie tę małą figurkę, która jako jedyna zajmuje miejsce w 
prawej bramce i która jest Casillasem. 
 Powyższe przykłady pokazują, że niektóre informacje deskryptywne związane z nazwami 
są wykorzystywane do ustalenia, który z przedmiotów w kontekście je spełnia, co pozwala w 
efekcie konwencjonalnie użyć nazwy własnej, by odnieść się do niego. Co więcej, 
wykorzystywanie informacji deskryptywnych jest również konwencjonalne – oczekuje się od 
odbiorcy, że nimi się posłuży (przykład z bramkarzem).290 Właśnie posługiwanie się 
deskrypcjami, by użyć nazwy, neguje przyczynowa teoria odniesienia.  
 
 Powiedzieliśmy we Wstępie, że jednym z powodów, by wrócić do deskryptywizmu, jest 
możliwość wykorzystania tezy O1 – deskryptywizm jest być może jedyną teorią, która 
semantycznie łączy z nazwą deskryptywną informację, która ma być spełniona przez przedmiot, 
który jest odniesieniem nazwy. W następnej części zamierzam pokazać, jak można wykorzystać 
do rozwiązania łamigłówek deskrypcje identyfikujące. Część takich deskrypcji jest znana 
użytkownikom na mocy tezy O2OP. Pokażę na przykładzie Łamigłówki z Supermanem, w jaki 
sposób mogą one wpływać na warunki prawdziwości zdań z nazwami własnymi. 

                                                 
290  By sprawdzić, czy wykorzystywanie deskryptywnych informacji związanych z nazwami do odnalezienia w 
kontekście semantycznego referenta nazwy jest konwencjonalne, znów zastosujemy definicję Lewisa. Przykłady 
pokazują, że posługiwanie się deskrypcjami przez członków społeczności językowej w powtarzającej się sytuacji 
komunikacyjnej jest regularne, jest przedmiotem wspólnej wiedzy oraz jest nawzajem oczekiwane. Jest intuicyjnym, 
że w sytuacji, gdy użytkownikom byłyby znane inne informacje deskryptywne związane z nazwą, wszyscy 
woleliby, by wszyscy (a nie ktoś jeden) używali owych informacji w celu odnalezienia w kontekście semantycznego 
referenta nazwy. 
 Ta konwencjonalność posługiwania się deskryptywnymi informacjami związanymi z nazwą własną w celu 
odnalezienia semantycznego referenta obecnego w kontekście i w konsekwencji użycia nazwy, by do niego się 
odnieść, nie oznacza, że nazwa musi być użyta w takich sytuacjach. Oznacza ona jedynie, że istnieje wspólna 
wiedza oraz oczekiwania wśród członków społeczności językowej, że jeśli ktoś posługuje się nazwą z zamiarem 
odniesienia się do kogoś obecnego w kontekście, to można się spodziewać (i właśnie to gwarantuje 
konwencjonalność użycia), że w kontekście znajduje się przedmiot, który można zidentyfikować jako odniesienie 
semantyczne nazwy. Na taką wspólną wiedzę wśród członków społeczności językowej dotyczącą 
konwencjonalnych użyć wyrażeń zwrócił uwagę Stephen Schiffer (1972: 155): „In other cases, however, what it is 
crucial to know is not that one will do X in a certain sort of situation, but only that if one does X, then such-and-such 
will be the case. Thus, for communication to be possible it is not necessary that it be known what people will utter; 
what is essential is that it be known that if someone utters x (in such-and-such circumstances), then he will mean 
such-and-such. […] It is this distinction which allows for the possibility of x being a conventional means for 
communicating that p […] without there being a convention to utter x only when (or when) one means that p […].” 
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ROZDZIAŁ IV: ZASTOSOWANIE 

FORMALNEJ REPREZENTACJI NAZW 

WŁASNYCH DO ROZWIĄZANIA 

ŁAMIGŁÓWKI Z SUPERMANEM   

 
A logical theory may be tested by its capacity for dealing 
with puzzles, and it is a wholesome plan, in thinking about 
logic, to stock the mind with as many puzzles as possible, 
since these serve much the same purpose as is served by 
experiments in physical science. 

   Bertrand Russell On Denoting 
 

IV.1 ŁAMIGŁÓWKA Z SUPERMANEM 

IV.1.1 Istota Łamigłówki 

Jennifer Saul (1997a, 2007) zwróciła uwagę na interesujące zjawisko, a mianowicie na przypadki 
braku substytucji koreferencyjnych nazw własnych w kontekstach ekstensjonalnych. 
Porównajmy: 
 
(1a) Clark Kent wszedł do budki telefonicznej i za chwilę wyszedł z niej Superman. 
(1b) Clark Kent wszedł do budki telefonicznej i za chwilę z niej wyszedł (Clark Kent). 
  
(2a) Superman ma większe powodzenie u kobiet, niż Clark Kent. 
(2b) Clark Kent ma większe powodzenie u kobiet, niż Superman. 
 
(3a) Nigdy nie byłam w Leningradzie, natomiast w Petersburgu byłam już kilka razy. 
(3b) Nigdy nie byłam w Leningradzie, natomiast w Leningradzie byłam już kilka razy. 
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Intuicje dotyczące tych zdań są mieszane: wielu racjonalnych użytkowników języka, 
świadomych faktu, że nazwy są koreferencyjne,291 ma intuicje, że powyższe zdania różnią się 
wartością logiczną, natomiast również wielu uważa, że zdania te mają tę samą wartość logiczną. 
Jeśli w przypadku ostatnich nie musimy nic robić (dla takich osób łamigłówka nie powstaje), to 
wyjaśnienie, dlaczego wielu użytkowników języka uważa, że powyższe pary zdań jednak różnią 
się wartością logiczną, staje się naprawdę karkołomne.292 Zasadniczo można wyróżnić dwie linie 
odpowiedzi:  

− powyższe pary zdań różnią się wartością logiczną, ponieważ wyrażają różne sądy 
(rozwiązania semantyczne); 

− powyższe pary zdań nie różnią się wartością logiczną i semantycznie wyrażają ten sam 
sąd, natomiast intuicje dotyczące różnicy w wartości logicznej należy wytłumaczyć 
pragmatycznie (rozwiązania pragmatyczne). 

 
Załóżmy, że decydujemy się na semantyczną linię odpowiedzi. Musimy wytłumaczyć, co 
sprawia, że powyższe pary zdań wyrażają różne sądy. Mamy kilka możliwych strategii 
odpowiedzi: 
 

− Rozwiązania ontologiczne. Sądy są różne, ponieważ nazwy własne nie są koreferencyjne, 
czyli odniesieniem nazw są różne obiekty, takie jak zestawy momentów czasowych (Pitt, 
2001), pojęcia indywiduowe (Jespersen, 2006, 2008; Duži, Jespersen & Materna, 2010); 
bądź nazwy własne mogą być niekoreferencyjne i w zależności od kontekstu mogą 
odnosić się do innych obiektów, na przykład aspektów (Moore, 1999a); 
 

− Rozwiązanie epistemiczne. Nazwy własne są koreferencyjne, natomiast mówimy tak, 
jakbyśmy mówili z perspektywy osób, które tego nie wiedzą i dla których nazwy nie są 
koreferencyjne (Zimmermann, 2005); 
 

− Nazwa jako składnik sądu. Nazwy własne są koreferencyjne, natomiast w strukturze 
zdania znajduje się składnik, którego odniesieniem jest sama nazwa własna jako 
wyrażenie. W wyniku substytucji zmienia się relewantna prawdziwościowo wartość tego 
składnika (wartością będzie inne wyrażenie), a zatem zmienia się sąd. Taki składnik 

                                                 
291  Tacy użytkownicy nazywani są „oświeconymi” w odróżnieniu od „nieoświeconych”, którzy nie wiedzą, że 
nazwy są koreferencyjne. Po raz pierwszy określenie to wprowadził Moore (1999a). 
292  Może powstać pytanie: dlaczego w ogóle powinniśmy zająć się takimi użyciami? – Zadaniem każdej 
dobrej teorii semantycznej dla języka naturalnego jest podanie warunków prawdziwości adekwatnych do intuicji 
prawdziwościowych użytkowników języka, w związku z czym teoria nie może dyskryminować niczyich intuicji. 
Zasada ta nosi miano „rycerskiej zasady semantyki” (Semantic Dignity). W sprawie sformułowania tej zasady patrz 
(Predelli, 2004: 108). 
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może być ukryty (ukryta partykuła logoforyczna, Forbes293), bądź sama nazwa własna 
może pełnić taką rolę (Corazza, 2010); 
 

− Kontekstualnie zmienione kryteria oceny prawdziwości wypowiedzi. Nazwy własne są 
koreferencyjne, natomiast w zależności od kontekstu zmieniają się kryteria oceny, czy 
odniesienie nazwy należy do ekstensji predykatu (Predelli, 2004). 

 
 Załóżmy, że decydujemy się na pragmatyczną linię odpowiedzi. Musimy wytłumaczyć, 
jaka obojętna prawdziwościowo treść zmienia się w wyniku substytucji nazw własnych i nie 
wpływa na wartość zdań, lecz na intuicje użytkowników języka dotyczące wartości logicznej. 
Taką treścią może być implikatura związana ze zdaniem z nazwą (Barber, 2000) bądź coś innego 
(Braun & Saul, 2002).294 
 
 W pierwszej części rozdziału omówię po kolei poszczególne rozwiązania i wskażę na ich 
problematyczne konsekwencje, natomiast w drugiej części rozdziału przedstawię własne 
rozwiązanie.  

IV.1.2 Linia semantyczna 

IV.1.2a Rozwiązania ontologiczne 
David Pitt (2001) zaproponował następujące rozwiązanie łamigłówki z Supermanem. 
Substytucja nazw własnych w zdaniach prostych może nie zachodzić, ponieważ nazwy własne 
nie są koreferencyjne. Jest tak dlatego, że ich odniesieniem są różne obiekty – różne zestawy 
                                                 
293  (Forbes, 1997), (Forbes, 1999), (Forbes, 2005). Stanowisko Forbesa uważane jest za bardzo podobne do 
stanowiska Moore’a (zazwyczaj te stanowiska są łączone): (Braun & Saul, 2002), (Saul, 2007). Pokażemy, że 
rozwiązanie Forbesa jest zasadniczo inne niż zaproponowane przez Moore’a. 
294  Na przykład obojętny prawdziwościowo sposób ujęcia, który wchodzi w skład sądu pseudo-jednostkowego 
zaproponowanego przez Recanatiego (1993), (Recanati & Crimmins, 1995). Ponieważ Recanati nie zajmował się 
łamigłówką z Supermanem, nie przedstawimy możliwości rozwiązania łamigłówki korzystającej z sądów pseudo-
jednostkowych, jedynie zaznaczymy, że można próbować rozwiązać łamigłówkę przy pomocy takich sądów. 
Rozwiązanie polegałoby na tym, że w wyniku substytucji nazw własnych zostałby wyrażony inny sąd pseudo-
jednostkowy, w którego skład wchodzi inny sposób ujęcia (stąd intuicyjna blokada substytucji), natomiast wartość 
logiczna tego sądu wciąż byłaby ta sama, ponieważ sposób ujęcia, który jest składnikiem sądu pseudo-
jednostkowego, jest prawdziwościowo obojętny, (Recanati, 1993: 39-40). Zaliczamy ten możliwy sposób 
rozwiązania do strategii pragmatycznej z powodu twierdzenia, że mimo wyrażenia różnych pseudo-jednostkowych 
sądów zdania z koreferencyjnymi nazwami wyrażają ten sam sąd jednostkowy, a tylko tego sądu dotyczą warunki 
prawdziwości. W konsekwencji będzie ono narażone na zarzut wymierzony przeciwko linii pragmatycznej w ogóle. 
Obecnie Recanati (2012) utrzymuje, że w zdaniach Łamigłówki „sposób prezentacji” związany z nazwą jest 
implikowany, lecz stanowi część warunków prawdziwości, ponieważ ta implikowana treść pokrywa się (overlap) z 
relewantną prawdziwościowo treścią uzyskaną podczas pragmatycznego procesu swobodnego wzbogacenia (free 
enrichment) treści wypowiedzi (2012: 203 oraz przypis 5). Po pierwsze nie jest jasne, dlaczego należy odwoływać 
się do mechanizmu implikatury, skoro w wyniku innego procesu pragmatycznego uzyskiwana jest dodatkowa treść 
związana z nazwami, która jest relewantna prawdziwościowo. Po drugie nie jest jasne, czym dokładnie jest owa 
treść (i od czego w konsekwencji zależą warunki prawdziwości zdań Łamigłówki), skoro wzbogacenie jest z 
założenia procesem pragmatycznym, który nie daje jednoznacznego uzupełnienia (w odróżnieniu od procesu 
jednoznacznego uzupełnienia wyrażonego sądu w wyniku „nasycenia” (saturation) elementu formy logicznej, na 
przykład przyporządkowania wartości ukrytej zmiennej ze względu na kontekst). 
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przekrojów czasowych.295 Rozważmy przykład z Supermanem i Clarkiem Kentem. Ta osoba ma 
skomplikowaną osobowość, która składa się z różnych postaci. Przez postać Pitt rozumie 
wykreowany portret behawioralny (sposób zachowania łącznie ze stylem ubioru), który 
indywiduum odgrywa jak rolę (2001: 535-6). Kiedy osoba wciela się w wykreowaną postać, to 
zaczyna być swoim alter ego, natomiast gdy jest sama sobą, to jest swoim primum ego. Na 
przykład Samuel Clemens to primum ego, a Mark Twain to alter ego tej samej osoby. Być alter 
ego to być wcielonym w wykreowaną postać, czyli posiadać charakterystyczne cechy związane z 
postacią (sposób zachowywania się, ubiór). Różne osoby mogą wcielać się w tę samą 
wykreowaną postać: na przykład Don Diego de la Vega przez długi czas wcielał się w 
wykreowaną postać Zorro do momentu, aż się zestarzał i „przekazał” tę postać (czyli 
opowiedział o charakterystycznych cechach tej postaci, by było jasne, w jaki sposób należy ją 
odgrywać) Alejandrowi Muriecie, który od chwili odgrywania „przekazanej” postaci zaczął 
posiadać alter ego nazywane „Zorro” (2001: 539).  
 Natychmiast powstaje obawa, że jeśli wykreowana postać to nic innego, jak tylko szereg 
charakterystycznych cech, to znaczeniem nazwy własnej nazywającej ową postać jest po prostu 
wiązka deskrypcji. Ale tak być nie musi: Pitt zaznacza, że znaczeniem nazwy dla alter ego jest 
wciąż samo indywiduum wcielone w rolę pewnej wykreowanej postaci, natomiast deskrypcje 
nazywające charakterystyczne cechy są deskrypcjami ustalającymi odniesienie, które przedmiot 
musi koniecznie spełniać, by być alter ego, czyli by być przedmiotem odgrywającym postać, 
której charakterystyczne cechy są związane z nazwą własną.296 Cechy charakterystyczne postaci 
służą do ustalenia odniesienia nazwy dla alter ego – ustalenia, kto te cechy posiada w momencie 
odgrywania roli postaci. Podsumowując: odniesieniem nazwy dla alter ego jest osoba 
posiadająca charakterystyczne cechy postaci (osoba egzemplifikująca postać); jeśli osoba tych 
cech nie posiada, to nie może być odniesieniem nazwy dla alter ego. Ontologicznie odniesieniem 
nazwy dla alter ego jest fuzja czasowych przekrojów (fusion of time-slices) indywiduum takich, 
że indywiduum spełnia charakterystyczne cechy postaci w tych przekrojach.297 Pitt przytacza 
ilustrujący przykład: wyobraźmy sobie ulepionego ze śniegu bałwana o imieniu Fred. Słoneczko 
przygrzewa i Fred się roztopił. Powstała duża kałuża wody, którą nazwijmy Cal. Cal i Fred 
składają się z tego samego zestawu molekuł; tym niemniej, Cal nie jest Fredem, ponieważ kałuża 
wody nie jest śnieżnym bałwanem. Nazwy Cal i Fred nie są koreferencyjne i w konsekwencji 
zdanie identycznościowe Fred to Cal jest fałszywe. Jest to bardzo ważna konsekwencja 

                                                 
295  Pitt miał swojego prekursora: Hector-Neri Castañeda (1985) utrzymywał pogląd, że nazwy własne same w 
sobie nie mają odniesienia –mają one odniesienie dopiero w użyciu (1985: 97) i ich odniesieniem są nie indywidua, 
lecz przekroje indywiduów (an individual slice of a massive chunk in the world, 1985: 98). 
296  (Pitt, 2001: 541): „On this counterfactual story, the properties expressed by the reference-fixing 
descriptions would nonetheless be necessary properties of Hesperus and Phosphorus: nothing could be Hesperus that 
was not Venus-appearing-in-the-evening; and nothing could be Phosphorus that was not Venus-appearing-in-the-
morning […] So, in the case of an alter-ego name, there are particular discriminating properties an object must have 
in order to be its bearer, though these properties are not part of the sense of the name.” 
297  (Pitt, 2001: 545). Odpowiednio primum ego będzie cały „robak” czasoprzestrzenny, natomiast różne alter 
ego będą jego właściwymi częściami (2001: 546). Ma to wpływ na wartość logiczną: wszystko, co jest prawdziwe o 
alter ego, jest prawdziwe również o primum ego, natomiast nie w drugą stronę. 
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charakterystyczna dla podejścia ontologicznego w jakiejkolwiek postaci:298 ponieważ nazwy 
własne nie są koreferencyjne, zdania identycznościowe z tymi nazwami są zawsze fałszywe.  
 Ta konsekwencja wydaje się trudna do pogodzenia z potocznymi intuicjami. Pitt 
proponuje tłumaczyć te intuicje w następujący sposób. Zdania identycznościowe nie mówią o 
identyczności, tylko o odgrywaniu roli przez kogoś (Cathy Rigby to Piotruś Pan oznacza Cathy 
Rigby odgrywa rolę Piotrusia Pana), bądź że ten ktoś jest dobry w odgrywaniu tej roli (Cathy 
Rigby to Piotruś Pan! – Cathy Rigby jest świetna w odgrywaniu roli Piotrusia Pana), bądź są 
użyte jako hiperbola (Clapton to Bóg). A zatem zdanie identycznościowe Superman to Clark 
Kent oznacza Osoba, której alter ego jest Superman, jest tą samą osobą, której alter ego jest 
Clark Kent. W tym przypadku mówimy o przybyszu z innej planety (którym jest Kal El, primum 
ego), że odgrywa dwie różne postacie, Supermana i Clarka Kenta, a zatem jest to zdanie 
prawdziwe. Natomiast zdanie Dr Jekyll to Pan Hyde jest zdaniem fałszywym, ponieważ nazwy 
odnoszą się do dwóch różnych osobowości przejawiających się w tym samym ciele, z których 
żadna nie jest primum ego (2001: 544).  
 

Zarzuty 
Załóżmy, że odniesieniem nazw dla alter ego mają być fuzje czasowych przekrojów (takich, w 
których osoba spełnia cechy charakterystyczne dla postaci, którą odgrywa w tym czasie). Jest 
oczywiste, że w różnych możliwych światach osoba może spełniać charakterystyczne cechy w 
innych czasowych przekrojach bądź w innej ilości czasowych przekrojów (na przykład w 
pewnym możliwym świecie Kal El wystąpił jako Superman tylko raz). W konsekwencji nazwy 
dla alter ego nie będą sztywnymi desygnatorami, ponieważ w zależności od możliwego świata 
ich odniesieniem będą różne fuzje czasowych przekrojów. Z tego powodu taka wizja nazw 
własnych narażona jest na modalny argument Kripkego.299 Intuicyjnie zdanie Superman mógłby 
nie być superbohaterem jest prawdziwe, dlatego że może istnieć możliwy świat, w którym osoba 
(denotat nazwy w naszym świecie) nie jest superbohaterem. Natomiast zdanie Superman mógłby 
nie być Supermanem intuicyjnie jest fałszywe, ponieważ nie jest możliwa taka sytuacja, w której 
pewna osoba nie jest sobą. Natomiast z teorii Pitta wynikają zupełnie inne warunki prawdziwości 
tych zdań. Zgodnie z nią zdanie Superman mógłby nie być superbohaterem musi być fałszywe, 
ponieważ cecha „bycia superbohaterem” jest cechą charakterystyczną i denotat nazwy musi ją 
posiadać w każdym możliwym świecie, w którym nazwa dla alter ego desygnuje. Natomiast 
zdanie Superman mógłby nie być Supermanem może być prawdziwe, ponieważ dla jego 
prawdziwości wystarczy, że odniesieniem nazwy w różnych światach możliwych będą różne 
fuzje przekrojów czasoprzestrzennych. A zatem, tak jak pisał Kripke, w Pitta wizji nazw 
własnych konieczność jest utożsamiona z apriorycznością, ponieważ nazwy dla alter-ego 
nazywają obiekty spełniające charakterystyczne cechy i te cechy (znane a priori) są używane, by 
odnaleźć obiekt w innych możliwych światach. Oprócz tego, ponieważ desygnaty nazw mogą 
                                                 
298  Na przykład będzie to również konsekwencja stanowiska Moore’a (nazwy własne w pewnych kontekstach 
odnoszą się do aspektów – bytów innych niż indywidua). 
299  (Kripke, 1980: 48-49). Oryginalne przykłady Kripkego dotyczą Nixona: Nixon mógłby nie być prezydentem 
USA w 1970 roku oraz Nixon mógłby nie być Nixonem. 
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być różne z uwagi na możliwe światy, charakterystyczne cechy pełnią rolę kryterium 
transświatowej identyfikacji i na skutek tego cała wizja możliwych światów zaczyna być wizją 
lewisowską, z czego Pitt zdaje sobie sprawę.300 
 Jednak głównym zarzutem wysuniętym w stosunku do rozwiązania Pitta jest zarzut 
postulowania nieadekwatnych warunków prawdziwości dla zdań z nazwami własnymi (Predelli, 
2004: 110; Saul, 2007: 33-4). Pitt wymaga, by denotaty różnych nazw dla alter ego były różnymi 
fuzjami czasowych przekrojów, i mówi, że w związku z tym takie obiekty nigdy nie mogą 
znajdować się w tym samym miejscu i tym samym czasie (2001: 547, 549). Rozważmy 
następujące zdania: 
 
Rozmawiając przez telefon z Supermanem, Lois patrzyła przez szybę na Clarka Kenta (Moore, 
1999a: 101); 

Clark wczoraj przez cały dzień latał po mieście bez czapki i ratował ludzi, mógł się przeziębić; 

Clark ubrał swoją maskę i uratował uczonego-noblistę przywiązanego zeszłej nocy do wagonu 
tramwajowego (Saul, 2007: 68); 

Clark potrafi latać.  

Intuicyjnie zdania te mogą być prawdziwe, natomiast w myśl rozwiązania Pitta one zawsze 
powinny być fałszywe. Również zgodnie z tym rozwiązaniem następujące zdanie może być 
prawdziwe, chociaż intuicyjnie wydaje się to niemożliwym: 
 
Clark Kent wszedł do budki telefonicznej i nigdy z niej nie wyszedł – zamiast niego wyszedł 
Superman (Saul, 2007: 51). 
 
 Ponadto twierdzenie Pitta, że jeśli ta sama postać może być odgrywana przez różne osoby 
(przykład z Zorro301), to odniesieniem nazwy Zorro jest fuzja czasowych przekrojów różnych 
osób,302 wydaje się bardzo nieintuicyjne. W sytuacji, gdy Don Diego „przekazał” postać Zorro 
Muriecie, raczej powiedzielibyśmy, że było dwóch różnych bohaterów o imieniu Zorro, a nie 
jeden i ten sam bohater egzemplifikowany przez różne osoby. 
 

                                                 
300  Pitt pisze wprost o tej konsekwencji (2001: 551-2, przypis 36) i zaznacza, że niemniej jednak nazwy dla 
alter ego będą bezpośrednio odnoszącymi się pseudo-sztywnymi desygnatorami. Nie jest jasne, w jaki sposób 
nazwy dla alter ego odnoszą się bezpośrednio, skoro Pitt wymaga, by przedmiot koniecznie spełniał 
charakterystyczne cechy postaci związane z nazwą dla alter ego. 
301  Pitt ma na myśli hollywoodzki film Maska Zorro, w którym było dwóch Zorro – starszy Don Diego i jego 
sukcesor Alejandro Murieta. 
302  (Pitt, 2001: 548): „So we should take alter-ego names to name fusions of persona-instantiating time-slices 
of possibly more than one person. The alter ego is then extended to include time-slices of its successive primum 
egos.” 
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IV.I.2b Rozwiązanie ontologiczne: odmiana kontekstualna 
Joseph Moore uznał, że konsekwencja stanowiska Forbesa (o którym będzie mowa za chwilę), 
że w zdaniach prostych nie zachodzi substytucja koreferencyjnych nazw własnych, jest bardzo 
nieintuicyjna. Musiał w związku z tym wytłumaczyć, dlaczego intuicyjnie w niektórych 
sytuacjach substytucja zachodzi, a w niektórych nie i dlaczego brak substytucji wpływa na 
wartość logiczną. Przyjął, że decydującą rolę odgrywa kontekst: w niektórych kontekstach 
nazwy są koreferencyjne, a więc substytucja w takich kontekstach zachodzi. Natomiast w innych 
kontekstach celem konwersacji jest odnoszenie się nie do osoby, lecz do jej poszczególnych 
aspektów,303 i w takich kontekstach substytucja nie zachodzi, ponieważ nazwy nie są 
koreferencyjne (1999a: 93). Użycie w zdaniu dwóch różnych nazw, o których wie się, że są 
koreferencyjne, jest użyciem nacechowanym.304 By przestrzegać maksymy relewancji, 
uczestnicy konwersacji muszą założyć, że w zdaniu Clark Kent wszedł do budki telefonicznej, a 
za chwilę wyszedł z niej Superman nie chodzi o tę samą osobę, tylko o różne aspekty tej samej 
osoby. Przez aspekty Moore rozumie części świata, które mogą mieć cechy podobne do cech 
posiadanych przez indywidua (mogą wchodzić i wychodzić z budki, mieć powodzenie u kobiet 
itd.).305 Są to „[…] prymitywne, nieredukowalne i poniekąd niedookreślone byty.”306 Aspekty, o 
które chodzi w kontekście, egzemplifikują cechy kojarzone z nazwą przez uczestników 
konwersacji,307 ale istnienie aspektów nie zależy od tego, czy uczestnicy komunikacji o nich 
mówią (1999a: 104). Według Moore’a (1999a: 94, 95) zdania 
 
(1a)(1a) Clark Kent wszedł do budki telefonicznej i za chwilę wyszedł z niej Superman 

(2a)(2a) Superman ma większe powodzenie u kobiet, niż Clark Kent 
 
powinny zostać zinterpretowane jako:  
 
(1a)0(1a)0 Clarka / Supermana Clark-owy aspekt wszedł do budki telefonicznej, a za chwilę  
 wyszedł z niej jego Superman-owy aspekt 

(2a)0(2a)0 Clarka / Supermana Superman-owy aspekt ma większe powodzenie u kobiet niż Clarka-
 Supermana Clark-owy aspekt.  

                                                 
303  Moore mówi, że w takich przypadkach mamy do czynienia z synekdochicznym użyciem nazwy własnej – 
odnosimy się nie do indywiduum (odniesienia semantycznego nazwy własnej), lecz do części (aspektu) indywiduum 
(Moore, 1999a: 95). 
304  (Moore, 1999a: 94): „The pointed use of distinct names that are presupposed to be co-referential […]”. 
305 (Moore, 1999a: 102): „They are, rather, parts of the world that can have many of the same properties – 
walking, romantic success, and so on – as individuals. Aspects might have certain essential temporal properties […]. 
But they cannot be identified with (collections of) an individual’s temporal stages […].” 
306  (Moore, 1999a: 103). Cytat w oryginale: „Aspects are, I think, primitive, irreducible, and, as I shall suggest 
shortly, somewhat indeterminate entities.” 
307  Z pewnymi ograniczeniami: aspekt nie może egzemplifikować sprzecznych cech oraz może 
egzemplifikować jedynie cechy właściwego typu (na przykład w przypadku ludzi będą to cechy właściwe dla ludzi, 
Moore, 1999a: 103). 
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Ze zdania (1a)0(1a)0 analitycznie wynika (1a)(1a)  – jeżeli do budki wszedł aspekt indywiduum, to i samo 
indywiduum też weszło; natomiast z (2a)0(2a)0 nie wynika (2a)(2a), dlatego że dopuszczamy, by jeden 
aspekt miał powodzenie u kobiet, podczas gdy drugi aspekt powodzenia nie miał (1999a: 95). 
Zdaniem Moore’a w kontekstach, w których celem konwersacyjnym uczestników jest 
odnoszenie się do aspektów osoby, prymarnym odniesieniem nazwy własnej jest aspekt 
indywiduum, natomiast sekundarnym odniesieniem jest samo indywiduum. W zależności od 
kontekstu prymarnym odniesieniem nazwy może być tak aspekt, który jest prawie kompletnym 
profilem osoby (szeroki aspekt), jak i aspekt egzemplifikujący pojedynczą cechę (wąski 
aspekt).308 Sekundarne odniesienie pozwala rozróżnić aspekty między sobą, na przykład 
odróżnić aspekty Clarka / Supermana od aspektów Bruce’a / Batmana.  

Zarzuty  
Rozwiązanie to ma mocne ontologiczne założenie, a mianowicie postuluje istnienie bardziej 
podstawowych niż indywidua bytów (szerokie i wąskie aspekty), które nie mają samodzielnego 
istnienia. Konsekwencją twierdzenia, że prymarnym odniesieniem nazw własnych są aspekty, a 
nie indywidua, jest, jak wydaje się, utracenie przez nazwy własne statusu sztywnych 
desygnatorów. Jest tak dlatego, że aspekty mają egzemplifikować cechy indywiduów, a cechy 
takie mogą być różne w zależności od możliwego świata.  
 Jennifer Saul (1999, 2000) zwróciła uwagę, że teoria semantyczna, która dopuszcza, że w 
pewnych kontekstach zamierzonym odniesieniem nazwy są aspekty indywiduów, a nie same 
indywidua, ma nieintuicyjne konsekwencje. Rozważmy następującą historyjkę. Załóżmy, że Bill 
Clinton używał różnych imion dla różnych aspektów Moniki Lewinsky: jako stażystkę w Białym 
Domu nazywał ją „Moniką Lewinsky”, natomiast jako partnerkę seksualną nazywał ją 
„Moniczką”. Pytany w sądzie o charakter relacji z Moniką Lewinsky Clinton odpowiada: Nie 
miałem relacji seksualnych z tą kobietą, Panią Lewinsky. Zgodnie z teorią aspektów Clinton nie 
kłamie, ponieważ miał zamiar odnieść się do aspektów Moniki Lewinsky oraz, zgodnie z 
prawdą, miał relacje seksualne nie z nimi, lecz z innymi aspektami, które są prymarnym 
odniesieniem nazwy Moniczka.309 Ten sam zarzut Saul wysunęła również przeciwko analizie 
Forbesa (o której będzie mowa poniżej), zgodnie z którą wypowiedź Clintona oznacza: Nie 
miałem relacji seksualnych z tą kobietą, Panią Lewinsky, ujętą w tak oznaczony sposób. Zgodnie 
z rozwiązaniem Forbesa Clinton również mówi prawdę, ponieważ nie miał relacji seksualnych z 
tą kobietą w momentach, gdy można było ją ująć w sposób oznaczony „Monika Lewinsky”. Ale, 
jak zaznacza Saul, jest to bardzo zła konsekwencja dla obu teorii. Clinton rzeczywiście miał 
relacje seksualne ze stażystką; mamy intuicje, że jego wypowiedź jest w związku z tym 
nieprawdziwa. A zatem rozwiązania Moore’a i Forbesa pozwalające Clintonowi mówić prawdę 
są bardzo podejrzane. 

                                                 
308  (Moore, 1999a: 103): „Indeed, the same name might pick out a thick aspect in one context and a thin one in 
another.”  
309  Moore odpowiedział, że nie uważa, że jest to zła konsekwencja: jego zdaniem, w kontekście, w którym 
celem uczestników konwersacji jest odniesienie do aspektów osoby, a nie do samej osoby, Clinton rzeczywiście nie 
kłamie (Moore 2000: 252). Intuicje, o których mówi Saul, biorą się z tego, że zmieniamy kontekst. 
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IV.I.2c Nazwa jako składnik sądu 
Graeme Forbes (1997, 1999, 2005, 2006) zaproponował tłumaczenie braku substytucji zmianą 
odniesienia ukrytej logoforycznej partykuły. Żeby wytłumaczyć, czym jest logoforyczna 
partykuła, rozważmy następujący przykład zdania z taką partykułą podany przez Quine’a (1961: 
139): Giorgione był tak nazywany z powodu swojego wzrostu. Jednym z klasycznych sposobów 
analizy zdań z partykułą „tak” jest analiza postulująca, że partykuła „tak” jest logoforą – 
specjalnym rodzajem anafory.310 W klasycznej anaforze wartością semantyczną anaforycznych 
zaimków jest wartość semantyczna występujących we wcześniejszym kontekście językowym 
wyrażeń odnoszących się. Natomiast wartością semantyczną logoforycznej partykuły jest samo 
wyrażenie odnoszące się, w tym przypadku Giorgione. Zamiana nazwy Giorgione na 
koreferencyjną Barbarelli (Barbarelli był tak nazywany z powodu swojego wzrostu) spowoduje, 
że – chociaż wartością semantyczną nazwy wciąż będzie wyłącznie przedmiot będący jej 
odniesieniem – zmieni się odniesienie logoforycznej partykuły „tak”. Odniesieniem partykuły 
„tak” będzie wyrażenie Barbarelli. Zatem zamiana nazwy na koreferencyjną powoduje zmianę 
wartości semantycznej logoforycznej partykuły, co w efekcie prowadzi do zmiany sądu 
wyrażonego przez zdanie z koreferencyjną nazwą. Dwa różne sądy wyrażone przez takie zdania 
z koreferencyjnymi nazwami mogą różnić się wartością logiczną i ten właśnie fakt tłumaczy 
intuicję, że substytucja nazw własnych w zdaniach z partykułą „tak” jest zablokowana.  
 Można potraktować zdania proste Łamigłówki, w których intuicyjnie nie zachodzi 
substytucja koreferencyjnych nazw własnych, jako inną grupę przykładów zablokowanej 
substytucji nazw własnych w wyniku zmiany odniesienia logoforycznej partykuły „tak”. 
Substytucja nazw nie zachodzi, ponieważ zdania proste zawierają ukrytą (niewyrażoną explicite) 
logoforyczną partykułę, której odniesienie zmienia się po zamianie koreferencyjnych nazw 
własnych. Zdanie Clark wszedł do budki telefonicznej, a za chwilę wyszedł z niej Superman 
powinno zostać zanalizowane jako Clark, tak ubrany [w oryginale: so-attired], wszedł do budki 
telefonicznej, a za chwilę wyszedł z niej Superman, tak ubrany (Forbes, 1997: 111). Pierwsze tak 
ubrany oznacza ubrany na sposób „Clark Kent”, a drugie – ubrany na sposób „Superman”. W 
tym zapisie obecność cudzysłowu jest obligatoryjna, ponieważ cudzysłów sygnalizuje, że za 
pomocą nazwy własnej odnosimy się do stylu ubierania się Clarka, a nie do niego samego (1997: 
111). Odniesieniem nazw własnych są przedmioty, ale oprócz tego, nazwy własne jako 
wyrażenia są w relacji „oznaczony” (labelled) z różnymi sposobami, na które ludzie ubierają się. 
Powiedzieliśmy, że odniesieniem logoforycznej partykuły tak jest nazwa, wyrażenie języka. 
Zdania z partykułą tak są eliptyczne: występująca w nich partykuła tak zastępuje deskrypcję 
określoną – na tak oznaczony sposób. Zdanie Clark Kent wszedł do budki powinno mieć 

                                                 
310  Tej analizie przeciwstawiona jest tak zwana analiza demonstratywna, w myśl której partykuła „tak” nie 
odsyła anaforycznie do wyrażenia, lecz jest demonstratywem i w zapisie formalnym powinna zostać przedstawiona 
jako zmienna wolna, która otrzymuje swoja interpretację z pozajęzykowego kontekstu. Stanowisko takie utrzymują 
Predelli (2010) oraz Corazza (2010). 
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następującą ostateczną analizę: Clark Kent, ubrany w tak oznaczony sposób, wszedł do budki.311 
W myśl tej analizy oznaczony nazwą styl ubierania się jest składnikiem sądu; w wyniku zamiany 
koreferencyjnych nazw, które mogą oznaczać różne style ubierania się, zmienia się również sąd.  
 Forbes podkreśla, że sposób ubierania się jest tylko jednym ze sposobów, na który 
indywiduum może prezentować się (ways of presenting oneself, 1999: 89). W sytuacji opisanej 
przez zdanie Clark przyszedł na bal kostiumowy ubrany jako Superman Clark prezentuje się nie 
przez styl ubioru „Clark Kent”, tylko w inny sposób. Również w przypadku Petersburga i 
Leningradu należy mówić raczej o sposobach ujęcia, a nie o stylu ubierania się. W związku z 
tym Forbes mówi, że pojęcie sposobu ubierania się zastąpić należy bardziej ogólnym pojęciem, 
czyli sposobem ujęcia. Zdanie Zwiedziłem Petersburg, natomiast nie miałem okazji zwiedzić 
Leningradu należy zanalizować jako Zwiedziłem Petersburg ujęty na tak oznaczony sposób, 
natomiast nie miałem okazji zwiedzić Leningradu ujętego na tak oznaczony sposób (1999: 90).  
 
Zarzuty 
Można się zgodzić, że w przypadku zdań takich jak Giorgione był tak nazywany z powodu 
swojego wzrostu nazwa Giorgione nie tylko została użyta, lecz jednocześnie sama posłużyła za 
odniesienie, ponieważ zdanie zawiera partykułę, która jest anaforyczna w stosunku do nazwy (do 
samego wyrażenia). Natomiast nic w strukturze zdania Clark Kent wszedł do budki telefonicznej 
nie wskazuje na to, że nazwa Clark Kent również posłużyła za odniesienie.312 Założymy jednak, 
że ukryta partykuła jest zawsze obecna i jej odniesienie zawsze stanowi składnik sądu. Oznacza 
to, że – by zdanie z nazwą własną było prawdziwe – w momencie zdarzenia, o którym mówi 
zdanie, denotat nazwy powinien być ujęty w sposób oznaczony tą nazwą (Forbes, 1997: 87). 
Tym samym w tej koncepcji sposób ujęcia związany z nazwą zawsze stanowi część warunków 
prawdziwości. Wydaje się jednak, że ten wymóg jest za mocny. Rozważmy następujący 
przykład. Załóżmy, że dzwonimy do babci, która podróżuje pociągiem i według naszych 
obliczeń powinna już być w Petersburgu, z pytaniem, gdzie teraz się znajduje. Babcia 
odpowiada: „Wjeżdżam do Leningradu”. Możemy się zgodzić, że babcia użyła niewłaściwej 
nazwy, bo Petersburg nie jest już więcej Leningradem, natomiast są bardzo mocne intuicje, że 
mimo to babcia nie wypowiada fałszu i sąd, który wypowiedziała, jest prawdziwy. By ten sąd 
był prawdziwy, potrzeba, by sposób ujęcia w tym przypadku nie stanowił części warunków 
prawdziwości, czyli by zdanie nie zawierało ukrytej logoforycznej partykuły. Innymi słowy, 
potrzebne jest kryterium pozwalające jednoznacznie stwierdzić, kiedy logoforyczna partykuła 
jest obecna w zdaniu, ale takiego kryterium Forbes nie podaje. 
 Oprócz tego pogląd Forbesa jest krytykowany za brak zdefiniowania, czym dokładnie są 
sposoby ujęcia, które mogą być różne od stylu ubierania się (Saul, 1997b, 2007), oraz za 
postulowanie, że substytucja koreferencyjnych nazw własnych w zdaniach prostych nie zachodzi 
(Moore, 1999). 

                                                 
311  (Forbes, 1999: 87): „[…] is read as ‘the (way of dressing) that is labeled so is such that he (Clark) was 
attired in it’” 
312  Zarzut taki wysuwa również Predelli (2004: 113). 
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IV.I.2d Podwójne warunki prawdziwości 
Eros Corazza (2010) zaproponował nieco inny sposób, w który nazwa może wnosić do 
warunków prawdziwości coś więcej, niż po prostu samo odniesienie. Skorzystał on z 
rozróżnienia Perry’ego (2001) na zwykłe i samozwrotne warunki prawdziwości (incremental and 
reflexive truth-conditions). Rozważmy zdanie Giorgione jest malarzem. Wyraża ono sąd 
jednostkowy, którego warunkami prawdziwości są zwykłe warunki prawdziwości (oficjalne313), 
zgodnie z którymi wartością semantyczną nazwy własnej jest przedmiot i to on jest składnikiem 
sądu. Ale oprócz tego sama wypowiedź zdania posiada warunki prawdziwości, które Perry 
(2001: 81) nazwał samozwrotnymi, czyli dotyczącymi wypowiedzi samej (warunków użycia 
konkretnych słów). Są to dodatkowe warunki prawdziwości określające okoliczności, w których 
sam akt wypowiedzi tych a nie innych słów jest prawdziwy (Perry, 2001: 81).314 Na przykład w 
przypadku wypowiedzenia wyrażenia okazjonalnego ja osoba, o którą chodzi i która jest 
wartością semantyczną wyrażenia okazjonalnego, powinna wypowiadać konkretny egzemplarz 
wyrażenia ja (stąd samozwrotność tych warunków prawdziwości, bo dotyczą one 
wypowiedzianych egzemplarzy słów). W przypadku nazw własnych takim dodatkowym 
warunkiem jest korzystanie z konwencji, która pozwala nazywać indywiduum daną nazwą 
własną (Perry, 2001: 105). Warunek ten jest wysłowiony w postaci deskrypcji określonej: [ta] 
osoba, którą konwencja użyta przy wyprodukowaniu tej wypowiedzi pozwala oznaczyć przez 
„N” (Corazza, 2010: 554). Z samozwrotnymi warunkami prawdziwości związana jest wartość 
poznawcza, i zamiana koreferencyjnych nazw prowadzi do jej zmiany. Intuicyjnie po zamianie 
nazwy Giorgione w zdaniu Giorgione był nauczycielem Tycjana na koreferencyjną nazwę 
Barbarelli – Barbarelli był nauczycielem Tycjana – zmienia się wartość poznawcza zdania, 
mimo że w obu zdaniach mowa jest o tej samej osobie. Tę zmianę wartości poznawczej Corazza 
tłumaczy poprzez zmianę wymienionej nazwy („...pozwala oznaczyć „N”...”) w deskrypcji, 
która jest wysłowieniem samozwrotnych warunków prawdziwości zdania z nazwą.315 Podobnie 
jest w łamigłówce z Supermanem: przy wypowiedzeniu zdania Clark Kent wszedł do budki 
telefonicznej, a za chwilę wyszedł z niej Superman zostały użyte dwie konwencje C i C*, 
natomiast przy wypowiedzeniu zdania Clark Kent wszedł do budki, a za chwilę wyszedł z niej 
[Clark Kent] została użyta tylko jedna konwencja (Corazza, 2010: 553-4). Daje to różnicę w 
samozwrotnych warunkach prawdziwości przy tych samych zwykłych warunkach prawdziwości 

                                                 
313  Tłumaczenie za T. Ciecierskim (2005). Perry (2001: 82) nazywa zwykłe warunki prawdziwości 
„dodatkowymi” (additional or incremental), dlatego że, by znać wartość sądu wyrażonego za pomocą konkretnej 
wypowiedzi, należy dodatkowo (oprócz rozumienia wypowiedzi i znajomości kontekstu) wiedzieć, jaki jest świat 
(2001: 81). 
314  Podobne rozróżnienie na warunki prawdziwości wyrażonego sądu a warunki prawdziwości dotyczące 
wypowiedzi można znaleźć u Recanatiego (1993: 18, 27, 40). Ponieważ warunki prawdziwości dotyczące 
wypowiedzi nie stanowią części (zwykłych) warunków prawdziwości wyrażonego sądu (Perry, 2001: 81; Recanati, 
1993: 40), wydaje się zasadnym mówić raczej o warunkach poprawności wypowiedzi, niż o warunkach jej 
prawdziwości. 
315  Przeciwko temu tłumaczeniu argumentowali Reimer (2002) oraz Bozickovic (2008). Zwrócili oni uwagę na 
to, że metalingwistyczna wiedza (oznaczony „N”) jest wiedzą trywialną i poprzez odwołanie się do niej nie da się 
wytłumaczyć, na czym polega wartość poznawcza wypowiedzi, której różnica wpływa na zachowania. 
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(ta sama osoba weszła i wyszła), co tłumaczy intuicje prawdziwościowe „oświeconych” 
użytkowników.  
 Analiza ta ma kłopot z podaniem adekwatnych warunków prawdziwości dla zdań typu 
Superman ma większe powodzenie u kobiet. Kłopot ten zauważa sam Corazza: zwykłe warunki 
prawdziwości (oficjalne) są takie, że ta sama osoba ma większe powodzenie u kobiet niż ma, w 
związku z czym zdanie powinno być sprzeczne, ale intuicyjnie nie jest. Corazza mówi, że w 
przypadku takich zdań „oświeceni” użytkownicy zachowują się tak, jakby byli 
„nieoświeconymi” i zdają sobie sprawę z różnych samozwrotnych warunków prawdziwości.316 
 
Zarzuty 
Za Perrym możemy powiedzieć, że wartością semantyczną nazwy własnej jest jej odniesienie  – 
ono jest składnikiem sądu i to od niego i posiadanej bądź nieposiadanej przez niego cechy zależą 
semantyczne warunki prawdziwości. Natomiast samozwrotne warunki prawdziwości wpływają 
jedynie na wartość poznawczą, co może mieć wpływ na przekonania mówiących. Ponieważ 
Corazza korzysta z tego rozróżnienia, to konsekwencją jego rozwiązania będzie semantyczna 
fałszywość wszystkich zdań typu Superman ma większe powodzenie u kobiet, niż Clark Kent; 
Nigdy nie byłam w Leningradzie, natomiast w Petersburgu byłam kilka razy; Cassius Clay nie 
przegrał żadnej walki, natomiast Muhammad Ali przegrał ich kilka, w których przypadku są 
mocne intuicje, że zdania te mogą być prawdziwe. Tym samym połowa łamigłówki pozostaje 
nierozwiązana. Jeśli natomiast zastosujemy Corazzy strategię pragmatyczną i powiemy, że, 
wypowiadając te zdania, użytkownicy „udają nieoświeconych”, tych, którzy nie wiedzą, że 
nazwy są koreferencyjne, to nie jest jasne, jak wytłumaczyć przykład Szostakowicz zawsze 
podkreślał swoje nawiązanie do klasycznych tradycji Petersburga, mimo że był zmuszony 
mieszkać w Leningradzie (Saul, 2007: 19). Wypowiadającym to zdanie przede wszystkim chodzi 
o to samo miasto i o kontrast między tym, jakim ono było przed i po drastycznych zmianach w 
czasach radzieckich. Tym samym „udawanie” jest pragmatycznie wykluczone. 
 

IV.I.2e Kontekstualnie zmienione kryteria oceny prawdziwości wypowiedzi 
Zdaniem Predellego (2004) w zdaniach Łamigłówki nazwy własne są koreferencyjne i ich 
wartością semantyczną jest wyłącznie przedmiot. Natomiast w zależności od kontekstu może 
zmieniać się cel konwersacji (shift of the focus of the conversation, 2004: 115) i ta zmiana może 
pociągnąć za sobą zmianę kryteriów oceny prawdziwości wypowiedzi (2004: 115, 116). W 
pewnych kontekstach dla oceny prawdziwości wypowiedzi muszą być wzięte pod uwagę 
okoliczności, które są kontekstowo wyróżnione (contextually salient evidence) poprzez cel 
konwersacji w tym kontekście. Użycie nazwy w takim kontekście przywołuje te czy inne cechy 

                                                 
316  (Corazza, 2010: 554): „ In that case, one would pretend, or act as if, Clark Kent is not Superman. And one 
could play this pretence game because one is aware of the reflexive truth conditions.” Tę linię argumentacji obrał i 
rozwinął Thomas Zimmermann (2005), o którego propozycji rozwiązania łamigłówki będzie mowa później. Sam 
pomysł z „udawaniem” (pretence) – mówieniem tak jak gdyby nie było wiadomo, że chodzi o tę samą osobę – 
można spotkać wcześniej u Marka Crimminsa (1998), który próbuje w taki sposób wytłumaczyć użycia różnych 
koreferencyjnych nazw w kontekstach nastawień sądzeniowych.  
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związane z nazwą, które jednak nie są jej odniesieniem. Te cechy przywołane przez użycie 
nazwy w takim kontekście mogą zostać wykorzystane dla oceny, czy odniesienie nazwy własnej 
należy do ekstensji predykatu czy nie. A zatem sądy wyrażone przez zdania z koreferencyjnymi 
nazwami mogą różnić się warunkami prawdziwości, ponieważ w zależności od celu konwersacji 
różne cechy związane z nazwami są brane pod uwagę dla oceny, czy odniesienie nazwy należy 
do ekstensji predykatu. Rozważmy następujący przykład. Załóżmy, że dwóch lekarzy (którzy 
wiedzą, że Bruce Wayne to Batman) rozmawia o przyczynie wysypki na twarzy Bruce’a. Jeden 
mówi do drugiego: Bruce nosi maskę. W tym kontekście liczy się jedynie, czy Bruce / Batman, 
jako pacjent, nosił kiedykolwiek maskę. Ponieważ jako superbohater nosi maskę, zdanie jest 
prawdziwe. Rozważmy inny kontekst. Załóżmy, że rozmawiają członkowie zarządu firmy, której 
Bruce jest CEO. Zarząd ma dziwny zwyczaj ubierania masek podczas posiedzeń. Jedynym, który 
tego zwyczaju nie przestrzega, jest Bruce Wayne. Członkowie zarządu również wiedzą, że Bruce 
to Batman i że nosi w związku z tym maskę superbohatera. Jeden z członków zarządu mówi do 
drugiego: Bruce nie nosi maski. W kontekście tej konwersacji zostały wzięte pod uwagę 
wyłącznie cechy Bruce’a jako CEO i ponieważ Bruce jako CEO nie ubiera maski, zdanie jest 
prawdziwe (przy ocenie prawdziwości zdania pominęliśmy fakt, że Bruce nosi maskę jako 
superbohater, ponieważ fakt ten nie jest relewantny ze względu na cel konwersacji). Podobnie w 
przypadku zdań Superman ma powodzenie u kobiet / Clark Kent nie ma powodzenia u kobiet. 
Użycie różnych koreferencyjnych nazw przywołuje różne cechy, które są z tymi nazwami 
związane (bycie superbohaterem, bycie reporterem) i które są brane pod uwagę (z pominięciem 
innych cech) ze względu na cel konwersacji. Cechy te mają wpływ na naszą ocenę, czy denotat 
nazw (ta sama osoba) należy czy nie do ekstensji predykatu mieć powodzenie u kobiet (2004: 
118). 
 
Zarzuty 
Saul wysuwa przeciwko Predellemu następujący zarzut (2007: 55-6): załóżmy, że w zależności 
od kontekstu można zmieniać warunek należenia do relacji wspiąć się na większą ilość 
budynków niż. Nie jest jednak jasne, jak w ogóle para uporządkowana ha;aiha;ai może należeć do tej 
relacji? Jak Superman może wspiąć się na większą liczbę budynków niż Clark Kent, jakkolwiek 
byśmy nie rozumieli warunek należenia do relacji wspinać się na większą ilość budynków?  

 

IV.I.2f Rozwiązanie epistemiczne 
Thomas Zimmermann (2005) przedstawił rozwiązanie hybrydyczne. Uważa on, że jeden typ 
nazw – takich jak historyczne nazwy miast – powinien mieć swój typ semantyki, natomiast inny 
typ nazw – takich jak nazwy różnych „wcieleń” (Clark Kent i Superman) – inny typ 
semantyki.317 Zimmermann przedstawił formalną propozycję rozwiązania łamigłówki, której 

                                                 
317  Mimo że sam o własnym rozwiązaniu mówi, że jedna z części hybrydy jest semantyczna, a druga 
pragmatyczna, jest to w całości rozwiązanie semantyczne (ponieważ w obu przypadkach zakłada się, że w wyniku 
substytucji zmienia się wartość logiczna zdania). Hybrydyczność tego rozwiązania polega na postulowaniu różnego 
typu semantyki dla różnych typów nazw. 
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omówieniu poświęcimy nieco więcej uwagi, ponieważ jest to jedna z nielicznych (a może nawet 
jedyna) propozycji formalnych, której zamiarem jest wyrażenie rozpowszechnionej intuicji 
dotyczącej zdań Łamigłówki, że „oświeceni” wypowiadają je tak jak gdyby mówili z punktu 
widzenia „nieoświeconych” (pretend to say). Zimmermann odróżnia dwa typy analizy nazw: 
analizę nazw jako zwykłych nazw własnych (nazywa wtedy analizowane nazwy własne nazwami 
neutralnymi, neutral names) oraz analizę nazw jako nazw zastrzeżonych (restricted names). 
Chodzi mu o to, że, analizując nazwy jako nazwy zastrzeżone, dodatkowo mówimy o okresie, w 
którym nazwa przysługiwała przedmiotowi oficjalnie (przy analizie nazw jako neutralnych tej 
dodatkowej informacji nie komunikujemy). Na przykład przy analizie nazwy Leningrad jako 
zastrzeżonej nazwy chodzi dodatkowo o okres, kiedy owa nazwa oficjalnie przysługiwała miastu 
(okres komunistyczny), a przy analizie nazwy Petersburg jako nazwy zastrzeżonej chodzi o 
okres oficjalnego przysługiwania, czyli o czas za wyjątkiem okresu komunistycznego.318 Okres, 
kiedy miastu przysługiwała nazwa Leningrad, Zimmermann nazywa S-Fazą, a okresy przed i po 
przysługiwaniu – C-Fazą (wtedy miastu przysługiwała nazwa Petersburg). Fazy są rozumiane 
jako sumy momentów czasu (z tego powodu można powiedzieć, że jakiś moment czasu t należy 
do S-Fazy w świecie w). Zdania w modelu są ewaluowane ze względu na podwójne indeksy 
(pary świat-czas). Pierwsza para indeksów reprezentuje kontekst, a druga jest parametrem 
ewaluacji (2005: 57).  
 Rozważmy następujące zdanie (niech „Q(a)Q(a)” oznacza jakąś cechę orzeczoną o denotacie 
nazwy własnej Leningrad, a PP będzie operatorem czasu przeszłego): 
 

Mw0 t0 w t j=PQ(a) wtw istnieje czas t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy oraz Mw0 t0 w t0 j=Q(a)Mw0 t0 w t j=PQ(a) wtw istnieje czas t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy oraz Mw0 t0 w t0 j=Q(a).319 
 
Zdanie jest prawdziwe wtedy, gdy czas ewaluacji jest wcześniejszy niż czas kontekstu 
wypowiedzi oraz czas ewaluacji należy do okresu, kiedy miasto było nazywane „Leningrad”. 
Rozważmy definicję spełniania zdania bez operatora czasu (w czasie teraźniejszym): 

Mw0 t0 w t j= Q(a) wtw t0 2 S-Fazy oraz desygnat nazwy a nale_zy do interpretacji Q
w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji):
Mw0 t0 w t j= Q(a) wtw t0 2 S-Fazy oraz desygnat nazwy a nale_zy do interpretacji Q
w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji):  

Gdy zdanie nie zawiera operatora czasu, to domyślnie ewaluowane jest z uwagi na czas 
ewaluacji, który jest tożsamy ze światem kontekstu, t = t0t = t0. Gdyby zdanie Leningrad to rosyjskie 
miasto nad zatoką Fińską było orzeczone teraz, to byłoby fałszywe, ponieważ miasto nie jest już 
nazywane Leningrad, w związku z czym nie jest spełniony formalny wymóg należenia czasu 
kontekstu (który jest jednocześnie czasem ewaluacji) do S-Fazy. Wynik ten wydaje się 
Zimmermannowi „bez wątpienia słusznym” (2005: 58-9). Czas kontekstu należy obecnie do C-

                                                 
318  Zimmermann zmienia wyjściowy przykład Saul Nigdy nie byłam w Leningradzie, natomiast w Petersburgu 
byłam w zeszłym tygodniu na przykład z miastami Karl-Marx-Stadt i Chemnitz. Zmieniamy jego przykład z 
powrotem na wyjściowy. 
319  Notację tu i wszędzie dalej zmieniono. 
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Fazy, co stanowi jeden z warunków prawdziwości zdania z nazwą Petersburg (oznaczmy 
desygnat tej nazwy stałą bb): 
 
Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw t0 2 C-Fazy oraz desygnat nazwy b nale_zy do interpretacji Q
w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji):
Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw t0 2 C-Fazy oraz desygnat nazwy b nale_zy do interpretacji Q
w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji):  
 
Zdania okolicznikowe czasu, typu gdy był nazywany „N”, Zimmermann proponuje analizować 
formalnie jako wprowadzające ograniczenie czasu do S-Fazy (czyli do okresu, w którym 
przedmiot był oficjalnie nazywany N). Ale taka analiza prowadzi do nieintuicyjnej 
konsekwencji. W myśl tej analizy zdanie Petersburg, gdy był nazywany „Leningrad”, był 
radzieckim miastem nad zatoką Fińską nie może nigdy być prawdziwe, ponieważ S-Faza i C-
Faza nie mają wspólnych momentów czasowych, a tego wymagają warunki prawdziwości tego 
zdania (2005: 60): 

Mw0 t0 w t j=P
³
Q(b)^ nazywany `a'

´
wtw istnieje czas t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy oraz

t0 2C-Fazy oraz Mw0 t0 w t0 j=Q(b):

Mw0 t0 w t j=P
³
Q(b)^ nazywany `a'

´
wtw istnieje czas t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy oraz

t0 2C-Fazy oraz Mw0 t0 w t0 j=Q(b):  

Taka konsekwencja nie jest pożądana, ale nie jest problematyczna, ponieważ można przecież 
zanalizować to zdanie w taki sposób, że nazwa Petersburg zostanie potraktowana neutralnie, bez 
dopowiedzenia, o jaki okres oficjalnego przysługiwania chodzi, czyli (2005: 59, 61): 

Analiza zastrze_zona Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw t 2 C-Fazy oraz desygnat nazwy b
nale_zy do interpretacji Q w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz
w hw; ti (parametry ewaluacji):

Analiza zastrze_zona Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw t 2 C-Fazy oraz desygnat nazwy b
nale_zy do interpretacji Q w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz
w hw; ti (parametry ewaluacji):  

 
Analiza neutralna Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw desygnat nazwy b nale_zy do interpretacji Q

w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji).
Analiza neutralna Mw0 t0 w t j= Q(b) wtw desygnat nazwy b nale_zy do interpretacji Q

w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji). 

Zmieniamy zastrzeżoną analizę zdania z nazwą Petersburg na neutralną i sprzeczność znika, 
ponieważ zniknął warunek należenia do C-Fazy: 

Mw0 t0 w t j=P
³
Q(b)^ nazywany `a'

´
wtw istnieje t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy;

takie _ze Mw0 t0 w t0 j=Q(b):

Mw0 t0 w t j=P
³
Q(b)^ nazywany `a'

´
wtw istnieje t0 < t0 oraz t0 2 S-Fazy;

takie _ze Mw0 t0 w t0 j=Q(b):  

Zimmermann zwraca uwagę na asymetrię: nazwy własne, które wciąż oficjalnie przysługują 
miastom, mają podwójną analizę semantyczną, podczas gdy historycznie używane nazwy miast 
zdają się mieć tylko jedną, zastrzeżoną analizę. Ale nie jest jasne, jak uogólnić tę intuicję, by 
obejmowała wszystkie nazwy własne, w tym również nazwy osób. Nie jest również jasne, jakim 
kryterium należy kierować się przy decyzji, która nazwa jest nazwą oficjalną, a która nie. Skoro 
tak, to podział na fazy należy zastąpić czymś innym, bardziej ogólnym, i Zimmermann 
proponuje taką inną bardziej uogólnioną analizę zdania z nazwą (2005: 63):  
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Analiza zastrze_zona Mw0 t0 w t j= Q(a) wtw desygnat nazwy a nale_zy do interpretacji
Q w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji)
oraz jest tak, _ze ':

Analiza zastrze_zona Mw0 t0 w t j= Q(a) wtw desygnat nazwy a nale_zy do interpretacji
Q w hw0; t0i (parametry kontekstu) oraz w hw; ti (parametry ewaluacji)
oraz jest tak, _ze ':  

Warunek '' należy rozumieć bardzo ogólnie, na przykład w przypadku nazwy Leningrad 
rozumieć należy, że warunek '' to bycie oficjalnie nazywanym „Leningrad”,320 natomiast w 
przypadku nazwy Clark Kent warunkiem '' jest wymóg, by cecha wyrażona przez predykat QQ 
była ze względu na parametry ewaluacji hw; tihw; ti C-cechą (cechą „oficjalną” Clarka), a w 
przypadku nazwy Superman – by była ze względu na parametry ewaluacji hw; tihw; ti S-cechą (cechą 
„oficjalną” Supermana) (2005: 66-7). Na przykład gdy Superman ubrany w kostium 
superbohatera rozmawia przez telefon z Lois jako Clark Kent, to cecha rozmawiania przez 
telefon z Lois jest C-cechą, a cecha ubrany w kostium superbohatera jest S-cechą.  
 Ale jeśli w przypadku nazw miast warunek '' ma dokładne sformułowanie, to w 
przypadku nazw Superman i Clark Kent warunek '' jest tak niejasny oraz kryterium jego 
spełniania jest tak nieprecyzyjne, że nawet sam Zimmermann nie wydaje się być do niego 
przekonanym, w związku z tym twierdzi, że nazwy postaci muszą mieć swoją odrębną 
semantykę. W drugiej części swojego hybrydycznego rozwiązania postuluje (2005: 70), że w 
naszej praktyce językowej milcząco przyjmujemy założenie, że dowolne dwie różne nazwy 
własne mają różne odniesienie (principle of uniqueness). Jest to, jego zdaniem, „naiwne” 
założenie i obiektywnie tak nie jest, ale założenie to wydaje się nam naturalne i w praktyce 
językowej akceptujemy je bez wahania (2005: 71). W celu potwierdzenia słuszności tego 
założenia Zimmermann odwołuje się do praktyki użyć nazw: możemy zmieniać nazwy – 
oficjalnie zmieniać nazwiska i imiona, przemianowywać miasta itp. – ale z chwilą gdy nazwę 
zmieniliśmy, obowiązuje tylko jedna oficjalna nazwa. Drugie istotne założenie jest takie, że 
„oświeceni” i „nieoświeceni” posługują się różnymi językami (2005: 72-3). „Oświeceni” są 
ekspertami (wiedzą, że nazwy są koreferencyjne) i mówią w EE-języku („eksperckim”), natomiast 
„nieoświeceni” są laikami i mówią w LL-języku („laickim”). Korzystamy z założenia o jedyności 
nazwy własnej i otrzymujemy, że w LL-języku wszystkie nazwy mają różne odniesienia (takie 
jest przekonanie laików), natomiast w EE-języku eksperci mają tylko neutralne nazwy: gdy 
dowiadują się, że dwie nazwy desygnują to samo, to eliminują ze swojego języka nazwy 
zastrzeżone.321 Gdy wypowiadają zdania z koreferencyjnymi nazwami, oznacza to, że 
przełączają język i mówią tak, jak gdyby byli laikami i mówili w LL-języku (tak jak gdyby 
mówili „Gdybym był przekonany, że M ma inne odniesienie niż N, to powiedziałbym wtedy, że M 
jest QQ”). Takie wypowiedzi Zimmermann nazywa wypowiedziami kontrfaktycznymi 
(counterfactual speech acts, 2005: 77-8). Jego zdaniem z taką sytuacją mamy do czynienia w 

                                                 
320 (Zimmermann, 2005: 63): „The nature of that condition is left maximally open in that satisfaction of '' may 
depend on (i) the context of utterance, (ii) the time and world talked about, (iii) the bearer of the name, and even (iv) 
the property expressed by the predicate.”  
321  (Zimmermann, 2005: 74): „According to (UP) [Uniqueness Principle, OP], coreferential names are 
accidents that only happen as long as speakers do not notice them. As soon as the LLayman finds out about the true 
identity of the author he used to call ‘Barbara Vine’, he becomes an EExpert and erases that name from his language.” 
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historyjce z Supermanem i Clarkiem Kentem: eksperci, opowiadając, że Clark wszedł do budki, 
a Superman wyszedł z niej, mówią tak jak gdyby mówili w LL-języku. O przełączeniu języka 
świadczy właśnie użycie dwu różnych nazw, o których eksperci wiedzą, że są koreferencyjne – 
czyli dla nich w konwersacji jawnie łamana jest zasada jedyności (język nie może zawierać dwu 
różnych nazw dla tego samego przedmiotu). By pragmatycznie uzasadnić zachowanie 
mówiącego – po co mówiący mówi tak jak gdyby mówił w LL-języku – słuchacz sięga po 
dodatkową przesłankę: mówiący robi to po to, by wyrazić, że człowiek wchodzący i wychodzący 
z budki musiał być różnie ubrany (jako Clark Kent i jako Superman). 
 Przypomnijmy kryterium różności myśli Fregego: „Jeżeli w zdaniu zastąpimy jeden 
wyraz innym o tym samym znaczeniu, choć o innym sensie, to nie może to wpłynąć na 
znaczenie zdania. Jest natomiast jasne, że zmieni się myśl. Myśl zdania „Gwiazda Poranna jest 
ciałem oświetlonym przez Słońce” różni się od myśli zdania „Gwiazda Wieczorna jest ciałem 
oświetlonym przez Słońce”. Kto nie wie, że Gwiazda Wieczorna jest Gwiazdą Poranną, ten 
jedną z tych myśli może uznać za prawdziwą, a drugą za fałszywą” (Frege, 1892a [w:] 1977: 
68 [podkreślenie OP]). Zgodnie z tym kryterium dwa zdania z koreferencyjnymi nazwami 
wyrażają dwie różne myśli (zgodne co do wartości logicznej), z których jedna może być uznana 
przez użytkowników za prawdziwą, a druga za fałszywą z uwagi na to, co użytkownicy wiedzą. 
Zimmermann wykorzystuję część tego kryterium i poprzez różnicę w subiektywnej wiedzy 
tłumaczy różnicę w subiektywnej ocenie wartości logicznej zdań Łamigłówki. Różność wartości 
logicznych Zimmermann uzyskuje poprzez „przełączanie” na język tych, którzy nie wiedzą, że 
nazwy są koreferencyjne, w związku z czym w ich języku z uwagi na to, co wiedzą, zdania z 
koreferencyjnymi nazwami mogą mieć różne wartości logiczne. Zimmermann konstruuje 
formalizm, w którym uwzględnione jest „przełączanie” między różnymi językami. Zdania z 
neutralnymi nazwami własnymi są rozważane w języku eksperckim bądź laickim, natomiast w 
przypadku nazw zastrzeżonych (taką nazwą dla Zimmermanna jest nazwa Clark Kent – nazwę 
Superman ekspert uznałby za neutralną) następuje przełączenie na język laików (co formalnie 
jest przedstawione jako funkcja, która zmienia kontekst ewaluacji na inny, który różni się 
jedynie tym, że użyto w nim innego języka). Różnicę w warunkach prawdziwości daje zależność 
od różnych dostępnych epistemicznie kontekstów – laicy nie wiedzą, że nazwy są koreferencyjne 
i w ich języku zdanie z jedną nazwą może być prawdziwe, a zdanie z drugą fałszywe. By 
uzyskać różnice w warunkach prawdziwości z jednej strony, a z drugiej by wytłumaczyć, 
dlaczego koreferencyjne nazwy są jednak koreferencyjne, Zimmermann wprowadza rozróżnienie 
na obiektywny język i subiektywny język. W obiektywnym języku ekspertów nazwy są 
koreferencyjne i zasada posiadania tylko jednej nazwy przez przedmiot nie jest przestrzegana (co 
jest zrozumiałe, ponieważ i tak nigdy nie była obiektywnie prawdziwa). Natomiast obiektywny 
język nie jest językiem tak naprawdę używanym przez ekspertów i laików – używają oni 
języków subiektywnych, w których przestrzegana jest zasada posiadania przez przedmiot tylko 
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jednej nazwy.322 Formalnie przez czyjś język Zimmermann rozumie funkcję, która ze względu na 
kontekst (którego nadawcą jest ów ktoś) przyporządkowuje zdaniom sąd (zbiór par świat-czas, 
2005: 84). Zdanie jest prawdziwe w kontekście wtedy i tylko wtedy, gdy para świat kontekstu-
czas kontekstu należy do sądu (do zbioru par świat-czas, 2005: 84-5). Subiektywny język 
eksperta ze względu na przestrzeganą zasadę jedyności nazwy własnej nie zawiera różnych nazw 
dla tego samego indywiduum. Jeśli ekspert chce wypowiedzieć zdanie z różnymi 
koreferencyjnymi nazwami, to przełącza język na dowolny LL-język (przy przełączaniu języków 
musi być zachowana wartość zdania, 2005: 86-7). Zmiana języka powoduje zmianę kontekstu, a 
zmiana kontekstu może pociągać zmianę sądu wyrażonego przez zdanie w tym nowym 
kontekście. By zdanie było subiektywnie prawdziwe w kontekście c, musi być prawdziwe we 
wszystkich kontekstach epistemicznie dostępnych nadawcy kontekstu c (2005: 85, 86). 
Najważniejszą różnicą pomiędzy językiem subiektywnym a językiem obiektywnym jest to, że w 
języku subiektywnym koreferencyjne nazwy nie są koreferencyjne i mają różne odniesienia. 
Zimmermann mówi, że nazwy w języku subiektywnym muszą odnosić się do różnych osób, ale 
sam nie wie, czym desygnaty nazw miałyby się różnić.323 To twierdzenie pokazuje, że tak 
naprawdę jego rozwiązanie jest ukrytym rozwiązaniem ontologicznym, którego 
charakterystyczną cechą jest postulat braku koreferencyjności. W konsekwencji rozwiązanie to 
będzie narażone na typowe zarzuty wysuwane przeciwko rozwiązaniom ontologicznym.324  
 
Zarzuty 
Z uwagi na założoną ontologię nie jest jasne, dlaczego równokształtna nazwa własna w językach 
subiektywnych jest traktowana jako ta sama nazwa własna, skoro może mieć różne odniesienie z 
uwagi na różne subiektywne języki.325 Zasadniczym problemem dla owej hybrydycznej analizy 
jest problem wspólny wszystkim rozwiązaniom ontologicznym: jak sam Zimmermann zauważa, 
jego koncepcja ma problem ze zdaniami identycznościowymi. Zdanie Superman to Clark Kent 
wypowiedziane w EE-języku oznacza, że mówiący chce być zrozumianym w taki sposób, jak 
gdyby mówił z perspektywy laika w subiektywnym LL-języku. Ale dla laika to zdanie jest 

                                                 
322  Ta zasada jest przedstawiona jako formalny wymóg, by sąd wyrażony w kontekście c przez dowolne 
zdanie identycznościowe z różnymi koreferencyjnymi nazwami (rozumiany jako zbiór par swiat-czas ze względu na 
kontekst c) był zbiorem pustym (Zimmermann, 2005: 85 definicja »L»L  oraz 86 definicja UPF). 
323  (Zimmermann, 2005: 76, przypis 17): „Hence in each of his [laika, OP] subjective languages, ‘Ruth 
Rendell’ and ‘Barbara Vine’ [tak nazywała się brytyjska pisarka science-fiction, OP] refer to different persons. But 
who are these persons? Whoever they are, they cannot be the same; a fortiori, they cannot both be identical to Ruth 
Rendell. Any further specification of them depends on the metaphysics and epistemology of cross-world 
identification. Cf. Lewis (1981)” 
324  Wydaje się, że wbrew temu, co mówi Zimmermann (por. wcześniejszy przypis), rozwiązanie to wcale nie 
wymusza odwoływania się do różnych lewisowskich indywiduów: w końcu laikowi jedynie nie jest dostępna 
wiedza, że sąd Clark Kent jest Supermanem jest sądem prawdziwym. Zimmermann rozważa logikę zdań, w której 
nie ma termów, w związku z czym nie powstaje pytanie, desygnat czego ma należeć do interpretacji predykatu, by 
zdanie z zastrzeżoną nazwą było subiektywnie prawdziwe. Ale ten unik nie ratuje tego rozwiązania od innych 
zarzutów. 
325  Nie jest również jasne, który subiektywny język należy wybrać przy przełączeniu z obiektywnego języka 
(który jest jeden). Zimmermann mówi, że wcześniejsza wersja jego artykułu zawierała takie rozwiązanie, które w 
opublikowanej wersji ostatecznie zostało pominięte, by uniknąć niepotrzebnej komplikacji.  
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zdaniem fałszywym, ponieważ z założenia nie jest mu epistemicznie dostępna wiedza, że 
Superman to Clark Kent! Natomiast w subiektywnym eksperckim języku nie ma prawdziwych 
zdań identycznościowych z koreferencyjnymi nazwami własnymi (jest to formalnie wykluczone 
przez zasadę różnego odniesienia, o której wspomnieliśmy w przypisie 322). Paradoksalnie 
ekspert, mimo że wie, że osoba nazywająca się Superman jest tą samą osobą, co osoba 
nazywającą się Clark Kent, nie może tego w żaden sposób prawdziwie powiedzieć. Zimmermann 
mówi, że ekspert może „oświecić” laika i powiedzieć mu w jego języku, że Superman to Clark 
Kent. Ale jest tak, że zdanie Superman to Clark Kent jest subiektywnie fałszywe i w języku 
laika, i w języku eksperta (interpretacją takiego zdania ze względu na dowolny kontekst jest 
zbiór pusty, w związku z czym zdanie takie będzie fałszywe ze względu na dowolny kontekst, 
ponieważ żadna para świat kontekstu-czas kontekstu nie należy do zbioru pustego). Jak 
powiedzieć prawdę za pomocą fałszywego zdania? Jedyne wyjście to powiedzieć, że ekspert 
przełącza język na obiektywny. Zdanie to jest obiektywnie prawdziwe i w języku laika, i w 
języku eksperta (należy do zbioru zdań prawdziwych). Ale przy takim przełączaniu popadamy w 
sprzeczność z formalnym wymogiem zachowania wartości logicznych przy przełączaniu 
języków.326 

IV.I.3 Linia pragmatyczna: Implikatura 

Przypomnijmy, że linią pragmatyczną określiliśmy jedną z możliwych strategii wytłumaczenia 
Łamigłówki. Strategia pragmatyczna polega na akceptacji twierdzenia, że zdania Łamigłówki nie 
różnią się wartością logiczną i wyrażają ten sam sąd, oraz na odwołaniu się do procesów 
pragmatycznych, by wytłumaczyć intuicje użytkowników dotyczące zmiany wartości logicznej 
zdań. Taką strategię rozwiązania Łamigłówki przyjął Alex Barber (2000), który zaproponował 
następujące rozwiązanie łamigłówki z Supermanem. Jego zdaniem zdania proste z 
koreferencyjnymi nazwami własnymi semantycznie wyrażają ten sam sąd jednostkowy, który 
jest prawdziwy bądź fałszywy. Natomiast zdania takie pragmatycznie mogą implikować, że dana 
osoba zrobiła coś ujęta na różne sposoby. Ponieważ zwykły użytkownik języka mylnie zalicza 
implikaturę do warunków prawdziwości, tłumaczy to, dlaczego intuicyjnie ocena 
prawdziwościowa zdania po zamianie nazwy własnej na koreferencyjną może się zmienić. Wraz 
ze zmianą nazwy własnej zmienia się również i implikatura, ale nie wpływa ona na warunki 
prawdziwości. Rozważmy przykład, A mówi do B:  
 
(2a) Superman ma większe powodzenie u kobiet, niż Clark Kent 
 
 Zgodnie z warunkami łamigłówki zakładamy, że uczestnicy konwersacji wiedzą, że 
nazwy są koreferencyjne. B rozumuje następująco: „A powiedział coś fałszywego – ta sama 
osoba nie może mieć większego powodzenia u kobiet, niż ma. A wie, że ja o tym wiem oraz 

                                                 
326  (Zimmermann, 2005: 86): „[…] we also assume that code-switching does not change denotations, i.e. that 
the proposition a sentence of a given language expresses and the truth value it has are preserved in a context in 
which a different language would be spoken […]” 
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wiem, że ona wie, że ja o tym wiem itd. Zakładam, że A przestrzega Zasady Kooperacji i nie 
chce złamać maksymy jakości. A zatem A implikuje, że Superman / Clark Kent ma większe 
powodzenie u kobiet ujęty jako Superman, niż gdy jest ujęty jako Clark Kent.”  
 Rozważmy teraz (2b): Clark Kent ma większe powodzenie u kobiet, niż Superman. Sąd 
semantycznie wyrażony przez zdania (2a) i (2b) jest ten sam (fałszywy sąd jednostkowy). 
Natomiast zdanie (2b) ma inną implikaturę: Superman / Clark Kent ma większe powodzenie u 
kobiet ujęty jako Clark Kent, niż gdy jest ujęty jako Superman. Implikatura jest fałszywa, co 
tłumaczy, dlaczego oceniamy różnie (2a) i (2b) pod względem wartości logicznej. 
 
Zarzuty 
Jeśli zakomunikowana dodatkowa treść jest implikaturą, to nie wchodzi do warunków 
prawdziwości. Możemy sprawdzić, czy faktycznie tak jest: jeśli skonstruujemy zdanie złożone 
ze zdań prostych oraz spójników ekstensjonalnych, to wartość logiczna zdania złożonego 
powinna zależeć jedynie od wartości zdań składowych oraz znaczenia spójnika. Rozważmy 
zdania:  
 
(a)  Jeśli Superman ma większe powodzenie u kobiet niż Clark Kent i Clark Kent nie 
 poderwał żadnej kobiety, to Clark Kent ma większe powodzenie u kobiet, niż Superman. 
 
(b)  Jeśli byłam w Petersburgu raz, lecz nigdy nie byłam w Leningradzie, to byłam w 
 Leningradzie. 
 
 Intuicyjnie te zdania złożone są fałszywe. Natomiast zgodnie z rozwiązaniem 
pragmatycznym, te zdania powinny być prawdziwe, ponieważ jest to albo implikacja od fałszu 
do fałszu (a, b), albo od fałszu do prawdy (b). A zatem albo zakomunikowana treść (sposób 
ujęcia) wchodzi do warunków prawdziwości i nie jest implikaturą, albo rozwiązanie 
pragmatyczne daje warunki prawdziwości radykalnie odbiegające od intuicyjnych.  
 

*** 
 

 Starałam się pokazać w tej części, że wszystkie dotychczas zaproponowane próby 
rozwiązania Łamigłówki z Supermanem napotkały na poważne trudności natury semantycznej. 
W następnym rozdziale przedstawię własne rozwiązanie Łamigłówki, które obrazuje, w jaki 
sposób można wykorzystać twierdzenie deskryptywistów, że z nazwą własną związane są 
deskrypcje określone. 
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IV.2 MODYFIKACJA PREDYKATÓW PRZEZ DESKRYPTYWNĄ TREŚĆ TERMÓW 

IV.2.1 Dodatkowa rola deskryptywnej treści termów 

Popatrzmy na Fittinga i Mendelsohna definicję spełniania formuły z deskrypcją określoną: 
  
Jeśli ɿy:Áy:Á desygnuje w MM w hw; tihw; ti przy wartościowaniu gg, to 

M g w t j= ¸x:Ã(M g w t j= ¸x:Ã(ɿy:Á)y:Á) wtw M g(d
x) w t j= Ã(x)M g(d
x) w t j= Ã(x), gdzie d = I g

hw;ti(d = I g
hw;ti(ɿy:Á)y:Á); 

jeśli ɿy:Áy:Á nie desygnuje w MM w hw; tihw; ti przy wartościowaniu gg , to 
M g w t 6j= ¸x:Ã(M g w t 6j= ¸x:Ã(ɿy:Á)y:Á).327 
 
Zwróćmy uwagę, że dla prawdziwości formuły wymagane jest, by obiekt denotowany przez 
deskrypcję w możliwym świecie ww spełniał warunek ÃÃ w tym świecie. Treść deskryptywna ÁÁ 
służy do ustalenia, o który przedmiot chodzi w możliwym świecie ww, i nie pełni żadnej innej 
funkcji. Rozważmy następujący przykład wzorowany na przykładzie pochodzącym od Freda 
Landmana (1989: 725): 
 
(1)(1)   Prezydent Białorusi ma zakaz wjazdu do krajów UE   
(2)(2)   Przewodniczący Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego nie ma zakazu wjazdu do krajów UE 
 
Jest tak, że przewodniczącym Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego oraz prezydentem 
Białorusi jest ta sama osoba.328 Intuicyjnie oba zdania mogą być jednocześnie prawdziwe, 
natomiast w myśl powyższej definicji powinny one być sprzeczne (oznaczmy ma zakaz przez ZZ , 
(obecny) prezydent Białorusi przez PBPB, (obecny) przewodniczący BKO przez PKPK): 
 

(1) M· g w t j= ¸x:Z(x)(!y:PB(y)) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d

x)w t j=Z(x); gdzie d= I· g
hw;ti(!y:PB(y))

(1) M· g w t j= ¸x:Z(x)(!y:PB(y)) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d

x)w t j=Z(x); gdzie d= I· g
hw;ti(!y:PB(y))  

 
(2) M· g w t j= ¸x::Z(x)(!y:PK(y)) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= :Z(x); gdzie d = I· g

hw;ti(!y:PK(y)) wtw (def. 2.15.S2)

M· g(d
x) w t 6j= Z(x); gdzie d = I· g

hw;ti(!y:PK(y)):

(2) M· g w t j= ¸x::Z(x)(!y:PK(y)) wtw (def. 2.15.S16)

M· g(d
x) w t j= :Z(x); gdzie d = I· g

hw;ti(!y:PK(y)) wtw (def. 2.15.S2)

M· g(d
x) w t 6j= Z(x); gdzie d = I· g

hw;ti(!y:PK(y)):  

 

                                                 
327  (Fitting & Mendelsohn, 1998: 232, 254). Oryginalna definicja została zmieniona zgodnie z przyjętą w 
pracy konwencją notacyjną i zmienioną definicją modelu.  
328  W taki sposób Łukaszence udało się ominąć zakaz wjazdu i przyjechać do Tyrolu na zaproszenie 
przewodniczącego Austriackiego Komitetu Olimpijskiego w roku 2002. 
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Ponieważ z założenia jest tak, że I· g
hw;ti(!y:PB(y)) = I· g

hw;ti(!y:PK(y))I· g
hw;ti(!y:PB(y)) = I· g

hw;ti(!y:PK(y)), to otrzymujemy 

sprzeczność (ta sama osoba jednocześnie ma i nie ma zakazu wjazdu). Rozbieżność między 
intuicyjnymi warunkami prawdziwości tych zdań a warunkami prawdziwości, które daje 
definicja spełniania, pozwala wysunąć hipotezę, że rola deskryptywnej treści termu nie 
sprowadza się wyłącznie do ustalania denotacji: treść deskryptywna może dodatkowo pełnić rolę 
relewantnego prawdziwościowo okolicznika (wyrażać sposób, czas, przyczynę, cel 
wykonywania jakiejś czynności). Hipoteza o dodatkowej prawdziwościowej relewancji 
deskryptywnej treści termów pozwala wytłumaczyć, dlaczego intuicyjne warunki prawdziwości 
zdań z innymi termami, z którymi deskryptywna treść jest semantycznie związana – nazwami 
własnymi – również mogą odbiegać od warunków prawdziwości tych zdań w modelu (Cassius 
Clay nie przegrał żadnej walki, natomiast Muhammad Ali przegrał pięć razy; Superman ma 
powodzenie u kobiet, natomiast Clark Kent nie ma). Spróbujmy ustalić, czym dokładnie jest treść 
deskryptywna termu nazwowego i w jaki sposób dodatkowo wpływa ona na warunki 
prawdziwości. 
 

IV.2.1a Czym jest treść deskryptywna: parafraza i anafora jako wskazówki 
Spójrzmy jeszcze raz na przykład z przewodniczącym Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego i 
prezydentem Białorusi. Naturalnie powiedzielibyśmy, że przewodniczący BKO (konkretna 
osoba) nie ma zakazu wjazdu jako przewodniczący Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego 
(pełniąc tę funkcję). Natomiast ta sama osoba ma zakaz wjazdu jako Prezydent Białorusi.329 
Również w przykładzie z Supermanem naturalnie powiedziałoby się, że Superman, jako 
Superman, ma powodzenie u kobiet, natomiast nie ma powodzenia jako Clark Kent.  
 We wszystkich parafrazach pojawia się przyimek jako. Przyimek ten syntaktycznie 
wymaga wystąpienia po nim frazy nominalnej (Carnie, 2006: 69), która może być bardzo 
rozbudowana. Może zawierać predykaty wyrażone explicite (jako przewodniczący BKO) albo 
być wyrażona przez zaimek anaforyczny taki (jako taki). Zaimek taki (such) wskazuje, że mamy 
do czynienia z przydawkową anaforą (adjectival anaphora),330 której poprzednikiem jest 

                                                 
329  Porównaj, jak napisano o tym w Rzeczypospolitej: „Aby zmylić Brukselę, Łukaszenko został zaproszony 
nie jako szef państwa, ale jako szef związku olimpijskiego”, Tajemniczy urlop Łukaszenki w Alpach, RP, 
09.06.2010; wersja elektroniczna artykułu: http://www.rp.pl/artykul/491756.html. 
330  (Carlson, 2003: 1231): „A wide variety of other anaphoric forms, beyond personal pronouns and temporal 
anaphora, make reference to an extensive array of other types of things. […] Other forms take as antecedents 
phrases that are not NPs. […] ‘such’ takes a modifier […] If intelligent students attend college, such students usually 
do very well.” Barbara Partee (2008: 1) jako przykład anaforycznego użycia zaimka such podaje zdanie „Some 
careless driver backed into our car. Such people make me mad” i nazywa takie użycie zaimka such przykładem 
anafory przydawkowej (adjectival anaphora), w ktorej poprzednikiem anaforycznym zaimka jest wyrażenie 
nazywające cechę (a property-denoting expression). 
 Porównaj przykłady przydawkowej anafory dla języka polskiego: Cieszył się wielkim autorytetem i jako 
taki miał prawo udzielać rad (Poradnia językowa PWN, http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6148); Lejtnant Dub był 
w cywilu nauczycielem państwowym CK Austrii i jako taki obnosił wszędzie dobry przykład lojalności wobec 
chlebodawcy (Korpus JP PWN, http://korpus.pwn.pl/opis.php?id=1558&sel=6865,1). Porównaj przykład dla języka 
angielskiego podany przez Forbesa (2005: 21, podkreślenie OP): „Lex fears Superman as such”, (2006: 159) „Lex 
fears Clark, not as such but as Superman”. 
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wyrażenie nazywające cechę.331 Ponieważ wystąpienie cechy po przyimku jako stanowi wymóg 
semantyczny, to w przypadku, gdy po jako występuje nazwa własna, rozumieć należy, że nazwa 
własna semantycznie zastępuje cechy, które są z nią związane, na przykład ma powodzenie u 
kobiet jako Superman – ‘ma powodzenie u kobiet jako posiadający nadzwyczajną moc 
mężczyzna nazywany „Superman”.332 Wszystko to pozwala sądzić, że formalnym 
odpowiednikiem deskryptywnej treści termów nazwowych, która może występować po 
przyimku jako, jest formuła '' deskrypcji !x:[i]'!x:[i]'. W rozdziale II pokazaliśmy, w jaki sposób 
deskrypcje takie są związane z nazwą (przez nie między innymi jest wyznaczane odniesienie 
nazwy); formuła '', która jest częścią deskrypcji, wyraża złożoną cechę, która semantycznie 
może stanowić poprzednik anaforyczny dla zaimka taki. 
 

IV.2.1b Miejsce treści deskryptywnej w formie logicznej: wskazówka syntaktyczna gramatyk 
generatywnych 
Powiedzieliśmy, że semantycznie po przyimku jako musi wystąpić cecha, która może być 
zastąpiona przez zaimek anaforyczny (jako taki). Syntaktycznie konstrukcja z jako stanowi 
wyrażenie przyimkowe (frazę przyimkową), które pełni rolę składnika uzupełniającego 
swobodnego (adjunct).333 Syntaktycznie taki składnik modyfikuje predykat (Carnie, 2006: 85).334 

                                                 
331  (Landman & Morzycki, 2003: 140-41): „Such, then, can be interpreted as a property of individuals that 
realize a contextually supplied kind. [...] The denotation of takii – a property of individuals that realize the 
contextually salient kind […]”; (Landman, 2006: 56): „As observed above, examples like the following […] suggest 
an account of such as a property variable, as such appears to pick up the reference of a preceding adjective [...]”. 
Pogląd, że zaimek such jest anaforyczny w stosunku do gatunku pochodzi od (Carlson, 1977: 230-236). Argumenty 
za tym, że pod względem syntaktycznym i semantycznym zaimek such zachowuje się jako zwykła przydawka (a nie 
jako cała fraza przydawkowa), można znaleźć w (Siegel, 1994: 482) oraz w (Wood, 2002: 91). 
332  Anafora przydawkowa jako taki wskazuje, że w miejsce zaimka taki wchodzi nie cała fraza nominalna –
czyli w tym przypadku nie cała deskrypcja określona, *The man talking with a charming voice is successful with 
women as the man talking with a charming voice, co czyniłoby zdanie niegramatycznym – lecz jedynie fraza 
imiesłowowa (sam warunek deskryptywny), o czym świadczy zmiana rodzajnika określonego na rodzajnik 
nieokreślony w predykacie imiennym: The man talking with a charming voice is successful with women as a man 
with a charming voice. Pamiętajmy o tym, że formalnie deskrypcje, przez które ustalana jest denotacja termów 
nazwowych, są tworzone z formuł mających postać dwuczłonowej koniunkcji, ' = (Ni(x) ^ P (x))' = (Ni(x) ^ P (x)). Innymi słowy, 
formalnie treść deskryptywna termu nazwowego to właśnie któraś z cech ' = (Ni(x) ^ P (x))' = (Ni(x) ^ P (x)), czyli złożona 
jednoargumentowa cecha, która semantycznie może wystąpić po przyimku jako. 
333  (Carnie, 2006: 168), polskie tłumaczenie za (Mecner, 2005: 253-4). By przybliżyć, o jaką rolę syntaktyczną 
chodzi, podajmy przykład zdania ze składnikiem uzupełniającym swobodnym. Takim składnikiem w zdaniu Jones 
smażył frytki na golasa jest wyrażenie „na golasa” (przykład za Rapoport, 1999: 653). To zdanie możemy 
sparafrazować jako Jones smażył frytki (w jaki sposób?), będąc nagim. Często nie jest jasne, czy wyrażenie w 
zdaniu pełni funkcję dopełnienia i w związku z tym stanowi jeden z argumentów predykatu, czy pełni funkcję 
składnika uzupełniającego swobodnego (w związku z czym jego wystąpienie nie jest obligatoryjne). Na przykład 
czy w zdaniu Jones smażył frytki na patelni wyrażenie na patelni stanowi argument predykatu (taki jak wyrażenie 
frytki), czy jest nieobligatoryjnym uzupełnieniem? François Recanati (2010: 83-4) opisuje test (zaproponowany 
przez Jermilę Panevovą), za pomocą którego możemy sprawdzić, czy wyrażenie pełni rolę składnika 
uzupełniającego swobodnego, czy nie. Test ten polega na tym, że w zdaniu usuwamy badane wyrażenie – Jones 
smażył frytki – i zadajemy pytanie o to wyrażenie, na przykład Na czym smażył? Jeśli wyrażenie pełni rolę składnika 
uzupełniającego swobodnego, to na takie pytanie można sensownie odpowiedzieć Nie wiem. Natomiast testu takiego 
nie przechodzą wyrażenia, które są obligatoryjnymi argumentami predykatów (takimi jak frytki), por.: *Jones 
smażył. – Co smażył? – Nie wiem. 
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Często zdania z wyrażeniami przyimkowymi są syntaktycznie dwuznacznie i nie jest jasne, co 
właściwie owo wyrażenie modyfikuje. Porównaj (Carnie, 2006: 85):  
 
(3)(3) The man killed the king with a knife   
 
 
Zdanie to jest dwuznaczne i ma dwa odczytania: 
 
(30)(30) The man used a knife to kill the king 
(300)(300) The king with the knife was killed by the man (who used a gun) 
 
 
W syntaktycznym drzewku dla (30)(30) fraza przyimkowa PP with the knife jest „siostrą” predykatu 
killed i modyfikuje predykat (graf za: Carnie, 2006: 85): 
 
 

 
 
 
 
Natomiast w syntaktycznym „drzewku” dla (300)(300) fraza przyimkowa PP with the knife jest „siostrą” 
rzeczownika king i modyfikuje argument (graf za: Carnie, 2006: 86): 

                                                                                                                                                             
334  Przez „modyfikację” rozumiemy tu syntaktyczną relację, której definicję wprowadzimy po krótkim 
wyjaśnieniu pojęć, które występują w tej definicji. Przez „frazę” (albo „grupę składniową”) rozumiemy 
dwuczłonową konstrukcję składniową, która nie stanowi zdania i w której jeden człon pełni funkcję członu 
określającego (podrzędnego względem drugiego członu występującego w konstrukcji). Rozważmy jakąś frazę P 
syntaktycznej kategorii Y, YP, która składa się z dwóch części – wyrażenia Y, które decyduje o syntaktycznej 
kategorii całej frazy, oraz innej frazy XP (frazy P syntaktycznej kategorii X). Y i XP są „córkami” YP (znajdują się 
bezpośrednio pod YP na drzewku). Jeśli XP modyfikuje Y, to XP musi być „siostrą” Y (znajdować się na tym 
samym poziomie na drzewku co Y). Patrz (Carnie, 2006: 85). 
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W historyjce z Łukaszenką miał on zakaz wjazdu do krajów UE jako Prezydent Białorusi, 
natomiast jako przewodniczący Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego nie miał zakazu wjazdu. 
Parafrazowane z przyimkiem jako zdania (1)(1) i (2)(2) mogą jednocześnie być prawdziwe. W 
parafrazie konstrukcja z przyimkiem jako syntaktycznie modyfikuje predykat: 

 

 
 
 

 
 
Zdanie z deskrypcją Przewodniczący BKO ma zakaz wjazdu do krajów UE jest dwuznaczne: 
może chodzić o to, że denotat deskrypcji ma zakaz wjazdu do krajów UE, a może również 
chodzić o to, że ma zakaz wjazdu do krajów UE jako przewodniczący BKO. W tym ostatnim 
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przypadku zdanie jest rozumiane w taki sposób, że treść deskryptywna deskrypcji modyfikuje 
predykat: 

 
 
Ponieważ różne deskrypcje (z tym samym odniesieniem lecz różną treścią deskryptywną) mogą 
w różny sposób modyfikować predykat, ich zamiana w zdaniu prostym może być intuicyjnie 
zablokowana. Różny sposób modyfikacji predykatu jest przyczyną różnicy w warunkach 
prawdziwości: prawdą jest, że Prezydent Białorusi (Łukaszenko) ma zakaz wjazdu do krajów UE 
(jako Prezydent Białorusi), natomiast nie jest prawdą, że prezydent komitetu olimpijskiego 
Białorusi (ta sama osoba) ma zakaz wjazdu do krajów UE (jako prezydent komitetu 
olimpijskiego). Przykłady z języka naturalnego pokazują, że intuicyjnie może nie zachodzić 
substytucja koreferencyjnych nazw własnych w zdaniu prostym (łamigłówka z Supermanem). 
Podobnie jak w przypadku zdań z koreferencyjnymi deskrypcjami jesteśmy skłonni 
parafrazować zdania Łamigłówki poprzez wyrażenia przyimkowe z jako (Cassius Clay nie 
przegrał żadnej walki jako Cassius Clay). Ponieważ z nazwami własnymi związana jest 
deskryptywna treść (postulat deskrypcyjnej teorii odniesienia), to różna treść związana z różnymi 
koreferencyjnymi nazwami może w różny sposób modyfikować predykat. Zanim podamy 
semantykę dla modyfikowanych predykatów, musimy rozważyć argumenty przeciwko 
twierdzeniu, że wyrażenie przyimkowe z jako może modyfikować predykat.  
 
IV.2.1c Argumenty przeciwko modyfikacji predykatów przez treść deskryptywną 
Fred Landman (1989), omawiając możliwość traktowania konstrukcji z przyimkiem jako jako 
konstrukcji modyfikujących, stwierdził, że można potraktować je albo jako modyfikujące 
nazwy335, albo jako modyfikujące predykaty. Zdanie  
 
(4)(4) Sir Hugh Calvin, jako sędzia, i sir Hugh Calvin, jako osoba prywatna, mają różne zdania 
 
może być zanalizowane jako  
 
(40)(40)  Sir Hugh Calvin-jako-sędzia ma inne zdanie 
(400)(400)  Sir Hugh Calvin ma-inne-zdanie-jako-sędzia.  
 

                                                 
335  Nazwy przez niego traktowane są jako rodzaj kwantyfikatorów uogólnionych za (Thomason, 1980). 
Propozycja Thomasona traktowania nazw własnych jako kwantyfikatorów uogólnionych była rozwinięciem 
propozycji Montague (pogląd Montague został wspomniany w rozdziale I.4). 
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Landman opowiada się za modyfikacją nazw (odczytanie (40)(40)).336 Zdaniem Landmana to, że 
konstrukcje z jako występują w apozycji (czyli występują bezpośrednio po nazwie i funkcjonują 
jako dopowiedzenie bądź przydawka do nazwy337) oraz to, że jest możliwa ich koordynacja 
między sobą przy pomocy spójnika i, może zostać potraktowane jako argument za interpretacją 
konstrukcji z jako jako konstrukcji modyfikującej nazwę, a nie predykat. Argument ten 
skrytykował Zoltán Szabó (2003: 471, przypis 21), mówiąc, że takie zdania mają równie dobrą 
analizę, w której nie ma apozycji, a spójnik i jest funktorem łączącym zdania:  
 
(4000)(4000) Sir Hugh Calvin ma zdanie jako sędzia i sir Hugh Calvin ma zdanie jako osoba 
 prywatna, i te zdania się różnią.  
 

                                                 
336   Modyfikacja polegałaby na tym, że konstrukcja z nazwą i przyimkiem jako, John-jako-sędzia, byłaby 
interpretowana jako podzbiór rodziny zbiorów, który jest interpretacją nazwy John w modelu (Landman, 1989: 
734). Przypomnijmy, że w semantyce Montague interpretacją nazwy John jest zbiór wszystkich podzbiorów 
dziedziny modelu takich, do których należy indywiduum John (Montague, 1974: 62, 63, 261, def. T1(d)), (Peters & 
Westertåhl, 2006: 94), (Barwise & Cooper, 1981: 166). Rozważmy prosty przykład. Niech dziedzina modelu będzie 
zbiorem f1;2;3;4gf1;2;3;4g. Niech jedynka symbolizuje Johna. Na obrazku 1 kolorem zielonym zostały zaznaczone 
podzbiory, które należą do interpretacji nazwy John (obrazek pobrano ze strony 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Upset.svg/220px-Upset.svg.png): 
 

     
 
Można zauważyć, że interpretacja nazwy John stanowi ultrafiltr na dziedzinie modelu. Niech zbiór f1;4gf1;4g będzie 
ekstensją predykatu sędzia (i John należy do niego). Pomysł Landmana polega na tym, że John-jako-sędzia jest 
innym ultrafiltrem, który jest podzbiorem nazwy John (podzbiór ten został zaznaczony kolorem czerwonym na 
obrazku 2). Wybór semantyki traktującej nazwy jako rodzaj kwantyfikatorów uogólnionych wydaje się dość 
naturalnym wyborem dla tych, którzy posiadają intuicję, że modyfikująca konstrukcja z przyimkiem jako 
modyfikuje nazwę i w jakiś sposób ją zawęża. Jednak klasyczna semantyka Montague, w której nazwy traktowane 
są jako rodzaj kwantyfikatorów uogólnionych (w sposób przedstawiony na obrazkach powyżej), jest nieprzydatna 
dla interpretowania nazwy zawężonej przez konstrukcję z jako jako ultrafiltra, który jest podzbiorem interpretacji 
nazwy. Jest tak dlatego, że – jeśli chcemy zachować wnioskowanie, że John-jako-sędzia (konkretna osoba) jest 
tożsamy z Johnem (tą samą osobą) – to musimy dopuścić, by do ultrafiltra-interpretacji nazwy John-jako-sędzia 
należała ekstensja predykatu bycie tożsamym z Johnem (Landman, 1989: 734). Ekstensji tego predykatu na 
obrazkach powyżej odpowiada zbiór f1gf1g. W efekcie interpretacją zawężonej nazwy John-jako-sędzia będzie po 
prostu sama interpretacja nazwy John, i tym samym nie wyrazimy zawężania nazwy przez modyfikującą 
konstrukcję. W związku z tą konsekwencją Landman (1989: 735-6) wybiera semantykę Thomasona (1980), która 
jest modyfikacją semantyki Montague i która wymaga uznania sądów za podstawową kategorię, niedefiniowalną 
poprzez intensję innych wyrażeń (formalnie ten wymóg jest wyrażony jako wymóg, by do uniwersum modelu 
oprócz indywiduów należały co najmniej dwa sądy, prawdziwy i fałszywy, Thomason, 1980: 48-9). 
337  Tak jak na przykład na początku Inwokacji w Panu Tadeuszu Mickiewicza: „Litwo, ojczyzno moja, …”. 
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Szabó wysunął szereg zarzutów przeciwko traktowaniu konstrukcji z przyimkiem jako jako 
modyfikujących nazwę. Landman formalnie analizuje nazwę jako kwantyfikator uogólniony; 
zmodyfikowana przez konstrukcję z jako powinna nadal zachowywać się jako kwantyfikator 
uogólniony, a tak nie jest.338 Oprócz zarzutów specyficznych celujących w traktowanie 
konstrukcji z jako jako modyfikujących nazwę (analizowaną jako kwantyfikator uogólniony), 
Szabó wysunął kilka zarzutów przeciwko traktowaniu tych konstrukcji jako modyfikatorów w 
ogóle. Po pierwsze, modyfikatory są iterowalne, natomiast konstrukcje z jako nie są – *John 
jako sędzia jako cieć zarabia 50,000$ (zarzut syntaktyczny). Po drugie, po zmodyfikowaniu 
predykatu przez konstrukcję z jako otrzymamy nowy predykat, który nie jest semantycznie 
powiązany z wyjściowym modyfikowanym predykatem, w związku z czym nie można 
wytłumaczyć intuicyjnych wnioskowań (zarzut semantyczny).339 Na te zarzuty musimy 
odpowiedzieć i zrobimy to w dalszej części rozdziału. 

                                                 
338  Wyrażenia „Sir Hugh Calvin-jako-sędzia” nie da się połączyć przy pomocy spójników z innymi 
wyrażeniami tego typu syntaktycznego, nie tworzy ono form dzierżawczych oraz nie może być gramatycznie 
podawane jako odpowiedź na tak zwane wh-pytania (pytania, które w języku angielskim są zadawane przy pomocy 
zaimków pytajnych rozpoczynających się od wh-: who? what? which? where? itp.) (Szabó, 2003: 391). 
 Analizę zdań A jako B jest C w taki sposób, że wyrażenie jako B jest traktowane jako operator działający 
na A proponuje Roberto Poli (1994, 1998). Analiza ta nie wydaje się słuszna. Zgodnie z propozycją Polego zdania 
postaci A jako B jest C mają następującą strukturę (1994: 92-3): 
 (i)  A jest B. 
 (ii) Każde B jest C. 
 (iii) B jest przyczyną, z powodu której A jest C. 
Pokażmy, że ta analiza nie jest słuszna. Niech „A” oznacza „John”, niech „B” oznacza „matematyk”, a „C” oznacza 
„zaproszony na kongres”. Zdanie John jest zaproszony na kongres jako matematyk miałoby następującą analizę: 
 (i) John jest matematykiem. 
 (ii) Każdy matematyk jest zaproszony na kongres. 
 (iii) Bycie matematykiem jest przyczyną, z powodu której John jest zaproszony. 
Punkt (ii) tej analizy (zainspirowany propozycją średniowiecznych scholastyków) jest ewidentnie fałszywy. 
Również punkt (iii) jest kłopotliwy. Można wskazać przykłady zdań o konstrukcji A jako B jest C, w których B 
intuicyjnie nie wyraża przyczyny, z powodu której A jest C, na przykład: Ania jako dziecko była gruba, Ta resztka 
oliwy została zużyta jako zaprawa do surówki. Intuicyjnie w zdaniach chodzi o czas, kiedy Ania była gruba, oraz o 
sposób użycia oliwy, a nie o przyczynę. Można próbować bronić analizy Polego jako analizy częściowej dotyczącej 
wyłącznie konstrukcji z przyimkiem jako użytej w funkcji okolicznika przyczyny, ale zarzut fałszywości punktu (ii) 
w niektórych przypadkach pozostanie (porównaj Jana, jako strażaka, poproszono o pomóc w akcji ratunkowej). 
339  Chodzi o następujące wnioskowania. Intuicyjnie ze zdania (1) Jan jako matematyk został zaproszony na 
kongres wynika zdanie (2) Jan został zaproszony na kongres. Zarzut semantyczny polega na twierdzeniu, że 
wyjściowy predykat (został zaproszony) i zmodyfikowany predykat (został zaproszony jako matematyk) są dwoma 
różnymi predykatami niepowiązanymi semantycznie, w związku z czym zwolennik zmodyfikowanych predykatów 
nie jest w stanie uzasadnić przejścia od (1) do (2) (Szabó, 2003: 392). Własną propozycją Szabó jest traktowanie 
wyrażeń przyimkowych z jako jako składników uzupełniających swobodnych (adjunct predicates) oraz ich analiza 
przy pomocy Davidsona semantyki zdarzeń (poprzez rozszerzenie tej semantyki na stany). Jednak własne 
rozwiązanie Szabó samo jest narażone na zarzut syntaktyczny – składniki uzupełniające swobodne są rodzajem 
modyfikatorów oraz są iterowalne (Carnie, 2006: 168), (Rapoport, 1999: 654), (Mecner, 2005: 129). Zauważmy, że 
modyfikująca predykat konstrukcja z jako pełni właśnie rolę składnika uzupełniającego swobodnego, co jest w 
pełnej zgodzie z propozycją Szabó. Różnica polega na sposobie analizy takich konstrukcji. 
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IV.2.2 Propozycja semantyki dla modyfikatorów: źródła inspiracji 

Trzeba zaznaczyć, że problem substytucji w kontekstach ekstensjonalnych dotyczy, jak wydaje 
się, nie tylko koreferencyjnych deskrypcji bądź nazw, ale ogólnie wszystkich koreferencyjnych 
fraz nominalnych, w tym takich jak nazwy grup oraz nazwy rodzajów.340 W przypadku 
wszystkich tych wyrażeń posiadanie przez nie deskryptywnej treści stanowi część ich semantyki 
– przez tę treść zostaje wyznaczony denotat. Ta dwuznaczność zdań z dowolnymi 
koreferencyjnymi frazami nominalnymi pokazuje, że owa deskryptywna treść nie tylko 
wyznacza odniesienie, lecz w jakiś sposób ma dodatkowy wpływ na warunki prawdziwości. 
Regularność oraz relewantność prawdziwościowa z kolei pokazują, że deskryptywna treść nie 
jest dodawana jako treść sugerowana bądź implikowana.341 Regularna dwuznaczność zdań z 
termami, które mają treść deskryptywną, stanowi argument za tym, że standardowe definicje 
spełniania formuł z takimi termami podają warunki prawdziwości nie dla wszystkich 
syntaktycznie możliwych odczytań zdań języka naturalnego, w związku z czym musimy 
uwzględnić przypadki owego regularnego modyfikowania predykatu poprzez deskryptywną treść 
termu. Definicja Fittinga i Mendelsohna w tej postaci, w której jest, przedstawia warunek 
konieczny i wystarczający spełniania (należenia denotatu deskrypcji do ekstensji predykatu). By 
definicja obejmowała również przypadki spełniania formuł ze zmodyfikowanymi predykatami, 
wystarczy jedynie pokazać, w jaki sposób treść deskryptywna termów modyfikuje predykaty, 
oraz wskazać, co jest interpretacją takich predykatów.  
 „Sposób, na który przedmiot jest dany” zostanie potraktowany tak, jak są traktowane 
przysłówki sposobu (adverbs of manner) – jako modyfikator predykatów.342 Przysłówki są 

                                                 
340  Landman (1989: 723) przytacza następujące przykłady. Załóżmy, że mamy dwa komitety – komitet A i 
komitet B składające się z tych samych członków, Johna i Billa. Jeżeli zdanie Komitet A przybył z oficjalną wizytą 
do RPA jest prawdziwe, to po zamianie nazwy komitetu na koreferencyjną staje się fałszywe, mimo że prawdą jest, 
że John i Bill przyjechali do RPA. Podobnie jest z nazwą rodzajów (Landman, 1989: 729-30): załóżmy, że w 
pewnym kraju jest tak, że sędziowie pełnią również funkcję katów. Jako kaci zarabiają dobrze, natomiast są słabo 
opłacani jako sędziowie. Decydują się w związku z tym na strajk i przestają wykonywać czynności sędziowskie, 
domagając się podwyżek. Intuicyjnie rozumowanie: (1) Sędziowie rozpoczęli strajk; (2) Każdy sędzia jest katem; 
(W) Kaci rozpoczęli strajk nie jest poprawne, ponieważ wniosek jest intuicyjnie fałszywy (nadal pracują jako kaci, 
ponieważ ta praca jest dobrze płatna i nie ma powodu do strajku).  
 Powiedzieliśmy, że podobnie zachowują się deskrypcje określone: Stacja CNN przeprowadziła wywiad z 
przewodniczącym nowojorskiego wyścigu gołębi w roku 2011 / Stacja CNN przeprowadziła wywiad z najmłodszym 
mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie (w obu przypadkach chodzi o Mike’a Tysona); Złoto, z którego jest zrobiona 
obrączka Terry’ego, jest stare, natomiast sama obrączka nie jest (ten ostatni przykład za Bach, 1986: 13). Szabó 
(2003) zwraca uwagę, że również w przypadku koreferencyjnych nazw rodzajów czasami może nie zachodzić 
substytucja: Woda często jest brudna, ale H2OH2O nigdy nie jest. I Szabó, i Landman zwracają uwagę na to, że 
użytkownicy skłonni są wszystkie takie przykłady parafrazować z użyciem przyimka jako: Woda często jest brudna, 
natomiast H2OH2O, jako takie, nigdy nie jest (Szabó, 2003: 388).  
341  Za takim rozwiązaniem argumentuje Soames (2002: 80-81, 86). Soames w tych fragmentach rozważa 
wyłącznie nazwy własne. 
342  Stephen Schiffer, komentując pomysł przedstawienia predykatów wyrażających nastawienia sądzeniowe 
jako trójargumentowej relacji, której jednym z członów miał być sposób dania przedmiotu, zauważa, że sposób 
dania nie jest dodatkowym argumentem, lecz raczej pełni funkcję przysłówka modyfikującego predykat, Schiffer 
(1994: 286): „For the reference to a mode of presentation in the sentence 
 Ralph believes that Fido is a dog in way w / under mode of presentation m 
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modyfikatorami predykatów (Carnie, 2006: 70) i są używane, by wyrazić sposób, cel, przyczynę 
bądź czas wykonywania czynności. Konstrukcje z przyimkiem jako nie są przysłówkami, lecz 
tak jak przysłówki pełnią syntaktyczną i semantyczną rolę okoliczników – syntaktycznie 
modyfikują predykaty, a semantycznie służą do wyrażenia tego, co wyrażają przysłówki. 
Dlatego przy konstruowaniu semantyki dla konstrukcji z przyimkiem jako skorzystamy z 
niektórych pomysłów logiki modyfikatorów predykatywnych Romane’a Clarka (1970).343 
Ogólnie logika modyfikatorów predykatywnych była aktywnie rozwijana w latach 
siedemdziesiątych344 i dotyczyła przysłówków sposobu takich jak szybko, z premedytacją 
(modyfikatory niezmieniające argumentowości modyfikowanego predykatu) bądź 
modyfikatorów dodających do modyfikowanego predykatu nowe argumenty – z użyciem noża, w 
łazience. Powstała ona jako alternatywa do zaproponowanej przez Donalda Davidsona (1966) 
propozycji analizy zdań opisujących działanie (action sentences), takich jak John smaruje 
kanapkę. Davidson zauważył, po pierwsze, że w takim zdaniu opisane działanie może być 
modyfikowane przy pomocy przysłówków oraz wyrażeń przyimkowych: smaruje kanapkę 
powoli za pomocą noża w łazience o północy… Intuicyjnie wciąż chodzi o to samo działanie, 
którym jest smarowanie kanapki przez Johna. Po drugie, do działania można odnieść się za 
pomocą zaimka anaforycznego – John robił to powoli za pomocą noża…. Zaimek to, zdaniem 
Davidsona, musi być anaforycznym w stosunku do zdarzenia – to ono jest charakteryzowane za 
pomocą przysłówków i wyrażeń przyimkowych. Moglibyśmy w historyjce o Johnie użyć 
następującej naturalnej parafrazy: Jest takie działanie, które John wykonuje powoli za pomocą 
noża w łazience o północy. Propozycją Davidsona było wprowadzenie do semantyki zdarzeń 
(events) jako bytów podstawowych. Zgodnie z tą propozycją predykaty opisujące działanie mają 
dodatkową pozycję argumentową zajmowaną przez zdarzenia, a przysłówki oraz wyrażenia 
przyimkowe analizowane są jako jednoargumentowe predykaty, których pozycję argumentową 
zajmować mogą wyłącznie zdarzenia. Zdanie takie jak Sebastian spacerował po ulicach Bolonii 
o drugiej w nocy zanalizowane jest w następujący sposób (Davidson, 1966 [w:] 2001: 156): 

                                                                                                                                                             
does not look like the specification of a third term in a three-place relation. The sentence looks more like it contains 
a two-place relation with an adverbial qualifier, where the term referring to a mode of presentation plays the same 
role as ‘the most exciting way’ in 
 Ralph kissed her in the most exciting way.” 
343  Skorzystamy nie ze wszystkich pomysłów Clarka: przede wszystkim nie będziemy korzystali z semantyki 
stanów rzeczy, które funkcja interpretacyjna miałaby przyporządkowywać każdemu predykatowi (1970: 331). 
Odnotować należy, że Clark podaje propozycję analizy wyrażeń takich jak fałszywy, mityczny, symulowany, które 
również uważa za rodzaj modyfikatorów (by odróżnić je od zwykłych modyfikatorów (standard modifiers), używa 
określeń fictionalizers, negators, 1970: 329). Cechą charakterystyczną modyfikacji predykatów przez takie 
„falsyfikatory” jest to, że przecięcie ekstensji wyjściowego predykatu (na przykład waza dynastii Ming) i predykatu 
zmodyfikowanego przez „falsyfikator” (fałszywa waza dynastii Ming) jest zbiorem pustym. Propozycja analizy 
takich wyrażeń w sposób inny niż są analizowane zwykłe predykaty pochodzi od Twardowskiego (1927 [w:] 1965: 
373-5). Twardowski rozróżnia użycia przymiotników w funkcji determinatorów oraz w funkcji modyfikatorów. 
Niestety mamy tu do czynienia z konfliktem terminologicznym – wszystkie modyfikatory, które analizujemy w 
pracy, są determinatorami w sensie Twardowskiego, natomiast modyfikatory w sensie Twardowskiego 
(„falsyfikatory”) zostawiamy poza zasięgiem rozważań. Więcej na temat „falsyfikatorów” patrz (Poli, 1991), 
(Woleński, 1996), (Cocchiarella, 2005), (van der Schaar, 2013). 
344  (Clark, 1970), (Lakoff, 1970), (Parsons, 1970), (Thomason, 1971), (Thomason & Stalnaker, 1973), (van 
Fraassen, 1973), (Richards, 1976), (Fulton, 1979), (Pörn, 1982). 
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9e(SpacerowaÃl(S; e)^ zaszÃlo na ulicach Bolonii(e)^ o 2 w nocy(e))9e(SpacerowaÃl(S; e)^ zaszÃlo na ulicach Bolonii(e)^ o 2 w nocy(e)) 
 
Dzięki takiej analizie można wyrazić naturalny związek między zdarzeniem spacerowania a jego 
charakterystykami (można mówić, że zaszło ono o drugiej w nocy na ulicach Bolonii). Tego 
związku nie można oddać za pomocą standardowego rachunku predykatów. Na przykład, by 
zapisać formalnie zdanie Sebastian spaceruje, musielibyśmy użyć 1-argumentowego predykatu, 
natomiast by zapisać formalnie zdanie Sebastian spaceruje po ulicach Bolonii o drugiej w nocy, 
musielibyśmy już użyć innego 3-argumentowego predykatu. Ponieważ przysłówki i wyrażenia 
przyimkowe są iterowalne (można do predykatu dodać dowolną ich ilość), to mielibyśmy w 
efekcie nieskończenie wiele predykatów niepowiązanych ze sobą semantycznie, co jest 
niepożądaną konsekwencją. 
 Logika modyfikatorów Clarka była alternatywnym pomysłem w stosunku do propozycji 
Davidsona. Główna idea tej logiki polega na tym, że predykaty mogą być tworzone rekursywnie 
z wyjściowego zbioru predykatów atomowych. Z nn -argumentowego predykatu atomowego 
możemy stworzyć n+in+i-argumentowy predykat poprzez dodanie modyfikatorów, które łącznie 
mają ii nowych pozycji argumentowych. Powiązanie semantyczne wyjściowego  
nn-argumentowego predykatu z nowym n+in+i-argumentowym jest takie, że pierwsze nn 
argumentów n+in+i-argumentowego predykatu powinno należeć do ekstensji wyjściowego  
nn-argumentowego predykatu (Clark, 1970: 325). Modyfikatory takie jak powoli mają 
argumentowość „0” (1970: 321) – intuicyjnie predykaty spaceruje i spaceruje powoli mają taką 
samą argumentowość. Semantycznie interpretacja predykatu spaceruje powoli jest podzbiorem 
interpretacji predykatu spaceruje (1970: 325). Ponieważ konstrukcja z przyimkiem jako 
(zaproszony jako matematyk) nie dodaje nowych argumentów do predykatu (zaproszony), to 
semantycznie potraktuję ją jako modyfikator o argumentowości „0”, czyli tak jak pod względem 
argumentowości traktowany jest przysłówek powoli w semantyce Clarka. 
 Zoltán Szabó (2003) wykorzystał semantykę zdarzeń Davidsona dla analizy konstrukcji z 
przyimkiem jako. Rozważył on jeden z przykładów Łamigłówki:  
 
(5)(5) Superman przeskakuje przez wieżowce, ale Clark Kent nie. 
 
Jak zauważa Szabó (2003: 386-7), często, tłumacząc, co mieliśmy na myśli, użyjemy 
następującej parafrazy: 
 
(50)(50) Clark Kent, jako superbohater, przeskakuje przez wieżowce, natomiast Clark Kent, jako 
 reporter, nie przeskakuje. 
 
W parafrazie pojawia się konstrukcja z jako i nie jest jasne, jak należy ją interpretować. Można 
próbować pozbyć się konstrukcji z jako w następujący sposób: 
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(500)(500) Clark Kent wtedy, gdy jest superbohaterem, przeskakuje przez wieżowce, natomiast 
 wtedy, gdy jest reporterem, nie przeskakuje. 

Ale nie jest to dobra parafraza, ponieważ Clark wtedy, gdy jest superbohaterem, nie przestaje 
być reporterem Daily Planet. Parafraza ma inne warunki prawdziwości niż zdanie wyjściowe, 
więc musimy z niej zrezygnować. Wydaje się, że dobre warunki prawdziwości daje taka 
parafraza: 

(5000)(5000) Clark wtedy, gdy działa jako superbohater, przeskakuje przez wieżowce, natomiast wtedy, 
 gdy działa jako reporter „Daily Planet”, nie przeskakuje.345 

Nie pozbyliśmy się konstrukcji z jako, natomiast – jak się wydaje – udało się wysłowić, czym się 
różni Superman od Clarka Kenta. Zwróćmy uwagę, że w ostatniej parafrazie pojawia się 
relatywizacja nie do momentu czasu, a do działania. W tym samym czasie mogą występować 
różne działania, których sprawca (Clark Kent) może być ten sam. W jednym działaniu może on 
posiadać jedną cechę, a w drugim jej nie posiadać bądź posiadać negację tej cechy.346 Więc 
(mimo że Szabó tego nie robi) można by pokusić się i analizować przykłady z brakiem 
substytucji nazw własnych, posługując się semantyką zdarzeń Davidsona. Ale rozwiązanie to ma 
swoje ograniczenia, z którymi trzeba byłoby się zmierzyć. Najważniejsze ograniczenie stanowi 
postulat, że forma logiczna zdań opisujących działanie (action sentences) radykalnie różni się od 
formy logicznej zdań opisujących stany, ponieważ tylko predykaty opisujące działania mają 
dodatkową pozycję argumentową zajmowaną przez zdarzenia.347 Rozwiązanie Łamigłówki 
bazujące na semantyce Davidsona wymaga więc rozszerzenia uwzględniającego stany.348 
  Nie korzystamy z propozycji Szabó analizy wyrażeń przyimkowych z jako, ponieważ 
obejmuje ona wyłącznie konstrukcje, w których po przyimku jako występuje prosty predykat 
(nie jest jasne, jak należałoby rozszerzyć tę analizę, by obejmowała deskrypcje i nazwy własne).
 Można wyobrazić sobie sytuację, że toczy się kilka równoczesnych działań i tylko jedno 

                                                 
345  W oryginale: „Clark Kent, when he acts as a superhero, leaps over tall buildings but Clark Kent, when he 
acts as a reporter for the Daily Planet, does not.” (Szabó, 2003: 387). 
346  Szabó posługuje się następującym przykładem (2003: 398): śpiewacy gardłowi z Tuwy (jedna z republik 
Federacji Rosyjskiej) potrafią wydawać piękny dźwięk, na który składa się kilka składowych harmonicznych (tak, 
że powstaje wrażenie polifonii), i jednocześnie wydawać przy tym brzydki ryczący gardłowy dźwięk. Można mówić 
o dwóch jednoczesnych zdarzeniach, których sprawcą jest ten sam śpiewak – o zdarzeniu wydawania złożonego 
dźwięku i o zdarzeniu wydawania ryczenia gardłowego. Można sensownie utrzymywać, jednocześnie nie popadając 
w sprzeczność, że Kaigal-ool [jeden ze znanych śpiewaków gardłowych] śpiewa pięknie oraz Kaigal-ool śpiewa 
brzydko, ponieważ mówimy o dwóch różnych zdarzeniach. 
347  (Davidson, 1966 [w:] 2001), (Szabó, 2003: 397-8). 
348  Rozszerzenie takie może nastręczać problemów. Po pierwsze, może udać się częściowo. Graham Katz 
(2008: 221) zaznacza, że „This treatment also provides the basis for an account of one of the most well known – if 
less well studied – facts about manner adverbs: the fact that they are restricted from modifying state verbs. The 
incompatibility between manner adverbs and state verbs [...] has often been taken to be one of the distinguishing 
features of this class of verbs […].”. Jako ilustrujący przykład Katz podaje zdanie *Nienawidzili nas brzydko (*They 
hate us revoltingly). Oprócz syntaktycznych problemów rozszerzenie analizy Davidsona w taki sposób, by 
obejmowała stany, nastręcza problemów semantycznych, ponieważ przysłówki sposobu rzekomo modyfikujące 
czasowniki nazywające stany zdaniem Katza nie przechodzą tradycyjnych testów, które powinny przechodzić 
przysłówki sposobu (2008: 229-33; o tych testach będzie mowa poniżej). 
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z nich prowadzone jest na sposób ''. Szabó starał się przy pomocy semantyki zdarzeń i stanów 
zanalizować taką sytuację poprzez nakładanie wymogu, że tylko jedno takie działanie jest 
częścią stanu '', a inne działania nie. Postaramy się zanalizować taką sytuację poprzez wymóg, 
że tylko jedno takie działanie jest prowadzone jako '', inne nie.349 Sytuacja ta pokazuje, że 
wiedza, że jakiś obiekt wykonuje równocześnie czynności A, B, C oraz '', po pierwsze, nie daje 
wiedzy, że '' jest sposobem wykonywania którejś z czynności A, B, C, a nie po prostu kolejną 
równoczesną czynnością. Po drugie wiedza taka nie jest wystarczająca, by określić, która 
dokładnie z czynności A, B, C jest wykonywana w sposób '', jeśli '' jest sposobem wykonywania 
którejś z tych czynności. To pokazuje, że interpretacja zmodyfikowanych predykatów typu P 
jako '' nie jest zdeterminowana przez interpretację P oraz '', chociaż jest od tej interpretacji 
zależna. W pewnym sensie interpretacja zmodyfikowanych predykatów musi być pierwotna, 
mimo że zależy zarówno od interpretacji modyfikowanego predykatu, jak i od interpretacji 
modyfikującego predykatu.  

IV.2.3 Opis składni modyfikowanych predykatów 

IV.2.3a Budowa modyfikatorów 
Język ze zmodyfikowanymi predykatami nazwiemy językiem LMODLMOD. Jego definicja, definicje 
budowy termów nazwowych w rozszerzonym języku L+

MODL+
MOD oraz przykład modelu znajdują się 

w rozdziale IV.3. W tym rozdziale omówimy tylko niektóre reguły i definicje, które 
wprowadzają nowe elementy w stosunku do formalizmu z rozdziału II. Pomysł jest prosty: 
intuicyjnie przy pomocy modyfikatorów z predykatów konstruujemy predykaty.350 Formalnie 
predykaty konstruowane są ze stałych predykatywnych351 w sposób rekursywny. Wymaga to 
zmiany pojęcia predykatu – staje się ono pojęciem szerszym, pod które podpadają zarówno stałe 
predykatywne, jak i wyabstrahowane predykaty, zmodyfikowane predykaty oraz 
wyabstrahowane zmodyfikowane predykaty.  
 Jak są budowane modyfikatory? Modyfikatorami są dowolne termy nazwowe oraz 
podklasa predykatów wyabstrahowanych z formuł atomowych oraz koniunkcji formuł 
atomowych z jedną wolną zmienną (na przykład (¸x:Q(x))(¸x:Q(x)), (¸x:(P(x)^Q(x)))(¸x:(P(x)^Q(x)))). Dlaczego 
takie ograniczenie? Jednym z celów pracy jest pokazanie, że nazwy własne powinny być 
formalnie przedstawiane jako termy, które otrzymują odniesienie poprzez deskrypcje określone i 
ta deskryptywna treść może modyfikować predykat. Ponieważ deskrypcje, przez które może być 
wyznaczane odniesienie termów nazwowych, mają postać koniunkcji formuł atomowych, to 
również budowa modyfikatorów w znaczny sposób została ograniczona: proponujemy takie 

                                                 
349  W pewnym sensie jest to inny sposób realizacji tej samej idei: zamiast mówienia, że jeden stan jest częścią 
drugiego i zakładania pierwotnej mereologii stanów, mówimy, że ekstensja jednego predykatu jest podzbiorem 
ekstensji drugiego i w modelu musimy pierwotnie ustalić ów podzbiór. Mimo że idea wydaje się być tą samą, 
sposoby te będą jednak dawały różne wyniki, patrz przypis 359. 
350  (Clark, 1970: 320), (Pörn, 1982: 294), (Thomason & Stalnaker 1973: 201), (van Fraassen, 1973: 104, 107). 
351  Clark nazywa je core predicates – czyli predykaty nie zawierające jako części składowych innych 
predykatów (1970: 320). 
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definicje syntaktyczne, które wystarczą, by pokazać, jak deskryptywna treść termów nazwowych 
może modyfikować predykat. 
 W języku  oprócz termów nazwowych również deskrypcje mają deskryptywną 

treść, ale dla uproszczenia nie wprowadzamy definicji modyfikowania predykatów przez 
deskryptywną treść deskrypcji. Rozszerzony język L+

MODL+
MOD zawiera termy nazwowe i termy te 

również mogą być modyfikatorami. 
 

IV.2.3b Modyfikacja atomowych predykatów 
Budowę zmodyfikowanego predykatu atomowego określi reguła R14 języka L+

MODL+
MOD: 

 

jeśli QQ jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym 

modyfikatorem, to Qi
¸x:'Qi
¸x:' jest n-argumentowym predykatem zmodyfikowanym przez  

na ii-tym argumencie (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 1 · i · n1 · i · n). 

 
Zapis „Qi

¸x:'Qi
¸x:'” oznacza, że predykat QQ jest modyfikowany przez predykat ¸x:'¸x:' na i-tym 

argumencie:  Q(y1; : : : ; yi|{z}
¸x:'

; : : : ; yn)Q(y1; : : : ; yi|{z}
¸x:'

; : : : ; yn). Warunek '' możemy potraktować jako złożoną przydawkę, 

gdyż nie zmienia ona argumentowości modyfikowanego predykatu (czyli będzie to modyfikator 
o argumentowości „0”). Na przykład witać jest dwuargumentowym predykatem, '(x)'(x) jest 
formułą z wolną zmienną x, w której '' oznacza gospodarz imprezy. wita¶c 1

¸x:'wita¶c 1
¸x:', wita¶c 2

¸x:'wita¶c 2
¸x:' są 

predykatami powstałymi poprzez modyfikację predykatu witać; odczytujemy je odpowiednio 
poprzez x jako gospodarz imprezy wita y (modyfikacja na pierwszym argumencie) oraz poprzez 
x wita y jako gospodarza imprezy (modyfikacja na drugim argumencie). Dla uproszczenia notacji 
w przypadku, gdy modyfikatorem jest predykat wyabstrahowany z dowolnej formuły atomowej 
P(x)P(x), zamiast zapisu „Qi

¸x:P (x)Qi
¸x:P (x)” będziemy stosowali uproszczony zapis „Qi

PQi
P”, a w przypadku, 

gdy QQ  jest 1-argumentowym predykatem, zamiast „Q1
¸x:'Q1
¸x:'” będziemy stosowali zapis Q ¸x:'Q ¸x:' . 

 Dla porównania przypomnijmy częstą syntaktyczną dwuznaczność zdań z konstrukcjami 
przyimkowymi, gdy nie jest jasne, co właściwie modyfikuje konstrukcja przyimkowa. 
Przykładem takiego zdania było zdanie (3)(3) oraz zdanie zobrazowane obrazkiem poniżej:352 
   

                                                 
352  Obrazek pochodzi ze strony Kaiego von Fintela, http://ocw.mit.edu/courses/linguistics-and-philosophy/24-
903-language-and-its-structure-iii-semantics-and-pragmatics-spring-2005/index.htm 

L+
MODL+
MOD

(¸x:')(¸x:')

(¸x:')(¸x:')
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Sherlock saw the man using binoculars [with binoculars] 

 
   See1

using binocularsSee1
using binoculars    See2

using binocularsSee2
using binoculars 

 
Modyfikacja tego samego predykatu na różnych argumentach pozwala uniknąć dwuznaczności 
oraz pomaga wyrazić treść, której nie uchwycilibyśmy przez koniunkcję predykatów. Zdanie 
Sherlock widzi mężczyznę i wykorzystuje lornetkę jest prawdziwe w sytuacji, gdy Sherlock widzi 
mężczyznę „gołym okiem” i drapie się lornetką po kolanie; intuicyjnie sytuacja zilustrowana na 
obrazku po lewej wymaga, by warunki prawdziwości zdania opisującego tę sytuację, były nieco 
inne niż warunki prawdziwości zdania z koniunkcją predykatów. 
 Dla uproszczenia modyfikacja predykatu jest dopuszczona tylko na jednym, i-tym 
argumencie, i nie mówimy, jak modyfikować już zmodyfikowane predykaty na innych 
argumentach oraz na tym samym argumencie (dla uproszczenia nie pozwalamy na iterację).353 
Ale ponieważ modyfikatorem może być predykat wyabstrahowany z koniunkcji formuł, mamy 
jednak iterację w ograniczonym stopniu – modyfikujące warunki mogą być łączone koniunkcją, 
a ta jest iterowalna. Tak zdanie w przykładzie Szabó na brak iteracji modyfikatorów *John jako 
sędzia jako cieć zarabia 50 000$ nie jest gramatyczne, natomiast gramatyczne będzie zdanie 
John jako sędzia i cieć zarabia 50 000$. Pokazaliśmy, w jaki sposób modyfikujące warunki są 
iterowalne i tym samym odpowiadamy na zarzut syntaktyczny Szabó (2003: 392).354 

                                                 
353  Wydaje się, że definicja mogłaby wyglądać następująco: 
- jeśli Qi

¸x:'Qi
¸x:' jest dowolnym n-argumentowym zmodyfikowanym predykatem, a ¸x:Ã¸x:Ã  jest dowolnym 

modyfikatorem, to n-argumentowymi predykatami są: 

(
Q i j

¸x:' ¸x:Ã; je¶sli i 6= j;

Q i
¸x:('^Ã); je¶sli i = j:

(
Q i j

¸x:' ¸x:Ã; je¶sli i 6= j;

Q i
¸x:('^Ã); je¶sli i = j:

 354  Na marginesie trzeba dodać, że w języku naturalnym modyfikacja jest iterowalna, co musi zostać 
uwzględnione przy rozwijaniu logiki modyfikatorów. Iteracja może wystąpić zarówno na tym samym argumencie, 
jak i na różnych argumentach. Na przykład w zdaniu Artur przyśnił się Marii jako ubrany jako superbohater 
intuicyjnie chodzi o to, że Artur przyśnił się Marii nie jako ubrany i jako superbohater, tylko jako ubrany jako 
superbohater (w składzie modyfikującego wyrażenia przyimkowego występuje zmodyfikowany predykat). Również 
w zdaniu Książę Poniatowski pozostał w pamięci ludu między innymi jako sprawiedliwy sędzia ścigający Szczęsnego 
Potockiego jako zdrajcę ojczyzny w składzie modyfikującego wyrażenia przyimkowego występuje zmodyfikowany 
predykat. 
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IV.2.3c Modyfikacja predykatów wyabstrahowanych z formuł 
Modyfikatory (¸y:Ã)(¸y:Ã) i  modyfikują wyabstrahowany predykat na jakiejś (ii-tej) pozycji 

argumentowej predykatu QQ (pozycja ta jest oznaczona górnym indeksem „ii”). Mimo że predykat 
można wyabstrahować z dowolnej formuły, dla uproszczenia ograniczamy modyfikację 
wyabstrahowanych predykatów jedynie do modyfikacji predykatów wyabstrahowanych z formuł 
atomowych oraz negacji formuł atomowych.  
 Przyjęliśmy ograniczenie syntaktyczne, zgodnie z którym w języku L+L+ term nazwowy 
może występować jedynie w formułach z operatorem lambda. W języku L+

MODL+
MOD, który jest 

rozszerzeniem języka L+L+, ograniczenie to jest zachowane oraz w przypadku modyfikatorów 
dopuszczamy jedynie, by term nazwowy modyfikował predykaty wyabstrahowane z formuł. 
 

IV.2.3d Budowa formuły 
Reguły budowania formuł ze zmodyfikowanymi predykatami wzorowane są na standardowych 
regułach budowy formuł. W przypadku wyabstrahowanego predykatu zmodyfikowanego przez 
term nazwowy poprawnie zbudowaną formułą będzie jednak jedynie formuła, w której termem 
występującym po wyabstrahowanym predykacie zmodyfikowanym przez term nazwowy jest ten 
sam term nazwowy, (¸x:')in(n)(¸x:')in(n). Wydaje się, że za taką budową formuł przemawia następujący 

argument. Zdania z języka naturalnego z nazwami własnymi i konstrukcją przyimkową z jako są 
parafrazowane z użyciem anafory (jako taki: „Lex fears Superman as such”, Forbes, 2005: 21), 
która jest w tym przypadku rozumiana najbardziej klasycznie – jako „zjawisko, gdy interpretacja 
wystąpienia jednego wyrażenia zależy od interpretacji wystąpienia innego wyrażenia.”355 
Wydaje się zasadnym przypuszczenie, że najbardziej wyróżnionym jest wyrażenie, które 
występuje explicite w tym samym zdaniu (nazwa własna), i to ono jest zastąpione przez zaimek 
anaforyczny. 

IV.2.4 Opis semantyki modyfikowanych predykatów 

IV.2.4a Interpretacja w modelu 
W literaturze dotyczącej modyfikatorów predykatywnych można natrafić na różne propozycje 
zdefiniowania semantyki tych wyrażeń. Ingmar Pörn (1982: 296), pisząc o modyfikatorach typu 
„powoli” („pije powoli”), proponuje w analizie semantycznej użyć funkcji wyboru spełniającej 
warunki zaproponowane przez Hanssona (1968: 446): 
 
Niech XnXn będzie niepustym zbiorem, a FF będzie rodziną podzbiorów XnXn. Strukturą wyboru na 
XnXn jest para uporządkowana hF; gihF; gi, gdzie g jest funkcją wyboru określoną na FF spełniającą 
następujące warunki: 
                                                 
355  (King, 2010), cytat w oryginale: „Anaphora is sometimes characterized as the phenomenon whereby the 
interpretation of an occurrence of one expression depends on the interpretation of an occurrence of another or 
whereby an occurrence of an expression has its referent supplied by an occurrence of some other expression in the 
same or another sentence.”  

njnj
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1: g(Y ) µ Y dla ka_zdego Y 2 F ;1: g(Y ) µ Y dla ka_zdego Y 2 F ; 
2: g(Y ) 6= ?;2: g(Y ) 6= ?; 
3: dla ka_zdego Y i Z 2 F : je¶sli Y µ Z; to g(Z)\Y = ? albo g(Z)\Y = g(Y ):3: dla ka_zdego Y i Z 2 F : je¶sli Y µ Z; to g(Z)\Y = ? albo g(Z)\Y = g(Y ): 
 
 Jeśli pierwsze dwa warunki są standardowymi wymogami, które musi spełniać funkcja 
wyboru, to warunek trzeci ma sens o tyle, o ile FF jest rodziną podzbiorów pola relacji 
preferencji, takiej jak „x jest lepszy od y” albo „x jest uważany za równie dobrego jak y” 
(Hansson, 1968: 443, 445). Bez zakładania, że jest to taka relacja, wymóg 3 może być 
niespełniony356 i nie powinien być stosowany przy analizie zmodyfikowanych predykatów. 
 Co więcej, jak się wydaje, padł dość dobry argument, dlaczego interpretacja 
zmodyfikowanych predykatów w ogóle nie powinna być określona przez funkcję wyboru. 
Wróćmy do rozważanego w ostatnim przypisie przykładu z wypiciem piwa i zjedzeniem 
hotdoga. Problem pojawia się w momencie, gdy mamy koekstensywne predykaty.357 Załóżmy, 
że tym razem zdarzyło się tak, że Albert (aa ), Bernard (bb) i Cezary (cc) zjedli hotdoga oraz Albert, 
Bernard i Cezary wypili piwo. Rozważmy dwa predykaty: H (zjeść hotdoga), B (wypić piwo) i 
ich interpretację: I(H) = fa; b; cgI(H) = fa; b; cg, I(B) = fa; b; cgI(B) = fa; b; cg. „Szybko” jest modyfikatorem, który ma być 
analizowany przez funkcję wyboru ff określoną na rodzinie podzbiorów (minus zbiór pusty) 
zbioru fa; b; cgfa; b; cg. Ponieważ jest to funkcja, to z konieczności będzie tak, że 
f
¡
P(I(H))¡?

¢
= f

¡
P(I(B))¡?

¢
f
¡
P(I(H))¡?

¢
= f

¡
P(I(B))¡?

¢
, czyli zawsze będzie tak, że osoby, które szybko zjadły 

hotdoga, będą tymi samymi osobami, które szybko wypiły piwo. Ta konsekwencja nie jest 
intuicyjna: może być tak, że Bernard i Cezary szybko wypili piwo, a tylko Albert szybko zjadł 
hotdoga. Wydaje się, że warto w związku z tym wrócić do wcześniejszego pomysłu Clarka, 
zgodnie z którym interpretacją zmodyfikowanego predykatu w modelu powinna być funkcja, 

                                                 
356  By to pokazać, rozważmy następujący przykład. Niech X = fa; b; c; dgX = fa; b; c; dg. Niech F =P(X)F =P(X), Y = fa; b; cgY = fa; b; cg, 
Z = fa; b; c; dg :Z = fa; b; c; dg : Niech funkcja g będzie funkcją wyboru określoną na FF , taką że: g(Y ) = fa; cgg(Y ) = fa; cg, g(Z) = fbgg(Z) = fbg. 
Y µ ZY µ Z . Zgodnie z wymogiem 3 powinno być tak, że g(Z) \ Y = ?g(Z) \ Y = ? albo g(Z)\Y = g(Y )g(Z)\Y = g(Y ). Ale 
fbg\fa; b; cg 6= ?fbg\fa; b; cg 6= ? oraz fbg \ fa; b; cg 6= fa; cgfbg \ fa; b; cg 6= fa; cg. Tym samym pokazaliśmy, że wymóg 3 nie jest spełniony. 
Zobrazujmy tę sytuację przykładem Lakoffa (1970: 5). Załóżmy, że Y jest zbiorem osób, które zjadły hotdoga 
(nazwijmy te osoby Albert (aa), Bernard (bb) i Cezary (cc)), a Z jest zbiorem osób, które zjadły hotdoga i wypiły piwo 
(oprócz Alberta, Bernarda i Cezarego należy do niego David (dd )). Bernard należy do obu tych zbiorów. 
Modyfikatory takie jak „szybko”, o których mówi Pörn, mają być analizowane za pomocą funkcji wyboru. Załóżmy, 
że było tak, że Albert i Cezary szybko zjedli hotdoga, a Bernard był osobą, która zjadła hotdoga, wypiła piwo i 
zrobiła to szybko. Ze zdania Bernard zjadł hotdoga, wypił piwo i zrobił to szybko nie wynika, że Bernard szybko 
zjadł hotdoga (mógł go jeść powoli, ale wypić piwo jednym haustem), oraz wynika, że tego hotdoga zjadł. 
Historyjka ta obrazuje, że nakładanie wymogu 3 na funkcję wyboru, która ma być używana do analizy 
modyfikatorów, albo wyklucza spod tej analizy wiele przykładów, w których naturalnie używa się modyfikatorów, 
albo daje intuicyjnie nieadekwatne warunki prawdziwości. 
357  Na ten problem w traktowaniu modyfikatorów jako operatorów działających na ekstensjach predykatów 
oprócz Lakoffa zwrócił uwagę również van Fraassen (1973: 107). Van Fraassen oraz Fulton za nim (1979: 810) 
mówią o możliwości traktowania modyfikatorów jako operatorów działających na intensji predykatu, gdzie intensja 
rozumiana jest jako rodzina wszystkich możliwych ekstensji, które predykat posiada we wszystkich możliwych 
światach. Wtedy koekstensywne predykaty różniłyby się możliwymi ekstensjami i byłoby możliwe, że modyfikator 
(traktowany jako funkcja określona na rodzinie wszystkich możliwych ekstensji) dawałby różne wartości od 
różnych argumentów.  
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która wyrażeniu (stałej predykatywnej QQ zmodyfikowanej przez modyfikator MM  o 
argumentowości zero) przypisuje podzbiór interpretacji modyfikowanego predykatu: 358    
 
I(MQ) = (MQ)M g µ QM gI(MQ) = (MQ)M g µ QM g. 
 
W zależności od modelu ten podzbiór może być różny oraz w tym samym modelu może być 
różny dla koekstensywnych predykatów: 
 
I(Szybko H) = fb; cg; I(Szybko H) µ I(H)I(Szybko H) = fb; cg; I(Szybko H) µ I(H); 
I(Szybko B) = fag; I(Szybko B) µ I(B)I(Szybko B) = fag; I(Szybko B) µ I(B). 
 
 
Dlatego interpretację zmodyfikowanych predykatów zdefiniowane zostały następująco (najpierw 
dla uproszczenia podamy definicję dla 1-argumentowych stałych predykatywnych QQ i PP): 
 
 
 1-argumentowa stała predykatywna QQ 1-argumentowa stała predykatywna PP 
   „śmiały”                „ułan” 
             I(Q) \ I(P )I(Q) \ I(P ) 

 
I(QP)I(QP) 

„śmiały jako ułan” 
 
 
 

Ogólna definicja (4.3.S7, S9, S10 języka ): 

 
je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; P jest dowoln»a
jednoargumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

Ihw;ti(Q
i
¸x:P (x)) 2 P

³©
hd1; : : : ; di; : : : ; dni 2 Ihw;ti(Q) : di 2 Ihw;ti(P )

ª´
;

je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; P jest dowoln»a
jednoargumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

Ihw;ti(Q
i
¸x:P (x)) 2 P

³©
hd1; : : : ; di; : : : ; dni 2 Ihw;ti(Q) : di 2 Ihw;ti(P )

ª´
;  

 

                                                 
358  Ponieważ predykat wyabstrahowany z warunku deskryptywnego deskrypcji określonej jest modyfikatorem 
o argumentowości zero, to interpretacją predykatu zmodyfikowanego przez taki modyfikator stanowi podzbiór 
interpretacji stałej predykatywnej, porównaj (Clark, 1970: 325): „An interpretation, I 0I 0 , is defined from I in a natural 
way. If II  assigns an extension to a predicate, PP , then I 0I 0  assigns an extension to a predicate P¤P¤, which is formed 
from PP  by prefixing a modifying operator, as follows: I 0I 0  assigns to P¤P¤ a sub-set of the extension assigned to PP  in 
case the modifier is of degree zero.” 

L+
MODL+
MOD
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Zmodyfikowany predykat nie przestaje być predykatem: w końcu jego interpretacja to podzbiór 
interpretacji modyfikowanego predykatu, czyli zbiór n-tek uporządkowanych złożonych z 
elementów dziedziny modelu. Natomiast dodajemy warunek, by był to podzbiór n-tek, których 
każdy i-ty element spełnia deskryptywny warunek '' w czasie i świecie ewaluacji. To 
obostrzenie potrzebne jest po to, by uniknąć nieintuicyjnych konsekwencji, że n-tka może 
należeć do ekstensji zmodyfikowanego predykatu, podczas gdy jej i-ty element nie spełnia 
deskryptywnego warunku, oraz potrzebne jest, by móc wytłumaczyć intuicyjne wnioskowania: 
jeśli wiemy, że ktoś jako ułan jest śmiały (jest śmiałym ułanem), to możemy wywnioskować, że 
ten ktoś jest ułanem. Warunek ten pozwala pokazać, w jaki sposób zmodyfikowane predykaty są 
powiązane semantycznie z predykatami, które są modyfikowane, i tym samym odpowiadamy na 
zarzut semantyczny (Szabó, 2003: 392).359 
 Wróćmy do rozważanego na początku rozdziału przykładu z Łukaszenko. Można być 
prezydentem i być z wizytą w Austrii, nie wizytując tego kraju jako prezydent: obiekt może 
należeć do ekstensji być z wizytą w Austrii oraz spełniać deskryptywny warunek prezydent, 
natomiast nie należeć do ekstensji predykatu być z wizytą w Austrii jako prezydent, ponieważ 
ekstensją tego predykatu jest podzbiór, a nie cały zbiór wszystkich takich osób, które są w 
Austrii i są prezydentami, i może to nawet być zbiór pusty: 
 

 

,� 

 
                                        ,� 62 I(AP )62 I(AP ) 

 
Ktoś może mieć cechę '', ale nie cechę ' jako Ã' jako Ã, albo ktoś może mieć cechę ' jako Ã' jako Ã, ale nie 
mieć cechy '' w żaden inny sposób. Dla przykładu, interpretacją modyfikowanego predykatu 
udziela wywiadu jako bokser jest podzbiór ludzi udzielających wywiadu. Intuicyjnie powiemy o 
Madonnie, że należy do zbioru ludzi udzielających wywiadu (UWUW ), ale nie do podzbioru ludzi, 
którzy udzielają wywiadu jako bokserzy (UWbokserUWbokser): 
     
                                                 
359  Zaznaczmy, że interpretacja predykatów QPQP  i PQPQ  może być różna. Definicja I (QP )I (QP ) oraz I(PQ)I(PQ) jest taka 
sama – w przypadku obu predykatów jest to ten sam wymóg, by interpretacją zmodyfikowanego predykatu był 
podzbiór zbioru I(Q) \ I(P )I(Q) \ I(P ). Nic nie stoi na przeszkodzie, by te podzbiory były różne. Takiego wyniku nie da się 
uzyskać na gruncie semantyki Szabó (przy założonej mereologii stanów). Pokażmy to. Niech QQ będzie cechą stanu 

 ss, a PP  będzie cechą stanu s0s0. Wtedy na mocy definicji semantyki dla wyrażenia QQ jako PP  musi być tak, że stan ss 
jest częścią stanu s0s0 (Szabó, 2003: 404). Analogicznie dla wyrażenia PP  jako QQ musi być tak, że stan s0s0 jest częścią 
stanu ss (oba stany muszą być częścią siebie nawzajem, czyli jest to ten sam stan). Skoro tak, to nie jest możliwe, by 
ktoś był w stanie ss, a nie był w stanie s0s0. Ta konsekwencja nie jest intuicyjna: ktoś może nie płacić podatków jako 
odsiadujący wyrok (na przykład odsiaduje wyrok za zabójstwo i nie płaci podatków, ponieważ jest więźniem), ale 
nie odsiadywać wyroku jako niepłacący podatków (czyli nie odsiaduje wyrok z tego powodu, że nie płaci 
podatków). Porównaj również przykład predykatów odmawiać zeznań jako podejrzany i być podejrzanym jako 
odmawiający zeznań. Przykład predykatów QPQP  i PQPQ  pokazuje, że ich interpretacja przez zawieranie się stanów i 
przez bycie podzbiorem daje różne wyniki (mimo że może wydawać się realizacją tej samej idei). 
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    I(UW)I(UW) 
        
       I(UWbokser)I(UWbokser) 

      �  
 

 ,� 2 I(UW)nI(UWbokser)2 I(UW)nI(UWbokser) 

 
Intuicyjnie możemy powiedzieć o Kamilu Stochu, że bierze udział w Olimpiadzie tylko jako 
skoczek (UOskoczekUOskoczek), ale nie znajdziemy go w żadnym innym podzbiorze ludzi biorących udział 
w Olimpiadzie (UOUO): 
 
    I(UO)I(UO) 

             I(UOskoczek)I(UOskoczek), 
 
 
 

�62 I(UO)nI(UOskoczek)62 I(UO)nI(UOskoczek) 

 
Z tego, że ktoś ma cechę '' oraz ma cechę ÃÃ, nie wynika, że ma cechę ' jako Ã' jako Ã. Na problem z 
takim wnioskowaniem wskazywał jeszcze Arystoteles (1975: Hermeneutyka XI 20b 35): „Ale 
jeżeli ktoś jest „dobrym” i „szewcem”, to z tego nie wynika, że jest dobrym szewcem. Bo gdyby 
z tego, że każdy z osobna orzecznik jest prawdziwy, miało wynikać, że powinny być prawdziwe 
wespół razem, to wtedy powstałoby wiele niedorzeczności.”360  
 W językach z modyfikatorami LMOD;LMOD; L+

MODL+
MOD przyjmujemy domknięcie modyfikatorów 

na koniunkcję: 
 
je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; x jest dowoln»a zmienn»a,
a (¸x:') oraz (¸x:Ã) s»a mody¯katorami, to Ihw;ti(Q

i
¸x:('^Ã)) = Ihw;ti(Q

i
¸x:') \ Ihw;ti(Q

i
¸x:Ã):

je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; x jest dowoln»a zmienn»a,
a (¸x:') oraz (¸x:Ã) s»a mody¯katorami, to Ihw;ti(Q

i
¸x:('^Ã)) = Ihw;ti(Q

i
¸x:') \ Ihw;ti(Q

i
¸x:Ã): 

 
Oprócz domknięcia modyfikatorów na koniunkcję można byłoby dodać definicję domknięcia na 
alternatywę, ale nie robimy tego, ponieważ nigdzie później ta definicja nie zostanie 
wykorzystana. Natomiast trzeba powiedzieć, że skonstruowanie uogólnionej logiki 
modyfikatorów nie wydaje się proste. Jest tak dlatego, że definicja interpretacji predykatów 
zmodyfikowanych przez predykat wyabstrahowany z formuły z negacją (negacja 
modyfikatorowa, tym razem jestem z wizytą nie jako dzielnicowy) nastręczy sporych trudności. 

                                                 
360  Więcej na temat historii filozoficznych badań semantyki konstrukcji z przyimkiem jako znaleźć można w 
(Bäck, 1996). 

,� 



IV.2 Modyfikacja predykatów przez deskryptywną treść termów 
 

219 
 

Nie można jej zdefiniować po prostu jako Ihw;ti(Q
i
¸x::') = Ihw;ti(Q)nIhw;ti(Q

i
¸x:')Ihw;ti(Q

i
¸x::') = Ihw;ti(Q)nIhw;ti(Q

i
¸x:'), ponieważ 

wykluczy to możliwość dla tego, kto zrobił QQ jako '', jednoczesnego zrobienia QQ w inny sposób 
(przyszedłem do szkoły jako dzielnicowy, ale również przyszedłem i nie jako dzielnicowy – jako 
rodzic jednego z uczniów). Z tego powodu również nie można negacji modyfikatorowej 

zdefiniować jako Ihw;ti(Q
i
¸x::') 2 P

³
Ihw;ti(Q)

´
nIhw;ti(Q

i
¸x:')Ihw;ti(Q

i
¸x::') 2 P

³
Ihw;ti(Q)

´
nIhw;ti(Q

i
¸x:') – widać, że niewiele to pomaga (a 

w zasadzie wcale). Zobaczyć to możemy, jeśli rozważymy przykład, w którym ekstensją 
predykatu QQ jest singleton.361 Jeśli z rodziny wszystkich podzbiorów ekstensji QQ odejmiemy 
niepusty podzbiór, to zostanie nam zbiór pusty. Innymi słowy, nie będzie się dało zrobić 
jednocześnie QQ jako '' oraz QQ jako nie ''. Wydaje się bardziej obiecującym kierować się intuicją, 
że sytuacja, w której ktoś zrobił QQ nie jako PP, oznacza, że zrobił QQ w inny sposób RR, czyli taki, 
że R 6= PR 6= P . 
 Kolejną trudnością dla skonstruowania uogólnionej logiki modyfikatorów jest podanie 
definicji interpretacji predykatów zmodyfikowanych przez predykat wyabstrahowany z formuły, 
która zawiera temporalne operatory (rozmawiał z nim jako z przyszłym zięciem, miał zniżkę jako 
były policjant). Standardowo formuła poprzedzona temporalnym operatorem jest spełniona w 
modelu ze względu na jakiś parametr czasowy wtedy i tylko wtedy, gdy spełniona jest formuła 
bez tego operatora ze względu na parametr czasu zmieniony odpowiednio przez operator 
temporalny. Ta standardowa definicja jest kompozycjonalna – od warunków spełniania formuły 
z operatorem temporalnym przechodzimy do warunków spełniania formuły bez tego operatora. 
Natomiast jasno widać, że kompozycjonalność definicji załamuje się w przypadku próby podania 
interpretacji predykatów zmodyfikowanych przez predykat wyabstrahowany z formuły z 
temporalnym operatorem. Intuicyjnie osoby, które mają zniżkę jako byli policjanci, nie muszą 
być tymi osobami, które miały kiedyś zniżkę jako policjanci – nie możemy jak dotąd zmienić 
parametru ewaluacji przez operator czasu i ewaluować formułę bez operatora czasu w nowym 
parametrze. Jak wydaje się, uogólniona logika modyfikatorów powinna pozwolić na to, by 
dowolny predykat był modyfikowany przez dowolny predykat, w tym również wyabstrahowany 
z dowolnej formuły, w której mogą występować wolne zmienne. Nie jest jasne, czy 
kwantyfikator, w którego zasięgu byłaby formuła z predykatem zmodyfikowanym przez 
modyfikator z wolnymi zmiennymi, powinien wiązać zmienne w modyfikatorze. 
 Powiedzieliśmy, że logika predykatywnych modyfikatorów Romane’a Clarka była 
alternatywnym pomysłem w stosunku do Davidsona propozycji analizy przysłówków oraz 
wyrażeń przyimkowych pełniących funkcję okolicznika. Przysłówki (szybko, z premedytacją) 
zostały potraktowane przez Clarka jako modyfikatory niezmieniające argumentowości 
modyfikowanego predykatu. Wyrażenia przyimkowe (w łazience, za pomocą noża) są 
modyfikatorami, których dodanie do wyjściowego predykatu zmienia jego argumentowość.362 Z 

                                                 
361  Dziękuję za tę uwagę Leszkowi Wrońskiemu. 
362  Przypomnijmy jeszcze raz test Jermily Panevovej, który pokazuje, że wyrażenia przyimkowe pełniące 
funkcję składników uzupełniających swobodnych (adjuncts) różnią się od wyrażeń, które zajmują obligatoryjne 
pozycje argumentowe. Czyli mimo że można rekursywnie stworzyć z nn-argumentowego predykatu n+in+i-
argumentowy, to użycia predykatów w języku naturalnym świadczą o tym, że pierwsze nn pozycji argumentowych 
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punktu widzenia semantycznego takie wyrażenia przyimkowe pełnią funkcję okoliczników – 
określają okoliczności działania, takie jak miejsce działania, sposób (za pomocą czego?), cel, 
przyczyna, czas itd. Rozważane w pracy wyrażenia przyimkowe z jako są modyfikatorami, które 
nie zmieniają argumentowości modyfikowanych predykatów – one modyfikują predykat na 
istniejących pozycjach argumentowych363 (podczas gdy przysłówki modyfikują predykat w 
całości ze wszystkimi pozycjami argumentowymi). Modyfikatory takie nie zostały objęte analizą 
Clarka.  
 Rozważamy w tej pracy głównie użycia wyrażeń przyimkowych z jako w funkcji 
okolicznika sposobu364 (użyłam tej resztki oliwy jako zaprawy do surówki), natomiast 
konstrukcje te mogą również pełnić rolę okoliczników czasu (Jako dziecko Ania lubiła grać na 
pianinie), przyczyny (Jako chory, nie powinien był wychodzić dziś z łóżka; Jako matka, 
powinnaś bardziej troszczyć się o dzieci),365 celu (zatrudnił go jako doradcę) oraz być może 
mogą pełnić rolę innych okoliczników. Nie jest jasne, czy zaproponowana analiza wyrażeń 
przyimkowych z jako obejmuje wszystkie typy użyć. Na pewno nie obejmuje ona użyć wyrażeń 
przyimkowych z jako w funkcji okolicznika porównania (traktowano go jako dziecko, użył łyżki 
jako otwieracza), który jest rodzajem okolicznika sposobu. W najbardziej klasycznym 
rozumieniu porównania porównujemy X do Y pod względem Z i nie wymagamy, by X był  
Y-iem (tego ostatniego wymagamy zgodnie z definicją 4:3:S74:3:S7). Intuicyjnie w takich zdaniach jak 
Twój nóż jest tępy, ponieważ często używasz go jako śrubokręta oraz jako śledzia do namiotu nie 
chodzi o to, że jakiś konkretny nóż jest śrubokrętem oraz jest śledziem do namiotu (i w 
konsekwencji znajdzie się w ekstensji tych predykatów), tylko o to, że owego konkretnego noża 

                                                                                                                                                             
zasadniczo różni się od następnych ii-tych pozycji. Różnica ta jednak nie wydaje się być różnicą, która ma wpływ na 
warunki prawdziwości.  
363  Stąd może pojawia się pokusa traktowania takich modyfikatorów jako modyfikatorów termów, które mogą 
zajmować pozycje argumentowe (Landman, 1989), (Poli, 1994, 1998). 
364  Wyrażenia przyimkowe z jako użyte jako okoliczniki sposobu nie są przysłówkami, natomiast 
semantycznie pełnią taką samą funkcję jak przysłówki sposobu. Semantycznie przysłówki sposobu muszą 
przechodzić testy nazywane Swobodne przestawianie (Permurtation), Odrzucenie (Drop) oraz Brak wynikania 
(Non-Entailment) patrz (Katz, 2008: 226-7). Pokażmy, że przyimkowe wyrażenia z jako przechodzą wszystkie te 
testy: 
Swobodne przestawienie (Permutation). Zdania I(a)-I(c) muszą być synonimami (pod względem warunków 
prawdziwości z pominięciem różnic pragmatycznych, Katz, 2008: 228-9): 
 I(a) W Paryżu Romain Gary ochoczo odebrał Nagrodę Goncourtów jako Romain Gary. 
 I(b) Romain Gary w Paryżu jako Romain Gary ochoczo odebrał Nagrodę Goncourtów.  
 I(c) Romain Gary jako Romain Gary ochoczo odebrał Nagrodę Goncourtów w Paryżu. 
Odrzucenie (Drop). Ze zdania I(a) muszą wynikać zdania II(a)-II(c): 
 II(a) Romain Gary ochoczo odebrał Nagrodę Goncourtów jako Romain Gary. 
 II(b) Romain Gary odebrał Nagrodę Goncourtów w Paryżu. 
 II(c) Romain Gary odebrał Nagrodę Goncourtów. 
Brak wynikania (Non-Entailment). Z koniunkcji zdań II(a) oraz II(b) nie wynika I(a). Nie wynika: Romain Gary 
mógł odebrać nagrodę w Paryżu, występując pod innym nazwiskiem, natomiast odebrać ochoczo nagrodę pod 
własnym nazwiskiem w innym mieście niż Paryż (gdyby z jakichś przyczyn organizatorzy przenieśli ceremonię 
wręczenia do innego miasta). 
365  Przykłady pochodzą ze strony internetowej poradni językowej Uniwersytetu Śląskiego  
(http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/baza_archiwum.php?POZYCJA=40&AKCJA=&TEMAT=Interpunkcja&
NZP=&WYRAZ=). 
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użyto tak, jak używa się śrubokręta, oraz tak, jak używa się śledzia do namiotu. Nie możemy 
do tego przykładu zastosować zaproponowanej analizy, ponieważ zgodnie z nią do ekstensji 
modyfikowanych predykatów używać x-a jako śrubokręta / używać x-a jako śledzia do namiotu 
będą należały pary, których drugie elementy muszą być śrubokrętami i śledziami do namiotu (w 
konsekwencji takie przedmioty jak nóż, metalowa linijka, zaostrzony patyczek itp. powinny 
znajdować się w ekstensji predykatów śrubokręt i śledź do namiotu, co nie jest intuicyjne). 
Wydaje się, że w przypadku wyrażeń przyimkowych z jako w funkcji porównania nie należy 
wymagać, by przedmiot znajdujący się na i-tej pozycji argumentowej modyfikowanej przez 
modyfikator należał do ekstensji modyfikującego predykatu.366 
 

IV.2.4b Definicje spełniania 
Zmodyfikowany n-argumentowy predykat jest predykatem; formuła z nim jest spełniona, gdy n-
elementowy ciąg przedmiotów należy do jego ekstensji (def.4.3.S12, S23 ). Definicję spełniania 
formuły z predykatem zmodyfikowanym przez term nazwowy (definicja 4.3.S24 języka ) 

poprzedzimy krótkim objaśnieniem. Zgodnie z tą definicją model będzie spełniał formułę 
(¸x:')in(n)(¸x:')in(n) w dowolnym świecie ww i dowolnym czasie tjtj wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 

deskrypcja !y:[j ]Ã!y:[j ]Ã w zbiorze deskrypcji dla termu nn i świata ww taka, że model spełnia formułę 

(¸x:')i¸y:Ã(n)(¸x:')i¸y:Ã(n) w dowolnym świecie ww i dowolnym czasie tjtj. Ale czym jest ten zbiór deskrypcji 

dla termu nn i świata ww? Mówiliśmy jak dotąd jedynie o zbiorach par złożonych z deskrypcji i 
dowolnych światów, w których deskrypcje denotują (czyli o klasach abstrakcji z uwagi na relację 
równoważności RR), związanych semantycznie z termem nazwowym (odniesieniem termu jest 
odniesienie deskrypcji). Musimy do języka L+

MODL+
MOD, w którym są termy nazwowe, dodać kolejne 

definicje semantyczne.  
 Rozważaliśmy zbiór ¢¢, DEFINICJA 2.15.S(b). Jest to zbiór par uporządkowanych 
składających się z deskrypcji i świata takich, że deskrypcja denotuje w tym świecie. Na tym 
zbiorze wykonywaliśmy podział przez relację równoważności RR, DEFINICJA 2.15.S(c), i 
uzyskiwaliśmy klasy abstrakcji [h°i; wi]R[h°i; wi]R, do których należały pary złożone z deskrypcji i 

światów takie, że deskrypcje denotowały ten sam przedmiot w dowolnym świecie oraz zawierały 
ten sam wyróżniony predykat NjNj. By określić zbiór deskrypcji dla termu nn i świata ww, należy z 

„dużej” klasy abstrakcji wybrać „mniejszą” – czyli wybrać takie pary złożone z deskrypcji i 
świata należące do klasy [h°i; wi]R[h°i; wi]R, które mają ten sam parametr świata. Potrzebna jest tym 

samym jeszcze jedna relacja równoważności, SS. Ma ona następującą definicję, DEFINICJA 
4.6.S(f):  
 
De¯nicja relacji SDe¯nicja relacji S: 
S µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; wiS µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; wi należą do tej samej klasy abstrakcji 
 [h°i; wi]R[h°i; wi]R oraz w = w0w = w0. 

                                                 
366  Innymi słowy konstrukcje z wyrażeniem przyimkowym z jako w funkcji porównania będą miały dokładnie 
taką semantykę, jaką zaproponował Clark dla modyfikatorów o argumentowości zero takich jak powoli. 

L+
MODL+
MOD
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W klasach podziału zbioru ¢¢ przez relację SS znajdą się pary uporządkowane, których deskrypcje 
denotują to samo w tym samym świecie oraz zawierają ten sam wyróżniony predykat NjNj.  

 Rozważamy w modelu spełnianie formuł z termami nazwowymi z uwagi na dowolny 
świat. Powiedzieliśmy wcześniej (rozdział II.2.1), że warunkiem spełniania formuły z termem 
jest należenie bądź nie denotatu termu do ekstensji predykatu w czasie i świecie ewaluacji – nie 
jest wymagane, by denotat termu spełniał warunki deskryptywne jakichkolwiek deskrypcji ze 
względu na ten czas i świat. Term nazwowy jest sztywnym desygnatorem w mocnym sensie, 
czyli denotuje także wtedy, gdy denotatu nie ma w dziedzinie aktualnej ze względu na parametry 
ewaluacji. W związku z czym może być tak, że nie dla wszystkich parametrów świata ww znajdą 
się klasy abstrakcji [h°i; wi]S[h°i; wi]S. Musimy wiedzieć, dla każdego parametru ewaluacji hw; tihw; ti, 

deskrypcje z jakiej klasy abstrakcji ze względu na relację SS należy wykorzystać oraz co robić w 
sytuacji, gdy dla takiego świata ww i dowolnego czasu tt nie będzie odpowiedniej klasy. W tym 
celu zdefiniujemy funkcję częściową h·h·, która dowolnym parom złożonym z termu nazwowego 
nn oraz świata ww przyporządkowuje odpowiednią dla termu klasę podziału – właśnie tę 
wybieraną ze względu na zadany świat z „wnętrza” większej klasy podziału przez relację RR (o 
ile dla tych parametrów taki zbiór istnieje). Tę większą klasę podziału termowi 

przyporządkowuje funkcja Q·Q·. Definicja funkcji h·h· jest następująca, DEFINICJA 4.6.S(g): 
 
De¯nicja funkcji h·De¯nicja funkcji h·: 
h· : N £W ! ¢=Sh· : N £W ! ¢=S. Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 Wni 2 N ; w 2 W   

h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni);h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); jeśli dla ww istnieje taka klasa abstrakcji; 

w przeciwnym wypadku h·(ni; w)h·(ni; w) jest nieokreślona. 
 
W taki sposób uzyskaliśmy powiązanie termu nn i świata ww ze zbiorem par złożonych z 
deskrypcji i tego świata. By ze zbioru par uzyskać zbiór deskrypcji, wystarczy na zbiorze 
h·(n;w)h·(n;w) wykonać operację pierwszego rzutowania ¼1¼1: jest to funkcja, która z każdej pary 
„wybierze” jej pierwszy element. Możemy teraz podać definicję spełniania formuły z 
predykatem zmodyfikowanym przez term nazwowy 4.3.S24: 
 
S24:  M· g w tj j= (¸x:')in(n)M· g w tj j= (¸x:')in(n) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1

¡
h·(n; w)

¢
!y:[j]Ã 2 ¼1

¡
h·(n; w)

¢
, taka że 

 M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(n)M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(n). 

 
Definicja ta mówi tyle, że de facto przez modyfikację predykatu przez term nazwowy rozumie 
się modyfikację przez predykat wyabstrahowany z deskryptywnego warunku deskrypcji 
aktualnej ze względu na parametr ewaluacji; ponieważ nie jest powiedziane wprost, przez jaki 
warunek deskryptywny (powstały z jakiej deskrypcji), to rozumieć należy, że przez jakiś. Ważną 
konsekwencją tego wymogu jest to, że – chociaż term nazwowy nie jest wrażliwy na zasięg 
operatora temporalnego – to predykat tak: definicja 4.3.S24 wymaga, by predykat był 
modyfikowany przez predykat wyabstrahowany z deskryptywnego warunku deskrypcji, która 
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jest aktualna w czasie i świecie ewaluacji. Na przykład analizując zdanie Cassius Clay nie 
przegrał żadnej walki, natomiast Muhammad Ali tak, rozumiemy, że okresem czasu, w którym 
ten bokser nie przegrał żadnej walki jako Cassius Clay, jest czas, kiedy był on nazywany 
„Cassius Clay” – jedynie w tym okresie faktycznie było tak, że nie przegrał żadnej walki 
(natomiast przegrał ich kilka jako Muhammad Ali). 
 Kilka słów należy powiedzieć o tym, jakie warunki prawdziwości mają formuły ze 
zmodyfikowanymi predykatami oraz negacją. W formułach z termami nazwowymi występuje 
operator lambda, i spójnik negacji może mieć szeroki i wąski zasięg względem lambdy.367 W 
przypadku spójnika negacji w wąskim zasięgu względem lambdy mówimy o denotacie termu 
nazwowego (de re, DRDR), że ma on cechę nie ''. Natomiast w przypadku szerokiego zasięgu 
negacji względem lambdy mówimy, że nie jest prawdziwym pewne twierdzenie, że denotat 
termu jest '' (de dicto, DDDD):  
 

sprzeczne

(
d jest '

DR d nie jest '
sprzeczne

(
d jest '

DR d nie jest '
 

 

sprzeczne

(
d jest '

DD nie jest prawd»a, _ze d jest '
sprzeczne

(
d jest '

DD nie jest prawd»a, _ze d jest '
 

 
 W przypadku zmodyfikowanych predykatów oprócz cechy '' mówimy również o 
sposobie, w jaki komuś owa cecha przysługuje. Ale jest tak, że w przypadku modyfikacji 
predykatu przez term nazwowy nie mówimy o konkretnym sposobie, w jaki predykat jest 
modyfikowany (czyli konkretnie przez jaką cechę), tylko o jakimś: Łukaszenko nie może 
wjechać do UE (jako Łukaszenko). Warunki spełniania formuł z predykatami zmodyfikowanymi 
(4.3.S24) pozwalają, by jakaś spośród deskrypcji, przez które ustalana jest denotacja termu, 
stanowiła warunek modyfikujący. Może być tak, że wśród deskrypcji znajdzie się taka, że jej 
warunek deskryptywny ÃÃ będzie stanowił sposób, w jaki ktoś nie posiada cechy  
'': Łukaszenko nie może wjechać do UE jako Prezydent Białorusi. Natomiast wśród deskrypcji 
związanych z nazwą Łukaszenko również znajduje się taka, że jej warunek deskryptywny Ã0Ã0 
będzie stanowił sposób, w jaki ktoś właśnie posiada cechę '' – Łukaszenko może wjechać do UE 
jako przewodniczący komitetu olimpijskiego. Ten sam predykat wjecha¶cwjecha¶c  jest modyfikowany 
przez różną treść deskryptywną, w związku z czym odczytanie z negacją oraz odczytanie bez 
negacji niekoniecznie musi być sprzeczne, ponieważ w efekcie dostaniemy różne predykaty, 
wjecha¶c 1

prezydentwjecha¶c 1
prezydent,  wjecha¶c

1
przewodnicz»acywjecha¶c 1
przewodnicz»acy:  

 

                                                 
367  W sprawie różnych warunków prawdziwości formuł z deskrypcjami określonymi oraz różnym zasięgiem 
negacji względem operatora lambda patrz (Fitting & Mendelsohn, 1998: 202). 
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niekoniecznie sprzeczne

(
d jest ' jako n

DR d nie jest ' jako n
niekoniecznie sprzeczne

(
d jest ' jako n

DR d nie jest ' jako n 
 

                               
sprzeczne

(
d jest ' jako n

DD nie jest prawd»a, _ze d jest ' jako n
sprzeczne

(
d jest ' jako n

DD nie jest prawd»a, _ze d jest ' jako n
 

 
Załóżmy, że pozytywne zdanie jest prawdziwe ze względu na to, że denotat termu nn, obiekt d, 
jest QQ jako ÃÃ, d 2 I(Q¸y:Ã)d 2 I(Q¸y:Ã). W odczytaniu negacji DRDR 

¡
¸x::Q(x)

¢
n
(n)

¡
¸x::Q(x)

¢
n
(n) mówi się, że w 

deskryptywnej treści termu  nn  znajduje się jakaś cecha, na przykład »», która może być różna od 
Ã;Ã; taka że d nie jest QQ jako »», d 62 I(Q¸y:»)d 62 I(Q¸y:»), co może nie wykluczać się z tym, że d 2 I(Q¸y:Ã)d 2 I(Q¸y:Ã). 

Mamy różne zmodyfikowane predykaty i nie otrzymujemy sprzeczności. Natomiast negacja w 
odczytaniu DDDD :

¡
¸x:Q(x)

¢
n
(n):

¡
¸x:Q(x)

¢
n
(n) mówi, że w deskryptywnej treści termu nn nie istnieje żadna 

cecha »», taka że d 2 I(Q¸y:»)d 2 I(Q¸y:») – innymi słowy Łukaszenko nie może w żaden sposób wjechać do 

UE. Otrzymujemy sprzeczność ze zdaniem pozytywnym, w którym twierdzi się, że taka cecha 
istnieje.  
 Zazwyczaj w sytuacji, gdy w deskryptywnej treści nazwy znajduje się deskrypcja !x:[i]'!x:[i]' 
taka, że denotat nazwy dd należy do ekstensji predykatu zmodyfikowanego przez ową 
deskryptywną treść, d 2 I(Q¸y:')d 2 I(Q¸y:'), oraz gdy w deskryptywnej treści nazwy znajduje się 

deskrypcja !x:[i]Ã!x:[i]Ã taka, że d 62 I(Q¸y:Ã)d 62 I(Q¸y:Ã), to treść modyfikująca jest przez użytkowników 

wysławiana explicite: Paderewski jest popularny jako muzyk, natomiast nie jest popularny jako 
polityk.  
 W rozdziale III.1.2a został podany dowód, że różnica zasięgów operatora konieczności 
wobec termu nazwowego i formuły bez modyfikowanych predykatów nie wpływa na warunki 
prawdziwości. Dowód, że różnica zasięgów operatora negacji oraz operatorów temporalnych 
wobec termu nazwowego i formuły bez modyfikowanych predykatów nie wpływa na warunki 
prawdziwości, przebiega analogicznie. W rozdziale IV.3.4c zostanie podany dowód, że w 
przypadku formuły z predykatem zmodyfikowanym przez term nazwowy istnieje różnica między 
zasięgami DRDR i DDDD operatora negacji.368 Syntaktyczne reguły modyfikacji predykatów 
wyabstrahowanych z formuł zostały ograniczone do predykatów wyabstrahowanych z formuł 
atomowych oraz negacji formuł atomowych, dlatego nie można przeprowadzić podobnego 
dowodu, że warunki prawdziwości formuły, w której temporalny bądź modalny operator 
obejmuje term nazwowy (z jego modyfikującą treścią) będą różne od warunków prawdziwości 
formuły, w której term nazwowy (i jego modyfikująca treść) znajduje się poza zasięgiem 
operatora. 
 Z uwagi na przykłady Landmana i Szabó dotyczące braku substytucji w kontekstach 
ekstensjonalnych koreferencyjnych deskrypcji, nazw grup, które mają tych samych członków, 
                                                 
368  Ta różnica tłumaczy, dlaczego w języku naturalnym w odpowiedzi na zdanie Łukaszenko nie może wjechać 
do UE można, nie popadając w sprzeczność, powiedzieć jednocześnie „prawda” (ponieważ ma zakaz jako prezydent 
Łukaszenko) i „nieprawda” (było przecież tak, że Łukaszenko wjechał jako przewodniczący BKO).  



IV.2 Modyfikacja predykatów przez deskryptywną treść termów 
 

225 
 

oraz nazw rodzajów naturalnych można ostrożnie wysunąć hipotezę, że mamy do czynienia z 
regularną dwuznacznością zdań z termami, które mają deskryptywną treść. Nazwy własne nie są 
wyjątkiem. Zdania z nazwami własnymi postaci [Nazwa][Predykat][Nazwa][Predykat] mogą być dwuznaczne i 
mieć dwa odczytania:  
 
1: [Nazwa][Predykat]1: [Nazwa][Predykat] 
 
                  modyfikuje 
 
2: [Nazwa][Predykat]2: [Nazwa][Predykat] 
           treść deskryptywna 
 

Dwuznaczność zdań ze złożonymi termami jest dwuznacznością semantyczną; natomiast wybór 
między poszczególnymi odczytaniami ma charakter pragmatyczny i zależy od efektów 
kontekstowych369, wywoływanych przez poszczególne odczytania. W proponowanym 
formalizmie zdania ze złożonymi termami mają dwojaką formę logiczną. Po stronie odbiorcy 
leży wybór, którą formę wybrać, by później rozbudować ją do sądu. Stosując kryterium 
relewantności danych dla kogoś (minimalizowania wysiłku interpretacyjnego i zwiększenia 
efektu kontekstowego)370, możemy powiedzieć, że w komunikacji wyrażanie sądu poprzez 
zdanie z niezmodyfikowanym predykatem będzie zazwyczaj preferowane, ponieważ ten sąd ma 
większy stopień relewancji. Jest tak dlatego, że koszty rozumienia tego sądu są mniejsze. 
Rozumieć sąd to znać jego warunki prawdziwości; do warunków prawdziwości sądu 
wyrażonego za pomocą zdania z niezmodyfikowanym predykatem nie wchodzi treść 
deskryptywna termu. Natomiast do warunków prawdziwości sądu wyrażonego za pomocą zdania 
ze zmodyfikowanym predykatem oprócz przedmiotu i czynności wchodzi jeszcze sposób, w 
który wykonywana jest owa czynność. Koszty przetwarzania takiego sądu są większe, a więc 
interpretacja, że sąd został wyrażony za pomocą zdania ze zmodyfikowanym predykatem opłaca 
się jedynie w sytuacji, gdy tak rozbudowany sąd będzie miał o wiele większy efekt kontekstowy 
niż sąd wyrażony za pomocą zdania z niezmodyfikowanym predykatem – większy na tyle, by 
kompensować większy wysiłek potrzebny do jego przetwarzania. Dla przykładu zdanie Nuncjusz 
apostolski poparł protest anarchistów ma preferowane odczytanie ze zmodyfikowanym 
predykatem poparł protest jako nuncjusz apostolski, ponieważ odczytanie takie ma efekt 
„bomby informacyjnej” w porównaniu z odczytaniem, że ktoś po prostu poparł protest (jako 
osoba prywatna). Również może być tak, że odczytanie ze zmodyfikowanym predykatem jest 
zablokowane. Na przykład Landman słusznie zwraca uwagę, że zmodyfikowane odczytania są 

                                                 
369  W sensie (Sperber & Wilson, 1995: 286 przypis 26); (Wilson & Sperber, 2006: 608). 
370  (Sperber & Wilson, 1995: 265-6). (Wilson & Sperber, 2006: 609): “Relevance of an input to an 
individual  
a. Other things being equal, the greater the positive cognitive effects achieved by processing an input, the greater the 
relevance of the input to the individual at that time.  
b. Other things being equal, the greater the processing effort expended, the lower the relevance of the input to the 
individual at that time.” 
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preferowane wtedy, gdy występuje semantyczne powiązanie między predykatem a treścią 
deskryptywną: (ten) Przewodniczący ma dobre honorarium – „mieć dobre honorarium” i „być 
przewodniczącym” są predykatami znaczeniowo dotyczącymi pracy. Natomiast gdy ta więź jest 
słabsza, odczytania zmodyfikowane nie będą preferowane (Przewodniczący chce zjeść mięso) 
bądź wręcz niemożliwe (Przewodniczący ma wielki nos) (1989: 741).371 Zgadzamy się z  
wnioskiem Landmana (1989: 741-2), że na kwestię preferowanego odczytania wpływa bardziej 
lub mniej specyficzny kontekst użycia. 
 Deskrypcje określone są wrażliwe na zasięgi operatorów modalnych i temporalnych, w 
związku z czym zdanie z deskrypcją określoną i operatorem może mieć trzy możliwe odczytania. 
Niech !y:N (y)!y:N (y) oznacza nuncjusz apostolski (domyślny w kontekście), QQ oznacza popierać 
protest anarchistów, a PP jest operatorem czasu przeszłego. Zdanie Nuncjusz apostolski poparł 
protest anarchistów ma trzy możliwe odczytania:  

1) odczytanie, w którym operator ma wąski zasięg, który nie obejmuje termu: ¡
¸x:PQ(x)

¢¡
!y:N(y)

¢¡
¸x:PQ(x)

¢¡
!y:N(y)

¢
 – będąc aktualnie nuncjuszem, poparł protest kiedyś (na przykład 

w latach młodości); 
2) odczytanie, w którym operator ma szeroki zasięg obejmujący term: 
P

¡
¸x:Q(x)

¢¡
!y:N (y)

¢
P

¡
¸x:Q(x)

¢¡
!y:N (y)

¢
 – poparł protest wtedy, gdy był nuncjuszem (ale mógł go poprzeć 

jako osoba prywatna); 
3) odczytanie, w którym operator ma szeroki zasięg obejmujący term i treść deskryptywna 

termu modyfikuje predykat: P
¡
¸x:QN (x)

¢¡
!y:N (y)

¢
P

¡
¸x:QN (x)

¢¡
!y:N (y)

¢
 – poparł protest, gdy był 

nuncjuszem, i poparł go właśnie jako nuncjusz.372 
 

 Natomiast nazwy własne są sztywnymi desygnatorami, są niewrażliwe na zasięg 
operatorów modalnych i temporalnych, i z tego powodu zdania z nazwami mogą mieć tylko dwa 
możliwe odczytania – odczytanie, w którym treść deskryptywna modyfikuje predykat, i 
odczytanie, w którym treść deskryptywna pełni jedynie funkcję ustalenia denotacji:  
 
(6)(6) Romain Gary w roku 1975 dostał Nagrodę Goncourtów 
 
(60)(60) Konkretna osoba, Romain Gary, w roku 1975 dostała Nagrodę Goncourtów 
 (prawda) 

                                                 
371  Jest to ogólniejszy problem, na który zwrócili uwagę Thomason i Stalnaker (1973): mimo że reguły składni 
nie nakładają żadnych ograniczeń na modyfikację predykatów przez inne predykaty, wydaje się, że semantyka tak 
(1973: 218): „The syntax of our artificial language permits the formation of certain expressions corresponding to 
nothing that can be said in English. One case of this phenomenon originates in the fact that many predicate adverbs 
of English can be applied sensibly only to certain kinds of predicates.” W moich rozważaniach pomijam tego typu 
ograniczenia. 
372  Porównaj przykład wzorowany na przykładzie (Szabó 2003: 385), który już został wspomniany we 
Wstępie: Trener Chelsea zarabia dokładnie dziesięć milionów euro – w zależności od odczytania Mourinho zarabia 
dokładnie dziesięć milionów w ogóle bądź zarabia dokładnie dziesięć milionów jako trener Chelsea (co nie 
wyklucza, że zarabia więcej). 
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(600)(600) Konkretna osoba, Romain Gary, w roku 1975 dostała Nagrodę Goncourtów jako 
 Romain Gary (fałsz) 
 
 
(7)(7) Romain Gary był jedynym pisarzem, który dwa razy otrzymał Nagrodę Goncourtów 
 
(70)(70) Konkretna osoba, Romain Gary, była jedynym pisarzem, który dwa razy otrzymał 
 Nagrodę Goncourtów (prawda) 
(700)(700) Konkretna osoba, Romain Gary, była jedynym pisarzem, który dwa razy otrzymał 
 Nagrodę Goncourtów jako Romain Gary (fałsz373)  
 
 Po podaniu w rozdziale IV.3 definicji dla języka LMODLMOD, L+

MODL+
MOD oraz przykładu modelu 

dla tego ostatniego języka (ze zmodyfikowanymi predykatami oraz termami nazwowymi), 
rozważymy w rozdziale IV.4 zdania Łamigłówki z nazwami własnymi i pokażemy, w jaki sposób 
proponowany formalizm daje różne warunki prawdziwości dla tych zdań.  
 Przykłady Łamigłówki podzielimy na trzy typy. Pierwszy typ stanowią przykłady, w 
których bohater o nazwach N i M jednocześnie robi coś jako N oraz robi coś jako M  (bądź robi 
coś jako N, ale nie robi tego czegoś jako M). W przypadku nazw własnych pierwszy typ 
przykładów zobrazujemy historyjką z Romainem Gary (w momencie, gdy otrzymywał Nagrodę 
Goncourtów jako Émile Ajar, nie otrzymywał jej jako Romain Gary). Do przykładów 
pierwszego typu zaliczamy zdanie Rozmawiając przez telefon z Supermanem, Lois przez szybę 
patrzyła na Clarka Kenta – bohater jednocześnie rozmawiał przez telefon z Lois jako Superman 
oraz w tym samym momencie był przez nią postrzegany jako Clark Kent. Drugi typ przykładów 
stanowią przykłady, w których bohater w jednym czasie robi coś jako N, a w drugim czasie robi 
coś jako M (Superman wszedł do budki telefonicznej, a wyszedł z niej Clark Kent). W przypadku 
nazw własnych zobrazujemy ten typ przykładem z Petersburgiem i Leningradem. Trzeci typ 
przykładów stanowią zdania z przysłówkami w stopniu porównawczym „więcej”, „bardziej” 
(Superman ma większe powodzenie u kobiet niż Clark Kent; W Leningradzie zbudowano więcej 
mieszkań, niż we współczesnym Petersburgu). Tymi ostatnimi przykładami nie będziemy się 
zajmować szczegółowo i jedynie naszkicujemy rozwiązanie. 
 W przypadku termów nazwowych, które są formalnymi odpowiednikami różnych 
koreferencyjnych nazw własnych, deskrypcje, przez które ustalane jest odniesienie termów, będą 
się różniły wyłącznie wyróżnionymi predykatami nazywany ai. Intuicyjnie w przykładach z 
Supermanem i Clarkiem Kentem chodzi o coś więcej, niż o różnicę w sposobie nazywania się. 
W rozdziale V zostanie podana argumentacja, że nazwy takie jak Superman są pseudonimami, 
które powinny mieć nieco inną semantykę niż zwykłe nazwy własne, oraz zostanie podane 
rozwiązanie Łamigłówki dla przykładów z pseudonimami. 

                                                 
373  By dostać nagrodę po raz drugi, wystąpił pod innym nazwiskiem (jako Émile Ajar). By nie wzbudzić 
podejrzeń, tę nową osobowość kreował od lat. 
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IV.3 KONSTRUOWANIE TERMÓW NAZWOWYCH W JĘZYKU ZE ZMODYFIKOWANYMI 

PREDYKATAMI L+
MODL+
MOD 

IV.3.1 Język LMODLMOD  
 
DEFINICJA 4.1: ALFABET LM ODLM OD  
 
Do alfabetu języka LM ODLM OD  należą następujące symbole:374 

A1.  spójniki zdaniowe ^;_;!;$;:;^;_;!;$;:; 
 

A2.  kwantyfikatory 9; 8;9; 8; 
 

A3.  nieskończony zbiór zmiennych indywiduowych x1; x2; x3; : : :x1; x2; x3; : : : ; 
 

A4.  nieskończony zbiór stałych predykatywnych P1 ; P2 ; : : :P1 ; P2 ; : : : . Z każdą stałą predykatywną 
związana jest liczba naturalna n = 1; 2; : : :n = 1; 2; : : :, zwana jej argumentowością. Dla każdej 
liczby naturalnej nn istnieje nieskończenie wiele n-argumentowych stałych 
predykatywnych; 
 

A5.  znak identyczności ==, rozumiany jako wyróżniona 2-argumentowa stała 
predykatywna; 
 

A6.  operator deskrypcji określonych ɿ; 
 

A7.  operator ¸̧; 
 

A8.  operatory temporalne F (będzie tak, że), P (było tak, że); 
 

A9.  nieskończony zbiór operatorów temporalnych [i][i] (prawda w ii), gdzie i 2Ni 2N; 
 

A10.  operatory aletyczne  (konieczne, że),  (możliwe, że); 
 

A11.  nieskończony zbiór wyróżnionych stałych predykatywnych N1 ; N2 ; : : :N1 ; N2 ; : : :; 
 

A12.  zbiór cyfr oznaczających liczby naturalne (zbiór indeksów); 
 

A13.  lewy nawias ((, prawy nawias )). 

                                                 
374  Pozycje A1-A13 alfabetu języka LMODLMOD są identyczne z pozycjami A1-A13 alfabetu języka LL, DEFINICJA 

2.10. 

¤¤ §§
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DEFINICJA 4.2: SKŁADNIA LM ODLM OD  
 
Predykatami języka LM ODLM OD  nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 
poniżej wyabstrahowane predykaty, zmodyfikowane predykaty oraz wyabstrahowane 
zmodyfikowane predykaty. Predykatami atomowymi języka LM ODLM OD  są stałe predykatywne. 
Formułą atomową języka LM ODLM OD  jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych 
poprzedzony n-argumentową stałą predykatywną. W przypadku formuł identycznościowych 
obowiązuje inna konwencja notacyjna: zamiast = (x;y)= (x;y) piszemy x = yx = y , gdzie xx i yy  są 
dowolnymi zmiennymi. 
 
 Pojęcia predykatu, termu, formuły, modyfikatora oraz wolnego wystąpienia zmiennych 
zostaną zdefiniowane razem w następujący sposób:375 

 
R1. dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne;  

 
R2. stała predykatywna jest predykatem; 

 
R3. formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 

wolnym wystąpieniem zmiennej; 

 
R4. jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':' ; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

 są wystąpienia wolne z ''; 

 
R5. jeśli '' oraz ÃÃ  są formułami, to formułami również są: (' ^ Ã )(' ^ Ã ), (' _ Ã )(' _ Ã ), (' ! Ã )(' ! Ã ), 

(' $ Ã )(' $ Ã ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne z '' 
oraz ÃÃ ; 

 
R6. jeśli '' jest formułą, to również formułami są P';F'; [i]';P';F'; [i]'; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w P';F'; [i]'P';F'; [i]' są wystąpienia wolne z '' ; 

 
R7. jeśli '' jest formułą, to również formułami są ¤'; §'¤'; §' ; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w ¤'; §'¤'; §'  są wystąpienia wolne z ''; 

 
R8. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to 8x'8x', 9x'9x' są formułami; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w 8x'8x', 9x'9x' są wystąpienia z '' za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 
                                                 
375  Nowe reguły składni zostały zaznaczone prostokątną ramką. Reguły R1-R10 oraz R17, R19 składni języka 
LMODLMOD są analogiczne do reguł R1-R10 oraz R11, R12 definicji składni języka LL, DEFINICJA 2.11. 

:':'
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R9. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:' jest termem; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w ɿx:'x:' są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień  
zmiennej xx;  

 
R10. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to (¸x:')(¸x:') jest predykatem nazywanym 

wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(¸x:') są 
wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

 
R11. jeśli QQ  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a xx jest dowolną zmienną, 

to (¸x :Q (x ))(¸x :Q (x )) jest modyfikatorem. Modyfikatory nie zawierają wolnych wystąpień 
zmiennych; 

 
R12. jeśli (¸x:')(¸x:') oraz (¸x:Ã)(¸x:Ã) są modyfikatorami, to (¸x:(' ^ Ã))(¸x:(' ^ Ã)) jest modyfikatorem;376 

 
R13. jeśli QQ  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, a (¸x:')(¸x:') jest dowolnym 

modyfikatorem, to Qi
¸x:'Qi
¸x:' jest n-argumentowym predykatem zmodyfikowanym przez 

(¸x:')(¸x:') na ii-tym argumencie (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 
); 

 
R14. jeśli (¸x:Q (z1 ; : : : ; zn ))(¸x:Q (z1 ; : : : ; zn )) jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie QQ  jest dowolną n-

argumentową stałą predykatywną, a (¸x:Ã)(¸x:Ã) jest dowolnym modyfikatorem, to 
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zn))
i
¸y:Ã jest wyabstrahowanym predykatem zmodyfikowanym przez (¸y:Ã )(¸y:Ã ) 

na i-tej pozycji argumentowej QQ  (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 
1 · i · n1 · i · n); wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zn))
i
¸y:Ã są wystąpienia 

wolne z (¸x:Q (z1 ; : : : ; zn ))(¸x:Q (z1 ; : : : ; zn )); 

 
R15. jeśli (¸x::Q(z1 ; : : : ; zn ))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zn )) jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie QQ  jest dowolną n-

argumentową stałą predykatywną, a (¸x:Ã)(¸x:Ã) jest dowolnym modyfikatorem, to 
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zn))
i
¸y:Ã jest wyabstrahowanym predykatem zmodyfikowanym przez 

(¸x:Ã)(¸x:Ã) na ii-tej pozycji argumentowej QQ  (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, 
gdzie 1 · i · n1 · i · n); wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zn))
i
¸y:Ã są 

wystąpienia wolne z (¸x::Q(z1 ; : : : ; zn ))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zn )); 

 

                                                 
376  Jest to podklasa wyabstrahowanych predykatów. 

1 · i · n1 · i · n
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R16. jeśli QQ jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, Qi
¸x:'Qi
¸x:' jest n-argumentowym 

zmodyfikowanym predykatem, a z1 ; : : : ; znz1 ; : : : ; zn jest n-elementowym ciągiem dowolnych 
zmiennych, to Qi

¸x:'(z1; : : : ; zn)Qi
¸x:'(z1; : : : ; zn) jest formułą, w której każde wystąpienie zmiennej w n-

elementowym ciągu jest wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 
R17. jeśli (¸x:')(¸x:') jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest dowolnym termem, to 

(¸x:')(s)(¸x:')(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(s)(¸x:')(s) są wystąpienia 
wolne z (¸x:')(¸x:') oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss; 

 
R18. jeśli (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã jest dowolnym zmodyfikowanym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest 

dowolnym termem, to (¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

(¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) są wystąpienia wolne z (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã oraz wszystkie wolne wystąpienia 

zmiennych w ss; 

 
R19. nic innego nie jest formułą, termem, predykatem, modyfikatorem ani wolnym 

wystąpieniem zmiennej. 
 
Konwencja notacyjna:  

• w przypadku, gdy QQ  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a ¯̄  jest 
dowolnym modyfikatorem, to zamiast zapisu „Q1

¯Q1
¯” będziemy stosowali uproszczony 

zapis „Q¯Q¯”; 
 

• w przypadku, gdy QQ  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, a 
modyfikatorem jest predykat wyabstrahowany z dowolnej formuły atomowej P (x )P (x ), 
zamiast zapisu „Q i

¸x:P (x)Q i
¸x:P (x)” będziemy stosowali uproszczony zapis „Qi

PQi
P”. 

 
 
DEFINICJA 4.3: SEMANTYKA LM ODLM OD  

Modelem MM  dla języka LM ODLM OD  nazywamy uporządkowaną piątkę M = hD; T;<;W; IiM = hD; T;<;W; Ii, taką że: 

• DD jest funkcją posyłającą pary złożone z możliwego świata i czasu w dowolne niepuste 
zbiory. Przez dziedzinę modelu rozumiemy zbiór [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
[

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
, który 

będziemy oznaczać symbolem DMDM. Symbolem Dhw;tiDhw;ti oznaczamy wartość funkcji DD od 
argumentów ww oraz tt; 

• TT  jest zbiorem liczb naturalnych, a << (wcześniej niż) jest porządkiem liniowym określonym 
na elementach zbioru TT ; 

• WW  jest niepustym zbiorem światów; 
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• II  jest funkcją, która parze uporządkowanej złożonej z predykatu atomowego bądź 
zmodyfikowanego predykatu atomowego języka LM ODLM OD  oraz pary uporządkowanej hw ; ti ;hw ; ti ; 
gdzie w 2 Ww 2 W , a t 2 Tt 2 T , przypisuje odpowiednią ekstensję w taki sposób, że: 

 - jeśli PP jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, to Ihw;ti(P)µDn
MIhw;ti(P)µDn
M; 

 - Ihw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DMg ;Ihw;ti(=) = fhd; di ; gdzie d 2 DMg ; 
niech gg  będzie wartościowaniem zmiennych (funkcją posyłającą zmienne w obiekty należące do 
dziedziny modelu) oraz I gI g będzie funkcją, która parze uporządkowanej złożonej z dowolnego 
predykatu atomowego, dowolnego zmodyfikowanego predykatu bądź dowolnego termu języka 
LM ODLM OD  oraz pary uporządkowanej hw ; tihw ; ti, gdzie w 2 Ww 2 W , a t 2 Tt 2 T , przypisuje odpowiednią 
ekstensję w taki sposób, że: 
 - jeśli xx jest dowolną zmienną, to I g

hw;ti(x) = g(x)I g
hw;ti(x) = g(x) dla dowolnego hw; tihw; ti; 

 - I µ I gI µ I g dla dowolnego gg ; 
 

definicje interpretacji termów innych niż zmienne indywiduowe, interpretacji zmodyfikowanych 
predykatów oraz spełniania formuł w modelu MM  przy wartościowaniu gg  oraz dowolnym hw ; tihw ; ti

zostaną podane razem jak następuje:377  
 

S1.   je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi
zmiennymi; to M g w t j= Q(y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 Ihw;ti(Q);
je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a y1; : : : ; yn s»a dowolnymi
zmiennymi; to M g w t j= Q(y1; : : : ; yn) wtw hg(y1); : : : ; g(yn)i 2 Ihw;ti(Q);

 
 

S2.   je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= :' wtw M g w t 6j= ';je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= :' wtw M g w t 6j= '; 
 

S3.   je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' ^ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' ^ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã;  
 

S4.   je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' _ Ã) wtw
M g w t j= ' lub M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= (' _ Ã) wtw
M g w t j= ' lub M g w t j= Ã;  
 

S5.   je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('! Ã) wtw
M g w t 6j= ' lub M g w t j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('! Ã) wtw
M g w t 6j= ' lub M g w t j= Ã;  
 

S6.   je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('$ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã lub M g w t 6j= ' oraz M g w t 6j= Ã;
je¶sli '; Ã s»a dowolnymi formuÃlami, to M g w t j= ('$ Ã) wtw
M g w t j= ' oraz M g w t j= Ã lub M g w t 6j= ' oraz M g w t 6j= Ã; 
 

S7.   je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; P jest dowoln»a
jednoargumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

Ihw;ti(Q
i
¸x:P (x)) 2 P

³©
hd1; : : : ; di; : : : ; dni 2 Ihw;ti(Q) : di 2 Ihw;ti(P )

ª´
;

je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; P jest dowoln»a
jednoargumentow»a staÃl»a predykatywn»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

Ihw;ti(Q
i
¸x:P (x)) 2 P

³©
hd1; : : : ; di; : : : ; dni 2 Ihw;ti(Q) : di 2 Ihw;ti(P )

ª´
;  

 

                                                 
377  Nowe reguły semantyczne zostaly zaznaczone prostokątną ramką. Reguły S1-S6 oraz reguły S13-S20 
semantyki języka LMODLMOD odpowiadają regułom S1-S6 oraz regułom S7-S14 semantyki języka LL, DEFINICJA 2.15. 
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S8.   je¶sli Qi
¸x:P (x); Q

i
¸y:P (y) s»a dowolnymi n-argumentowymi atomowymi predykatami

zmody¯kowanymi przez ¸x:P (x); ¸y:P (y) na i-tym argumencie;
a x; y s»a dowolnymi zmiennymi, to Ihw;ti(Q

i
¸x:P (x)) = Ihw;ti(Q

i
¸y:P (y));

je¶sli Qi
¸x:P (x); Q

i
¸y:P (y) s»a dowolnymi n-argumentowymi atomowymi predykatami

zmody¯kowanymi przez ¸x:P (x); ¸y:P (y) na i-tym argumencie;
a x; y s»a dowolnymi zmiennymi, to Ihw;ti(Q

i
¸x:P (x)) = Ihw;ti(Q

i
¸y:P (y));  

 
S9.   je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; x jest dowoln»a zmienn»a,

a (¸x:') oraz (¸x:Ã) s»a mody¯katorami, to Ihw;ti(Q
i
¸x:('^Ã)) = Ihw;ti(Q

i
¸x:') \ Ihw;ti(Q

i
¸x:Ã);

je¶sli Q jest dowoln»a n-argumentow»a staÃl»a predykatywn»a; x jest dowoln»a zmienn»a,
a (¸x:') oraz (¸x:Ã) s»a mody¯katorami, to Ihw;ti(Q

i
¸x:('^Ã)) = Ihw;ti(Q

i
¸x:') \ Ihw;ti(Q

i
¸x:Ã); 

 
S10.  je¶sli Q(z1; : : : ; zn) jest dowoln»a formuÃl»a atomow»a, a

(¸x:Q(z1; : : : ; zn))
i
¸y:Ã jest zmody¯kowanym wyabstrahowanym predykatem, to

I g
hw;ti

³
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
=

n
d 2 DM : M g(d

x) w t j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn)

o
;

je¶sli Q(z1; : : : ; zn) jest dowoln»a formuÃl»a atomow»a, a
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã jest zmody¯kowanym wyabstrahowanym predykatem, to

I g
hw;ti

³
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
=

n
d 2 DM : M g(d

x) w t j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn)

o
;

 
 

S11.  je¶sli :Q(z1; : : : ; zn) jest negacj»a dowolnej formuÃly atomowej, a
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã jest zmody¯kowanym wyabstrahowanym predykatem, to

I g
hw;ti

³
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
=

n
d 2 DM : M g(d

x) w t 6j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn)

o
;

je¶sli :Q(z1; : : : ; zn) jest negacj»a dowolnej formuÃly atomowej, a
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã jest zmody¯kowanym wyabstrahowanym predykatem, to

I g
hw;ti

³
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
=

n
d 2 DM : M g(d

x) w t 6j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn)

o
;

 
 

S12.  je¶sli Q jest dowoln»a staÃl»a predykatywn»a, (¸x:') jest dowolnym mody¯katorem, a Qi
¸x:'

jest n-argumentowym zmody¯kowanym predykatem, to
M g w t j= Qi

¸x:'(z1; : : : ; zn) wtw hg(z1); : : : ; g(zn)i 2 Ihw;ti(Q
i
¸x:');

je¶sli Q jest dowoln»a staÃl»a predykatywn»a, (¸x:') jest dowolnym mody¯katorem, a Qi
¸x:'

jest n-argumentowym zmody¯kowanym predykatem, to
M g w t j= Qi

¸x:'(z1; : : : ; zn) wtw hg(z1); : : : ; g(zn)i 2 Ihw;ti(Q
i
¸x:');  

 
S13.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= P' wtw

istnieje czas ti 2 T; ti < tj; taki _ze M g w ti j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= P' wtw
istnieje czas ti 2 T; ti < tj; taki _ze M g w ti j= ';  
 

S14.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= F' wtw
istnieje czas ti 2 T; tj < ti; taki _ze M g w ti j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= F' wtw
istnieje czas ti 2 T; tj < ti; taki _ze M g w ti j= ';  
 

S15.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= [i]' wtw M g w ti j= ';je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w tj j= [i]' wtw M g w ti j= '; 
 

S16.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= ¤' wtw
dla ka_zdego ¶swiata w0 2W M g w0 t j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= ¤' wtw
dla ka_zdego ¶swiata w0 2W M g w0 t j= ';  
 

S17.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= §' wtw
istnieje ¶swiat w0 2W taki _ze M g w0 t j= ';
je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, to M g w t j= §' wtw
istnieje ¶swiat w0 2W taki _ze M g w0 t j= ';  
 

S18.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M g w t j= 8x' wtw dla ka_zdego d 2 Dhw;ti M g(d
x) w t j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M g w t j= 8x' wtw dla ka_zdego d 2 Dhw;ti M g(d
x) w t j= ';  

 
S19.  je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M· g w t j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 Dhw;ti; takie _ze M· g(d

x) w t j= ';

je¶sli ' jest dowoln»a formuÃl»a, a x jest dowoln»a zmienn»a, to

M· g w t j= 9x' wtw je¶sli istnieje d 2 Dhw;ti; takie _ze M· g(d

x) w t j= '; 
 

S20.  je¶sli M g(d

x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to I g
hw;ti(je¶sli M g(d

x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to I g
hw;ti(ɿx:') = d;x:') = d; 

je¶sli nie jest tak, _ze M g(d
x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; toje¶sli nie jest tak, _ze M g(d
x) w t j= ' dla dokÃladnie jednego d 2 DM ; to ɿx:'x:'  

nie desygnuje w M w czasie t i ¶swiecie wnie desygnuje w M w czasie t i ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g;przy warto¶sciowaniu g; 
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S21.  je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M w czasie t;
¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to M g w t j= (¸x:')(s) wtw

M g(d
x) w t j= '; gdzie d = I g

hw;ti(s);
je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M g w t 6j= (¸x:')(s);

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w M w czasie t;
¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to M g w t j= (¸x:')(s) wtw

M g(d
x) w t j= '; gdzie d = I g

hw;ti(s);
je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M g w t 6j= (¸x:')(s);  
 

S22.  je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I g

hw;ti(s) 2 I g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s):

je¶sli s jest dowolnym termem, kt¶ory desygnuje w
M w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I g

hw;ti(s) 2 I g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s):  
 

 

IV.3.2 Język L+
MODL+
MOD 

 
Zdefiniujmy język L+

MODL+
MOD jako rozszerzenie języka LM ODLM OD . 

 
DEFINICJA 4.4: ALFABET L+

MODL+
MOD 

 
Do alfabetu języka L+

MODL+
MOD należą wszystkie symbole języka LM ODLM OD  (pozycje A1–A13 alfabetu 

języka L+
MODL+
MOD są identyczne z pozycjami A1-A13 alfabetu języka LM ODLM OD , DEFINICJA 4.1); 

 
A14. nieskończony zbiór  termów nazwowych. 

 
Predykatami języka L+

MODL+
MOD nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i zdefiniowane 

poniżej wyabstrahowane predykaty, zmodyfikowane predykaty oraz wyabstrahowane 
zmodyfikowane predykaty. Predykatami atomowymi języka L+

MODL+
MOD są stałe predykatywne. 

Formułą atomową języka L+
MODL+
MOD jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg zmiennych 

poprzedzony n-argumentowym symbolem stałej predykatywnej. W przypadku formuł 
identycznościowych obowiązuje inna konwencja notacyjna: zamiast = (x;y)= (x;y) piszemy x = yx = y , 
gdzie xx i yy  są dowolnymi zmiennymi. 
 
 
DEFINICJA 4.5: SKŁADNIA L+

MODL+
MOD 

 
Pojęcia predykatu, termu, formuły, modyfikatora oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną 
zdefiniowane razem w następujący sposób:378  
 
                                                 
378  Nowe reguły składni, R2, R17, R18, R22, zostały zaznaczone prostokątną ramką. Reguły R1, R3-R16, 
R19-R21, R23 są analogiczne do reguł R1, R2-R15, R16-R18, R19 języka LMODLMOD, DEFINICJA 4.2. 

N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g
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R1. dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne;  
 

R2. dowolny term nazwowy nini jest termem niezawierającym wolnych wystąpień zmiennych; 
 

R3. stała predykatywna jest predykatem; 
 

R4. formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 
wolnym wystąpieniem zmiennej; 

 
R5. jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':'; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

:':' są wystąpienia wolne z ''; 

 
R6. jeśli '' oraz ÃÃ są formułami, to formułami również są: (' ^ Ã)(' ^ Ã), (' _ Ã)(' _ Ã), (' ! Ã)(' ! Ã), 

(' $ Ã)(' $ Ã); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne z '' 
oraz ÃÃ; 

 
R7. jeśli '' jest formułą, to również formułami są P';F'; [i]';P';F'; [i]'; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w P';F'; [i]'P';F'; [i]' są wystąpienia wolne z ''; 

 
R8. jeśli '' jest formułą, to również formułami są ¤'; §'¤'; §' ; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w ¤';§'¤';§' są wystąpienia wolne z ''; 

 
R9. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to 8x'8x', 9x'9x'  są formułami; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w 8x'8x', 9x'9x' są wystąpienia z '' za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

 
R10. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:' jest termem; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w ɿx:'x:' są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień  
zmiennej xx;  

R11. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to (¸x:')(¸x:') jest predykatem nazywanym 
wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(¸x:') są 
wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

R12. jeśli QQ  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a xx jest dowolną zmienną, 
to (¸x:Q(x))(¸x:Q(x)) jest modyfikatorem. Modyfikatory nie zawierają wolnych wystąpień 
zmiennych; 
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R13. n in i jest modyfikatorem, gdzie n in i jest dowolnym termem nazwowym; 
 

R14. jeśli  jest dowolną m-argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym 
modyfikatorem innym niż term nazwowy, to  jest m-argumentowym predykatem 

zmodyfikowanym przez  na -tym argumencie (pozycję tę oznaczamy górnym 
indeksem „ii”, gdzie ); 
 

R15. jeśli  jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-
argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym modyfikatorem innym niż 
term nazwowy, to  jest wyabstrahowanym predykatem 

zmodyfikowanym przez  na -tej pozycji argumentowej  (pozycję tę oznaczamy 
górnym indeksem „ii”, gdzie ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

 są wystąpienia wolne z ; 

R16. jeśli  jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-
argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym modyfikatorem innym niż 
term nazwowy, to  jest wyabstrahowanym predykatem 

zmodyfikowanym przez  na -tej pozycji argumentowej  (pozycję tę oznaczamy 
górnym indeksem „ii”, gdzie ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

 są wystąpienia wolne z ; 

 
R17. jeśli (¸x:Q(z1 ; : : : ; zm ))(¸x:Q(z1 ; : : : ; zm )) jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie QQ  jest dowolną m-

argumentową stałą predykatywną, a njnj jest dowolnym termem nazwowym, to 

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))inj
(¸x:Q(z1; : : : ; zm))inj

  jest wyabstrahowanym predykatem zmodyfikowanym przez njnj na  

ii-tej pozycji argumentowej QQ  (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 
1 · i · m1 · i · m ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:Q(z1; : : : ; zm))inj

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))inj
 są wystąpienia 

wolne z (¸x:Q (z1 ; : : : ; zm ))(¸x:Q (z1 ; : : : ; zm )); 

R18. jeśli  jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-
argumentową stałą predykatywną, a njnj jest dowolnym termem nazwowym, to 

 jest wyabstrahowanym predykatem zmodyfikowanym przez njnj na 

-tej pozycji argumentowej  (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 
); wystąpieniami wolnymi zmiennych w  są wystąpienia 

wolne z ; 
 

R19. jeśli QQ  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, Qi
¸x:'Qi
¸x:' jest n-argumentowym 

zmodyfikowanym predykatem, a z1; : : : ; znz1; : : : ; zn jest n-elementowym ciągiem dowolnych 
zmiennych, to Qi

¸x:'(z1; : : : ; zn)Qi
¸x:'(z1; : : : ; zn) jest formułą, w której każde wystąpienie zmiennej w n-

elementowym ciągu jest wolnym wystąpieniem zmiennej; 

QQ (¸x:')(¸x:')

Q i
¸x:'Q i
¸x:'

(¸x:')(¸x:') ii

1 · i · m1 · i · m

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm)) QQ

(¸y:Ã)(¸y:Ã)

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã

(¸y:Ã)(¸y:Ã) ii QQ

1 · i · m1 · i · m

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã (¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm))

(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm)) QQ

(¸y:Ã)(¸y:Ã)

(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã

(¸y:Ã)(¸y:Ã) ii QQ

1 · i · m1 · i · m

(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã (¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))

(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm)) QQ

(¸x::Q(z1; : : : ; zm))inj
(¸x::Q(z1; : : : ; zm))inj

ii QQ

1 · i · m1 · i · m (¸x::Q(z1; : : : ; zm))inj
(¸x::Q(z1; : : : ; zm))inj

(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))
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R20. jeśli (¸x:')(¸x:') jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest dowolnym termem, 

to (¸x:')(s)(¸x:')(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(s)(¸x:')(s) są 
wystąpienia wolne z (¸x:')(¸x:') oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss; 

R21. jeśli (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã jest dowolnym zmodyfikowanym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest 

dowolnym termem, to (¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

(¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) są wystąpienia wolne z (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã oraz wszystkie wolne wystąpienia 

zmiennych w ss; 

R22. jeśli (¸x:')inj
(¸x:')inj

 jest zmodyfikowanym wyabstrahowanym predykatem, a nknk jest termem 

nazwowym, to (¸x:')inj
(nk)(¸x:')inj
(nk) jest formułą wtw k = jk = j; wystąpieniami wolnymi zmiennych 

w (¸x:')inj
(nk)(¸x:')inj
(nk) są wystąpienia wolne z (¸x:')(¸x:'); 

R23. nic innego nie jest formułą, termem, predykatem, modyfikatorem ani wolnym 
wystąpieniem zmiennej. 

 
Konwencja notacyjna:  

• w przypadku, gdy QQ  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a ¯̄  jest 
dowolnym modyfikatorem innym niż term nazwowy, to zamiast zapisu „Q1

¯Q1
¯” 

będziemy stosowali uproszczony zapis „Q¯Q¯”; 
 

• w przypadku, gdy QQ  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, a 
modyfikatorem jest predykat wyabstrahowany z dowolnej formuły atomowej P (x )P (x ), 
zamiast zapisu „Q i

¸x:P (x)Q i
¸x:P (x)” będziemy stosowali uproszczony zapis „Qi

PQi
P”. 

 
Język LMOD ½ L+

MODLMOD ½ L+
MOD. Model dla języka L+

MODL+
MOD zdefiniujemy jako rozszerzenie modelu dla 

języka LM ODLM OD . 
 
 
DEFINICJA 4.6: SEMANTYKA L+

MODL+
MOD 

 
Niech M = hD ; T ; < ; W ; I iM = hD ; T ; < ; W ; I i będzie dowolnym modelem dla języka LM ODLM OD . Model 

M· =
Ð
D ; T ; <; W; I·

®
M· =

Ð
D ; T ; <; W; I·

®
, gdzie I· ¹LMOD = II· ¹LMOD = I , będzie modelem dla języka L+

MODL+
MOD. Pozostałe 

własności funkcji I·I· zostaną zdefiniowane poniżej.  
 Model M·M· dla języka L+

MODL+
MOD jest rozszerzeniem modelu MM dla języka LM ODLM OD . 

Korzystając ze zdefiniowanych już własności modelu MM (DEFINICJA 4.3), zdefiniujemy 
następujące zbiory, relacje i funkcje. 
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Reguły S(a)-S(e) semantyki języka L+
MODL+
MOD są analogiczne do reguł S(a)-S(e) języka L+L+ 

(DEFINICJA 2.15), z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji II  modelu dla języka LL
występuje funkcja II  modelu dla języka LM ODLM OD , a w miejsce języka LL  mowa jest o języku LM ODLM OD . 
 

 
DEFINICJA 4.6.S(f): RELACJA SS 
 
S µ ¢2S µ ¢2. h°i; wi S h°j; w0ih°i; wi S h°j; w0i wtw h°i; wi; h°j; w0ih°i; wi; h°j; w0i należą do tej samej klasy abstrakcji [h°i; wi]R[h°i; wi]R  

oraz w = w0w = w0. 
 
 Niech ¢=S¢=S będzie podziałem zbioru ¢¢ , gdzie SS jest powyżej zdefiniowaną relacją 

równoważności, a [h°i;wi]S[h°i;wi]S, [h°j;w
0i]

S
[h°j;w

0i]
S, … będą klasami podziału zbioru ¢=S¢=S.   

 
Fakt 
[h°i;wi]S µ [h°i;wi]R[h°i;wi]S µ [h°i;wi]R. 

Z definicji SS wynika, że dla dowolnej pary h°j ; wih°j ; wi należącej do klasy abstrakcji [h°i;wi]S[h°i;wi]S jest tak, 

że h°j ; w i 2 [h° i; w i]Rh°j ; w i 2 [h° i; w i]R . Czyli [h°i;wi]S µ [h°i;wi]R[h°i;wi]S µ [h°i;wi]R.  

 
 
DEFINICJA 4.6.S(g): FUNKCJA h·h· 
 
h· : N £W ! ¢=Sh· : N £W ! ¢=S. Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 Wni 2 N ; w 2 W   
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni);h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); jeśli dla ww istnieje taka klasa abstrakcji; 

w przeciwnym wypadku h·(ni; w)h·(ni; w) jest nieokreślona. 
 
 
Reguły S1-S20 semantyki języka L+

MODL+
MOD są analogiczne do reguł S1-S20 semantyki języka 

LMODLMOD (DEFINICJA 4.3), z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji II  występuje funkcja 
I·I·;  
 

S21.  je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡LMOD
6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡LMOD

= ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡LMOD
6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡LMOD

= ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);  
 

S22.  je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; to M· g w t j= (¸x:')(s) wtw

M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')(s);

je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; to M· g w t j= (¸x:')(s) wtw

M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')(s);  
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S23.  je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M· g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I· g

hw;ti(s) 2 I· g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s);

je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M· g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I· g

hw;ti(s) 2 I· g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s);  
 

S24.  379 
 
 
 
 

 

IV.3.3 Dowody twierdzeń 

 

Twierdzenie 4.1 

Dla dowolnego termu s, dowolnej formuły atomowej Q(z1; : : : ; zn)Q(z1; : : : ; zn), dowolnego modyfikatora 

¸y :Ã¸y :Ã  oraz dla dowolnej pary hw; tihw; ti, dowolnego wartościowania gg  oraz dowolnego modelu M·M· 
jest tak, że:  

M· g w t j=
³
¸x:Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw M· g w t j=

³
¸x:Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s)M· g w t j=

³
¸x:Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw M· g w t j=

³
¸x:Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s).

 
Dowód: Jeśli term ss nie desygnuje w  w  przy wartościowaniu gg, to zgodnie z definicją 
(def. 4.6.S22, S.23)(def. 4.6.S22, S.23) model nie spełnia żadnego z członów równoważności. Załóżmy, że term ss 
desygnuje w  w  przy wartościowaniu gg. 

M· g w t j=
³
¸x:Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw (def. 4.6.S22)

M· g(d
x) w t j= Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I· g
hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S10)

M· g w t j=
³
¸x:Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw (def. 4.6.S22)

M· g(d
x) w t j= Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I· g
hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S10) 

d 2 I· g
hw;ti

³
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
:d 2 I· g

hw;ti

³
(¸x:Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
:
 
Poniewa_z d = I· g

hw;ti(s); to jest tak wtw (def. 4.6.S23)Poniewa_z d = I· g
hw;ti(s); to jest tak wtw (def. 4.6.S23) 

M· g w t j=
³
¸x:Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s):M· g w t j=

³
¸x:Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s): 

 

Twierdzenie 4.2 
Dla dowolnego termu s, dowolnej formuły atomowej Q(z1; : : : ; zn)Q(z1; : : : ; zn), dowolnego modyfikatora 

¸y :Ã¸y :Ã  oraz dla dowolnej pary hw; tihw; ti, dowolnego wartościowania gg oraz dowolnego modelu M·M· 
jest tak, że:  

M· g w t j=
³
¸x::Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw M· g w t j=

³
¸x::Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s)M· g w t j=

³
¸x::Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw M· g w t j=

³
¸x::Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s).

 

                                                 
379  Symbolem „¼i¼i” oznaczamy funkcję i-tego rzutowania. Niech RR  będzie dowolną relacją.  
¼i(R) = fdi : hd1 ; : : : ; di; : : : ; dni 2 Rg¼i(R) = fdi : hd1 ; : : : ; di; : : : ; dni 2 Rg. 

M·M· hw; tihw; ti

M·M· hw; tihw; ti

je¶sli nk jest dowolnym termem nazwowym, a (¸x:')ink

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez nk; to
M· g w tj j= (¸x:')ink

(nk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(nk; w));

taka _ze M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(nk):

je¶sli nk jest dowolnym termem nazwowym, a (¸x:')ink

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez nk; to
M· g w tj j= (¸x:')ink

(nk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(nk; w));

taka _ze M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(nk):
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Dowód: Jeśli term ss nie desygnuje w  w  przy wartościowaniu gg, to zgodnie z definicją 
(def. 4.6.S22, S.23)(def. 4.6.S22, S.23) model nie spełnia żadnego z członów równoważności. Załóżmy, że term ss 
desygnuje w  w  przy wartościowaniu gg. 

M· g w t j=
³
¸x::Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw (def. 4.6.S22)

M· g(d

x) w t j= :Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I·hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S2)

M· g(d

x) w t 6j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I·hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S11)

M· g w t j=
³
¸x::Qi

¸y:Ã(z1; : : : ; zn)
´
(s) wtw (def. 4.6.S22)

M· g(d

x) w t j= :Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I·hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S2)

M· g(d

x) w t 6j= Qi
¸y:Ã(z1; : : : ; zn); gdzie d = I·hw;ti(s) wtw (def. 4.6.S11)  

d 2 I· g
hw;ti

³
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
:d 2 I· g

hw;ti

³
(¸x::Q(z1; : : : ; zn))

i
¸y:Ã

´
: Poniewa_z d = I· g

hw;ti(s); to jest tak wtw (def. 4.6.S23)Poniewa_z d = I· g
hw;ti(s); to jest tak wtw (def. 4.6.S23)

M· g w t j=
³
¸x::Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s):M· g w t j=

³
¸x::Q(z1; : : : ; zn)

´i

¸y:Ã
(s): 

 
 

Twierdzenie 4.3 

h·h· jest funkcją 

Dowód: Załóżmy, że h·h· nie jest funkcją. Oznacza to, że istnieją pewne pary  Ð
hnk;wi ; [h°i;wi]S

®
;

Ð
hnk;wi ; [h°i;wi]S

®
; 
Ð
hnk;wi ; [h°j;wi]S

®Ð
hnk;wi ; [h°j;wi]S

®
, które należą do h·h·, takie że [h°i;wi]S 6=[h°j;wi]S[h°i;wi]S 6=[h°j;wi]S. To, 

że klasy są różne, oznacza, że istnieje para h°m; wi 2 [h°i;wi]Sh°m; wi 2 [h°i;wi]S, taka że h°m;wi 62 [h°j;wi]Sh°m;wi 62 [h°j;wi]S 

(albo h°m;wi 2 [h°j;wi]Sh°m;wi 2 [h°j;wi]S i h°m; wi 62 [h°i;wi]Sh°m; wi 62 [h°i;wi]S, dowód przebiega analogicznie). Klasa [h°i;wi]S[h°i;wi]S 

jest klasą abstrakcji ze względu na relację SS. To, że para h°m; wi 2 [h°i;wi]Sh°m; wi 2 [h°i;wi]S, lecz 

h°m;wi 62 [h°j;wi]Sh°m;wi 62 [h°j;wi]S, oznacza (def. 4:6:S(f); 4:6:S(c)def. 4:6:S(f); 4:6:S(c)), że deskrypcja °n°n z dowolnej pary h°n;wih°n;wi, 

należącej do [h°j; wi]S[h°j; wi]S, jest taka, że albo dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°n) 6= Ihw;ti(°m)Ihw;ti(°n) 6= Ihw;ti(°m), albo 

występuje w niej predykat NiNi inny niż predykat, który występuje w deskrypcji °m°m. Zatem jest 

tak, że klasa abstrakcji [h°j;wi]S[h°j;wi]S nie jest podzbiorem [h°i;wi]R[h°i;wi]R. Z definicji (def. 4:6:S(e)def. 4:6:S(e)) 

Q·(nk) = [h°i; wi]RQ·(nk) = [h°i; wi]R, a z założenia [h°j;wi]S[h°j;wi]S jest podzbiorem Q·(nk)Q·(nk). Otrzymujemy 

sprzeczność. Pokazaliśmy, że h·h· jest funkcją. 
 

 

 

Twierdzenie 4.4 
Istnieją model M·M·, para hw; tihw; ti, wartościowanie gg , term nazwowy nn oraz predykat QQ, takie że 

M·g w t j=
¡
¸x::Q(z1; : : : ; zm)

¢i
n
(n)M·g w t j=

¡
¸x::Q(z1; : : : ; zm)

¢i
n
(n) oraz M·g w t 6j= :

¡
¸x:Q(z1 ; : : : ; zm )

¢i

n
(n)M·g w t 6j= :

¡
¸x:Q(z1 ; : : : ; zm )

¢i

n
(n). 

Dowód: Niech M·M· będzie modelem języka L+
MODL+
MOD. W = fwgW = fwg.  

 

 

M·M· hw; tihw; ti

M·M· hw; tihw; ti
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 ww    

t1t1 
±±   ¥¥    

 

 Do języka L+
MODL+
MOD należą następujące 

stałe predykatywne: 380 
P;S;R;P4; : : : ;N1;N2; : : :P;S;R;P4; : : : ;N1;N2; : : : 

   DM· = f±;¥gDM· = f±;¥g 
 
Niech I·I· będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym składającym się z 
predykatu oraz pary świat-czas przypisuje podzbiory DM·DM· w następujący sposób:  
 

 PP  SS  RR  
PiPi 

i 6= 1;2;3i 6= 1;2;3 
N1N1 

NiNi 
i 6= 1i 6= 1 

PSPS PRPR PN1
PN1

 

I·hw;t1i
I·hw;t1i

 ¥¥  ¥¥  ¥¥  ?? ¥¥  ?? ¥¥  ?? ¥¥  

I·hw;tii
I·hw;tii

 

i 6= 1i 6= 1 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  ??  

 
Dla dowolnego predykatu QQ oraz par hw; tihw; ti, gdzie tt jest dowolnym czasem, 

I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q):I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q): Dla predykatów innych niż wymienione wyżej oraz par hw; tihw; ti funkcja I·I· 

przyjmuje wartość ?? .  
 
Zbiór ¡M

LMOD
= f°1; °2; °3g¡M

LMOD
= f°1; °2; °3g              Zbiór ¢ = ¢=R = ¢=S¢ = ¢=R = ¢=S 

°1°1 !x:[1](P (x) ^ N1(x))!x:[1](P (x) ^ N1(x))   °1°1 ° 2° 2  ° 3° 3   h°1 ; w ih°1 ; w i 
h°2 ; w ih°2 ; w i 
h°3 ; w ih°3 ; w i ° 2° 2  !x:[1](S(x) ^ N1(x))!x:[1](S(x) ^ N1(x)) I·hw;tiI·hw;ti ¥¥ ¥¥ ¥¥ 

° 3° 3  !x:[1](R(x) ^ N1(x))!x:[1](R(x) ^ N1(x))   

 

Do języka L+
MODL+
MOD należy term nazwowy nn ; I·hw;ti(n) = ¥I·hw;ti(n) = ¥, gdzie tt jest dowolnym czasem. 

 
Pokażmy, że (1)(1) M· g w t1 j= (¸x::P (x))n(n)M· g w t1 j= (¸x::P (x))n(n) oraz (2)(2) M· g w t1 6j= :(¸x:P (x))n(n)M· g w t1 6j= :(¸x:P (x))n(n).  
 
 
(1) M· g w t1 j= (¸x::P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S24)(1) M· g w t1 j= (¸x::P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S24) 
 
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x::P (x))¸y:Ã(n) wtw (twierdzenie 4.2)
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x::P (x))¸y:Ã(n) wtw (twierdzenie 4.2) 

 
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x::P¸y:Ã(x))(n) wtw (def. 4.6.S22)
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x::P¸y:Ã(x))(n) wtw (def. 4.6.S22) 

                                                 
380  Dla uproszczenia notacji zamiast symboli predykatywnych P1; P2; P3P1; P2; P3 będziemy używali symboli P; S; RP; S; R , 
a zamiast symboli zmiennych x1; x2; x3x1; x2; x3 będziemy używali symboli x; y; zx; y; z. 
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istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 j= :P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S2)

istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 j= :P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S2) 

 
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 6j= P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S12)

istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 6j= P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S12) 

 

istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

d 62 I·hw;t1i
¡
P¸y:Ã

¢
;gdzie d= I·hw;t1i

(n):
istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
d 62 I·hw;t1i

¡
P¸y:Ã

¢
;gdzie d= I·hw;t1i

(n):  

 

Jest tak, że d= I·hw;t1i
(n) = ¥d= I·hw;t1i
(n) = ¥. Niech deskrypcją !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w))!y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)) będzie deskrypcja ° 3° 3 , 

!x:[1](R(x) ^ N1(x))!x:[1](R(x) ^ N1(x)). Ponieważ ¥ 62 I·hw;t1i
¡
PR

¢
¥ 62 I·hw;t1i

¡
PR

¢
, to (def. 4.6.S9)(def. 4.6.S9) ¥ 62 I·hw;t1i

¡
P¸y:(R(y)^N1(y))

¢
¥ 62 I·hw;t1i

¡
P¸y:(R(y)^N1(y))

¢
.  

A więc FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 
 
 
 
(2) M· g w t1 j= :(¸x:P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S2)(2) M· g w t1 j= :(¸x:P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S2) 
 
M· g w t1 6j= (¸x:P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S24)M· g w t1 6j= (¸x:P (x))n(n) wtw (def. 4.6.S24) 
 
nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x:P (x))¸y:Ã(n) wtw (twierdzenie 4.1)
nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x:P (x))¸y:Ã(n) wtw (twierdzenie 4.1) 

 
nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x:P¸y:Ã(x))(n) wtw (def. 4.6.S22)
nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze
M· g w t1 j= (¸x:P¸y:Ã(x))(n) wtw (def. 4.6.S22)  

 
nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h

·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 j= P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S12)

nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

M· g(d
x) w t1 j= P¸y:Ã(x); gdzie d = I·hw;t1i

(n) wtw (def. 4.6.S12) 

 

nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

d 2 I·hw;t1i
¡
P¸y:Ã

¢
;gdzie d= I·hw;t1i(n):

nie istnieje deskrypcja !y:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n;w)); taka _ze

d 2 I·hw;t1i
¡
P¸y:Ã

¢
;gdzie d= I·hw;t1i(n):  

 

Jest tak, że d= I·hw;t1i
(n) = ¥d= I·hw;t1i
(n) = ¥. Ponieważ ¥2 I·hw;t1i

¡
PS

¢
¥2 I·hw;t1i

¡
PS

¢
 oraz ¥2 I·hw;t1i

¡
PN1

¢
¥2 I·hw;t1i

¡
PN1

¢
, to (def. 4.6.S9)(def. 4.6.S9) 

¥2 I·hw;t1i
¡
P¸y:(S(y)^N1(y))

¢
¥2 I·hw;t1i

¡
P¸y:(S(y)^N1(y))

¢
. Oznacza to, że (def. 4.6.S8)(def. 4.6.S8) ¥2 I·hw;t1i

¡
P¸x:(S(x)^N1(x))

¢
¥2 I·hw;t1i

¡
P¸x:(S(x)^N1(x))

¢
. Jest tak, 

że deskrypcja !x:[1](P(x)^N1(x))!x:[1](P(x)^N1(x)), °1°1, należy do ¼1(h
·(n;w))¼1(h
·(n;w)). Zatem FORMUŁA NIE JEST 

SPEŁNIONA. 
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IV.3.4 Przykład modelu 

 
Rozważmy następujący model. Tak jak i poprzednio: uniwersum modelu składa się ze 
starożytnego Greka oraz starożytnego Rzymianina, dźwięków [syriuš] i [kanikula]. Grek i 
Rzymianin posługują się wybranymi dźwiękami (elementami uniwersum) na wyróżnienie innych 
elementów uniwersum. Niech zbiór światów W = fw1; w2gW = fw1; w2g. Gwiazda przez Greka w obu 
światach jest nazywana [syriuš], a przez Rzymianina [kanikula]. Możliwe światy różnią się tym, 

że w różnych momentach pojawił się w nich piękny ptak ( ). Dla uproszczenia na rysunku 
poniżej przedstawiamy tylko trzy czasy.  
 
 

 w 1w 1 w 2w 2   

t1t1 
        

     

        

       
 

 Do języka L+
MODL+
MOD należą następujące 

stałe predykatywne:381 
 

t2t2 
        

     
 

        

      
 

 PP - gwiazda;  
QQ - świeci;  
RR - Rzymianin; 
SS  - pisać traktat astronomiczny o; 
P5; P6; : : :P5; P6; : : : 

t3t3 
        

        
 

        

     
 

 N1N1 - nazywany  [syriuš],  

N2N2 - nazywany  [kanikula] 
N3; N4; : : :N3; N4; : : : 
 

 

      
 
DM· = [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
DM· = [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
 DM· = f ; ; ; ; ; gDM· = f ; ; ; ; ; g 

 
 

 

Niech I·I· będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym składającym się z 
predykatu oraz pary świat-czas przypisuje podzbiory DM·DM· w następujący sposób:  

 

                                                 
381  Dla uproszczenia notacji zamiast symboli predykatywnych P1; P2; P3; P4P1; P2; P3; P4 będziemy używali symboli 
P;Q;R; SP;Q;R; S , a zamiast symboli zmiennych x1; x2; x3x1; x2; x3 będziemy używali symboli x; y; zx; y; z. 
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I·hwi;t1i
I·hwi;t1i

 

i=1;2i=1;2 

I·hwi;t2i
I·hwi;t2i

 

i=1;2i=1;2 

I·hwi;t3i
I·hwi;t3i

 

i=1;2i=1;2 

I·hwi;tji
I·hwi;tji

 

i=1;2i=1;2 
j 6= 1 ; 2 ; 3j 6= 1 ; 2 ; 3  

PP { } { } { } ?? 

QQ { } { } { } ?? 

N1N1 { } { } { } ?? 

N2N2 { } { } { } ?? 

RR 
{ } { } { } 

?? 

SS 
<  > <  > <  > 

?? 

S2
PS
2
P  

<  > <  > <  > 
?? 

S2
QS
2
Q 

<  > <  > <  > 
?? 

PiPi 
i¸ 5i¸ 5 

?? ?? ?? ?? 

NkNk 
k ¸ 3k ¸ 3 

?? ?? ?? ?? 

  
  
 Zapis „S2

PS
2
P” odczytujemy pisać traktat astronomiczny o czymś jako gwieździe. Inne zapisy 

odczytujemy analogicznie. Niech interpretacja predykatów „S2
N1
S2
N1

” oraz „S2
N2
S2
N2

” (pisać traktat 

astronomiczny o czymś jako o nazywanym [syriuš], pisać traktat astronomiczny o czymś jako o 
nazywanym [kanikula]) w światach w 1w 1 i w 2w 2 będzie następująca: 
 
 

 
I·hw1;tki
I·hw1;tki

 

k = 1 ; 2 ; 3k = 1 ; 2 ; 3  

I·hw2;tki
I·hw2;tki

 

k = 1 ; 2 ; 3k = 1 ; 2 ; 3  

I·hwi;tji
I·hwi;tji

 

i=1;2i=1;2 
j 6= 1 ; 2 ; 3j 6= 1 ; 2 ; 3  

S 2
N2
S 2
N2

 
<  > 

?? ?? 

S 2
N1
S 2

N1
 ?? 

<  > 
?? 

 

Dla dowolnego predykatu QQ oraz par hwi; tihwi; ti, gdzie w iw i jest dowolnym ze światów w 1 ; w 2w 1 ; w 2 , a tt jest 

dowolnym czasem, I·hwi;ti
(QQ) = I·hwi;ti

(Q)I·hwi;ti
(QQ) = I·hwi;ti

(Q). Dla predykatów innych niż wymienione wyżej oraz 

par hwi; tihwi; ti funkcja I·I· przyjmuje wartość ??.  
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Wyróżnijmy zbiór ¡LMOD
¡LMOD

, termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu, a 

' = (Ni(x) ^ Q(x))' = (Ni(x) ^ Q(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym 
niewyróżnionym predykatem (DEFINICJA 4.6.S(a)). 
 
Zbiór ¡LMOD

= f°1; °2; °3; °4; °5; °6; °7; °8; °9; °10; °11; °12g¡LMOD
= f°1; °2; °3; °4; °5; °6; °7; °8; °9; °10; °11; °12g 

 
°1°1 !x:[1](P (x) ^ N1(x))!x:[1](P (x) ^ N1(x)) °7°7 !x:[2](Q(x) ^ N1(x))!x:[2](Q(x) ^ N1(x)) 

°2°2 !x:[1](P (x) ^ N2(x))!x:[1](P (x) ^ N2(x)) °8°8 !x:[2](Q(x) ^ N2(x))!x:[2](Q(x) ^ N2(x)) 
°3°3 !x:[1](Q(x) ^ N1(x))!x:[1](Q(x) ^ N1(x)) °9°9 !x:[3](P (x) ^ N1(x))!x:[3](P (x) ^ N1(x)) 
°4°4 !x:[1](Q(x) ^ N2(x))!x:[1](Q(x) ^ N2(x)) °10°10 !x:[3](P (x) ^ N2(x))!x:[3](P (x) ^ N2(x)) 
°5°5 !x:[2](P (x) ^ N1(x))!x:[2](P (x) ^ N1(x)) °11°11 !x:[3](Q(x) ^ N1(x))!x:[3](Q(x) ^ N1(x)) 
°6°6 !x:[2](P (x) ^ N2(x))!x:[2](P (x) ^ N2(x)) °12°12 !x:[3](Q(x) ^ N2(x))!x:[3](Q(x) ^ N2(x)) 
 

Powyższe termy mają następującą interpretację w modelu: 

 °1°1 ° 2° 2  ° 3° 3  °4°4 ° 5° 5  ° 6° 6  °7°7 °8°8 ° 9° 9  °10°10 °11°11 °12°12 

I·hwi;ti
I·hwi;ti

 

i=1;2i=1;2 
            

 
Do zbioru ¢¢ należą pary uporządkowane złożone z deskrypcji oraz świata, w którym deskrypcja 
denotuje, 

De¯nicja zbioru ¢ :De¯nicja zbioru ¢ : 
¢µ¡LMOD

£W: h°i;wi 2¢¢µ¡LMOD
£W: h°i;wi 2¢ wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i)Ihw;ti(°i) jest określona. 

 
Zbiór ¢¢ wygląda następująco: 

h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i 
h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i 
h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 
 
h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i 
h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i 
h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 
 

h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i 
h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i 
h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 
 
h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i 
h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i 
h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 

h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i 
h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i 
h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 
 
h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i 
h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i 
h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i 
h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i 
h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 
 
h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i 
h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i 
h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 

 
Przeprowadźmy podział zbioru ¢¢ przez relację równoważności RR, która wymaga, by deskrypcje 
desygnowały to samo oraz zawierały ten sam predykat NiNi. 
 
De¯nicja relacji RDe¯nicja relacji R: 
R µ ¢2: h°i; wiR h°j; w0iR µ ¢2: h°i; wiR h°j; w0i wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)t Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j) 

oraz w termach °i; °j°i; °j występuje ten sam predykat NkNk. 
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Zbiór ¢=R¢=R wygląda następująco: 

h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i 
h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i 
h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 
 
h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i 
h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i 
h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 

h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i 
h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i 
h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 
 
h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i 
h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i 
h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 

h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i 
h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i 
h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 
 
h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i 
h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i 
h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i 
h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i 
h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 
 
h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i 
h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i 
h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 

 
Następnie określamy funkcję FF, która klasom podziału przez relację równoważności RR 
przypisuje ten przedmiot, który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary uporządkowanej 
znajdującej się w klasie podziału: 
 
De¯nicja funkcji FDe¯nicja funkcji F: 
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :
F : ¢=R ! DM: Dla ka_zdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢=R F ([h°i; wi]R) = d;
gdzie dla dowolnego t 2 T d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; wi 2 [h°i; wi]R :  

 

 
      FF 

[h°1; w1i]R[h°1; w1i]R 
 

[h°2; w1i]R[h°2; w1i]R 
 

 

Określmy relację ··  dobrze porządkującą zbiór ¢=R¢=R, na przykład taką: 

 
h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i 
h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i 
h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 

h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i 
h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i 
h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 

 
 
 
 

        ··  

h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i 
h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i 
h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 
 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i 
h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i 
h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 
 

h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i 
h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i 
h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 

h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i 
h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i 
h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 

 h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i 
h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i 
h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 

h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i 
h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i 
h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 

 
Język L+

MODL+
MOD zawiera następujący zbiór termów nazwowych: fn1; n2; n3; : : : gfn1; n2; n3; : : : g. Funkcja Q·Q· 

termom nazwowym przyporządkuje klasy podziału ze zbioru ¢=R¢=R ze względu na ową relację 
dobrego porządku zgodnie z poniższą definicją: 
 
De¯nicja funkcji Q·De¯nicja funkcji Q·: 

 - funkcja  elementowi n 1n 1  przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z  przyporządkowuje element 
 następny zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i; 
 - jeśli w zbiorze h¢=R;·ih¢=R;·i nie ma elementu następnego, to kolejnemu elementowi z  
 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru h¢=R;·ih¢=R;·i. 

 

Q·Q·

NN

NN
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h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i 
h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i 
h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 

h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i 
h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i 
h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 

 
 
 
 

        ··  

h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i 
h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i 
h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 
 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i 
h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i 
h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 
 

h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i 
h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i 
h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 

h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i 
h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i 
h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 

 h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i 
h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i 
h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 

h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i 
h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i 
h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 

 | {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2;n4;:::

| {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2;n4;:::

 

 
       

      Q
·Q ·

 
  Syriusz                  Canicula   

De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡LMOD
6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡LMOD

= ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)

De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¡LMOD
6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¡LMOD

= ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)  

 n1n1 n2n2 n3n3 

I·hwi;ti
I·hwi;ti

 

i=1;2i=1;2    

 
Termy n1; n3n1; n3 są formalnymi odpowiednikami nazwy własnej Syriusz, term nazwowy n2n2 jest 
odpowiednikiem nazwy własnej Canicula. Następnie przeprowadźmy podział zbioru ¢¢ przez 
relację równoważności SS, która z kolei wymaga, by pary, które są w relacji SS, należały do tej 
samej klasy abstrakcji [h°i;wi]R[h°i;wi]R

 
oraz miały ten sam parametr świata. Oba te podziały będą 

wyglądały następująco (podział ¢=S¢=S
 
został zaznaczony cięńszą linią): 

 
De¯nicja relacji S:De¯nicja relacji S: 
S µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; w0iS µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; w0i należą do tej samej klasy abstrakcji 
 [h°i; wi]R[h°i; wi]R oraz w = w 0w = w 0. 
 
 
Zbiór ¢=S¢=S 
h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i 
h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i 
h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 

h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i 
h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i 
h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 

h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i 
h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i 
h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i 
h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i 
h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 

h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i 
h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i 
h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 

h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i 
h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i 
h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 

h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i 
h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i 
h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 

h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i 
h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i 
h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 
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De¯nicja funkcji h· :De¯nicja funkcji h· : 
h· : N £W ! ¢=Sh· : N £W ! ¢=S. Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 Wni 2 N ; w 2 W   

h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni);h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); jeśli dla ww istnieje taka klasa abstrakcji; 

w przeciwnym wypadku h·(ni; w)h·(ni; w) jest nieokreślona. 
 
Funkcja h·h·  Wartość h·h·   

(n1;w1)(n1;w1) !! 
h° 1 ; w 1 ih° 1 ; w 1 i  h° 5 ; w 1 ih° 5 ; w 1 i  h° 9 ; w 1 ih° 9 ; w 1 i 
h° 3 ; w 1 ih° 3 ; w 1 i  h° 7 ; w 1 ih° 7 ; w 1 i  h°11 ; w 1 ih°11 ; w 1 i 

czyli [h°1 ; w1i]S[h°1 ; w1i]S  

(n3;w1)(n3;w1) !! 
(n1;w2)(n1;w2) !! h° 1 ; w 2 ih° 1 ; w 2 i  h° 5 ; w 2 ih° 5 ; w 2 i  h° 9 ; w 2 ih° 9 ; w 2 i 

h° 3 ; w 2 ih° 3 ; w 2 i  h° 7 ; w 2 ih° 7 ; w 2 i  h°11 ; w 2 ih°11 ; w 2 i 
czyli [h°1 ; w2i]S[h°1 ; w2i]S  

(n3;w2)(n3;w2) !! 
(n2;w1)(n2;w1) !! h° 2 ; w 1 ih° 2 ; w 1 i  h° 6 ; w 1 ih° 6 ; w 1 i  h°10 ; w 1 ih°10 ; w 1 i 

h° 4 ; w 1 ih° 4 ; w 1 i  h° 8 ; w 1 ih° 8 ; w 1 i  h°12 ; w 1 ih°12 ; w 1 i 
czyli [h°2 ; w1i]S[h°2 ; w1i]S  

(n2;w2)(n2;w2) !! h° 2 ; w 2 ih° 2 ; w 2 i  h° 6 ; w 2 ih° 6 ; w 2 i  h°10 ; w 2 ih°10 ; w 2 i 
h° 4 ; w 2 ih° 4 ; w 2 i  h° 8 ; w 2 ih° 8 ; w 2 i  h°12 ; w 2 ih°12 ; w 2 i 

czyli [h°2 ; w2i]S[h°2 ; w2i]S  

 

Rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania:  

(1) Pewien Rzymianin pisze traktat astronomiczny o Canicule. 
(2) Pewien Rzymianin pisze traktat astronomiczny o Syriuszu. 
(3) Pewien Rzymianin pisze traktat astronomiczny o Canicule (jako Canicule). 
(4) Pewien Rzymianin pisze traktat astronomiczny o Syriuszu (jako Syriuszu). 
 

(1) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

´
(1) 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

´
 

(2) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

´
(2) 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

´
 

(3) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)
´

(3) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)
´
 

(4) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)
´

(4) 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)
´
 

 
 

(1) M· g w1 t1 j= 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

´
wtw (def. 4.6.S19)(1) M· g w1 t1 j= 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

´
wtw (def. 4.6.S19) 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2) wtw (def. 4.6.S3)istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M

· g(d
y) w1 t1 j= R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2) wtw (def. 4.6.S3) 

istnieje d 2 Dhw1 ;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S1, S22)
istnieje d 2 Dhw1 ;t1i; takie _ze M

· g(d
y) w1 t1 j= R(y) oraz M

· g(d
y) w1 t1 j=

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S1, S22)  

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 4.6.S1)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 4.6.S1)  

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R); hd; ei 2 I·hw1;t1i

(S); gdzie e = I·hw1;t1i
(n2)istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i

(R); hd; ei 2 I·hw1;t1i
(S); gdzie e = I·hw1;t1i

(n2). 
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Jest tak, że I·hw1;t1i
(n2) = e=I·hw1;t1i
(n2) = e= . Niech dd = . Jest tak, że 2 I·hw1;t1i

(R)2 I·hw1;t1i
(R) oraz  

< ,  >  2 I·hw1;t1i
(S)2 I·hw1;t1i
(S), a zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
 
 

(2) M· g w1 t1 j= 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

´
wtw (def. 4.6.S19)(2) M· g w1 t1 j= 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

´
wtw (def. 4.6.S19) 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= S(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1) wtw (def. 4.6.S3)istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M

· g(d
y) w1 t1 j= S(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1) wtw (def. 4.6.S3) 

istnieje d 2 Dhw1 ;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S1, S22)
istnieje d 2 Dhw1 ;t1i; takie _ze M

· g(d
y) w1 t1 j= R(y) oraz M

· g(d
y) w1 t1 j=

¡
¸z:S(y; z)

¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S1, S22)  

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 4.6.S1)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 4.6.S1)  

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R); hd; ei 2 I·hw1;t1i

(S); gdzie e = I·hw1;t1i
(n1)istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i

(R); hd; ei 2 I·hw1;t1i
(S); gdzie e = I·hw1;t1i

(n1). 

 

Jest tak, że I·hw1;t1i
(n1) = e=I·hw1;t1i
(n1) = e= . Niech dd =będzie . Jest tak, że 2 I·hw1;t1i

(R)2 I·hw1;t1i
(R) oraz  

< ,  >  2 I·hw1;t1i
(S)2 I·hw1;t1i
(S), a zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
Jak obrazują warunki prawdziwości (1) i (2), zamiana koreferencyjnych nazw własnych jest 
uprawniona, gdy chodzi o „goły” przedmiot – gdy chodzi jedynie o relację między Rzymianinem 
a gwiazdą, bez względu na to, w jaki sposób Rzymianin pisze o gwieździe. Rozważmy natomiast 
warunki prawdziwości zdań, gdy sposób, w jaki Rzymianin pisze o gwieździe, jest relewantny 
prawdziwościowo – gdy intuicyjnie pisze o niej właśnie jako o Canicule, a nie jako o Syriuszu. 
 

(3) M· g w1 t1 j= 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)
´
wtw (def. 4.6.S19)(3) M· g w1 t1 j= 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)
´
wtw (def. 4.6.S19)

 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2) wtw (def. 4.6.S3)istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2) wtw (def. 4.6.S3)
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)

wtw (def. 4.6.S1, S24)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n2

(n2)

wtw (def. 4.6.S1, S24)  
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

¸x:Ã
(n2)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

¸x:Ã
(n2)

wtw (twierdzenie 4.1)  
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istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S2

¸x:Ã(y; z)
¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S2

¸x:Ã(y; z)
¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S2

¸x:Ã(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 4.6.S12)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S2

¸x:Ã(y; z);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 4.6.S12)  

 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
;

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2):

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w1)) taka, _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
;

gdzie e = I·hw1;t1i
(n2):  

 

Jest tak, że I·hw1;t1i
(n2) = e=I·hw1;t1i
(n2) = e= . Niech d =d = . Jest tak, że 2 I·hw1;t1i

(R)2 I·hw1;t1i
(R). Funkcja 

h·(n2; w1)h·(n2; w1) jest określona. Niech deskrypcja !x:[1]Ã!x:[1]Ã ze zbioru deskrypcji ¼1(h
·(n2; w1))¼1(h
·(n2; w1)) ma 

postać !x:[1](P (x)w ^ N2(x))!x:[1](P (x)w ^ N2(x)), czyli ° 2° 2 . Jest tak, że < ,  >  2 I·hw1;t1i

³
S2
P

´
2 I·hw1;t1i

³
S2
P

´
 oraz  

< ,  >  2 I·hw1;t1i

³
S2
N2

´
2 I·hw1;t1i

³
S2
N2

´
, a zatem jest tak, że < ,  >  2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:(P (x)^N2(x))

´
2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:(P (x)^N2(x))

´
.  

A więc FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 
 
 
 

(4) M· g w1 t1 j= 9y
³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)
´
wtw (def. 4.6.S19)(4) M· g w1 t1 j= 9y

³
R(y) ^

¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)
´
wtw (def. 4.6.S19)

 
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1) wtw

(def. 4.6.S3)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) ^
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1) wtw

(def. 4.6.S3)  
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)

wtw (def. 4.6.S1, S24)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze M
· g(d

y) w1 t1 j= R(y) oraz M
· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S(y; z)

¢2

n1

(n1)

wtw (def. 4.6.S1, S24)  
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d
y) w1 t1 j=

¡
¸z:S(y; z)

¢2

¸x:Ã
(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d
y) w1 t1 j=

¡
¸z:S(y; z)

¢2

¸x:Ã
(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)  
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istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S2

¸x:Ã(y; z)
¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d

y) w1 t1 j=
¡
¸z:S2

¸x:Ã(y; z)
¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S2

¸x:Ã(y; x);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 4.6.S12)

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze M

· g(d
y)(

e
z) w1 t1 j= S2

¸x:Ã(y; x);

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 4.6.S12)  

 

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
;

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1):

istnieje d 2 Dhw1;t1i; takie _ze d 2 I·hw1;t1i
(R) oraz

istnieje deskrypcja !x:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) taka, _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
;

gdzie e = I·hw1;t1i
(n1):

 
 
 

Jest tak, że I·hw1;t1i
(n1) = e=I·hw1;t1i
(n1) = e= . Istnieje tylko jeden przedmiot d 2 Dhw1;t1id 2 Dhw1;t1i, taki że 

d 2 I·hw1;t1i
(R)d 2 I·hw1;t1i
(R) i jest nim . Funkcja h·(n1; w1)h·(n1; w1) jest określona. Do zbioru deskrypcji 

¼1(h
·(n1; w1))¼1(h
·(n1; w1)) należą deskrypcje °1 ; °3 ; °5 ; °7 ; °9 ; °11°1 ; °3 ; °5 ; °7 ; °9 ; °11. Każda deskrypcja ma postać !x:[i]Ã!x:[i]Ã. W 

składzie każdej formuły ÃÃ występuje predykat N1N1. Z uwagi na domknięcie na koniunkcję, by < 

,  >  2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
2 I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
, powinno być tak, że < ,  >  2 I·hw1;t1i

³
S2
N1

´
2 I·hw1;t1i

³
S2
N1

´
. Ale jest tak, 

że I·hw1;t1i

³
S2
N1

´
= ?I·hw1;t1i

³
S2
N1

´
= ?. Skoro tak, to I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
= ?I·hw1;t1i

³
S2
¸x:Ã

´
= ?

 
dla dowolnej deskrypcji !x:[1]Ã!x:[1]Ã ze 

zbioru ¼1(h
·(n1; w1))¼1(h
·(n1; w1)). Pokazaliśmy tym samym, że formuła NIE JEST SPEŁNIONA. 

 Prawdą jest, że w świecie w 1w 1 Rzymianin pisze traktat astronomiczny o Canicule jako 
Canicule, natomiast nie jest prawdą, że pisze o tej gwieździe jako o Syriuszu. Substytucja 
koreferencyjnych nazw własnych nie zachodzi, ponieważ deskryptywna treść, przez którą jest 
ustalana denotacja nazwy, jest różna oraz może w różny sposób modyfikować predykat. 
 Pokażmy teraz na przykładzie dwóch modeli, w jaki sposób przy pomocy 
prezentowanego formalizmu można rozwiązać Łamigłówkę z Supermanem dla nazw własnych.
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IV.4 ROZWIĄZANIE ŁAMIGŁÓWKI Z SUPERMANEM: NAZWY WŁASNE 

IV.4.1 Typ 1: Model z Romainem Gary i Émilem Ajarem 

 
Przedstawmy model dla historyjki z Romainem Gary i Émilem Ajarem. Niech uniwersum 

modelu DM· =DM· ={�,  �, 	, 	}. Niech funkcja DD przyjmuje następujące wartości: 

 
                                          

 

 ww 

t1t1 
 

�    ,	   	 
 

t2t2 
	     	 

�      , � 

t3t3 
	 

�   ,   	 
 

t4t4 �   	,  � 	 

  

 
 
Niech do języka L+

MODL+
MOD należą następujące stałe 

predykatywne:382 
 
PP - pisarz; 
DD - dostać nagrodę Goncourtów; 
N1N1 - nazywany 	 [romengari] 
N2N2 - nazywany 	 [emil’ažar] 
P3; P4; : : :P3; P4; : : : 
N3; N4; : : :N3; N4; : : : 
 

 
Dla uproszczenia rozważymy tylko jeden świat – inne światy możliwe są bez znaczenia dla 
Łamigłówki. Niech I·I· będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym 
składającym się z predykatu oraz pary świat-czas przypisuje podzbiory DM·DM· w następujący 
sposób:    
 

 I·hw;t1iI·hw;t1i 
 

I·hw;t2iI·hw;t2i 
 

I·hw;t3iI·hw;t3i 
 

I·hw;t4iI·hw;t4i I·hw;tji
I·hw;tji

 

j 6= 1;2;3;4j 6= 1;2;3;4 
PP { �} { �} { �} { �} ?? 

DD ??  { �} ?? { �} ?? 

N1N1 { �} { �} { �} { �} ?? 

N2N2 ?? ?? { �} { �} ?? 

                                                 
382  Dla uproszczenia notacji zamiast symboli predykatywnych P1 ; P2P1 ; P2 będziemy używali symboli P;DP;D, a 
zamiast symboli zmiennych x1; x2; x3x1; x2; x3 będziemy używali symboli x; y; zx; y; z. 
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DPDP  ?? { �} ?? { �} ?? 

DN1
DN1

 ?? { �} ?? ?? ?? 

DN2
DN2

 ?? ?? ?? { �} ?? 

PiPi 
i¸ 3i¸ 3 

?? ?? ?? ?? ?? 

NkNk 
k ¸ 4k ¸ 4 

?? ?? ?? ?? ?? 

 
Zapis „DPDP” odczytujemy dostać nagrodę Goncourtów jako pisarz. Inne zapisy odczytujemy 
analogicznie. Interpretacja innych zmodyfikowanych predykatów jest bez znaczenia dla 
łamigłówki i przyjmijmy dla uproszczenia, że dla dowolnego predykatu QQ oraz par hw; tihw; ti, gdzie 

tt jest dowolnym czasem, I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q)I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q). Dla predykatów innych niż wymienione wyżej 

oraz par hw; tihw; ti funkcja I·I· przyjmuje wartość ?? .  
 
 Wyróżnijmy zbiór ¡LMOD

¡LMOD
, termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu, a 

' = (Ni(x) ^ Q(x))' = (Ni(x) ^ Q(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym 
niewyróżnionym predykatem (DEFINICJA 4.6.S(a)). W zbiorze ¡LMOD

¡LMOD
 znajdą się termy 

°1;°2;°3;°4°1;°2;°3;°4 oraz termy °5;°6;°7;°8;°9;°10°5;°6;°7;°8;°9;°10, które różnią się od poprzednich jedynie operatorem 
czasu:: 
 
°1°1 !x:[1](P (x) ^ N1(x))!x:[1](P (x) ^ N1(x)) °5°5 !x:[2](P (x) ^ N1(x))!x:[2](P (x) ^ N1(x)) °9°9 !x:[4 ](D (x) ^ N 1 (x))!x:[4 ](D (x) ^ N 1 (x)) 

°2°2 !x:[3 ](P (x) ^ N 2(x))!x:[3 ](P (x) ^ N 2(x)) °6°6 !x:[3 ](P (x) ^ N 1(x))!x:[3 ](P (x) ^ N 1(x)) °10°10 !x:[4 ](D (x) ^ N 2 (x))!x:[4 ](D (x) ^ N 2 (x)) 
°3°3 !x:[2 ](D (x) ^ N 1 (x))!x:[2 ](D (x) ^ N 1 (x)) °7°7 !x:[4 ](P (x) ^ N 1(x))!x:[4 ](P (x) ^ N 1(x))   
°4°4 !x:[2 ](D (x) ^ N 2 (x))!x:[2 ](D (x) ^ N 2 (x)) °8°8 !x:[4 ](P (x) ^ N 2(x))!x:[4 ](P (x) ^ N 2(x))   

 
 
Powyższe termy mają następującą interpretację w modelu: 
 

 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 °6°6 °7°7 °8°8 °9°9 °10°10 
I·hw;tiI·hw;ti

 � � � � � � � � � � 
 
Do zbioru ¢¢  należą pary uporządkowane złożone z deskrypcji oraz świata, w którym deskrypcje 
denotują. Zbiór  wygląda następująco: 
 
h°1;wih°1;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 
h°9;wih°9;wi 

h°2;wih°2;wi

h°4;wih°4;wi 
h°8;wih°8;wi 
h°10;wih°10;wi 

 
Przeprowadźmy podział zbioru ¢¢ przez relację równoważności RR , która wymaga, by deskrypcje 
desygnowały to samo oraz zawierały ten sam predykat NiNi. Zbiór ¢ =R¢ =R  wygląda następująco: 
 

¢¢
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h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 
h°9;wih°9;wi 

 
h°8;wih°8;wi 
h°10;wih°10;wi 

 
Następnie określamy funkcję FF , która klasom podziału przez relację równoważności RR  
przypisuje ten przedmiot, który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary uporządkowanej 
znajdującej się w klasie podziału: 
 
 
      FF  

[h°1 ; wi]R[h°1 ; wi]R  � 
[h°2 ; wi]R[h°2 ; wi]R  � 

 
Określmy relację ··  dobrze porządkującą zbiór ¢ =R¢ =R , na przykład taką: 
 
 

 

 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 
h°9;wih°9;wi 

 
 

·· 

 
 

 
h°8;wih°8;wi 
h°10;wih°10;wi 

 Do języka L+
MODL+
MOD należą następujące 

termy nazwowe: . 

 
    
   Funkcja Q·Q· termom nazwowym przyporządkowuje klasy podziału w 
    następujący sposób (zgodnie z definicją): 

         
          
Romain Gary    Émile Ajar     
 
 
 n1n1 n2n2 
I·hw;tiI·hw;ti

 

 
� � 

 
Term n1n1 jest formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Romain Gary, term nazwowy n2n2 jest 
formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Émile Ajar. Relacja równoważności SS wymaga, by 
pary, które są w relacji SS, należały do tej samej klasy abstrakcji [h° i ; w i]R[h° i ; w i]R

 
oraz miały ten sam 

parametr świata. Ponieważ rozważamy tylko jeden świat ww , ¢¤
G=S = ¢¤

G=R¢¤
G=S = ¢¤

G=R.  
 Funkcja h·h· dowolnym parom (ni;w)(ni;w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru ¢ =S¢ =S : 
 
De¯nicja funkcji h· :De¯nicja funkcji h· : 
h· : N £W ! ¢=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;
w przeciwnym wypadku h·(ni; w) jest nieokre¶slona:

h· : N £W ! ¢=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;
w przeciwnym wypadku h·(ni; w) jest nieokre¶slona:  

h°1;wih°1;wi

h°3;wih°3;wi

h°2;wih°2;wi

h°4;wih°4;wi

h°1;wih°1;wi

h°3;wih°3;wi h°2;wih°2;wi

h°4;wih°4;wi

N = fn1; n2; : : :gN = fn1; n2; : : :g

Q·Q·

| {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2; n4;:::

| {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2; n4;:::
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Funkcja h·h·  Wartość h·h·  

(n1; w)(n1; w) 

 
!! 

 

 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 
h°9;wih°9;wi 

czyli [h°1 ; w i]S[h°1 ; w i]S  

(n2; w)(n2; w) !! 

 

 
h°8;wih°8;wi 
h°10;wih°10;wi 

czyli [h°2 ; w i]S[h°2 ; w i]S  

 
Rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania: 
 
(1)  Romain Gary dostaje nagrodę Goncourtów (jako Romain Gary) 
(2)  Émile Ajar dostaje nagrodę Goncourtów (jako Émile Ajar) 
 
 
Rozważmy, jaką wartość mają te zdania w momencie t4t4, który jest formalnym odpowiednikiem 
chwili, gdy intuicyjnie Romain Gary dostał nagrodę jako Émile Ajar, a nie jako Romain Gary. 
 
 
(1) M· g w t4 j=

¡
¸x:D(x)

¢1

n1

(n1) wtw (def. 4.6.S.24)(1) M· g w t4 j=
¡
¸x:D(x)

¢1

n1

(n1) wtw (def. 4.6.S.24) 

 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze M· g w t4 j=

¡
¸x:D(x)

¢1

¸y:Ã
(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze M· g w t4 j=

¡
¸x:D(x)

¢1

¸y:Ã
(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)  
 
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w)) taka, _ze M· g w t4 j=
¡
¸x:D¸y:Ã(x)

¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S22)
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w)) taka, _ze M· g w t4 j=
¡
¸x:D¸y:Ã(x)

¢
(n1)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n1;w)) taka, _ze M· g(d

x) w t4 j=D¸y:Ã(x);
gdzie d = I·hw;t4i

(n1) wtw (def. 4.6.S12)
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n1;w)) taka, _ze M· g(d
x) w t4 j=D¸y:Ã(x);

gdzie d = I·hw;t4i
(n1) wtw (def. 4.6.S12)  

 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze d 2 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
; gdzie d = I·hw;t4i

(n1):istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze d 2 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
; gdzie d = I·hw;t4i

(n1): 

 
 
 
Jest tak, że I·hw;t4 i

(n1) = d =I·hw;t4 i
(n1) = d =�. W każdej deskrypcji !y:[4]Ã!y:[4]Ã należącej do zbioru, który jest 

wartością funkcji ¼1(h
·(n1; w))¼1(h
·(n1; w)), występuje predykat N1N1. Jest tak, że � 62 I·hw;t4i

³
DN1

´
62 I·hw;t4i

³
DN1

´
, 

zatem�62 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
62 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
 dla dowolnej deskrypcji !y:[4]Ã!y:[4]Ã ze zbioru ¼1(h

·(n1; w))¼1(h
·(n1; w)). Zatem 

FORMUŁA NIE JEST SPEŁNIONA. 
 
 

h°1;wih°1;wi

h°3;wih°3;wi

h°2;wih°2;wi

h°4;wih°4;wi
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(2) M· g w t4 j=
¡
¸x:D(x)

¢1

n2

(n2) wtw (def. 4.6.S24)(2) M· g w t4 j=
¡
¸x:D(x)

¢1

n2

(n2) wtw (def. 4.6.S24) 

 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) taka, _ze M· g w t4 j=

¡
¸x:D(x)

¢1

¸y:Ã
(n2)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) taka, _ze M· g w t4 j=

¡
¸x:D(x)

¢1

¸y:Ã
(n2)

wtw (twierdzenie 4.1)  
 
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n2; w)) taka, _ze M· g w t4 j=
¡
¸x:D¸y:Ã(x)

¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S22)
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n2; w)) taka, _ze M· g w t4 j=
¡
¸x:D¸y:Ã(x)

¢
(n2)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n2;w)) taka, _ze M· g(d

x) w t4 j=D¸y:Ã(x);
gdzie d = I·hw;t4i

(n2) wtw (def. 4.6.S12)
istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h

·(n2;w)) taka, _ze M· g(d
x) w t4 j=D¸y:Ã(x);

gdzie d = I·hw;t4i
(n2) wtw (def. 4.6.S12)  

 

istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) taka, _ze d 2 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
; gdzie d = I·hw;t4i

(n2):istnieje deskrypcja !y:[4]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) taka, _ze d 2 I·hw;t4i

³
D¸y:Ã

´
; gdzie d = I·hw;t4i

(n2): 

 
 
 
Jest tak, że I·hw;t4 i

(n1) = d =I·hw;t4 i
(n1) = d =�. Niech deskrypcją !y:[4]Ã!y:[4]Ã należącą do zbioru, który jest 

wartością funkcji ¼1(h
·(n2; w))¼1(h
·(n2; w)), będzie deskrypcja !x:[2 ](P (x) ^ N 2(x))!x:[2 ](P (x) ^ N 2(x)), °2°2. Jest tak, że � 

2 I·hw;t4i

³
DN2

´
2 I·hw;t4i

³
DN2

´
 oraz � 2 I·hw;t4i

³
DP

´
2 I·hw;t4i

³
DP

´
, a zatem ze względu na domknięcie na koniunkcję jest 

tak, że � 2 I·hw;t4i

³
D¸y:(P (x)^N2(x))

´
2 I·hw;t4i

³
D¸y:(P (x)^N2(x))

´
. Zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
  
 
Ten wynik oddaje intuicje, że Romain Gary, gdy dostawał nagrodę Goncourtów po raz drugi, 
dostał ją właśnie jako Émile Ajar, a nie jako Romain Gary. Substytucja koreferencyjnych nazw 
nie zachodzi, ponieważ deskryptywna treść związana z nazwą może w różny sposób 
modyfikować predykat. 
 
 

IV.4.2 Typ 2: Model z Model z Petersburgiem-Leningradem   

 
Przedstawmy model dla historyjki z Petersburgiem i Leningradem. Niech uniwersum modelu 

DM· =DM· ={�,  
, 	, 	, 	, �, �}. Niech funkcja DD przyjmuje następujące wartości:
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 ww 

t1t1 
 

�,	   
 		 
 

t2t2 
 

�  	 	, 
 	 

t3t3 

 

, 
    � 	 	 	 
 

t4t4 
 

, 
    �  	 		 

  

 
 
Niech do języka L+

MODL+
MOD należą następujące stałe 

predykatywne:383 
 
RR  - radzieckie miasto; 
PP - przedrewolucyjne miasto; 
WW - współczesne miasto; 
CC  - car; 
MM  - mieszka w; 

N 1N 1 - nazywany 	 [petersburk] 

N 2N 2 - nazywany 	 [leningrat] 

N 3N 3 - nazywany 	 [mikołaj] 
P6 ; P7 ; : : :P6 ; P7 ; : : : 
N4;N5; : : :N4;N5; : : : 
 

 
Dla uproszczenia rozważymy tylko jeden świat – inne światy możliwe są bez znaczenia dla 
Łamigłówki. Niech I·I· będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym 
składającym się z predykatu oraz pary świat-czas przypisuje podzbiory DM·DM· w następujący 
sposób:    
 

 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 

 

I·hw;t2i
I·hw;t2i

 

 

I·hw;t3i
I·hw;t3i

 

 

I·hw;t4i
I·hw;t4i

 I·hw;tj i
I·hw;tj i

 

j ¸ 5j ¸ 5 
RR  ?? ?? { 
 } ?? ?? 

PP { 
 } { 
 } ?? ?? ?? 

WW  ?? ?? ?? { 
 } ?? 

CC  ?? { �} ?? ?? ?? 

MM  <�, 
 > <�, 
 > <�, 
 > <�, 
 > ??  

N1N1 { 
 } { 
 } ?? { 
 } ?? 

N2N2 ?? ??  { 
 } ?? ?? 

N3N3 ?? { �} { � } { � } ??  

P iP i 
i ¸ 6i ¸ 6 

?? ??  ?? ??  ?? 

NkNk 
k ¸ 4k ¸ 4 

?? ?? ?? ?? ?? 

 

                                                 
383  Dla uproszczenia notacji zamiast symboli predykatywnych P1; P2; P3; P4; P5P1; P2; P3; P4; P5 będziemy używali symboli 
R; P; C;W;MR; P; C;W;M , a zamiast symboli zmiennych x1; x2; x3x1; x2; x3 będziemy używali symboli x; y; zx; y; z. 
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Zapis „M2
PM
2
P” odczytujemy mieszkać w czymś jako w przedrewolucyjnym mieście. Inne zapisy 

odczytujemy analogicznie. Niech interpretacja predykatów M2
PM
2
P , M2

RM
2
R, M2

N1
M2

N1
 M2

N2
M2

N2
, M2

WM
2
W będzie 

następująca: 
 

 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 

 
I·hw;t2i
I·hw;t2i

 

 

I·hw;t3i
I·hw;t3i

 

 
I·hw;t4i
I·hw;t4i

 I·hw;tj i
I·hw;tj i

 

j ¸ 5j ¸ 5 
M2

PM
2
P  <�, 
 > <�, 
 > ?? ?? ?? 

M2
RM
2
R ?? ?? <�, 
 > ?? ?? 

M2
N1

M2
N1

 <�, 
 > <�, 
 > ?? <�, 
 > ?? 

M2
N2

M2
N2

 ?? ?? <�, 
 > ?? ?? 

M2
WM
2
W  ?? ?? ?? <�, 
 > ?? 

 
Interpretacja innych zmodyfikowanych predykatów jest bez znaczenia dla Łamigłówki. 
Przyjmijmy dla uproszczenia, że dla dowolnego predykatu QQ oraz par hw; tihw; ti, gdzie tt jest 

dowolnym czasem, I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q)I·hw;ti(QQ) = I·hw;ti(Q). Dla predykatów innych niż wymienione wyżej oraz 

par hw; tihw; ti funkcja I·I· przyjmuje wartość ?? .  
 Wyróżnijmy zbiór ¡LMOD

¡LMOD
, termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu, a 

' = (Ni(x) ^ Q(x))' = (Ni(x) ^ Q(x)), gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym 
niewyróżnionym predykatem (DEFINICJA 4.6.S(a)). Zbiór ¡LMOD

= f°1; °2; °3; °4; °5g¡LMOD
= f°1; °2; °3; °4; °5g.  

 
°1°1 !x:[1 ](P (x) ^ N 1(x))!x:[1 ](P (x) ^ N 1(x)) 

°2°2 !x:[2](P (x) ^ N1(x))!x:[2](P (x) ^ N1(x)) 
°3°3 !x:[3](R(x) ^ N2(x))!x:[3](R(x) ^ N2(x)) 
°4°4 !x:[2](C(x) ^ N3(x))!x:[2](C(x) ^ N3(x)) 
°5°5 !x:[4](P (x) ^ N1(x))!x:[4](P (x) ^ N1(x)) 

 
Powyższe termy mają następującą interpretację w modelu: 
 

 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 

I·hw;tiI·hw;ti 
 
 
 � 
 
 
Do zbioru ¢¢  należą pary uporządkowane złożone z deskrypcji oraz świata, w którym deskrypcje 
denotują. Zbiór  wygląda następująco: 
 

h°1 ; wih°1 ; wi 
h°5;wih°5;wi 

h°2 ; wih°2 ; wi h°3;wih°3;wi h°4;wih°4;wi 

 

¢¢
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Przeprowadźmy podział zbioru  przez relację równoważności RR , która wymaga, by 
deskrypcje desygnowały to samo oraz zawierały ten sam predykat NiNi. Zbiór ¢=R¢=R będzie 
wyglądał następująco: 
 

h°1;wih°1;wi

h°2;wih°2;wi 
h°5 ; wih°5 ; wi 

 
h°3;wih°3;wi 

 
h°4;wih°4;wi 

 
Następnie określamy funkcję FF , która klasom podziału przez relację równoważności RR  
przypisuje ten przedmiot, który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary uporządkowanej 
znajdującej się w klasie podziału: 
 

 
      FF  

[h°1 ; wi]R[h°1 ; wi]R  
 
[h°3 ; wi]R[h°3 ; wi]R  
 

 [h°4 ; wi]R[h°4 ; wi]R  � 
 
Określmy relację ··  dobrze porządkującą zbiór ¢=R¢=R, na przykład taką: 
 

 
h°1;wih°1;wi

h°2;wih°2;wi 
h°5;wih°5;wi 

 
 

·· 

 
 

h°3;wih°3;wi 

 
 

·· 

 

h°4;wih°4;wi 
 Do języka L+

MODL+
MOD należą następujące 

termy nazwowe: N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g 
 
 

 
     Funkcja Q·Q· termom nazwowym przyporządkowuje klasy 
     podziału w następujący sposób (zgodnie z definicją): 
         

        Q
·Q·

            
Petersburg   Leningrad   Mikołaj      

 
 n1n1 n2n2 n3n3 
I·hw;tiI·hw;ti

 

 

 
 � 

 
 
Term n1n1 jest formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Petersburg, term nazwowy n2n2 jest 
formalnym odpowiednikiem nazwy własnej Leningrad, a term n3n3 jest odpowiednikiem nazwy 
Mikołaj. Relacja równoważności SS wymaga, by pary, które są w relacji SS, należały do tej samej 
klasy abstrakcji [h°i; wi]R[h°i; wi]R oraz miały ten sam parametr świata. Ponieważ rozważamy tylko jeden 

świat ww, ¢¤=S = ¢¤=R¢¤=S = ¢¤=R.  
 
Funkcja h·h· dowolnym parom (ni;w)(ni;w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru ¢ =S¢ =S : 

¢¢

| {z }
n1; n4;:::

| {z }
n2; n5;:::

| {z }
n3;n6;:::

| {z }
n1; n4;:::

| {z }
n2; n5;:::

| {z }
n3;n6;:::
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De¯nicja funkcji h· :De¯nicja funkcji h· : 
h· : N £W ! ¢=Sh· : N £W ! ¢=S. Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 Wni 2 N ; w 2 W   

h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni);h· (ni; w) = [h°j ; wi]S µ Q·(ni); jeśli dla ww  istnieje taka klasa abstrakcji; 

w przeciwnym wypadku h·(ni; w)h·(ni; w) jest nieokreślona. 
 
Funkcja h·h·  Wartość h·h·  

(n1; w)(n1; w) 
 
!! 

h°1;wih°1;wi  h°2;wih°2;wi 
h°5;wih°5;wi 

czyli [h°1 ; w i]S[h°1 ; w i]S  

(n2; w)(n2; w) !! h°3;wih°3;wi czyli [h°3 ; w i]S[h°3 ; w i]S  

(n3 ; w )(n3 ; w ) 
 
!! 

h°4;wih°4;wi czyli [h°4 ; w i]S[h°4 ; w i]S  

 
Ze względu na czas t4t4, który potraktujemy jako formalny odpowiednik „dzisiejszego punktu 
widzenia”, rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania: 
 
(1)  Car Mikołaj mieszkał w Petersburgu (jako Petersburgu) 
(2)  Car Mikołaj mieszkał w Leningradzie (jako Leningradzie) 
 

(1) P¸z:
³
(¸x:M (z; x))2

n1
(n1) ^ C(z)

´
(n3)P¸z:

³
(¸x:M (z; x))2

n1
(n1) ^ C(z)

´
(n3) 

(2) P¸z:
³
(¸x:M (z; x))2

n2
(n2) ^ C(z)

´
(n3)P¸z:

³
(¸x:M (z; x))2

n2
(n2) ^ C(z)

´
(n3) 

 

(1) M· g w t4 j= P¸z:
³
(¸x:M(z; x))2

n1
(n1) ^ C(z)

´
(n3) wtw (def. 4.6.S13)(1) M· g w t4 j= P¸z:

³
(¸x:M(z; x))2

n1
(n1) ^ C(z)

´
(n3) wtw (def. 4.6.S13) 

 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= ¸z:
³
(¸x:M(z; x))2n1

(n1)^C(z)
´
(n3)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= ¸z:
³
(¸x:M(z; x))2n1

(n1)^C(z)
´
(n3)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n1

(n1) ^C(z);

gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S3)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n1

(n1) ^C(z);

gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S3)  

 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d

z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n1
(n1) oraz

M· g(d

z)w ti j=C(z); gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S24, S1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d

z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n1
(n1) oraz

M· g(d

z)w ti j=C(z); gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S24, S1)  

 
istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w)); takie _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2¸y:Ã(n1) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); takie _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2¸y:Ã(n1) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (twierdzenie 4.1)  
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istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w)); takie _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M2

¸y:Ã(z; x))(n1) oraz d 2 I·hw;tii
(C); gdzie d = I·hw;tii

(n3)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); takie _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M2

¸y:Ã(z; x))(n1) oraz d 2 I·hw;tii
(C); gdzie d = I·hw;tii

(n3)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1;w)); takie _ze

M· g(d
z)(

e
x) w ti j= M2

¸y:Ã(z; x); gdzie e = I·hw;tii
(n1) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (def. 4.6.S12)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1;w)); takie _ze

M· g(d
z)(

e
x) w ti j= M2

¸y:Ã(z; x); gdzie e = I·hw;tii
(n1) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (def. 4.6.S12)  
 
istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w)); takie _ze

hd; ei 2 I·hw;tii

³
M2

¸y:Ã

´
oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie e = I·hw;tii
(n1) a d = I·hw;tii

(n3):

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); takie _ze

hd; ei 2 I·hw;tii

³
M2

¸y:Ã

´
oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie e = I·hw;tii
(n1) a d = I·hw;tii

(n3):  

 

Niech ti = t2ti = t2. I·hw;t2i
(n1) = e =I·hw;t2i
(n1) = e =
, I·hw;t2 i

(n3) = d =I·hw;t2 i
(n3) = d =�. Jest tak, że �2 I·hw;t2 i

(C )2 I·hw;t2 i
(C ). Niech 

deskrypcją !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w))!y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) będzie !x:[2 ](P (x) ^ N 1(x))!x:[2 ](P (x) ^ N 1(x)), °1°1. Jest tak, że <�, 
 > 

2 I·hw;t2i

³
M 2

P

´
2 I·hw;t2i

³
M 2

P

´
 oraz <�, 
 > 2 I·hw;t2i

³
M2

N1

´
2 I·hw;t2i

³
M2

N1

´
, a zatem z uwagi na domknięcie na koniunkcję 

<�, 
 > 2 I·hw;t2i

³
M2

¸x:(P (x)^N1(x))

´
2 I·hw;t2i

³
M2

¸x:(P (x)^N1(x))

´
. Zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
 

(2) M· g w t4 j= P¸z:
³
(¸x:M(z; x))2

n2
(n2) ^ C(z)

´
(n3) wtw (def. 4.6.S13)(2) M· g w t4 j= P¸z:

³
(¸x:M(z; x))2

n2
(n2) ^ C(z)

´
(n3) wtw (def. 4.6.S13) 

 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= ¸z:
³
(¸x:M(z; x))2n2

(n2)^C(z)
´
(n3)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= ¸z:
³
(¸x:M(z; x))2n2

(n2)^C(z)
´
(n3)

wtw (def. 4.6.S22)  
 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n2

(n2) ^C(z);

gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S3)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n2

(n2) ^C(z);

gdzie d = I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S3)  

 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d

z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n2
(n2) oraz

M· g(d

z)w ti j=C(z);gdzie d= I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S24, S1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g(d

z) w ti j= (¸x:M(z; x))2n2
(n2) oraz

M· g(d

z)w ti j=C(z);gdzie d= I·hw;tii
(n3) wtw (def. 4.6.S24, S1)  

 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) takie, _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2¸y:Ã(n2) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) takie, _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M(z; x))2¸y:Ã(n2) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (twierdzenie 4.1)  
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istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2;w)) takie, _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M2

¸y:Ã(z; x))(n2) oraz d 2 I·hw;tii
(C); gdzie d = I·hw;tii

(n3)

wtw (def. 4.6.S22)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2;w)) takie, _ze

M· g(d
z) w ti j= (¸x:M2

¸y:Ã(z; x))(n2) oraz d 2 I·hw;tii
(C); gdzie d = I·hw;tii

(n3)

wtw (def. 4.6.S22)  
 
istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h

·(n2;w)) takie, _ze

M· g(d
z)(

e
x) w ti j= M2

¸y:Ã(z; x); gdzie e = I·hw;tii
(n2) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (def. 4.6.S12)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2;w)) takie, _ze

M· g(d
z)(

e
x) w ti j= M2

¸y:Ã(z; x); gdzie e = I·hw;tii
(n2) oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie d = I·hw;tii
(n3)

wtw (def. 4.6.S12)  
 
istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h

·(n2; w)) takie, _ze

hd; ei 2 I·hw;tii

³
M2

¸y:Ã

´
oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie e = I·hw;tii
(n2) a d = I·hw;tii

(n3):

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje deskrypcja !y:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n2; w)) takie, _ze

hd; ei 2 I·hw;tii

³
M2

¸y:Ã

´
oraz d 2 I·hw;tii

(C); gdzie e = I·hw;tii
(n2) a d = I·hw;tii

(n3): 

 
 

Dla dowolnego czasu tt interpretacją I·hw;ti(n2) = e =I·hw;ti(n2) = e = 
, I·hw;ti(n3) = e =I·hw;ti(n3) = e =�. Dla dowolnego 

t 6= t2t 6= t2 jest tak, że <�, 
 > 62 I·hw;ti(M)62 I·hw;ti(M), a zatem dla dowolnego ti 6= t2ti 6= t2 <�, 
 > 

62 I·hw;ti

³
M2

¸x:Ã

´
62 I·hw;ti

³
M2

¸x:Ã

´
 dla dowolnego modyfikatora ¸x:Ã¸x:Ã. Niech ti = t2ti = t2. Jest tak, że �2 I·hw;t2i

(C)2 I·hw;t2i
(C). W 

każdej deskrypcji !y:[2]Ã!y:[2]Ã należącej do zbioru, który jest wartością funkcji ¼1(h
·(n2; w))¼1(h
·(n2; w)), 

występuje predykat N2N2. Jest tak, że <�, 
 > 62 I·hw;t2i

³
M2

N2

´
62 I·hw;t2i

³
M2

N2

´
, zatem <�, 
 > 

62 I·hw;t2i

³
M2

¸x:Ã

´
62 I·hw;t2i

³
M2

¸x:Ã

´
 dla dowolnej deskrypcji !y:[2]Ã!y:[2]Ã ze zbioru ¼1(h

·(n2; w))¼1(h
·(n2; w)). Zatem FORMUŁA 

NIE JEST SPEŁNIONA. 
 
  
Ten wynik oddaje intuicje, że car Mikołaj mieszkał w Petersburgu, gdy to miasto było 
przedrewolucyjne i nazywało się [petersburk], i nie mieszkał w tym mieście, gdy było ono 
radzieckie i nazywało się [leningrat]. Substytucja koreferencyjnych nazw nie zachodzi, 
ponieważ deskryptywna treść związana z nazwami może w różny sposób modyfikować 
predykat. 

IV.4.3 Zdania z kwantyfikatorem większości 

W podanym rozwiązaniu dla Łamigłówki pominiemy zdania takie jak Superman ma większe 
powodzenie u kobiet niż Clark Kent384, W Leningradzie zbudowano więcej mieszkań niż we 
współczesnym Petersburgu. W zdaniach tego typu mamy przysłówki w stopniu porównawczym 
„więcej”, „bardziej”, którym po stronie formalnej odpowiadają kwantyfikatory większości. Są to 
kwantyfikatory binarne; warunki prawdziwości formuł z nimi wymagają porównania dwóch 
zbiorów z uwagi na liczność (Peters & Westerståhl, 2006: 154), (Barwise & Cooper, 1981: 168). 

                                                 
384  Możemy to zdanie sparafrazować jako Kobiet, którym podoba się Superman, jest więcej, niż kobiet, którym 
podoba się Clark Kent. 
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Wprowadzenie tych kwantyfikatorów do języka wymagałoby przeformułowania wszystkich 
definicji, natomiast filozoficznie nic by nie wniosło, i z tego powodu rozwiązanie dla zdań z 
kwantyfikatorami większości zostanie jedynie naszkicowane. 
 By to zrobić, należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jak zdefiniować 
kwantyfikatory uogólnione w logice modalnej w modelu ze zmiennymi dziedzinami 
kwantyfikacji.385 Jak zaznaczają van der Hoek i de Rijke (1993: 56), zdefiniowanie wielu 
kwantyfikatorów uogólnionych w logice modalnej pozostaje w dużym stopniu terrae incognitae. 
Podstawowym pytaniem wymagającym odpowiedzi jest pytanie, zbiory czego porównujemy z 
uwagi na liczność? Jedną z możliwych odpowiedzi brzmi: porównujemy zbiory światów 
możliwych. Na przykład (van der Hoek i de Rijke, 1993: 47):  

M; w j= co najmniej('; Ã) wtw
j fv : wRv oraz M; v j= 'g j ¸ j fv : wRv oraz M; v j= Ãg j

M; w j= co najmniej('; Ã) wtw
j fv : wRv oraz M; v j= 'g j ¸ j fv : wRv oraz M; v j= Ãg j 

 
Czyli formuła z kwantyfikatorem uogólnionym co najmniej(';Ã)co najmniej(';Ã) jest spełniona, jeśli 
światów, w których jest spełnione '', jest co najmniej tyle, ile jest światów, w których jest 
spełnione ÃÃ. Oczywiście, żeby sensownie można było liczyć, musimy założyć, że zbiór światów 
jest skończony (van der Hoek & de Rijke, 1993: 47).  
 Ale wydaje się, że przy użyciu zdań z kwantyfikatorem uogólnionym więcej – W 
Leningradzie zbudowano więcej mieszkań niż we współczesnym Petersburgu – intuicyjnie 
porównujemy ilość zbudowanych mieszkań, a nie ilość możliwych sytuacji, w których 
zbudowano mieszkania. Zatem, kierując się tą intuicją, w przypadku analizy zdań z Łamigłówki 
należałoby zrezygnować z porównania zbiorów możliwych światów i porównywać z uwagi na 
liczność zbiory przedmiotów z dziedziny modelu.  
 W przypadku zdań Łamigłówki z przysłówkiem „więcej”, by otrzymać intuicyjnie 
prawdziwe zdania, powinniśmy z uwagi na liczność porównywać różne zbiory. Intuicyjnie 
liczność zbioru mieszkań, które zbudowano w Leningradzie jako Leningradzie (jako radzieckim 
mieście nazywanym „Leningrad”), może być różna od liczności zbioru mieszkań, które 
zbudowano we współczesnym Petersburgu. Intuicyjnie kobiet, u których Superman ma 
powodzenie jako Superman może być więcej, niż kobiet, u których ma on powodzenie jako 
Clark Kent. Porównywane zbiory mogą być różne z uwagi na liczność, ponieważ ekstensje 
zmodyfikowanych predykatów mogą różnić się pod tym względem. 
  
 W następnym rozdziale przedstawię rozwiązanie Łamigłówki z Supermanem dla zdań z 
pseudonimami. 

                                                 
385  Problemem zdefiniowania kwantyfikatorów uogólnionych w logice modalnej zajmowali się van der Hoek i 
de Rijke (1993), Alechina (2000), van Benthem (1995). 
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ROZDZIAŁ V: SEMANTYKA PSEUDONIMÓW 

 
No, Lois. Superman is what I can do.  
 Clark is who I am. 

Serial telewizyjny Lois & Clark

V.1 SEMANTYKA PSEUDONIMÓW 

V.1.1 Uwagi wstępne 

Ten rozdział poświęcony jest semantyce pseudonimów. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją 
pseudonim jest nazwą przybraną, która różni się od nazwy prawnie przysługującej.386 W aktach 
prawnych położony jest szczególny nacisk na różnicę brzmieniową z prawdziwą nazwą oraz na 
całkowitą fikcyjność nazwy przybranej. Na przykład, w amerykańskich aktach prawnych 
dotyczących prawa autorskiego jest wręcz podkreślone, że pseudonim musi różnić się od 
prawdziwego imienia i być całkowicie zmyślonym, w związku z czym za pseudonim nie są 
uważane różnego rodzaju zdrobnienia prawdziwej nazwy oraz rzeczywiste przezwiska.387 Z 
kolei autorzy słowników i encyklopedii zwracają uwagę na fakt, że w większości przypadków 
przybrana nazwa różni się od nazwy prawdziwej.388 
 Encyklopedie pseudonimów jako pseudonimy traktują nazwy przybrane ze względu na 
działalność artystyczną (Elton John, Tintoretto) bądź pisarską (Lewis Carroll), anagramy 
(literonimy, D.N. – Daniel Naborowski, Æ – George Russell), łacińską bądź grecką wersję nazw 
(Carolus Magnus), nazwy używane podczas grania w gry komputerowe (nicki i aliasy), 
kryptonimy (w szpiegostwie i działaniach wojskowych, Cycero, Nil, Bór), przybrane nazwy 
papieży i monarchów (Iwan Groźny, Benedykt XVI), osób historycznych (Caligula), działaczy 
politycznych i religijnych (Lenin, Matka Teresa), sportowców (Pele, Kaká), ksywy znanych 

                                                 
386  Encyklopedia PWN, hasło „pseudonim”.  
387  „A work is pseudonymous if the author is identified on copies or phonorecords of the work by a fictitious 
name. Nicknames and other diminutive forms of legal names are not considered fictitious.”  
http://www.copyright.gov/fls/fl101.html 
388  (Room, 2010: 1): „Anyone known to have adopted a new name, even by the alteration of a single letter, is 
included, though it will be seen that most newly assumed names differ noticeably from the original.” 
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oszustów i złodziei (Słowik, Pershing).389 Powtórzmy jeszcze raz, że w najbardziej ogólnym 
określeniu są to nazwy różniące się od prawdziwych i przybrane w jakimś celu.390 
 Pseudonim może przekształcić się w nazwę własną wtedy, gdy zaczyna być powszechnie 
używany, nie tylko jako nazwa „profesjonalna”. Room podaje następującą propozycję 
odróżnienia pseudonimu od nowej nazwy własnej: „Komuś jest nadawane przezwisko, którym ta 
osoba zaczyna się posługiwać albo zaczyna być tak powszechnie znana pod tym przezwiskiem, 
że owo przezwisko zastępuje prawdziwe imię. Różnica między przybranym przezwiskiem a 
przybranym nowym imieniem może być bardzo cienka. Jako kryterium zazwyczaj traktowane 
jest to, czy osoba staje się znana przeważnie bądź wyłącznie pod przybranym przezwiskiem, czy 
nie.” (2010: 4) 391 Przykładem osoby, czyj pseudonim stał się podstawową nazwą własną, jest 
przykład Johna Wayne’a – kto kojarzy, że tak naprawdę miał on na imię Marion Morrison? 
 Te cechy pseudonimów, a przede wszystkim cecha nazywania się nimi w jakimś celu, 
różnią je od nazw własnych i powinny zostać uwzględnione przy konstruowaniu semantyki. 
Trzeba powiedzieć, że pseudonimy albo nie były w polu zainteresowania filozofów języka z 
powodu poglądu, że semantycznie nie różnią się od nazw własnych, albo były traktowane jako 
nazwy postaci fikcyjnych. Pogląd pośredni prezentuje Humberstone, który sam siebie, co 
prawda, określa jako fikcjonalistę, ale przeciwstawia się radykalnemu poglądowi, że 
odniesieniem pseudonimu jest postać fikcyjna, ponieważ wydaje mu się ciężką do 
zaakceptowania konsekwencja, że pseudonimy i nazwy własne nigdy nie są koreferencyjne 
(1995: 487, 489). Jego zdaniem, odniesieniem pseudonimów są osoby odgrywające pewną 
wymyśloną postać (czyli tak jak proponował Pitt (2001), ale w odróżnieniu od rozwiązania Pitta 
odniesieniem są same osoby, a nie fuzje czasowych przekrojów, w których osoby odgrywają 
role392). Z każdym pseudonimem byłby związany pewien aspekt czyjegoś życia (na przykład, 
może być to jakieś zajęcie bądź zawód, ale również może to być i okres życia) i przy każdym 
użyciu pseudonimu oprócz odniesienia do osoby ten aspekt byłby przywoływany domyślnie 
(1995: 494). Również, tak jak Pitt, Humberstone wymaga, by osoba posiadała zestaw cech 
charakterystycznych dla odgrywanej postaci, by pseudonim mógł być poprawnie użyty w 
odniesieniu do niej, oraz wymaga jedyności odniesienia.393 W przypadku, gdy takiego zestawu 
nikt nie spełnia albo ów zestaw cech jest spełniony przez wielu, pseudonim nie odnosi się do 
nikogo. Jako przykład tego drugiego przypadku braku odniesienia Humberstone podaje 
historyjkę zmyślonego matematyka Nicolasa Bourbaki, który napisał szereg rozpraw naukowych 
i jako afiliacje podawał Uniwersytet Nancago. Za tym pseudonimem stała grupa znanych 

                                                 
389  (Peschke, 2009: vi), (Room, 2010: 1) 
390  (Room, 2010: 2): „A pseudonym (literally “false name”) is a name that differs from an original orthonym 
(“true name”), and as popularly understood is a new name that a person assumes for a particular purpose.” 
391  Cytat w oryginale: „A person is given a nickname and adopts it, or becomes so widely known by it that it 
replaces the original name. The distinction between an adopted nickname and an adopted new name can be very 
fine. The criterion is usually whether the person becomes mainly or solely known by the adopted nickname or not.” 
392  NB: Pitt nie rozróżniał nazw własnych i pseudonimów i uważał, że nazwa dla alter ego jest zwykłą nazwą 
własną. Humberstone wyraźnie odróżnia nazwy własne (ortonimy) od pseudonimów. 
393  (Humberstone, 1995: 509-10): „That is, we insist that for a pseudonym to be correctly applied to someone, 
that person must answer to the central descriptions that we have called the fictional envelope provides.” 
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matematyków, przeważnie francuskich, a nazwa Nancago pochodziła od połączenia Nancy i 
Chicago – miast, w których mieszkała większość z nich. Ponieważ wszyscy oni spełniają cechę 
matematyk piszący pod nazwą „Nicolas Bourbaki”, pseudonim ten nie ma odniesienia.  
 Ale co zrobić w przypadku, kiedy ktoś spełnia aspekty łączone z różnymi pseudonimami 
w tym samym czasie? Jak wytłumaczyć brak substytucji koreferencyjnych pseudonimów i nazw 
własnych w kontekstach ekstensjonalnych? Jak wydaje się, aspekt, o którym mówi 
Humberstone, musi być w jakiś sposób prawdziwościowo relewantny. 
 Wydaje się, że pierwszym, kto zwrócił uwagę na to, że znaczenie zwykłych nazw 
własnych różni się od znaczenia pseudonimów, był Jerrold Katz (2001).394 Mimo że był 
zwolennikiem deskryptywizmu metalingwistycznego sprowadzającego znaczenie nazw 
własnych do deskrypcji nosiciel [nazwy] „N”, uważał, że znaczenie językowe pseudonimów 
wzbogacone jest o dodatkową treść.395, 396 Zwrócił również uwagę na specyficzną praktykę 
używania pseudonimów: jeśli nosiciel pseudonimu przestaje spełniać cechy, które są częścią 
znaczenia pseudonimu, to przestaje być nazywanym tym pseudonimem.397 
 Pierwszym, kto zaproponował niejednolitą semantykę dla różnych typów nazw własnych, 
której jednym z celów było wytłumaczenie braku substytucji w kontekstach ekstensjonalnych 
przez podanie różnych warunków prawdziwości, był Thomas Zimmermann (2005), którego 
propozycja wytłumaczenia braku substytucji dla koreferencyjnych nazw została przedstawiona w 
rozdziale IV.I.2f. Zimmermann stwierdził wprost, że nazwy własne nie są jednolite i 
przynajmniej dwie grupy nazw – takich jak nazwy postaci oraz nazwy historyczne miejsc – 
powinny mieć różną semantykę. Jednak konsekwencja jego podejścia, zgodnie z którą różne 
grupy nazw własnych mają radykalnie odmienną semantykę, nie wydaje się pożądaną.  

                                                 
394  Również Båve zwraca uwagę, że nazwa Superman wymaga specjalnego traktowania (2008: 283). 
395  Katz mówi o odróżnieniu „właściwych” nazw własnych od „niewłaściwych” (2001: 156-7): „There are 
names in English with senses containing  substantive properties.[…] Proper nouns divide into proper names, such as 
(16):  
 (16) Dartmouth, Aristotle, Socrates, Moses, Gödel,… 
and  improper  names,  such  as  (17a)  and  (17b):  
 (17a) Jack the Ripper, Attila the Hun, Richard the Lion Hearted, Ivan the Terrible, Dennis the Menace, 
Mandrake the Magician,... 
 (17b) Superman, Batman, Spiderman, Plastic Man, Wonder Woman,... 
The senses of improper names, unlike the senses of proper names, contain substantive properties in addition to the 
metalinguistic predicate ‘x is a bearer of ‘N’’. […] The sense of the improper name ‘Superman’ contains a 
substantive property something like man with superhuman powers (for example, leaping tall buildings in a single 
bound and moving faster than a speeding bullet). The sense of ‘Batman’ contains a substantive property something 
like man who uses bat symbolism in his superhero role. The sense of ‘Plastic Man’ contains a substantive property 
something like man able to stretch his body into virtually any shape. 
396  (Katz, 2001: 158): „Thus, in literal uses, the substantive properties in the sense of an improper name 
express necessary properties of its bearer. No one can literally be Superman if he has only ordinary human powers.” 
397  (Katz, 2001: 158): “Because the senses of improper names involve substantive properties, improper names, 
in contrast to proper names, have substantive application conditions like common nouns. The proper name 
‘Ebenezer Scrooge’ applies to Scrooge even after he is frightened into becoming a model of Christian charity, but  
the improper name ‘Dennis the Menace’ does not apply to Dennis after he matures, changes his threatening ways, 
and becomes a harmless, well-intentioned adult. Technically, people might still call him ‘Dennis the Menace’, but 
only in a figurative way, in order, say, to remind him, meanspiritedly, of what he had once been like.” 
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 Wydaje się, że bardziej zasadnym jest wyodrębnienie wśród nazw własnych typu, który 
będzie traktowany inaczej semantycznie, nie ze względu na to, co jest odniesieniem nazwy, lecz 
ze względu na to, jaka jest funkcja takiej nazwy. Kierując się tym kryterium, nazwy własne jako 
kategoria zostaną podzielone na zwykłe nazwy własne oraz pseudonimy. Jako pseudonim będzie 
traktowana nazwa przybrana ze względu na jakąś działalność398, która może zacząć 
funkcjonować jako nazwa własna wtedy, gdy staje się powszechnie używana, czyli nie tylko ze 
względu na ową działalność. W pewnym sensie można powiedzieć, że pseudonim – to nazwa 
„pasożytnicza” – mimo że mamy już nazwę własną, tworzymy pseudonim na określenie siebie 
jako prowadzących jakiś rodzaj działalności.399   
 Termy nazwowe, które mają być formalnymi odpowiednikami nazw własnych, 
uzyskiwały swoją interpretację poprzez zbiory deskrypcji, z których każda zawierała wyróżniony 
predykat NiNi. Kluczowa różnica miedzy pseudonimem a zwykłą nazwą własną będzie polegała na 
tym, że pseudonimy będą uzyskiwały odniesienie poprzez zbiory deskrypcji, z których każda 
będzie zawierała zmodyfikowany predykat N i ¸x:P (x)N i ¸x:P (x), odczytywany jako nazywany ai jako PP , 

gdzie PP  jest jednoargumentowym predykatem nazywającym jakąś cechę (nazywany N jako 
przywódca gangu, jako papież, jako robiący zakupy w Internecie itd.), a każdy inny predykat, 
który jest w składzie deskrypcji, jest modyfikowany przez predykat wyabstrahowany z owej 
cechy (czyli przez ¸x:P(x)¸x:P(x)). Chodzi o to, by formalnie oddać intuicje, że pseudonimy są 
związane z określonym rodzajem działalności (nazywamy się ai, jako działający tak-a-tak), i w 
związku z tym powinny być interpretowane poprzez specjalne deskrypcje, których deskryptywna 
część opisuje indywiduum jako robiące wszystko w taki-a-taki sposób (na przykład ktoś nazywa 
się „Benedykt XVI” jako papież, wygłasza przemówienie jako papież, nosi paliusz jako papież).  
  

V.1.2 Opis definicji 

Skomentujemy teraz techniczną stronę semantyki pseudonimów. Ponieważ jest tak, że 
intuicyjnie pseudonim może po pewnym czasie przestać być pseudonimem i zacząć 
funkcjonować jak zwykła nazwa własna (John Wayne), to – by taką konsekwencję móc 
uchwycić – pseudonimy i zwykłe nazwy własne powinny być traktowane razem, gdyż ich 
semantyka jest powiązana. Fakt, że pseudonim może stać się nazwą własną, zostaje oddany 
formalnie w taki sposób, że ktoś przestaje być nazywany N tylko jako PP  - może być nazywany N 

jako PP , ale również jako ÃÃ, jako »» itd. Na przykład John Wayne zaczął nazywać się John Wayne 
nie tylko jako aktor, ale po prostu, na przykład jako płacący rachunki za gaz, jako podpisujący 
umowę o kupnie domu itp. By uchwycić tę cechę użycia pseudonimów, że mogą one stać się 

                                                 
398  Odnotować należy, że na mocy naszych kulturowych przyzwyczajeń pewnych typów nazw nie nazywamy 
pseudonimami (na przykład nazw papieży), mimo że semantycznie funkcjonują one jako pseudonimy i są do takich 
zaliczane przez słowniki i encyklopedie. Posługujemy się w tej pracy pojęciem „pseudonim” w sensie 
semantycznym, odbiegającym od uwarunkowanego kulturowo sensu potocznego. 
399  Jeżeli komuś ta argumentacja nie wydaje się przekonująca, to niech pomyśli o własnym nicku, pod którym 
robi zakupy internetowe – tak naprawdę pseudonimy są bardziej rozpowszechnione, niż zwykli jesteśmy o nich 
myśleć. 
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nazwami własnymi, gdy przestają być używane wyłącznie ze względu na jakąś działalność, 
można do języka wprowadzić specjalny operator, który działałby na modyfikatorach i byłby 
odczytywany poprzez tylko jako. Model dla języka z takim operatorem być może bardziej 
intuicyjnie obrazowałby zachowanie pseudonimów i nazw w języku naturalnym. Jednak ani do 
zobrazowania Łamigłówki z użyciem pseudonimów, ani nawet do formalnego wyrażenia 
wspomnianej cechy użycia pseudonimow taka komplikacja języka (i modelu) nie jest potrzebna. 
Z tego powodu będziemy mówić o prostszym języku L+

MOD PL+
MOD P , (języku bez specjalnego 

operatora modyfikatorów), który zawiera termy nazwowe i termy pseudonimowe (tak będziemy 
nazywali termy, które mają być formalnymi odpowiednikami pseudonimów). W rozdziałach 
V.2.1 i V.2.2 znajdują się definicję tego języka oraz przykład modelu. Przykłady zdań 
Łamigłówki z pseudonimami przedstawimy w rozdziale V.3, używając języka L+

MOD P :L+
MOD P : Na 

końcu rozdziału V naszkicujemy, w jaki sposób formalnie realizowana jest ta cecha użycia 
pseudonimów, że mogą one stać się nazwami własnymi (w modelu dla języka ze specjalnym 
operatorem tylko jako działającym na modyfikatorach bądź w modelu dla języka bez tego 
operatora). 
 W rozdziale IV mówiliśmy o języku z termami nazwowymi i modyfikatorami , 

który był rozszerzeniem języka LMODLMOD. Również język z termami nazwowymi i 
pseudonimowymi L+

MOD PL+
MOD P  będzie rozszerzeniem języka LMODLMOD. Przedstawmy symbolicznie te 

dwa różne rozszerzenia języka LMODLMOD na obrazku poniżej: 
 
      LMODLMOD 
 
 
 
 
     L+

MODL+
MOD       L+

MOD PL+
MOD P  

 
 W języku L+

MOD PL+
MOD P  różnica miedzy termem pseudonimowym a termem nazwowym będzie 

polegała na tym, że termy pseudonimowe swoje odniesienie będą uzyskiwały poprzez zbiory 
deskrypcji, z których każda będzie zawierała wyróżniony zmodyfikowany predykat Ni QNi Q (na 

przykład nazywa się [rakieta] jako hokeista400). Definicja termów nazwowych pozostanie bez 
zmian.  
 Do alfabetu L+

MOD PL+
MOD P  należy nieskończony zbiór termów nazwowych, N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g 

oraz nieskończony zbiór termów pseudonimowych, M= fm1;m2; : : :gM= fm1;m2; : : :g. Reguły składni języka 
L+

MOD PL+
MOD P  są takie same jak języka L+

M ODL+
M OD  (z tym że w miejscu dowolnego termu nazwowego n in i 

mowa jest o dowolnym termie nazwowym bądź pseudonimowym ss). Zmianie musi ulec 
semantyka. 

                                                 
400  Takie przezwisko nosił legendarny kanadyjski hokeista Maurice Richard.  

L+
MODL+
MOD
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 Definiowanie reguł semantycznych języka L+
MOD PL+
MOD P  zaczynamy od określenia innego 

zbioru deskrypcji, niż zbiór deskrypcji ¡LMOD
¡LMOD

 języka LMODLMOD. Ten nowy zbiór nazwiemy ¡P
LMOD

¡P
LMOD

. 

Jego definicja tym różni się od definicji zbioru ¡LMOD
¡LMOD

, że zmieniamy wymóg, by formuła '' 

miała postać '= (Ni(x)^P(x))'= (Ni(x)^P(x)) – dopuszczamy również, by formuła ''  miała postać 
' = (Ni Q(x) ^Q(x))' = (Ni Q(x) ^Q(x)) albo ' = (Ni Q(x) ^ PQ(x))' = (Ni Q(x) ^ PQ(x)),  

 
DEFINICJA 5.3.S(a): 
 
De¯nicja zbioru ¡P

LMOD
De¯nicja zbioru ¡P

LMOD
: 

¡P
LMOD

¡P
LMOD

  jest zbiorem termów typu !x:[i ]'!x:[i ]'  języka LMODLMOD. !x:[i]' 2 ¡P
LMOD

!x:[i]' 2 ¡P
LMOD wtw: 1) istnieje świat 

w 2 Ww 2 W  taki, że dla dowolnego t 2 Tt 2 T  !x:[i ]'!x:[i ]'  desygnuje w MM w świecie ww  i czasie tt; 2) albo 
'= (Ni(x)^P(x))'= (Ni(x)^P(x)), albo ' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ Q(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ Q(x)), albo ' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ P¸y:Q(y)(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ P¸y:Q(y)(x)), 

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
Rozważamy albo deskrypcje, w których predykat NiNi jest niezmodyfikowany (ktoś nazywa się N 

po prostu), albo deskrypcje, w których predykat NiNi jest zmodyfikowany przez QQ, Ni QNi Q – nazywa 

się [rakieta] jako hokeista. Robimy tak, by nie komplikować zbytnio formalizmu: intuicyjnie, 
jeżeli ktoś jest nazywany zwykłym imieniem, to jest tak nazywany po prostu, jako robiący 
cokolwiek, w związku z czym modyfikacje predykatu nazywany N jako robiący to-a-to 
wykorzystamy w semantyce pseudonimów.401  
 Następnie mówimy o zbiorze ¢¢ – zbiorze par złożonych z deskrypcji i świata takich, w 
którym owa deskrypcja denotuje. Definicja tego zbioru pozostaje niezmieniona (jak definicja 
4.6.S(b) języka L+

M ODL+
M OD ).  

 

V.1.2a Problem „śmieciowych” deskrypcji 
W zamierzeniu chcemy termy nazwowe zdefiniować w oparciu o deskrypcje z wyróżnionymi 
niezmodyfikowanymi predykatami NiNi (czyli tak jak robiliśmy poprzednio), natomiast nowe 
termy pseudonimowe chcemy zdefiniować w oparciu o wyróżnione zmodyfikowane predykaty 
Ni QNi Q. Ponieważ jest tak, że koniecznym warunkiem bycia nazywanym [rakieta] jako hokeista jest 

bycie nazywanym [rakieta] (wynika to z definicji interpretacji zmodyfikowanego predykatu), to 
otrzymamy deskrypcje określone prawdziwe o kimś w pewnym świecie, w którym ktoś będzie 
nazywany [rakieta] po prostu. W konsekwencji oprócz termów pseudonimowych (które są 

                                                 
401  W języku z operatorem tylko jako modyfikacje wyróżnionych predykatów przez modyfikator bez tego 
operatora (nazywany „Stanisław” jako kierowca tramwaju) – mimo że są możliwe – nie są brane pod uwagę. 
Intuicyjnie Maurice Richard nie nazywał się „Rakietą” poza uprawianiem hokeja i wprowadzenie modyfikatora 
„tylko”, by tę intuicję oddać, może wydawać się zasadnym. Ponieważ jednak ten sam efekt (wykluczenia intuicyjnie 
nierelewantnych deskrypcji) można osiągnąć poprzez wymogi syntaktyczne (definicja zbioru ¢¤¢¤, o której będzie 
mowa), to nie będziemy wprowadzali tego operatora. 
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formalnymi odpowiednikami pseudonimów w języku naturalnym) powstawałyby również termy 
nazwowe, którym po stronie języka naturalnego nie odpowiadałoby nic. Rozważmy następujący 
przykład. Kardynał Jorge Bergoglio został papieżem i jako papież zaczął nazywać się 
Franciszek. Nazwa Franciszek jest nazwą przybraną, która nazywa Bergoglio jako papieża, i 
intuicyjnie oprócz tej nazwy nie powstała żadna zwykła nazwa Franciszek nazywająca 
Bergoglio. Chcemy odwzorować tę sytuację formalnie, w związku z czym musimy zapobiec, by 
formalnie oprócz termów-odpowiedników pseudonimów nie powstawały termy-odpowiedniki 
nazw własnych (których intuicyjnie nie tworzymy w języku naturalnym, wybierając sobie 
pseudonim). By w modelu nie powstawały formalne odpowiedniki takich niepożądanych nazw, 
musimy ze zbioru ¢¢ usunąć pary takie, w których deskrypcja zawierająca predykat nazywany 

[fran btsbtsišek] denotuje w tym samym świecie, co deskrypcja zawierająca predykat nazywany  

[fran btsbtsišek] jako papież. Z drugiej strony, intuicyjnie pseudonimami oznaczamy siebie ze 
względu na wykonywanie pewnego rodzaju działalności: świadomie podejmujemy decyzję, że 
gdy będziemy działali tak-a-tak, będziemy się nazywali inaczej. Musimy to uwzględnić w 
semantyce i usunąć ze zbioru ¢¢ również takie pary, w których są deskrypcje, które mówią, że 
ktoś działa tak-a-tak, ale jest nazywany inaczej niż na sposób przybrany właśnie ze względu na 
ową działalność. Na przykład: hokeista Maurice Richard w pewnym czasie podejmuje decyzję, 
że jako hokeista będzie się nazywał [rakieta]. Chcemy wykluczyć pary złożone z deskrypcji i 
świata, w których deskrypcje opisują, że Maurice robi coś jako hokeista (wbija krążek w 
bramkę), ale robi to, nie nazywając się [rakieta], tylko jakoś inaczej. Chcemy rozdzielić 
deskrypcje opisujące Maurice’a nie-hokeistę od deskrypcji opisujących Maurice’a działającego 
jako hokeista (Rakietę). Od strony technicznej robimy to w taki sposób, że definiujemy podzbiór 
zbioru ¢¢, który nazywamy zbiorem DD , DEFINICJA 5.3.S(c): 
 
De¯nicja zbioru DDe¯nicja zbioru D: 
D µ ¢: h°j ; wi 2 DD µ ¢: h°j ; wi 2 D wtw istnieje predykat Ni ¸y:Q(y)Ni ¸y:Q(y) oraz istnieje czas tt, takie że  

Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y))Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y)) oraz w °j°j występują predykaty QQ bądź NiNi, 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ jest dowolnym 
niewyróżnionym predykatem. 
 
Do zbioru DD należą pary złożone z deskrypcji i świata, w których desygnat deskrypcji należy do 
ekstensji jakiegoś predykatu nazywany aiai jako QQ, a sama deskrypcja zawiera predykat QQ bądź 
predykat nazywany aiai (zmodyfikowany bądź niezmodyfikowany). Czyli w przykładzie z 
Mauricem do zbioru DD  będą należały pary, których deskrypcje zawierają predykat nazywany 

[rakieta] (po prostu) albo predykat hokeista, a w przykładzie z Bergoglio do zbioru DD będą 

należały pary, których deskrypcje zawierają predykat nazywany [fran išek] (po prostu) albo 
predykat papież.  
 Chcemy docelowo pozbyć się deskrypcji „śmieciowych”, czyli takich, które: a) zawierają 

niezmodyfikowane predykaty, takie jak nazywany [fran btsbtsišek] – dzięki wyrzuceniu takich 

NiNi

btsbts
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deskrypcji poza pseudonimami nie powstaną nowe nazwy (na przykład poza pseudonimem 
Franciszek nie powstanie nowa nazwa Franciszek odnosząca się do tej samej osoby); b) 
zawierają predykaty papież i nazywany N (czyli nie chcemy, by Bergoglio robił cokolwiek jako 
papież i był nazywany inaczej niż „Franciszek”). Ale jedynie wyróżnienie zbioru DD  nie 
wystarczy, by pozbyć się „śmieciowych” deskrypcji: problem w tym, że do zbioru DD  trafią 
również pary złożone z deskrypcji i świata, których właśnie potrzebujemy, by zdefiniować termy 
pseudonimowe – czyli takie pary, w deskrypcjach których formuła ''  ma postać 
' = (Ni Q(x) ^Q(x))' = (Ni Q(x) ^Q(x)) albo ' = (Ni Q(x) ^ PQ(x))' = (Ni Q(x) ^ PQ(x)). Czyli na przykład trafią do tego zbioru 

wszystkie pary, w których będą deskrypcje opisujące Bergoglio robiącego coś jako papież i 

nazywanego [fran išek] jako papież. Te pary chcemy zachować i zbieramy je w jeden 
specjalny zbiór, który jest podzbiorem zbioru DD. Zbiór taki nazywamy D ¤D ¤ i definiujemy 
następująco, DEFINICJA 5.3.S(d): 
 
De¯nicja zbioru D ¤De¯nicja zbioru D ¤: 
D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
Powiedzieliśmy, że chcemy, by do zbioru D ¤D ¤ należały pary, w których są deskrypcje takie, że 
wyróżniony predykat NiNi zmodyfikowany będzie przez jako QQ oraz każdy inny predykat 
występujący w warunku deskryptywnym jest zmodyfikowany przez jako QQ. Dodajemy wyjątek, 
by sam predykat QQ nie musiał być trywialnie modyfikowany sam przez siebie, tylko mógł 
pozostać niezmodyfikowany (w przeciwnym wypadku Maurice musiałby być określony nie po 
prostu jako „hokeista”, tylko jako „hokeista jako hokeista”).  
 Następnie wyrzucamy ze zbioru ¢¢ pary ze „śmieciowymi” deskrypcjami, zostawiając 
tylko potrzebne, znajdujące się w zbioru D¤D¤ – czyli odejmujemy od zbioru ¢¢ różnicę zbioru 
DnD¤DnD¤ i taki zbiór nazywamy ¢¤¢¤, ¢¤ = ¢n(DnD¤)¢¤ = ¢n(DnD¤). 
 W taki sposób przygotowaliśmy zbiór, na którym będziemy chcieli przeprowadzać 
podziały przez relacje równoważności RR i SS, zdefiniować funkcję FF (z klasy podziału przez 
relację RR do tego elementu, który jest denotowany przez każdą deskrypcję klasy), a potem 
uporządkować zbiór ilorazowy ¢¤=R¢¤=R dowolną relacją dobrego porządku. Definicje funkcji FF i 
relacji SS pozostają bez zmian, a do definicji relacji RR został dodany warunek, by do niej należały 
pary deskrypcja-czas, takie że w deskrypcjach owych występuje ten sam zmodyfikowany bądź 
niezmodyfikowany wyróżniony predykat, DEFINICJA 5.3.S(e): 
 
De¯nicja relacji RDe¯nicja relacji R : 
R µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w0iR µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w0i wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j) oraz w termach 

°i; °j°i; °j występuje albo ten sam predykat NkNk, albo ten sam predykat Nk ¸y:Q(y)Nk ¸y:Q(y). 

 

btsbts
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W związku z tym, że mamy nowe termy (pseudonimowe), zmianie ulega definicja funkcji Q·Q·, 
DEFINICJA 5.3.S(g). Ta funkcja każdemu termowi nazwowemu przyporządkuje klasę podziału 
zbioru (¢ ¤nD )=R(¢ ¤nD )=R (czyli taką, w której w deskrypcji każdej pary jest zwykły niezmodyfikowany 
predykat NiNi), a każdemu termowi pseudonimowemu przyporządkuje klasę podziału zbioru 

D ¤=RD ¤=R  (czyli taką, w której w deskrypcji każdej pary oba predykaty, wyróżniony i 
niewyróżniony, są zmodyfikowane przez jako QQ):  
 
De¯nicja funkcji Q·De¯nicja funkcji Q·: 

− funkcja Q·Q· elementowi n1n1 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

;402 

− każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z NN przyporządkowuje element 

następny zbioru 
D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

; 

− jeśli w zbiorze 
D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

 nie ma elementu następnego, to 

kolejnemu elementowi z NN przyporządkowuje element najmniejszy zbioru D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

; 

 
− elementowi m1m1 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru  D

D¤=R; · \
¡
D¤=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤=R

¢2
E

;403 

− każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z MM przyporządkowuje element 

następny ze zbioru 
D
D¤=R; · \

¡
D¤=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤=R

¢2
E

; 

− jeśli w zbiorze 
D
D¤=R; · \

¡
D¤=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤=R

¢2
E

 nie ma elementu następnego, to kolejnemu 

elementowi z MM przyporządkowuje element najmniejszy zbioru 
D
D¤=R; · \

¡
D¤=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤=R

¢2
E

. 

 
 
 
Następnie – tak jak wcześniej – chcemy połączyć dowolne kombinacje termów nazwowych oraz 
światów, a także termów pseudonimowych oraz światów z odpowiednimi klasami podziału (o ile 

takie klasy istnieją dla takich światów). Korzystamy z funkcji h·h·, której definicja ulega zmianie 

tak, by uwzględniać również wartości funkcji Q·Q·
 dla termów pseudonimowych,  DEFINICJA 

5.3.S(i): 
 
 
 

                                                 
402  Przez · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
· \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
 rozumiemy relację porządkującą ·· zawężoną do elementów zbioru (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R. 

403  Przez · \
¡
D¤=R

¢2
· \

¡
D¤=R

¢2
 rozumiemy relację porządkującą ·· zawężoną do elementów zbioru D¤=RD¤=R . 
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De¯nicja funkcji h·De¯nicja funkcji h·: 

 

h· : fN [Mg £W ! ¢¤=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W :
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S 2 (¢¤nD)=S taka, _ze [h°j ; wi]S µ Q·(ni);
je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;w przeciwnym wypadku h·(ni; w)
jest nieokre¶slona oraz
dla dowolnych mj 2 M; w 2 W : h· (mj ; w) = [h°i; wi]

M

S 2 D¤=S
taka, _ze [h°i; wi]S µ Q·(mj); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;
w przeciwnym wypadku h·(mj ; w) jest nieokre¶slona:

h· : fN [Mg £W ! ¢¤=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W :
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S 2 (¢¤nD)=S taka, _ze [h°j ; wi]S µ Q·(ni);
je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;w przeciwnym wypadku h·(ni; w)
jest nieokre¶slona oraz
dla dowolnych mj 2 M; w 2 W : h· (mj ; w) = [h°i; wi]

M

S 2 D¤=S
taka, _ze [h°i; wi]S µ Q·(mj); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji;
w przeciwnym wypadku h·(mj ; w) jest nieokre¶slona:  

 
Definicje spełniania formuł z termami pseudonimowymi są takie same, jak definicje spełniania 
formuł z termami nazwowymi (warunki S1-S24 języka L+

MOD PL+
MOD P  są analogiczne do reguł S1-S24 

języka L+
M ODL+
M OD , z tym że w miejscu dowolnego termu nazwowego n in i mowa jest o dowolnym 

termie nazwowym bądź pseudonimowym ss). 
 Interpretacja termów pseudonimowych nie różni się niczym od interpretacji termów 
nazwowych: jest to ten sam przedmiot dla dowolnych par świat-czas (czyli term pseudonimowy 
jest sztywnym desygnatorem). Również definicja spełniania jest dokładnie taka sama: formuła z 
termem pseudonimowym jest spełniona, gdy desygnat termu należy do ekstensji predykatu. 
Natomiast term pseudonimowy ma specyficzną własność, która różni go od termu nazwowego: 
w światach, w których zbiór deskrypcji, przez które wyznaczane jest odniesienie termu, nie jest 
pusty, przedmiotowi, który jest odniesieniem termu, oprócz cechy nazywany ai będzie 
przysługiwała cecha bycia QQ – czyli we wszystkich takich światach przedmiot, który jest 
odniesieniem termu, musi prowadzić tę samą działalność, ze względu na którą nazywa się ai. 
Zilustrujmy tę konsekwencję na przykładzie historyjki. Rozważmy cztery światy możliwe: świat 
1, świat 2, świat 3 i świat 4. W świecie 1 Joseph Ratzinger w pewnym momencie został 
papieżem i jako papież zaczął nazywać się „Benedykt XVI”. Swoją pierwszą podróż jako papież 
odbył do Polski. Natomiast w świecie 2 przydarzyło mu się co innego (ale właśnie jemu jako 
papieżowi), a mianowicie Benedykt XVI swoją pierwszą podróż jako papież odbył do Niemiec. 
W świecie 3 było tak, że Joseph Ratzinger nie dostał się do seminarium duchownego i został 
sprytnym przemytnikiem papierosów, który w miejscu swoich byłych kryjówek zawsze 
zostawiał szesnaście papierosów i w świecie przestępczym był znany jako Benedykt 16. W 
świecie 3 policji i tak nie udało się go schwytać, natomiast w świecie 4 policja jednak wpadła na 
jego trop (jego jako gangstera). Formalnie będzie tak, że wyrażeniu Benedykt XVI będą 
odpowiadały po stronie formalnej dwa termy pseudonimowe, które są formalnymi 
odpowiednikami dwóch różnych pseudonimów – Benedykt XVI-papież oraz Benedykt 16-
gangster. 
 Oczywiście, ta konsekwencja – że cecha jako działający tak-a-tak przysługuje 
przedmiotowi, który jest odniesieniem termu we wszystkich światach, w których zbiór 
deskrypcji wyznaczających odniesienie termu pseudonimowego nie jest pusty – nie wyklucza 
możliwości mówienia o denotacie termu, że mogło mu przydarzyć się co innego w światach, w 
których osoba ta nie działa tak-a-tak i zbiór deskrypcji wyznaczających odniesienie jest pusty: 
jest tak dlatego, że term pseudonimowy jest sztywnym desygnatorem. 
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 Jedyna definicja, która różni semantycznie term pseudonimowy od termu nazwowego, to 
definicja spełniania formuł z predykatem zmodyfikowanym przez treść deskryptywną termu 
pseudonimowego. Ogólnie w zamierzeniu definicja ta powinna niczym się nie różnić od definicji 
spełniania formuły z predykatem zmodyfikowanym przez treść termu nazwowego. 
Przypomnijmy, że zgodnie z tą ostatnią definicją predykat jest modyfikowany przez 
deskryptywną treść jakiejś deskrypcji ze zbioru deskrypcji dla termu nazwowego. Na 
modyfikatory nałożyliśmy szereg ograniczeń syntaktycznych (są to predykaty wyabstrahowane z 
formuł atomowych i koniunkcji formuł atomowych). Ograniczenia syntaktyczne nie pozwalają 
na uogólnienie definicji tak, by również obejmowała formuły z predykatem zmodyfikowanym 
przez term pseudonimowy, ponieważ każdy predykat w składzie każdej deskrypcji, przez które 
jest ustalane odniesienie termu pseudonimowego, jest predykatem zmodyfikowanym. Ponieważ 
nie mamy w modelu prawdziwej iteracji – definicji modyfikacji predykatów przez 
zmodyfikowane predykaty – to musimy uprościć definicje modyfikacji predykatów tak, by móc 
rozwiązać przy jej pomocy przykłady Łamigłówki. Dlatego definicja ta przyjmuje następującą 
postać: 
 
S26: je¶sli mk jest dowolnym termem pseudonimowym, a (¸x:')imk

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez mk; to
M· g w tj j= (¸x:')imk

(mk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(mk; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) deskrypcji !y:[j]Ã
oraz M· g w tj j= (¸x:')i¸z:Q(z)(mk):

S26: je¶sli mk jest dowolnym termem pseudonimowym, a (¸x:')imk

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez mk; to
M· g w tj j= (¸x:')imk

(mk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(mk; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) deskrypcji !y:[j]Ã
oraz M· g w tj j= (¸x:')i¸z:Q(z)(mk):  

 
W każdej deskrypcji, poprzez które jest ustalana denotacja termu pseudonimowego, znajdują się 
predykaty, które są zmodyfikowane przez jeden i ten sam predykat QQ  (na przykład jako 
hokeista). Warunki spełniania formuły z predykatem zmodyfikowanym przez deskryptywną 
treść termu pseudonimowego są takie, że owa modyfikacja jest modyfikacją właśnie przez 
predykat QQ . Na przykładzie modelu zilustrujmy, jak działa semantyka pseudonimów.  
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V.2 KONSTRUOWANIE TERMÓW NAZWOWYCH I PSEUDONIMOWYCH W JĘZYKU Z 

MODYFIKATORAMI   

V.2.1 Język  

 
DEFINICJA 5.1: ALFABET  
 
Do alfabetu języka  należą wszystkie symbole języka  (pozycje A1-A13 alfabetu 

języka  są identyczne z pozycjami A1-A13 alfabetu języka , DEFINICJA 4.1); 

A14. przeliczalnie nieskończony zbiór  termów nazwowych; 
 

A15. przeliczalnie nieskończony zbiór  termów pseudonimowych. 
 
Predykatami języka  nazywać będziemy zarówno stałe predykatywne, jak i 

zdefiniowane poniżej wyabstrahowane predykaty, zmodyfikowane predykaty oraz 
wyabstrahowane zmodyfikowane predykaty. Predykatami atomowymi języka  są stałe 

predykatywne. Formułą atomową języka  jest ujęty w nawiasy n-elementowy ciąg 

zmiennych poprzedzony n-argumentowym symbolem stałej predykatywnej. W przypadku formuł 
identycznościowych obowiązuje inna konwencja notacyjna: zamiast = (x; y)= (x; y) piszemy x= yx= y, 
gdzie xx i yy są dowolnymi zmiennymi. 
 
DEFINICJA 5.2: SKŁADNIA  
  
Pojęcia predykatu, termu, formuły, modyfikatora oraz wolnego wystąpienia zmiennych zostaną 
zdefiniowane razem w następujący sposób:404 
 
R1. dowolna zmienna xx jest termem, w którym xx ma wystąpienie wolne;  

 
R2. dowolny term nazwowy bądź pseudonimowy ss  jest termem niezawierającym wolnych 

wystąpień zmiennych; 
 

R3. stała predykatywna jest predykatem; 
 

                                                 
404  Nowe reguły składni, R2, R14-R18, R22, zostały zaznaczone prostokątną ramką. Reguły R1, R3-R13, R19-
R21, R23 są analogiczne do reguł R1, R2-R12, R16-R18, R19 języka LMODLMOD, DEFINICJA 4.2. Reguły R14, R15 są 
analogiczne do reguł R14, R15 języka L+

MODL+
MOD, z tym że zamiast o dowolnym termie nazwowym mowa jest o 

dowolnym termie nazwowym bądź pseudonimowym. 

L+
MOD PL+
MOD P

L+
MOD PL+
MOD P

L+
MOD PL+
MOD P LMODLMOD

LMOD PLMOD P LMODLMOD

N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g

M = fm1;m2; : : : gM = fm1;m2; : : : g

L+
MOD PL+
MOD P

L+
MOD PL+
MOD P

L+
MOD PL+
MOD P

L+
MOD PL+
MOD P
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R4. formuła atomowa jest formułą; każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest 
wolnym wystąpieniem zmiennej; 

 
R5. jeśli '' jest formułą, to również formułą jest :':' ; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

:':'  są wystąpienia wolne z ''; 

 
R6. jeśli '' oraz ÃÃ  są formułami, to formułami również są: (' ^ Ã )(' ^ Ã ), (' _ Ã )(' _ Ã ), (' ! Ã )(' ! Ã ), 

(' $ Ã )(' $ Ã ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w tych formułach są wystąpienia wolne z '' 
oraz ÃÃ ; 

 
R7. jeśli '' jest formułą, to również formułami są P';F'; [i]';P';F'; [i]'; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w P';F'; [i]'P';F'; [i]' są wystąpienia wolne z ''; 

 
R8. jeśli '' jest formułą, to również formułami są ; wystąpieniami wolnymi 

zmiennych w ¤'; §'¤'; §'  są wystąpienia wolne z ''; 

 
R9. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to 8x'8x', 9x'9x'  są formułami; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w 8x'8x', 9x'9x' są wystąpienia z '' za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

 
R10. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to ɿx:'x:'  jest termem; wystąpieniami 

wolnymi zmiennych w ɿx:'x:'  są wystąpienia wolne z '' za wyjątkiem wystąpień  
zmiennej xx;  

R11. jeśli '' jest formułą, a xx jest dowolną zmienną, to (¸x:')(¸x:') jest predykatem nazywanym 
wyabstrahowanym predykatem; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')(¸x:') są 
wystąpienia wolne z '', za wyjątkiem wystąpień zmiennej xx; 

R12. jeśli QQ  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a xx jest dowolną zmienną, 
to (¸x:Q(x))(¸x:Q(x)) jest modyfikatorem. Modyfikatory nie zawierają wolnych wystąpień 
zmiennych; 

R13. ss jest modyfikatorem, gdzie ss jest dowolnym termem nazwowym bądź pseudonimowym; 
 

R14. jeśli  jest dowolną m-argumentową stałą predykatywną, a (¸x:')(¸x:') jest dowolnym 
modyfikatorem innym niż term nazwowy bądź pseudonimowy, to  jest m-

argumentowym predykatem zmodyfikowanym przez  na ii-tym argumencie 
(pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie ); 

¤';§'¤';§'

QQ

Q i
¸x:'Q i
¸x:'

(¸x:')(¸x:')

1 · i · m1 · i · m
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R15. jeśli  jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-

argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym modyfikatorem innym niż 
term nazwowy bądź pseudonimowy, to  jest wyabstrahowanym 

predykatem zmodyfikowanym przez  na ii-tej pozycji argumentowej  (pozycję tę 
oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie ); wystąpieniami wolnymi zmiennych 
w  są wystąpienia wolne z ; 

R16. jeśli  jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-
argumentową stałą predykatywną, a  jest dowolnym modyfikatorem innym niż 
term nazwowy bądź pseudonimowy, to  jest wyabstrahowanym 

predykatem zmodyfikowanym przez  na ii-tej pozycji argumentowej  (pozycję tę 
oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie ); wystąpieniami wolnymi zmiennych 
w  są wystąpienia wolne z ; 

 
R17. jeśli (¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm)) jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-

argumentową stałą predykatywną, a ss jest dowolnym termem nazwowym bądź 
pseudonimowym, to (¸x:Q(z1; : : : ; zm))is(¸x:Q(z1; : : : ; zm))is jest wyabstrahowanym predykatem 

zmodyfikowanym przez ss na -tej pozycji argumentowej  (pozycję tę oznaczamy 
górnym indeksem „ii”, gdzie ); wystąpieniami wolnymi zmiennych w 
(¸x:Q(z1; : : : ; zm))is(¸x:Q(z1; : : : ; zm))is są wystąpienia wolne z (¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm)); 

R18. jeśli (¸x::Q(z1; : : : ; zm))(¸x::Q(z1; : : : ; zm)) jest wyabstrahowanym predykatem, gdzie  jest dowolną m-
argumentową stałą predykatywną, a ss jest dowolnym termem nazwowym, to 
(¸x::Q(z1; : : : ; zm))is(¸x::Q(z1; : : : ; zm))is jest wyabstrahowanym predykatem zmodyfikowanym przez ss na  

ii-tej pozycji argumentowej  (pozycję tę oznaczamy górnym indeksem „ii”, gdzie 
); wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x::Q(z1; : : : ; zm))is(¸x::Q(z1; : : : ; zm))is są wystąpienia 

wolne z (¸x::Q(z1; : : : ; zm))(¸x::Q(z1; : : : ; zm)); 
 

R19. jeśli QQ  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, Qi
¸x:'Qi
¸x:' jest n-argumentowym 

zmodyfikowanym predykatem, a z1; : : : ; znz1; : : : ; zn jest n-elementowym ciągiem dowolnych 
zmiennych, to Qi

¸x:'(z1; : : : ; zn)Qi
¸x:'(z1; : : : ; zn) jest formułą, w której każde wystąpienie zmiennej w n-

elementowym ciągu jest wolnym wystąpieniem zmiennej; 
 

R20. jeśli (¸x:' )(¸x:' ) jest dowolnym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest dowolnym termem, to 

(¸x :' )(s )(¸x :' )(s ) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x :' )(s )(¸x :' )(s ) są wystąpienia 
wolne z (¸x:' )(¸x:' ) oraz wszystkie wolne wystąpienia zmiennych w ss; 

R21. jeśli (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã jest dowolnym zmodyfikowanym wyabstrahowanym predykatem, a ss jest 

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm)) QQ

(¸y:Ã)(¸y:Ã)

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã

(¸y:Ã)(¸y:Ã) QQ

1 · i · m1 · i · m

(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x:Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã (¸x:Q(z1; : : : ; zm))(¸x:Q(z1; : : : ; zm))

(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm)) QQ

(¸y:Ã)(¸y:Ã)

(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã

(¸y:Ã)(¸y:Ã) QQ

1 · i · m1 · i · m

(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã(¸x::Q(z1; : : : ; zm))i¸y:Ã (¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))(¸x::Q(z1 ; : : : ; zm))

QQ

ii QQ

1 · i · m1 · i · m

QQ

QQ

1 · i · m1 · i · m
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dowolnym termem, to (¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) jest formułą; wystąpieniami wolnymi zmiennych w 

(¸x:')i¸y:Ã(s)(¸x:')i¸y:Ã(s) są wystąpienia wolne z (¸x:')i¸y:Ã(¸x:')i¸y:Ã oraz wszystkie wolne wystąpienia 

zmiennych w ss; 

R22. jeśli (¸x:')isj
(¸x:')isj

 jest zmodyfikowanym wyabstrahowanym predykatem, a sksk  jest termem 

nazwowym bądź pseudonimowym, to (¸x:')isj
(sk)(¸x:')isj
(sk) jest formułą wtw k = jk = j; 

wystąpieniami wolnymi zmiennych w (¸x:')isj
(sk)(¸x:')isj
(sk) są wystąpienia wolne z ; 

R23. nic innego nie jest formułą, termem, predykatem, modyfikatorem ani wolnym 
wystąpieniem zmiennej. 

 
Konwencja notacyjna:  

• w przypadku, gdy  jest dowolną jednoargumentową stałą predykatywną, a ¯̄  jest 
dowolnym modyfikatorem innym niż term nazwowy, to zamiast zapisu „Q1

¯Q1
¯” 

będziemy stosowali uproszczony zapis „Q¯Q¯”; 
 

• w przypadku, gdy  jest dowolną n-argumentową stałą predykatywną, a 
modyfikatorem jest predykat wyabstrahowany z dowolnej formuły atomowej , 
zamiast zapisu „ ” będziemy stosowali uproszczony zapis „ ”. 

 
 
DEFINICJA 5.3: SEMANTYKA  

 
Niech  będzie dowolnym modelem dla języka LMODLMOD. Modelem 

, gdzie , będzie modelem dla języka . Pozostałe 

własności funkcji  zostaną zdefiniowane poniżej.  
 Model  dla języka  jest rozszerzeniem modelu  dla języka . 
Korzystając ze zdefiniowanych już własności modelu  (DEFINICJA 4.3), zdefiniujemy 
następujące zbiory, relacje i funkcje. 
 
 
DEFINICJA 5.3.S(a): ZBIÓR ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 
 
¡P
LMOD

¡P
LMOD

 jest zbiorem termów typu  języka . !x:[i]' 2 ¡P
LMOD

!x:[i]' 2 ¡P
LMOD wtw: 1) istnieje świat 

 taki, że dla dowolnego   desygnuje w  w świecie ww i czasie ; 2) albo 
, albo , albo , 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a  są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
 

(¸x:')(¸x:')

QQ

QQ

P (x )P (x )

Q i
¸x:P (x)Q i
¸x:P (x)

Qi
PQi
P

L+
MOD PL+
MOD P

M = hD ; T ; <; W; I iM = hD ; T ; <; W; I i

M· =
Ð
D ; T ; <; W; I·

®
M· =

Ð
D ; T ; <; W; I·

®
I· ¹LMOD = II· ¹LMOD = I L+

MOD PL+
MOD P

I·I·

M·M· L+
MOD PL+
MOD P MM LMODLMOD

MM

!x:[i]'!x:[i]' LMODLMOD

w 2 Ww 2 W t 2 Tt 2 T !x:[i]'!x:[i]' MM tt

' = (Ni(x)^P(x))' = (Ni(x)^P(x)) ' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^Q(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^Q(x)) ' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ P¸y:Q(y)(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x) ^ P¸y:Q(y)(x))

NiNi P;QP;Q
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DEFINICJA 5.3.S(b): ZBIÓR ¢¢ 
 
¢ µ ¡P

LMOD
£W:¢ µ ¡P

LMOD
£W: h°i;wi 2¢h°i;wi 2¢ wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i)Ihw;ti(°i) jest określona. 

 
DEFINICJA 5.3.S(c): ZBIÓR  
 

 wtw istnieje predykat  oraz istnieje czas , takie że  

 oraz w  występują predykaty  bądź , 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ dowolnym niewyróżnionym 
predykatem. 
 
 
DEFINICJA 5.3.S(d): ZBIÓR  
 

.  
 wtw  albo , gdzie 

NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
Niech zbiór . 
 
DEFINICJA 5.3.S(e): RELACJA  
 

 wtw dla dowolnego czasu   oraz w termach 

 występuje albo ten sam predykat , albo ten sam predykat . 

 
Niech  będzie podziałem zbioru , gdzie  jest powyżej zdefiniowaną relacją 
równoważności. Niech [h°i; wi]R[h°i; wi]R będzie dowolną klasą abstrakcji zbioru  ze względu na 

relację . Określmy funkcję : 
 
DEFINICJA 5.3.S(f): FUNKCJA  
 

. Dla każdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢¤=R[h°i; wi]R 2 ¢¤=R  F ([h°i; wi]R) = dF ([h°i; wi]R) = d, 

gdzie dla dowolnego   dla dowolnego . 

 

Niech  będzie dowolną relacją dobrze porządkującą zbiór . Na mocy twierdzenia Zermeli 
o relacjach dobrze porządkujących taka relacja istnieje. Niech zbiór  będzie dobrze 
uporządkowanym zbiorem ze względu na relację . 

DD

D µ ¢: h°j ; wi 2 DD µ ¢: h°j ; wi 2 D Ni ¸y:Q(y)Ni ¸y:Q(y) tt

Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y))Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y)) °j°j QQ NiNi

NiNi

D¤D¤

D¤ µ DD¤ µ D

h!x:[i]'; wi 2 D¤h!x:[i]'; wi 2 D¤ ' = (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) ' = (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x))' = (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x))

¢ ¤ = ¢ n (D nD ¤)¢ ¤ = ¢ n (D nD ¤)

RR

R µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w
0iR µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w
0i tt Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)

°i; °j°i; °j NkNk Nk ¸y:Q(y)Nk ¸y:Q(y)

¢ ¤=R¢ ¤=R ¢¤¢¤ RR

¢ ¤=R¢ ¤=R

RR FF

FF

F : ¢¤=R ! DMF : ¢¤=R ! DM

t 2 Tt 2 T d = Ihw;ti(°j)d = Ihw;ti(°j) h°j ; wi 2 [h°i ; w i]Rh°j ; wi 2 [h°i ; w i]R

·· ¢ ¤=R¢ ¤=R

h¢¤=R;·ih¢¤=R;·i

··
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DEFINICJA 5.3.S(g): FUNKCJA  

 jest funkcją zrelatywizowaną do relacji porządku .  Q· : fN [Mg ! ¢¤=RQ· : fN [Mg ! ¢¤=R jest funkcją, 
która dowolnym argumentom przyporządkowuje klasę abstrakcji z  w następujący sposób:   
 

− funkcja  elementowi n1n1 przyporządkowuje element najmniejszy zbioru 

 ; 

− każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z  przyporządkowuje element 

następny ze zbioru ; 

− jeśli w zbiorze  nie ma elementu następnego, to 

kolejnemu elementowi z  przyporządkowuje element najmniejszy zbioru 

; 

 

− elementowi  przyporządkowuje element najmniejszy zbioru ; 

− każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi z  przyporządkowuje element 

następny ze zbioru ; 

− jeśli w zbiorze  nie ma elementu następnego, to kolejnemu 

elementowi z  przyporządkowuje element najmniejszy zbioru 

. 

 
Dowody, że ,  są rozłączne oraz że są podzbiorami , znajdują się poniżej 
w rozdziale V.2.2. 

DEFINICJA 5.3.S(h): RELACJA  

  należą do tej samej klasy abstrakcji 
  oraz . 
 
 
DEFINICJA 5.3.S(i): FUNKCJA  
 

  

 

Q·Q·

Q·Q· ··

¢ ¤=R¢ ¤=R

Q·Q·
D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

NND
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

D
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

NND
(¢¤=D)=R; · \

¡
(¢¤nD)=R

¢2
ED

(¢¤=D)=R; · \
¡
(¢¤nD)=R

¢2
E

m1m1

D
D¤=R; · \

¡
D¤)=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤)=R

¢2
E

MMD
D¤=R; · \

¡
D¤)=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤)=R

¢2
E

D
D¤=R; · \

¡
D¤)=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤)=R

¢2
E

MMD
D¤=R; · \

¡
D¤)=R

¢2
ED

D¤=R; · \
¡
D¤)=R

¢2
E

D¤=RD¤=R (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R ¢¤=R¢¤=R

SS

S µ ¢¤ 2: h°i; wi S h°j; w0iwtw h°i; wi; h°j; wiS µ ¢¤ 2: h°i; wi S h°j; w0iwtw h°i; wi; h°j; wi

[h°i; wi]R[h°i; wi]R w = w 0w = w 0

h·h·

h· : fN [Mg £W ! ¢¤=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W :
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S 2 (¢¤nD)=S taka, _ze [h°j; wi]S µ Q·(ni);
je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji ;w przeciwnym wypadku h·(ni; w)
jest nieokre¶slona oraz
dla dowolnych mj 2 M; w 2 W : h· (mj ; w) = [h°i; wi]

M

S
2 D¤=S

taka, _ze [h°i; wi]S µ Q·(mj); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji ;
w przeciwnym wypadku h·(mj; w) jest nieokre¶slona:

h· : fN [Mg £W ! ¢¤=S: Dla dowolnych ni 2 N ; w 2 W :
h· (ni; w) = [h°j ; wi]S 2 (¢¤nD)=S taka, _ze [h°j; wi]S µ Q·(ni);
je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji ;w przeciwnym wypadku h·(ni; w)
jest nieokre¶slona oraz
dla dowolnych mj 2 M; w 2 W : h· (mj ; w) = [h°i; wi]

M

S
2 D¤=S

taka, _ze [h°i; wi]S µ Q·(mj); je¶sli dla w istnieje taka klasa abstrakcji ;
w przeciwnym wypadku h·(mj; w) jest nieokre¶slona:
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Reguły S1-S20 semantyki języka  są analogiczne do reguł S1-S20 semantyki języka 

LMODLMOD (DEFINICJA 4.3), z tym że w sformułowaniu reguł w miejsce funkcji II  występuje funkcja 
I·I·; 
 
 
S21 je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¢¤=D 6= ?; to

I·hw;ti(ni) = F
¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¢¤=D = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);

S21 je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¢¤=D 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¢¤=D = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);  
 
S22 je¶sli mi jest dowolnym termem pseudonimowym, a D¤ 6= ?; to

I·hw;ti(mi) = F
¡
Q·(mi)

¢
; je¶sli D¤ = ?; to mi nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);

S22 je¶sli mi jest dowolnym termem pseudonimowym, a D¤ 6= ?; to
I·hw;ti(mi) = F

¡
Q·(mi)

¢
; je¶sli D¤ = ?; to mi nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0);  
 
S23 je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w

przy warto¶sciowaniu g; to M· g w t j= (¸x:')(s) wtw

M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')(s);

S23 je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; to M· g w t j= (¸x:')(s) wtw

M· g(d
x) w t j= '; gdzie d = I· g

hw;ti(s);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')(s);  

 
S24 je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w

przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M· g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I· g

hw;ti(s) 2 I· g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s);

S24 je¶sli s jest termem, kt¶ory desygnuje w M· w czasie t;¶swiecie w
przy warto¶sciowaniu g; a (¸x:')i¸y:Ã jest wyabstrahowanym
zmody¯kowanym predykatem, to
M· g w t j= (¸x:')i¸y:Ã(s) wtw I· g

hw;ti(s) 2 I· g
hw;ti((¸x:')i¸y:Ã);

je¶sli s nie desygnuje w M· w czasie t; ¶swiecie w przy warto¶sciowaniu g; to
M· g w t 6j= (¸x:')i¸y:Ã(s);  

 
S25 je¶sli nk jest dowolnym termem nazwowym, a (¸x:')ink

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez nk; to
M· g w tj j= (¸x:')ink

(nk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j ]Ã 2 ¼1(h
·(nk; w));

taka _ze M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(nk);

S25 je¶sli nk jest dowolnym termem nazwowym, a (¸x:')ink

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez nk; to
M· g w tj j= (¸x:')ink

(nk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j ]Ã 2 ¼1(h
·(nk; w));

taka _ze M· g w tj j= (¸x:')i¸y:Ã(nk);  

 
S26: je¶sli mk jest dowolnym termem pseudonimowym, a (¸x:')imk

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez mk; to
M· g w tj j= (¸x:')imk

(mk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(mk; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) deskrypcji !y:[j]Ã
oraz M· g w tj j= (¸x:')i¸z:Q(z)(mk):

S26: je¶sli mk jest dowolnym termem pseudonimowym, a (¸x:')imk

jest wyabstrahowanym predykatem zmody¯kowanym przez mk; to
M· g w tj j= (¸x:')imk

(mk) wtw istnieje deskrypcja !y:[j]Ã 2 ¼1(h
·(mk; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) deskrypcji !y:[j]Ã
oraz M· g w tj j= (¸x:')i¸z:Q(z)(mk):  

 

L+
MOD PL+
MOD P
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V.2.2. Dowody twierdzeń dla języka  

Twierdzenie 5.1 
 jest podzbiorem . 

Dowód: Załóżmy, że  nie jest podzbiorem . Oznacza to, że istnieje klasa abstrakcji 

, która należy do , lecz nie należy do . To z kolei oznacza, że istnieje para 

, taka że  oraz , gdzie  jest dowolną 

klasą abstrakcji należącą do . Oznacza to, że . Ale na mocy definicji (

) , a zatem . Otrzymujemy sprzeczność. 

 

Twierdzenie 5.2 
 jest podzbiorem . 

Dowód: Załóżmy, że  nie jest podzbiorem . Oznacza to, że istnieje klasa 
abstrakcji , która należy do , lecz nie należy do . To z kolei oznacza, 

że istnieje para , taka że  oraz , gdzie  

jest dowolną klasą abstrakcji należącą do . Oznacza to, że  oraz 

. Ale , a więc . Otrzymujemy sprzeczność. 

 

Twierdzenie 5.3 
 oraz  są rozłączne.  

Dowód: Załóżmy, że  oraz  nie są rozłączne. Oznacza to, że istnieje klasa 

abstrakcji , która należy do  oraz należy do . To z kolei oznacza, że 

istnieje para , taka że  oraz . Skoro tak, to 

. Ale z definicji  ( ), co oznacza, że . 
Otrzymujemy sprzeczność. 
 
 
Dowód, że   jest funkcją, przebiega analogicznie jak w Twierdzeniu 4.3. 
 

V.2.3 Przykład modelu z termami nazwowymi i pseudonimowymi 

Rozważmy następujący model. Niech uniwersum modelu składa się ze starożytnego Greka oraz 
starożytnego Rzymianina, dźwięków [klaudiuš], [tezeuš] i [pindar]. Grek i Rzymianin posługują 
się wybranymi dźwiękami (elementami uniwersum) na wyróżnienie innych elementów 
uniwersum: Rzymianin w świecie w1w1  jest nazywany przez siebie i Greka [klaudiuš], a Grek jest  
nazywany [tezeuš]. Oprócz tego Grek jest nazywany [pindar] jako poeta. Jest tak, że Rzym z 
Grecją toczą wojnę, a nasi bohaterowie są generałami wrogich wojsk. Tezeusz walczy z 
Klaudiuszem jako generał, ale oprócz tego walczy z nim jako poeta Pindar, pisząc 

L+
MOD PL+
MOD P

D¤=RD¤=R ¢¤=R¢¤=R

D¤=RD¤=R ¢¤=R¢¤=R

[h°i;wi]R[h°i;wi]R D¤=RD¤=R ¢¤=R¢¤=R

h°j ; wih°j ; wi h°j ; wi 2 [h°i; wi]Rh°j ; wi 2 [h°i; wi]R h°j ; w i 62 [h°n ; w i]Rh°j ; w i 62 [h°n ; w i]R [h°n;wi]R[h°n;wi]R
¢¤=R¢¤=R h°j ; wi 62 ¢¤h°j ; wi 62 ¢¤

def. 5:3:S(d), S(c)def. 5:3:S(d), S(c) D¤ µ D µ ¢¤D¤ µ D µ ¢¤ h°j ; wi 2 ¢¤h°j ; wi 2 ¢¤

(¢¤nD)=R(¢¤nD)=R ¢¤=R¢¤=R

(¢¤nD)=R(¢¤nD)=R ¢¤=R¢¤=R

[h°i; wi]R[h°i; wi]R (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R ¢¤=R¢¤=R

h°j ; wih°j ; wi h°j ; wi 2 [h°i; wi]Rh°j ; wi 2 [h°i; wi]R h°j ; w i 62 [h°n ; w i]Rh°j ; w i 62 [h°n ; w i]R [h°n;wi]R[h°n;wi]R
¢¤=R¢¤=R h°j ; wi 2 ¢¤nDh°j ; wi 2 ¢¤nD

h°j ; wi 62 ¢¤h°j ; wi 62 ¢¤ ¢¤nD µ ¢¤¢¤nD µ ¢¤ h°j ; wi 2 ¢¤h°j ; wi 2 ¢¤

D¤=RD¤=R (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R

D¤=RD¤=R (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R

[h°i;wi]R[h°i;wi]R (¢¤nD)=R(¢¤nD)=R D¤=RD¤=R

h°j ; wih°j ; wi h°j; wi 2D¤h°j; wi 2D¤ h°j; wi 2¢¤nDh°j; wi 2¢¤nD

(¢¤nD) \D¤ 6= ?(¢¤nD) \D¤ 6= ? D¤ µ DD¤ µ D def. 5:3:S(c)def. 5:3:S(c) (¢¤nD) \D¤ = ?(¢¤nD) \D¤ = ?

h·h·
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propagandowe wiersze do rodaków i żołnierzy rzymskich. Niestety, Klaudiusz nie może 
odpowiedzieć tym samym – nie walczy z Pindarem na pióra, ponieważ jest pozbawiony talentu 
poetyckiego (czyli nie podejmuje walki jako poeta). Również Klaudiusz nie walczy z Pindarem 
jako poetą – nie pali rękopisów Pindara oraz nie wprowadza cenzury (ponieważ szlachetnie 
uważa, że sztuka jest nieśmiertelna). Zobrazujmy tę historyjkę w poniższym modelu. Dla 
uproszczenia przyjmiemy, że zbiór możliwych światów W = fw1gW = fw1g oraz w tabelce poniżej 
przedstawiamy tylko dwa czasy.  
 

 w 1w 1    

t1t1 
        

        
 

 

DM· = [
©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
DM· = [

©
Dhw;ti : w 2 W; t 2 T

ª
 

 
 
DM· = f ; ; ; ; gDM· = f ; ; ; ; g 
 
 

t2t2 

        

         

 

 

Niech do języka L+
MODPL+
MODP  należą takie stałe predykatywne:405 

P1P1 - poeta; 
GG - generał; 
HH  - Grek; 
RR - Rzymianin; 
P5 ; P6 ; : : :P5 ; P6 ; : : : 

N1N1-nazywany  [tezeuš],  

N2N2-nazywany  [klaudiuš], 

N3N3 -nazywany  [pindar], 
WW  - walczyć z 
N4; N5; : : :N4; N5; : : : 

      
 

Niech I·I· będzie funkcją interpretacyjną, która parom uporządkowanym składającym się z 
predykatu oraz pary czas-świat przypisuje podzbiory DM·DM· w następujący sposób:  
 

 
I·hw1 ;t1i
I·hw1 ;t1i

 I·hw1 ;t2i
I·hw1 ;t2i

 I·hw1;tji
I·hw1;tji

 

j 6= 1; 2j 6= 1; 2 
GG  

{ , } { , } 
?? 

P1P1 
{ } { } 

?? 

N 1N 1 

{ } { } 
?? 

N 2N 2 
{ } { } ?? 

N 3N 3 

{ } { } 
?? 

HH  
{ } { } 

?? 

                                                 
405  Dla uproszczenia notacji zamiast symboli predykatywnych P2; P3; P4P2; P3; P4 będziemy używali symboli G;H; RG; H; R , 
a zamiast symboli zmiennych x1; x2; x3x1; x2; x3 będziemy używali symboli x; y; zx; y; z. 
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RR  
{ } { } ?? 

N3 P1
N3 P1 

{ } { } 
?? 

WW  
< > 

< > 

< > 

< > 

?? 

W2
GW
2
G 

< > 
 

< > 

< > 

?? 

W2
N1

W2
N1 

< > < > 
?? 

W2
P1

W2
P1 

?? ?? ?? 

W 2
N3

W 2
N3 

?? ?? ?? 

P iP i 
i ¸ 5i ¸ 5 ?? ?? ?? 

NkNk 
k ¸ 4k ¸ 4  ?? ?? ?? 

 
 
Dla dowolnego predykatu QQ oraz dowolnego czasu tt I

·
hw1 ;ti

(QQ ) = I·hw1 ;ti
(Q)I·hw1 ;ti

(QQ ) = I·hw1 ;ti
(Q). Dla predykatów 

innych niż wymienione wyżej oraz par hw1; tihw1; ti, gdzie tt jest dowolnym czasem, funkcja I·I· 

przyjmuje wartość ??.  
 
 Przyjmijmy, że było tak, że Grek i Rzymianin nazywali się odpowiednio [tezeuš] i 
[klaudiuš] po prostu, bez względu na działalność. Formalnie to zostaje oddane przez należenie 
Greka i Rzymianina do ekstensji odpowiednio predykatów nazywany [tezeuš] i nazywany 
[klaudiuš] niezmodyfikowanych przez żadne modyfikatory. Natomiast w przypadku predykatu 
nazywany [pindar] tak nie jest – Tezeusz jest nazywany [pindar] jako poeta. 
Wyróżnijmy zbiór ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu, a 

'= (Ni(x)^Q(x))'= (Ni(x)^Q(x)) albo ' = (Ni Q(x) ^Q(x))' = (Ni Q(x) ^Q(x)), albo ' = (Ni Q(x) ^ PQ(x))' = (Ni Q(x) ^ PQ(x)), gdzie NiNi jest 

dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi predykatami 
(DEFINICJA 5.3.S(a)). W zbiorze ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 znajdą się następujące termy: 
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°1°1 !x:[1](G(x)^N1(x))!x:[1](G(x)^N1(x)) °11°11 !x:[2](G(x) ^ N1(x))!x:[2](G(x) ^ N1(x)) 
°2°2 !x:[1](G(x)^N2(x))!x:[1](G(x)^N2(x)) °12°12 !x:[2](G(x) ^ N2(x))!x:[2](G(x) ^ N2(x)) 
°3°3 !x:[1](G(x)^N3(x))!x:[1](G(x)^N3(x)) °13°13 !x:[2](G(x) ^ N3(x))!x:[2](G(x) ^ N3(x)) 
°4°4 !x:[1](H(x)^N1(x))!x:[1](H(x)^N1(x)) °14°14  !x:[2](H (x) ^ N1(x))!x:[2](H (x) ^ N1(x)) 
°5°5 !x:[1](R(x)^N2(x))!x:[1](R(x)^N2(x)) °15°15 !x:[2](R(x) ^ N2(x))!x:[2](R(x) ^ N2(x)) 
°6°6 !x:[1](H(x)^N3(x))!x:[1](H(x)^N3(x)) °16°16 !x:[2](H (x) ^ N3(x))!x:[2](H (x) ^ N3(x)) 
°7°7 !x:[1](P1(x)^N1(x))!x:[1](P1(x)^N1(x)) °17°17 !x:[2](P1(x) ^ N1(x))!x:[2](P1(x) ^ N1(x)) 
°8°8 !x:[1](P1(x)^N3(x))!x:[1](P1(x)^N3(x)) °18°18  !x:[2](P1(x) ^ N3(x))!x:[2](P1(x) ^ N3(x)) 
°9°9 !x:[1](P1(x)^N3 P1

(x))!x:[1](P1(x)^N3 P1
(x)) °19°19 !x:[2](P1(x) ^ N3 P1

(x))!x:[2](P1(x) ^ N3 P1
(x)) 

°10°10 !x:[1](P1 P1
(x)^N3 P1

(x))!x:[1](P1 P1
(x)^N3 P1

(x)) °20°20 !x:[2](P1 P1
(x) ^ N3 P1

(x))!x:[2](P1 P1
(x) ^ N3 P1

(x)) 

 
Powyższe deskrypcje mają następującą interpretację w modelu: 
 

 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 °6°6 °7°7 °8°8 °9°9 °10°10 
I·hw1 ;ti
I·hw1 ;ti

 
          

 °11°11 °12°12 °13°13 °14°14 °15°15 °16°16 °17°17 °18°18 °19°19 °20°20 

 
          

 

De¯nicja zbioru ¢De¯nicja zbioru ¢ : 
¢ µ ¡P

LMOD
£W:¢ µ ¡P

LMOD
£W: h°i; wi 2 ¢ wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) jest okre¶slona:h°i; wi 2 ¢ wtw dla dowolnego czasu t Ihw;ti(°i) jest okre¶slona: 

 
Zbiór ¢¢ wygląda następująco: 
 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°7;w1ih°7;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
h°17;w1ih°17;w1i 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
h°8;w1ih°8;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°13;w1ih°13;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i

h°19;w1ih°19;w1i 

h°3;w1ih°3;w1i 
h°6;w1ih°6;w1i 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°16;w1ih°16;w1i 
h°18;w1ih°18;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

 
Rozważmy, jakie pary uporządkowane ze zbioru ¢¢ należą do zbioru DD . Ten zbiór jest 
zdefiniowany następująco:  
 
De¯nicja zbioru DDe¯nicja zbioru D: 
D µ ¢: h°j ; wi 2 DD µ ¢: h°j ; wi 2 D wtw istnieje predykat Ni ¸y:Q(y)Ni ¸y:Q(y) oraz istnieje czas tt, takie że  

Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y))Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y)) oraz w °j°j występują predykaty QQ bądź NiNi, 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ dowolnym niewyróżnionym predykatem. 
 
 

I ·hw1 ;ti
I ·hw1 ;ti

NiNi



V.2 Konstruowanie termów nazwowych i pseudonimowych w języku z modyfikatorami 
 

286 
 

Zgodnie z założeniami, istnieje predykat, który spełnia warunki definicji i jest nim nazywany 

[pindar] jako poeta, N3 P1
N3 P1

.  należy do interpretacji predykatu N3 P1
N3 P1

 w hw1; t1ihw1; t1i i hw1; t2ihw1; t2i. 
Zatem zgodnie z definicją zbioru DD będą do niego należały takie pary uporządkowane, których 

deskrypcje denotują w hw1; tihw1; ti, gdzie tt jest dowolnym czasem, oraz w których składzie 
występuje predykat „P1P1” bądź predykat „N3N3”.  
 Rozważmy kilka przykładów takiego należenia. Weźmy deskrypcję °3°3, 

!x:[1](G(x)^N3(x))!x:[1](G(x)^N3(x)). Ta deskrypcja denotuje w hw1; tihw1; ti, gdzie tt jest dowolnym czasem, 
oraz w jej składzie występuje predykat „N3N3”. Zatem para h°3;w1ih°3;w1i będzie należała do zbioru DD.  

 Rozważmy deskrypcję °7°7, !x:[1](P1(x)^N1(x))!x:[1](P1(x)^N1(x)). Ta deskrypcja denotuje w hw1; tihw1; ti, 
gdzie tt jest dowolnym czasem, oraz w jej składzie występuje predykat „P1P1”. Zatem para h°7;w1ih°7;w1i 
będzie należała do zbioru DD.  

 Rozważmy deskrypcję °1°1, !x:[1](G(x)^N1(x))!x:[1](G(x)^N1(x)). Ta deskrypcja denotuje w hw1; tihw1; ti, 
gdzie tt jest dowolnym czasem, ale jest tak, że w tej deskrypcji tej nie występuje ani predykat  
„P1P1”, ani predykat „N3N3”. Ponieważ poza predykatem N 3 P1

N 3 P1 nie istnieje inny predykat Ni QNi Q, do 

którego ekstensji należy w hw1; tihw1; ti (gdzie tt jest dowolnym czasem), to para h°1;w1ih°1;w1i nie 
należy do zbioru DD.  
 Analogicznie do zbioru DD nie należą pary, w których występują deskrypcje °2; °4; °5°2; °4; °5 (w 
ich składzie nie występuje ani predykat „P1P1”, ani predykat „N3N3”). Oznaczmy wszystkie pary 
należące do zbioru DD kolorem żółtym: 
 
Zbiór ¢¢ : 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°7;w1ih°7;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
h°17;w1ih°17;w1i 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
h°8;w1ih°8;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°13;w1ih°13;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i

h°19;w1ih°19;w1i 

h°3;w1ih°3;w1i 
h°6;w1ih°6;w1i 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°16;w1ih°16;w1i 
h°18;w1ih°18;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

 
 
 
Teraz rozważmy, które pary należące do zbioru DD  należą również do zbioru D ¤D ¤, który jest 
podzbiorem DD . Ten zbiór jest zdefiniowany następująco:  
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De¯nicja zbioru D¤De¯nicja zbioru D¤: 
D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
Do zbioru D ¤D ¤ należą te pary ze zbioru DD , których deskrypcje mają postać 
!x:[i](N3 P1

(x)^P1(x))!x:[i](N3 P1
(x)^P1(x)) albo !x:[i](N3 P1

(x)^P1 P1
(x))!x:[i](N3 P1

(x)^P1 P1
(x)). Do ekstensji predykatu N 3 P1

N 3 P1
 należy 

tylko w hw1; t1ihw1; t1i, hw1; t2ihw1; t2i, a zatem takimi deskrypcjami są °9;°10;°19;°20°9;°10;°19;°20. 
Pary należące do zbioru D ¤D ¤ zostały zaznaczone kolorem żółtym i zielonym.  
 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°7;w1ih°7;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
h°17;w1ih°17;w1i 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
h°8;w1ih°8;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°13;w1ih°13;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i

h°19;w1ih°19;w1i 

h°3;w1ih°3;w1i 
h°6;w1ih°6;w1i 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°16;w1ih°16;w1i 
h°18;w1ih°18;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

 
Następnie konstruujemy zbiór ¢¤ = ¢n(DnD¤)¢¤ = ¢n(DnD¤) – usuwamy wszystkie pary zaznaczone jedynie 
żółtym kolorem: 
¢¤¢¤ 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
 
h°19;w1ih°19;w1i 
 
h°15;w1ih°15;w1i 

 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 
 

 
Następnie określamy zbiór ilorazowy ¢¤=R¢¤=R (deskrypcje denotują ten sam obiekt oraz w 
deskrypcjach występuje ten sam wyróżniony predykat NiNi bądź ten sam predykat Ni QNi Q): 

 
De¯nicja relacji RDe¯nicja relacji R : 
R µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w0iR µ ¢¤ 2: h°i; wiR h°j ; w0i wtw dla dowolnego czasu tt Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j)Ihw;ti(°i) = Ihw0;ti(°j) oraz w termach 

°i; °j°i; °j występuje albo ten sam predykat NkNk, albo ten sam predykat Nk ¸y:Q(y)Nk ¸y:Q(y). 

 
¢¤=R¢¤=R 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 
 

h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i 

 
h°19;w1ih°19;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

 
Następnie rozważmy funkcję FF , która klasom podziału przez relację RR  przypisuje ten obiekt, 
który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary należącej do klasy: 
 

h°9;w1ih°9;w1i

h°10;w1ih°10;w1i
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De¯nicja funkcji FDe¯nicja funkcji F: 
F : ¢¤=R ! DMF : ¢¤=R ! DM. Dla każdej klasy abstrakcji [h°i; wi]R 2 ¢¤=R[h°i; wi]R 2 ¢¤=R  F ([h°i; wi]R) = dF ([h°i; wi]R) = d,  

gdzie dla dowolnego t 2 Tt 2 T  d = Ihw;ti(°j)d = Ihw;ti(°j) dla dowolnego h°j ; w i 2 [h° i; w i]Rh°j ; w i 2 [h° i; w i]R . 

 

 
 
     FF 

[h°1 ; wi]R[h°1 ; wi]R  
 

[h°2 ; wi]R[h°2 ; wi]R  
 

[h°9 ; w1i]R[h°9 ; w1i]R  
 

 
Następnie zbiór ilorazowy porządkujemy relacją dobrego porządku, na przykład taką: 
 
 
 
h°1;w1ih°1;w1i 
h°4;w1ih°4;w1i 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 

 
 

·· 

 
 
h°2;w1ih°2;w1i 
h°5;w1ih°5;w1i 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i 

 
 

·· 

 
 
h°9;w1ih°9;w1i 
h°10;w1ih°10;w1i 
h°19;w1ih°19;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

 Do języka L
+
MOD PL+
MOD P  należą 

następujące termy nazwowe i 
pseudonimowe:  
N = fn1; n2; n3; : : : gN = fn1; n2; n3; : : : g, 
M= fm1;m2;m3; : : : gM= fm1;m2;m3; : : : g 
 

        
Funkcja Q·Q· przyporządkowuje termom nazwowym i pseudonimowym klasy podziału ze zbioru 
¢¤=R¢¤=R ze względu na ową relację dobrego porządku w następujący sposób: 
 

(¢¤=D)=Rz }| {(¢¤=D)=Rz }| {
 

D
¤=Rz }| {D
¤=Rz }| {

   
 
 

 

 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 

 
 

 

 
 

 

 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i 

 
 

 

 
 

 

 
h°19;w1ih°19;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 
 

Funkcja  elementowi n1n1 przyporządkowuje  elem. 
najmniejszy zbioru (¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R

2
(¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R

2 ; 
   - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elementowi   
   z  przyporządkowuje element następny zbioru 
     (¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R

2
(¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R

2 ;  jeśli w zbiorze 

      (¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R
2

(¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R
2  nie ma elementu nast., 

| {z }
n1; n3;n5;:::

| {z }
n2;n4;:::

| {z }
m1;m2;m3;:::

| {z }
n1; n3;n5;:::

| {z }
n2;n4;:::

| {z }
m1;m2;m3;:::

 to kolejnemu elementowi z NN  przyporządkowuje 

               element najmniejszy zbioru 
        
      - elementowi m1m1 przyporządkowuje element  
      najmniejszy zbioru D

¤=R; · \ D¤=R
2

D
¤=R; · \ D¤=R

2 ; 
             - każdemu kolejnemu (z uwagi na indeks) elem. z MM    

        Q
·Q·

                      przyporządkowuje element następny zbioru
D
¤=R; · \ D¤=R

2
D
¤=R; · \ D¤=R

2 ; jeśli w zbiorze D
¤=R; · \ D¤=R

2
D
¤=R; · \ D¤=R

2  nie ma elementu nastepnego, to kolejnemu 

elementowi z MM przyporządkowuje element najmniejszy zbioru D
¤=R; · \ D¤=R

2
D
¤=R; · \ D¤=R

2 . 

¢ ¤=R¢ ¤=R

h°1;w1ih°1;w1i

h°4;w1ih°4;w1i
·· h°2;w1ih°2;w1i

h°5;w1ih°5;w1i
·· h°9;w1ih°9;w1i

h°10;w1ih°10;w1i

Q·Q·

NN

(¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R
2

(¢¤=D)=R; · \ (¢¤nD)=R
2
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De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¢¤=D 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¢¤=D = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)

De¯nicja interpretacji term¶ow nazwowych w modelu

je¶sli ni jest dowolnym termem nazwowym, a ¢¤=D 6= ?; to
I·hw;ti(ni) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli ¢¤=D = ?; to ni nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)  
 
 
De¯nicja interpretacji term¶ow pseudonimowych w modelu

je¶sli mi jest dowolnym termem pseudonimowym, a D¤ 6= ?; to
I·hw;ti(mi) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli D¤ = ?; to mi nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)

De¯nicja interpretacji term¶ow pseudonimowych w modelu

je¶sli mi jest dowolnym termem pseudonimowym, a D¤ 6= ?; to
I·hw;ti(mi) = F

¡
Q·(ni)

¢
; je¶sli D¤ = ?; to mi nie desygnuje w M·

(w dowolnym czasie t0 i dowolnym ¶swiecie w0)  
 

 n1n1 n2n2 m1m1 

I·hw1;ti
I·hw1;ti

 
   

 
 
Następnie określamy zbiór ilorazowy ¢¤=S¢¤=S (deskrypcje denotują ten sam obiekt w tym samym 
świecie oraz w ich składzie występuje ten sam predykat NiNi albo Nj QNj Q): 

 
De¯nicja relacji SDe¯nicja relacji S: 
S µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; w0iS µ ¢2: h°i; wi S h°j ; w0iwtw h°i; wi; h°j ; w0i należą do tej samej klasy abstrakcji 
 [h°i; wi]R[h°i; wi]R oraz w = w 0w = w 0. 
 
Ponieważ rozważamy tylko jeden świat w1w1, ¢¤=S = ¢¤=R¢¤=S = ¢¤=R.  
 
Funkcja h·h· dowolnym parom (n;w)(n;w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru (¢ ¤ nD )=S(¢ ¤ nD )=S  (oznaczone 
białym kolorem), a parom (m;w)(m;w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru D ¤=SD ¤=S  (oznaczone 
zielonym i żółtym kolorem): 
    
Funkcja h·h·  Wartość h·h·  

(n1 ; w1)(n1 ; w1) !! !! 

 

 
h°11;w1ih°11;w1i 
h°14;w1ih°14;w1i 

czyli 

[h°1 ; w1i]S[h°1 ; w1i]S  
(n3 ; w1)(n3 ; w1) 

(n2 ; w1)(n2 ; w1) !! !! 

 

 
h°12;w1ih°12;w1i 
h°15;w1ih°15;w1i 

czyli 

[h°2 ; w1i]S[h°2 ; w1i]S  
(n4 ; w1)(n4 ; w1) 

(m1 ; w1)(m1 ; w1) !! !! 

 

 
h°19;w1ih°19;w1i 
h°20;w1ih°20;w1i 

czyli 

[h°9 ; w1i]S[h°9 ; w1i]S  
(m2 ; w1)(m2 ; w1) 

 
Rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania: 

h°1;w1ih°1;w1i

h°4;w1ih°4;w1i

h°2;w1ih°2;w1i

h°5;w1ih°5;w1i

h°9;w1ih°9;w1i

h°10;w1ih°10;w1i



V.2 Konstruowanie termów nazwowych i pseudonimowych w języku z modyfikatorami 
 

290 
 

 
(1) Klaudiusz walczy z Tezeuszem 
(2) Klaudiusz walczy z Pindarem 
(3) Klaudiusz walczy z Tezeuszem (jako Tezeuszem) 
(4) Klaudiusz walczy z Pindarem (jako Pindarem) 
 
Kwadratowy nawias (który nie jest symbolem alfabetu) stosujemy w tym zapisie dla ułatwienia 
odczytania formuł. 
 

(1)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1)

¤´
(n2)(1)

³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1)

¤´
(n2) 

(2)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1)

¤´
(n2)(2)

³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1)

¤´
(n2) 

(3)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1)
¤´

(n2)(3)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1)
¤´

(n2) 

(4)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1)
¤´

(n2)(4)
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1)
¤´

(n2)  

 
Rozważmy spełnianie zdań 1-4 w czasie t1t1, w świecie w 1w 1. 
 
 

(1) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1)

¤´
(n2) wtw (def. 5.3.S23)(1) M· g w1 t1 j=

³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1)

¤´
(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2) wtw (def. 5.3.S23)M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢
(n1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d
x)(

e
y) w1 t1 j= W (x; y); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2); a e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 5.3.S1)M· g(d

x)(
e
y) w1 t1 j= W (x; y); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2); a e = I·hw1;t1i
(n1) wtw (def. 5.3.S1) 

hd; ei 2 I·hw1 ;t1i
(W ); gdzie d = I·hw1 ;t1 i

(n2); a e = I·hw1 ;t1 i
(n1):hd; ei 2 I·hw1 ;t1i

(W ); gdzie d = I·hw1 ;t1 i
(n2); a e = I·hw1 ;t1 i

(n1): 
 

Jest tak, że I·hw1 ;t1 i
(n2) = dI·hw1 ;t1 i
(n2) = d  = , I·hw1 ;t1 i

(n1) = eI·hw1 ;t1 i
(n1) = e = . Jest tak, że < , > 

2 I·hw1 ;t1i
(W )2 I·hw1 ;t1i
(W ), zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
 
 

(2) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1)

¤´
(n2) wtw (def. 5.3.S23)(2) M· g w1 t1 j=

³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1)

¤´
(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2) wtw (def. 5.3.S23)M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢
(m1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d
x)(

e
y) w1 t1 j= W (x; y); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2); a e = I·hw1;t1i
(m1) wtw (def. 5.3.S1)M· g(d

x)(
e
y) w1 t1 j= W (x; y); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2); a e = I·hw1;t1i
(m1) wtw (def. 5.3.S1) 
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hd; ei 2 I·hw1 ;t1 i

(W ); gdzie d = I·hw1 ;t1i
(n2); a e = I·hw1 ;t1 i

(m1):hd; ei 2 I·hw1 ;t1 i
(W ); gdzie d = I·hw1 ;t1i

(n2); a e = I·hw1 ;t1 i
(m1): 

 

Jest tak, że I·hw1 ;t1i
(n2) = dI·hw1 ;t1i
(n2) = d  = , I·hw1 ;t1 i

(m 1) = eI·hw1 ;t1 i
(m 1) = e = . Jest tak, że < , > 

2 I·hw1 ;t1i
(W )2 I·hw1 ;t1i
(W ), zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 

 
 
 

(3) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1)
¤´

(n2) wtw (def. 5.3.S23)(3) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1)
¤´

(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S25)M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢2

n1

(n1); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S25) 

 

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W(x; y)

¢2

¸z:Ã
(n1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W(x; y)

¢2

¸z:Ã
(n1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)  

 

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W 2

¸z:Ã(x; y)
¢
(n1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W 2

¸z:Ã(x; y)
¢
(n1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)  

 

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M

· g(d
x)(

e
y) w1 t1 j= W 2

¸z:Ã(x; y);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2); a e = I·hw1;t1i

(n1) wtw (def. 5.3.S12)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze M

· g(d
x)(

e
y) w1 t1 j= W 2

¸z:Ã(x; y);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2); a e = I·hw1;t1i

(n1) wtw (def. 5.3.S12)  

 

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
W 2

¸z:Ã

´
;

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2); a e = I·hw1;t1i

(n1):

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)); taka _ze hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
W 2

¸z:Ã

´
;

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2); a e = I·hw1;t1i

(n1):  

 
 
 

Jest tak, że I·hw1 ;t1i
(n2) = d =I·hw1 ;t1i
(n2) = d = , I·hw1 ;t1i

(n1) = e =I·hw1 ;t1i
(n1) = e = . Niech deskrypcją 

!z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1))!z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w1)) będzie !x:[1](G(x)^N1(x))!x:[1](G(x)^N1(x)), czyli °1°1. Jest tak, że  

< , > 2 I·hw1 ;t1i
(W 2

G)2 I·hw1 ;t1i
(W 2

G), < , > 2 I·hw1 ;t1i
(W 2

N1
)2 I·hw1 ;t1i

(W 2
N1

), a zatem jest tak, że   

< , > 2 I·hw1 ;t1i
(W 2

¸x:(G(x)^N1 (x)))2 I·hw1 ;t1i
(W 2

¸x:(G(x)^N1 (x))), a zatem FORMUŁA JEST SPEŁNIONA. 
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(4) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1)
¤´

(n2) wtw (def. 5.3.S23)(4) M· g w1 t1 j=
³
¸x:

£¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1)
¤´

(n2) wtw (def. 5.3.S23) 

 

M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S26)M· g(d

x) w1 t1 j=
¡
¸y:W (x; y)

¢2

m1

(m1); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (def. 5.3.S26) 

 
istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h

·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W (x; y)

¢2

¸z:Q(z)
(m1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W (x; y)

¢2

¸z:Q(z)
(m1);

gdzie d = I·hw1;t1i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)  

 
istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W2

¸z:Q(z)(x; y)
¢
(m1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2)

wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M· g(d
x) w1 t1 j=

¡
¸y:W2

¸z:Q(z)(x; y)
¢
(m1); gdzie d = I·hw1;t1i

(n2)

wtw (def. 5.3.S23)  
 
istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h

·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M
· g(d

x)(
e
y) w1 t1 j= W 2

¸z:Q(z)(x; y); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2);

a e = I·hw1;t1i
(m1) wtw (def. 5.3.S12)

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz M
· g(d

x)(
e
y) w1 t1 j= W 2

¸z:Q(z)(x; y); gdzie d = I·hw1;t1i
(n2);

a e = I·hw1;t1i
(m1) wtw (def. 5.3.S12)  

 
istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h

·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
W 2

¸z:Q(z)

´
; gdzie d = I·hw1;t1i

(n2);

a e = I·hw1;t1i
(m1):

istnieje deskrypcja !z:[1]Ã 2 ¼1(h
·(m1; w1)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w Ã oraz hd; ei 2 I·hw1;t1i

³
W 2

¸z:Q(z)

´
; gdzie d = I·hw1;t1i

(n2);

a e = I·hw1;t1i
(m1):  

 

Jest tak, że I·hw1 ;t1 i
(n2) = dI·hw1 ;t1 i
(n2) = d  = , I·hw1 ;t1 i

(n1) = eI·hw1 ;t1 i
(n1) = e = . Predykatem Ni ¸x:ÃNi ¸x:Ã dowolnej 

deskrypcji !z:[1]' 2 ¼1(h
·(m1; w1))!z:[1]' 2 ¼1(h
·(m1; w1)), jest predykat N3 P1

N3 P1
. Jest tak, że < > 

62 I·hw1;t1i

³
W 2

P1

´
62 I·hw1;t1i

³
W 2

P1

´
, a zatem FORMUŁA NIE JEST SPEŁNIONA. 

 
 Pokażmy teraz na przykładzie dwóch modeli, w jaki sposób przy pomocy 
prezentowanego formalizmu można rozwiązać Łamigłówkę z Supermanem dla pseudonimów. 
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V.3 ROZWIĄZANIE ŁAMIGŁÓWKI Z SUPERMANEM: PSEUDONIMY 

V.3.1 Typ 1: model z rozmową przez telefon 

Zachowujemy założenia historyjki z Supermanem i Clarkiem Kentem: było tak, że bohater miał 
tylko jedno prawdziwe imię Clark Kent oraz tylko jeden pseudonim Superman. Dodamy jeszcze 
jedno założenie, że Lois nie miała pseudonimów (założenie to jest bez znaczenia dla Łamigłówki 
i potrzebne jest jedynie dla uproszczenia modelu). Mając te założenia na uwadze, rozważmy 
następujący model M

·M·, w którym W = fwgW = fwg. Dla uproszczenia w tabelce poniżej przedstawiamy 
trzy czasy:  

 Niech DM· =DM· ={�, �, 	, 	, 	}. 

 
Niech funkcja DD przyjmuje następujące 

wartości: 
                                            

 

 ww 

t1t1 
 
    � ,� 	 		 
             

t2t2 
 

� �	 		 

t3t3 
 

� ,� 	 		 

  

 
 
Niech do języka L+

MODPL+
MODP  należą następujące stałe 

predykatywne: 
 
UU - ubrany; 
RR  - reporter; 
SS  - superbohater; 
TT  - rozmawia przez telefon z; 
MM  - mówi; 
LL  - patrzy na; 
N1N1 - nazywany 	 [klarkk ent] 

N2N2 - nazywany 	 [supermen]  

N3N3 - nazywany 	 [luis] 
P6 ; P7 ; : : :P6 ; P7 ; : : : 
N 4 ; N5 ; : : :N 4 ; N5 ; : : : 

 
 

 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 I·hw;t2i
I·hw;t2i

 I·hw;t3i
I·hw;t3i

 
I ·hw ;tj i
I ·hw ;tj i

 

j 6= 1; 2; 3j 6= 1; 2; 3 

UU  {��} {��} {��} ?? 

RR  {��} {��} {��} ?? 

SS  {�} {�} {�} ?? 

TT  
<��> 
<��> ?? 

<��> 
<��> ?? 

LL  
<��> 
<��> ?? <��> ?? 

MM  {��} ?? {��} ?? 
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N1N1 {�} {�} {�} ?? 

N2N2 ?? {�} {�} ?? 

N3N3 {�} {�} {�} ?? 
P iP i 
i ¸ 6i ¸ 6 

?? ?? ?? ?? 

N kN k 
k ¸ 4k ¸ 4 

?? ?? ?? ?? 

 
 
 

 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 I·hw;t2i
I·hw;t2i

 I·hw;t3i
I·hw;t3i

 
I ·hw ;tj i
I ·hw ;tj i

 

j 6= 1; 2; 3j 6= 1; 2; 3 

USUS  ?? {�} ?? ?? 

URUR  {��} {�} {��} ?? 

MSMS  ?? ?? {�} ?? 
N 2 SN 2 S  ?? {�} {�} ?? 
T2
N1
T2
N1 <��> ?? ?? ?? 

T2
ST
2
S ?? ?? <��> ?? 

L2
SL
2
S ?? ?? ?? ?? 

L2
RL
2
R  <��> 

,<��> ?? <��> ?? 

L2
N1

L2
N1 <��> ?? <��> ?? 

 
  
 Dla predykatów wymienionych wyżej oraz par hw; tiihw; tii, gdzie i 6= 1;2;3i 6= 1;2;3, funkcja I·I· 

przyjmuje wartość ??. Dla dowolnego predykatu QQ oraz dowolnego czasu tt 

I·
hw;ti

(QQ ) = I·
hw;ti

(Q)I·
hw;ti

(QQ ) = I·
hw;ti

(Q). Dla predykatów innych niż wymienione wyżej oraz par hw; tihw; ti, gdzie tt jest 

dowolnym czasem, funkcja I·I· przyjmuje wartość ??.  
 
 
Wyróżnijmy zbiór ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 termów typu !x:[i ]'!x:[i ]' , z których każdy desygnuje w modelu, a 

' = (N i(x) ^ Q(x))' = (N i(x) ^ Q(x)) albo ' = (Ni Q(x) ^Q(x))' = (Ni Q(x) ^Q(x)), albo ' = (Ni Q(x) ^ PQ(x))' = (Ni Q(x) ^ PQ(x)), gdzie NiNi jest 

dowolnym wyróżnionym predykatem, a P; QP; Q  są dowolnymi niewyróżnionymi predykatami 
(DEFINICJA 5.3.S(a)). W zbiorze ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 znajdą się następujące termy: 
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°1°1 !x:[1 ](U (x ) ^ N 1 (x))!x:[1 ](U (x ) ^ N 1 (x)) °11°11 !x:[2 ](R (x ) ^ N 1(x))!x:[2 ](R (x ) ^ N 1(x)) °21°21 !x:[3 ](R (x ) ^ N 3(x))!x:[3 ](R (x ) ^ N 3(x)) 
°2°2 !x:[1 ](U (x ) ^ N 3 (x))!x:[1 ](U (x ) ^ N 3 (x)) °12°12 !x:[2 ](R (x ) ^ N 2(x))!x:[2 ](R (x ) ^ N 2(x)) °22°22 !x:[3 ](M (x ) ^ N 1 (x))!x:[3 ](M (x ) ^ N 1 (x)) 
°3°3 !x:[1 ](R (x ) ^ N 1(x))!x:[1 ](R (x ) ^ N 1(x)) °13°13 !x:[2 ](R (x ) ^ N 3(x))!x:[2 ](R (x ) ^ N 3(x)) °23°23 !x:[3 ](M (x ) ^ N 2 (x))!x:[3 ](M (x ) ^ N 2 (x)) 
°4°4 !x:[1 ](R (x ) ^ N 3(x))!x:[1 ](R (x ) ^ N 3(x)) °14°14  !x:[2 ](S (x) ^ N 1(x))!x:[2 ](S (x) ^ N 1(x)) °24°24  !x:[3 ](M (x ) ^ N 3 (x))!x:[3 ](M (x ) ^ N 3 (x)) 
°5°5 !x:[1 ](M (x ) ^ N 1 (x))!x:[1 ](M (x ) ^ N 1 (x)) °15°15 !x:[2 ](S (x) ^ N 2(x))!x:[2 ](S (x) ^ N 2(x)) °25°25 !x:[3 ](S (x) ^ N 1(x))!x:[3 ](S (x) ^ N 1(x)) 
°6°6 !x:[1 ](M (x ) ^ N 3 (x))!x:[1 ](M (x ) ^ N 3 (x)) °16°16 !x:[2 ](S (x ) ^ N 2 S (x))!x:[2 ](S (x ) ^ N 2 S (x)) °26°26 !x:[3 ](S (x) ^ N 2(x))!x:[3 ](S (x) ^ N 2(x)) 
°7°7 !x:[1 ](S (x) ^ N 1(x))!x:[1 ](S (x) ^ N 1(x)) °17°17  !x:[2 ](US (x) ^ N 2 S (x))!x:[2 ](US (x) ^ N 2 S (x)) °27°27  !x:[3 ](S (x ) ^ N 2 S (x))!x:[3 ](S (x ) ^ N 2 S (x)) 
°8°8 !x:[2 ](U (x ) ^ N 1 (x))!x:[2 ](U (x ) ^ N 1 (x)) °18°18 !x:[3 ](U (x ) ^ N 1 (x))!x:[3 ](U (x ) ^ N 1 (x)) °28°28 !x:[3 ](M S (x) ^ N 2 S (x))!x:[3 ](M S (x) ^ N 2 S (x)) 
°9°9 !x:[2 ](U (x ) ^ N 2 (x))!x:[2 ](U (x ) ^ N 2 (x)) °19°19 !x:[3 ](U (x ) ^ N 3 (x))!x:[3 ](U (x ) ^ N 3 (x))   
°10°10 !x:[2 ](U (x ) ^ N 3 (x))!x:[2 ](U (x ) ^ N 3 (x)) °20°20 !x:[3 ](R (x ) ^ N 1(x))!x:[3 ](R (x ) ^ N 1(x))   
 
Powyższe termy mają następującą interpretację w modelu: 
 

 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 °6°6 °7°7 °8°8 °9°9 °10°10 °11°11 °12°12 °13°13 °14°14  

 � � � � � � � � � � � � � � 

 °15°15 °16°16 °17°17  °18°18 °19°19 °20°20 °21°21 °22°22 °23°23 °24°24  °25°25 °26°26 °27°27  °28°28 

 � � � � � � � � � � � � � � 

 
Zbiór ¢¢  wygląda następująco: 

h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
h°26;wih°26;wi 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 

 
Rozważmy, jakie pary uporządkowane ze zbioru ¢¢ należą do zbioru DD. Ten zbiór jest 
zdefiniowany następująco:  
 

: 
 wtw istnieje predykat  oraz istnieje czas , takie że  

 oraz w  występują predykaty QQ bądź , 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ dowolnym niewyróżnionym predykatem. 
 
Oznaczmy wszystkie pary należące do zbioru DD  kolorem żółtym: 
 
h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
h°26;wih°26;wi 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 

I·hw;tiI·hw;ti

I·hw;tiI·hw;ti

De¯nicja zbioru DDe¯nicja zbioru D

D µ ¢: h°j ; wi 2 DD µ ¢: h°j ; wi 2 D Ni ¸y:Q(y)Ni ¸y:Q(y) tt

Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y))Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y)) °j°j NiNi

NiNi
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Teraz rozważmy, które pary należące do zbioru DD  należą również do zbioru D ¤D ¤, który jest 
podzbiorem DD . Ten zbiór jest zdefiniowany następująco:  
 

: 
D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
h°26;wih°26;wi 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 

 
Następnie konstruujemy zbiór ¢¤ = ¢n(DnD¤)¢¤ = ¢n(DnD¤) – usuwamy wszystkie pary zaznaczone jedynie 
żółtym kolorem: 
 
h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
 
h°13;wih°13;wi 
 

 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
 
h°24;wih°24;wi 
 
 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 

 
 
Następnie określamy zbiór ilorazowy ¢¤=R¢¤=R (deskrypcje denotują ten sam obiekt oraz w 
deskrypcjach występuje ten sam wyróżniony predykat NiNi bądź ten sam predykat Ni ¸x:'Ni ¸x:'): 
 
Zbiór ¢ ¤=R¢ ¤=R : 
h°1;wih°1;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°7;wih°7;wi

h°8;wih°8;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°20;wih°20;wi

h°22;wih°22;wi 

h°2;wih°2;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°21;wih°21;wi

h°24;wih°24;wi 

 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
 
 
 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 
 
 

         
 
Następnie rozważmy funkcję FF, która klasom podziału przez relację RR przypisuje ten obiekt, 
który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary należącej do klasy: 
 

De¯nicja zbioru D¤De¯nicja zbioru D¤



V.3 Rozwiązanie Łamigłówki z Supermanem: pseudonimy 
 

297 
 

 

 
FF  

[h°1; wi]R[h°1; wi]R ,� 
[h°2; wi]R[h°2; wi]R ,���� 

 [h°16; wi]R[h°16; wi]R ,� 
 
 
Następnie zbiór ilorazowy  porządkujemy relacją dobrego porządku, na przykład taką: 
 
 
h°1;wih°1;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°7;wih°7;wi

h°8;wih°8;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°20;wih°20;wi

h°22;wih°22;wi 

 
 
··  

h°2;wih°2;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°21;wih°21;wi

h°24;wih°24;wi 

 
 

·· 

 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 
 

 Do języka L
+
MOD PL+
MOD P  należą następujące 

termy nazwowe i pseudonimowe:  
N = fn 1 ; n 2 ; : : : gN = fn 1 ; n 2 ; : : : g, M= fm1;m2; : : :gM= fm1;m2; : : :g 

 

      

Funkcja Q·Q· przyporządkowuje termom nazwowym 

             i pseudonimowym klasy podziału ze zbioru  
      ze względu na ową relację dobrego porządku. 
 Clark Kent   Lois     Superman    
       
 
 
 
 n1n1 n2n2 mimi 

I·hw;tiI·hw;ti � ,���� � 

 
 
Następnie określmy zbiór ilorazowy ¢¤=S¢¤=S (deskrypcje denotują ten sam obiekt w tym samym 
świecie oraz w ich składzie występuje ten sam predykat NiNi bądź ten sam predykat Ni QNi Q). 
Ponieważ rozważamy tylko jeden świat ww, ¢

¤=S = ¢¤=R¢¤=S = ¢¤=R.  
 
 
 
Funkcja h·h· dowolnym parom (n i ; w )(n i ; w ) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru (¢ ¤ nD )=S(¢ ¤ nD )=S  (oznaczone 
białym kolorem), a parom (mj ; w)(mj ; w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru D ¤=SD ¤=S  (oznaczone 

zielonym i żółtym kolorem): 
 
 
 

¢ ¤=R¢ ¤=R

| {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2; n4;:::

| {z }
m1;m2;:::

| {z }
n1; n3;:::

| {z }
n2; n4;:::

| {z }
m1;m2;:::

Q·Q·
¢¤=R¢¤=R
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Funkcja h·h·  Wartość h·h·  

(n1; w)(n1; w) 

 
!! 

h°1;wih°1;wi  h°11;wih°11;wi 
h°3;wih°3;wi  h°18;wih°18;wi 
h°5;wih°5;wi  h°20;wih°20;wi 
h°7;wih°7;wi  h°22;wih°22;wi 
h°8;wih°8;wi 

 

czyli [h°1; wi]S[h°1; wi]S 

(n2; w)(n2; w) !! 

h°2;wih°2;wi  h°4;wih°4;wi 
h°6;wih°6;wi  h°10;wih°10;wi 
h°13;wih°13;wi  h°19;wih°19;wi 
h°21;wih°21;wi h°24;wih°24;wi 
 

czyli [h°2; wi]S[h°2; wi]S 

(m 1 ; w )(m 1 ; w ) 

 
!! 

h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°27;wih°27;wi 
h°28;wih°28;wi 

czyli [h°16; wi]S[h°16; wi]S 

 
 
 
Rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania: 
 
(1) Lois rozmawia przez telefon z Supermanem (jako Supermanem), lecz patrzy na Clarka Kenta 
(jako Clarka Kenta) 
(2) Lois rozmawia przez telefon z Clarkiem Kentem (jako Clarkiem Kentem), lecz patrzy na 
Supermana (jako Supermana). 
 
(1) ¸y:

¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2)(1) ¸y:

¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2) 

(2) ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2)(2) ¸y:

¡
(¸x:T (y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) 

 
Rozważmy spełnianie zdań 1-2 w czasie t3t3 (formalnym odpowiedniku czasu, w którym Lois 
rozmawiała z bohaterem historyjki) oraz w świecie ww. 
 

(1) M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2)

wtw (def. 5.3.S3)
(1) M· g w t3 j= ¸y:

¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) ^ ¸y:

¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2)

wtw (def. 5.3.S3)  
 

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) oraz

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) oraz

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:L(y; x))2

n1
(n1)

¢
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

 

M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2m1
(m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2n1
(n1); gdzie e = I·hw;t3i

(n2) wtw (def. 5.3.S26, S25)

M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2m1
(m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2n1
(n1); gdzie e = I·hw;t3i

(n2) wtw (def. 5.3.S26, S25)
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istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2
¸z:Q(z) (m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2

¸z:Ã (n1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2
¸z:Q(z) (m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2

¸z:Ã (n1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T 2
¸z:Q(z)(y; x))(m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze M

· g(e
y) w t3 j=

¡
¸x:L2

¸z:Ã(y; x)
¢
(n1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T 2
¸z:Q(z)(y; x))(m1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) taka, _ze M

· g(e
y) w t3 j=

¡
¸x:L2

¸z:Ã(y; x)
¢
(n1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y)(
d1
x ) w t3 j= T 2

¸z:Ã(y; x); gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(m1)

oraz istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y)(

e1
x ) w t3 j= L2

¸z:Ã(y; x);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2); e1 = I·hw;t3i

(n1) wtw (def. 5.3.S12)

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(d

y)(
d1
x ) w t3 j= T 2

¸z:Ã(y; x); gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(m1)

oraz istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y)(

e1
x ) w t3 j= L2

¸z:Ã(y; x);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2); e1 = I·hw;t3i

(n1) wtw (def. 5.3.S12)  

 
istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h

·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz hd; d1i 2 I·hw;t3i

³
T 2
¸z:Q(z)

´
; gdzie d = I·hw;t3i

(n2); d1 = I·hw;t3i
(m1)

oraz istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze he; e1i 2 I·hw;t3i

³
L2

¸z:Ã

´
;

gdzie e = I·hw;t3i
(n2); e1 = I·hw;t3i

(n1):

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z)

wyst»epuj»acego w ' oraz hd; d1i 2 I·hw;t3i

³
T 2
¸z:Q(z)

´
; gdzie d = I·hw;t3i

(n2); d1 = I·hw;t3i
(m1)

oraz istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze he; e1i 2 I·hw;t3i

³
L2

¸z:Ã

´
;

gdzie e = I·hw;t3i
(n2); e1 = I·hw;t3i

(n1):  

 
 

Jest tak, że I·hw;t3i
(n2)I·hw;t3i
(n2) = d = e =�, I·hw;t3i

(m1)I·hw;t3i
(m1) = d1d1 =�, I·hw;t3i

(n1)I·hw;t3i
(n1) =e1e1=�. Niech 

!x:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w))!x:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) będzie !x:[3](R(x) ^ N1(x))!x:[3](R(x) ^ N1(x)), °20°20. Jest tak, że <�,�> 2 I·hw;t3i

³
L2

R

´
2 I·hw;t3i

³
L2

R

´
,  

<�,�> 2 I·hw;t3i

³
L2

N1

´
2 I·hw;t3i

³
L2

N1

´
, a zatem z uwagi na domknięcie na koniunkcję <�,�> 

2 I·hw;t3i

³
L2

¸x:(R(x)^N1(x))

´
2 I·hw;t3i

³
L2

¸x:(R(x)^N1(x))

´
. Modyfikatorem predykatu Ni ¸x:Q(x)Ni ¸x:Q(x) dowolnej deskrypcji 

!x:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w))!x:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)) jest modyfikator ¸x:S(x)¸x:S(x). Jest tak, że <�,�> 2 I·hw;t3i

³
T 2
S

´
2 I·hw;t3i

³
T 2
S

´
. Zatem 

formuła JEST SPEŁNIONA. 
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(2) M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T(y;x))2n1

(n1)
¢
(n2)^¸y:

¡
(¸x:L(y;x))2m1

(m1)
¢
(n2) wtw (def. 5.3.S3)(2) M· g w t3 j= ¸y:

¡
(¸x:T(y;x))2n1

(n1)
¢
(n2)^¸y:

¡
(¸x:L(y;x))2m1

(m1)
¢
(n2) wtw (def. 5.3.S3)

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2n1

(n1)
¢
(n2) oraz

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:L(y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:T (y; x))2n1

(n1)
¢
(n2) oraz

M· g w t3 j= ¸y:
¡
(¸x:L(y; x))2

m1
(m1)

¢
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

 

M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2n1
(n1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2m1
(m1); gdzie e = I·hw;t3i

(n2) wtw (def. 5.3.S25, S26)

M
· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2n1
(n1); gdzie d = I·hw;t3i

(n2) oraz

M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2m1
(m1); gdzie e = I·hw;t3i

(n2) wtw (def. 5.3.S25, S26)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2
¸z:Ã (n1);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2
¸z:Q(z) (m1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M· g(d

y) w t3 j= (¸x:T (y; x))2
¸z:Ã (n1);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M· g(e

y) w t3 j= (¸x:L(y; x))2
¸z:Q(z) (m1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y) w t3 j=

¡
¸x:T 2

¸z:Ã(y; x)
¢
(n1);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L2
¸z:Q(z)(y; x))(m1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y) w t3 j=

¡
¸x:T 2

¸z:Ã(y; x)
¢
(n1);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(e

y) w t3 j= (¸x:L2
¸z:Q(z)(y; x))(m1);

gdzie e = I·hw;t3i
(n2) wtw (def. 5.3.S23)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y)(

d1
x ) w t3 j= T 2

¸z:Ã(y; x);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(m1) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(e

y)(
e1
x ) w t3 j= L2

¸z:Q(z)(y; x); gdzie e = I·hw;t3i
(n2);

e1 = I·hw;t3i
(m1) wtw (def. 5.3.S12)

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y)(

d1
x ) w t3 j= T 2

¸z:Ã(y; x);

gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(m1) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz M
· g(e

y)(
e1
x ) w t3 j= L2

¸z:Q(z)(y; x); gdzie e = I·hw;t3i
(n2);

e1 = I·hw;t3i
(m1) wtw (def. 5.3.S12)  

 

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze hd; d1i 2 I·hw;t3i

³
T 2
¸z:Ã

´
;

gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(n1) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz he; e1i 2 I·hw;t3i

³
L2

¸z:Q(z)

´
; gdzie e = I·hw;t3i

(n2);

e1 = I·hw;t3i
(m1):

istnieje deskrypcja !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze hd; d1i 2 I·hw;t3i

³
T 2
¸z:Ã

´
;

gdzie d = I·hw;t3i
(n2); d1 = I·hw;t3i

(n1) oraz

istnieje deskrypcja !z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w ' oraz he; e1i 2 I·hw;t3i

³
L2

¸z:Q(z)

´
; gdzie e = I·hw;t3i

(n2);

e1 = I·hw;t3i
(m1):  

 

Jest tak, że I·hw;t3i
(n2)I·hw;t3i
(n2) = d = e = �, I·hw;t3i

(m1)I·hw;t3i
(m1) = e1e1 =�, I·hw;t3i

(n1)I·hw;t3i
(n1) = d 1d 1 =�. W każdej 

deskrypcji należącej do zbioru, który jest wartością funkcji ¼1(h
·(n1; w))¼1(h
·(n1; w)), występuje predykat 
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N1N1. Jest tak, że I·hw;t3i

³
T 2
N1

´
= ?I·hw;t3i

³
T 2
N1

´
= ?, a zatem <�,�> 62 I·hw;t3i

³
T 2
N1

´
62 I·hw;t3i

³
T 2
N1

´
. Wobec tego dla dowolnej 

deskrypcji !z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w))!z:[3]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) jest tak, że I·hw;t3i

¡
T 2
¸x:Ã

¢
= ?I·hw;t3i

¡
T 2
¸x:Ã

¢
= ? (z uwagi na domknięcie na 

koniunkcję, def. 5.3.S9def. 5.3.S9). Zatem nie jest tak, że <�,�> 2 I·hw;t5i
(T 2

¸x:Ã)2 I·hw;t5i
(T 2

¸x:Ã), a więc pierwsza część 

koniunkcji nie jest spełniona. Pokazaliśmy tym samym, że formuła NIE JEST SPEŁNIONA. 
 
Co prawda, pokazaliśmy, że zdanie Lois rozmawia przez telefon z Clarkiem Kentem (jako 
Clarkiem Kentem), lecz patrzy na Supermana (jako Supermana) jest fałszywe, ponieważ 
pierwszy człon koniunkcji jest fałszywy, ale intuicyjnie czujemy, że drugi człon koniunkcji 
również jest fałszywy – w tej historyjce Lois ani nie rozmawiała z bohaterem tak ujętym, ani nie 
patrzyła na niego takiego. Pokażemy więc również, że nie jest spełniona druga część koniunkcji. 
Modyfikatorem predykatu Ni ¸x:ÃNi ¸x:Ã dowolnej deskrypcji !z:[3]' 2 ¼1(h

·(m1; w))!z:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)), jest 

modyfikator ¸x:S(x)¸x:S(x). Jest tak, że I·hw;t3i

³
L2

S

´
= ?I·hw;t3i

³
L2

S

´
= ?, a więc druga część koniunkcji również nie 

jest spełniona.  
 

V.3.2 Typ 2: model z budką telefoniczną    

Według historyjki z Supermanem i Clarkiem Kentem było tak, że bohater miał tylko jedno 
prawdziwe imię Clark Kent oraz tylko jeden pseudonim Superman – tylko jedne „profesjonalne” 
imię ze względu na określoną działalność. Mając te założenia na uwadze, rozważmy następujący 
model , w którym W = fwgW = fwg. Dla uproszczenia w tabelce poniżej przedstawiamy cztery 

czasy. Niech DM· =DM· ={�,  
, 	, 	}. 

Niech funkcja DD przyjmuje następujące wartości: 
                                       

 

 ww 

t1t1 
 

� ,	 	 
 
 

t2t2 
 

� 	 	 
 

t3t3 

 

� , 	 	 
 
 

t4t4 
 

� 	 	, 
 

  

 
 
Niech do języka L+

MODPL+
MODP  należą następujące 

stałe predykatywne: 
 
UU - ubrany; 
RR  - reporter; 
SS  - superbohater; 
B - budka 
N1N1 - nazywany 	  [klarkk ent] 
N 2N 2 - nazywany 	 [supermen]  
WdoWdo - wchodzi do;  
WzWz - wychodzi z; 
P5 ; P6 ; : : :P5 ; P6 ; : : : 
N3;N4; : : :N3;N4; : : : 
 

M·M·
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 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 I·hw;t2i
I·hw;t2i

 I·hw;t3i
I·hw;t3i

 I·hw;t4i
I·hw;t4i

 
I ·hw ;tj i
I ·hw ;tj i

 

j ¸ 5j ¸ 5 

UU {�} {�} {�} {�} ?? 

RR {�} {�} {�} {�} ?? 

SS  {�} {�} {�} {�} ?? 

WdoWdo ?? <�
 > ?? ?? ?? 

WzWz ?? ?? <�
 > ?? ?? 

N1N1 {�} {�} {�} {�} ?? 

N2N2 ?? {�} {�} {�} ?? 

BB {
} {
} {
} {
} ?? 

P iP i 
i ¸ 5i ¸ 5 ?? ?? ?? ?? ?? 

N kN k 
k ¸ 3k ¸ 3 

?? ?? ?? ?? ?? 

 

 I·hw;t1i
I·hw;t1i

 I·hw;t2i
I·hw;t2i

 I·hw;t3i
I·hw;t3i

 I·hw;t4i
I·hw;t4i

 
I ·hw ;tj i
I ·hw ;tj i

 

j ¸ 5j ¸ 5 
N2 SN2 S ?? {�} {�} {�} ?? 

USUS  ?? ?? {�} ?? ?? 

URUR {�} {�} ?? {�} ?? 

W 1
do SW 1
do S ?? ?? ?? ?? ?? 

W 1
do RW 1
do R ?? <�
 > ?? ?? ?? 

W1
doN1

W1
doN1 ?? <�
 > ?? ?? ?? 

W 1
z SW 1
z S ?? ?? <�
 > ?? ?? 

W 1
z RW 1
z R ?? ?? ?? ?? ?? 

W 1
z N1

W 1
z N1 ?? ?? ?? ?? ?? 

 
Dla predykatów wymienionych wyżej oraz par hw; tiihw; tii, gdzie i 6= 1;2;3;4i 6= 1;2;3;4, funkcja I·I· przyjmuje 

wartość ??. Dla dowolnego predykatu QQ oraz dowolnego czasu tt I·
hw;ti

(QQ ) = I·
hw;ti

(Q)I·
hw;ti

(QQ ) = I·
hw;ti

(Q). Dla 

predykatów innych niż wymienione wyżej oraz par hw; tihw; ti, gdzie tt jest dowolnym czasem, funkcja 

I·I· przyjmuje wartość ??. 
 
 Wyróżnijmy zbiór ¡P

LMOD
¡P
LMOD

, termów typu !x:[i]'!x:[i]', z których każdy desygnuje w modelu, a 

'= (Ni(x)^Q(x))'= (Ni(x)^Q(x)) albo ' = (Ni Q(x) ^Q(x))' = (Ni Q(x) ^Q(x)), albo ' = (Ni Q(x) ^ PQ(x))' = (Ni Q(x) ^ PQ(x)), gdzie NiNi jest 

dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi predykatami 
(DEFINICJA 5.3.S(a)). W zbiorze ¡P

LMOD
¡P
LMOD

 znajdą się następujące termy: 
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°1°1 !x:[1](U(x)^N1(x))!x:[1](U(x)^N1(x)) °9°9 !x:[2](S(x)^N2(x))!x:[2](S(x)^N2(x)) °17°17 !x:[3](S(x)^N2 S(x))!x:[3](S(x)^N2 S(x)) 
°2°2 !x:[1](R(x)^N1(x))!x:[1](R(x)^N1(x)) °10°10 !x:[2](S(x)^N2 S(x))!x:[2](S(x)^N2 S(x)) °18°18 !x:[3](US(x)^N2 S(x))!x:[3](US(x)^N2 S(x)) 
°3°3 !x:[1](S(x)^N1(x))!x:[1](S(x)^N1(x)) °11°11 !x:[3](U(x)^N1(x))!x:[3](U(x)^N1(x)) °19°19 !x:[4](U(x)^N1(x))!x:[4](U(x)^N1(x)) 
°4°4 !x:[2](U(x)^N1(x))!x:[2](U(x)^N1(x)) °12°12 !x:[3](U(x)^N2(x))!x:[3](U(x)^N2(x)) °20°20  !x:[4](U(x)^N2(x))!x:[4](U(x)^N2(x)) 
°5°5 !x:[2](U(x)^N2(x))!x:[2](U(x)^N2(x)) °13°13 !x:[3](R(x)^N1(x))!x:[3](R(x)^N1(x)) °21°21 !x:[4](R(x)^N1(x))!x:[4](R(x)^N1(x)) 
°6°6 !x:[2](R(x)^N1(x))!x:[2](R(x)^N1(x)) °14°14 !x:[3](R(x)^N2(x))!x:[3](R(x)^N2(x)) °22°22 !x:[4](R(x)^N2(x))!x:[4](R(x)^N2(x)) 
°7°7 !x:[2](R(x)^N2(x))!x:[2](R(x)^N2(x)) °15°15 !x:[3](S(x)^N1(x))!x:[3](S(x)^N1(x)) °23°23 !x:[4](S(x)^N1(x))!x:[4](S(x)^N1(x)) 
°8°8 !x:[2](S(x)^N1(x))!x:[2](S(x)^N1(x)) °16°16 !x:[3](S(x)^N2(x))!x:[3](S(x)^N2(x)) °24°24  !x:[4](S(x)^N2(x))!x:[4](S(x)^N2(x)) 
    °25°25 !x:[4](S(x)^N2 S(x))!x:[4](S(x)^N2 S(x)) 
Powyższe deskrypcje mają następującą interpretację w modelu: 
 

 °1°1 °2°2 °3°3 °4°4 °5°5 °6°6 °8°8 °9°9 °10°10 °11°11 °12°12 °13°13 

I·hw;tiI·hw;ti
 � � � � � � � � � � � � 

 °14°14 °15°15 °16°16 °17°17 °18°18 °19°19 °20°20  °21°21 °22°22 °23°23 °24°24  °25°25 

 � � � � � � � � � � � � 

Zbiór ¢¢ wygląda następująco: 

h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
 

 
Rozważmy, jakie pary uporządkowane ze zbioru ¢¢ należą do zbioru DD . Ten zbiór jest 
zdefiniowany następująco:  
 

: 
 wtw istnieje predykat  oraz istnieje czas , takie że  

 oraz w  występują predykaty QQ bądź , 

gdzie  jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a QQ dowolnym niewyróżnionym predykatem. 
 

Oznaczmy wszystkie pary należące do zbioru DD  kolorem żółtym: 

Zbiór ¢¢ 

h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
 

I·hw;tiI·hw;ti

De¯nicja zbioru DDe¯nicja zbioru D

D µ ¢: h°j; wi 2 DD µ ¢: h°j; wi 2 D Ni ¸y:Q(y)Ni ¸y:Q(y) tt

Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y))Ihw;ti(°j) 2 Ihw;ti(Ni ¸y:Q(y)) °j°j NiNi

NiNi
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Teraz rozważmy, które pary należące do zbioru DD  należą również do zbioru D ¤D ¤, który jest 
podzbiorem DD . Ten zbiór jest zdefiniowany następująco:  

: 
D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));D¤ µD: h!x:[i]';wi 2D¤ wtw '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^Q(x)) albo '= (Ni ¸y:Q(y)(x)^P¸y:Q(y)(x));

gdzie NiNi jest dowolnym wyróżnionym predykatem, a P;QP;Q są dowolnymi niewyróżnionymi 
predykatami. 
 
h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
h°5;wih°5;wi 
h°6;wih°6;wi 
h°7;wih°7;wi 

h°8;wih°8;wi 
h°9;wih°9;wi 
h°10;wih°10;wi 
h°11;wih°11;wi 
h°12;wih°12;wi 
h°13;wih°13;wi 
h°14;wih°14;wi 

h°15;wih°15;wi 
h°16;wih°16;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°19;wih°19;wi 
h°20;wih°20;wi 
h°21;wih°21;wi 

h°22;wih°22;wi 
h°23;wih°23;wi 
h°24;wih°24;wi 
h°25;wih°25;wi 
 

 
Następnie konstruujemy zbiór ¢¤ = ¢n(DnD¤)¢¤ = ¢n(DnD¤) – usuwamy wszystkie pary zaznaczone jedynie 
żółtym kolorem: 
 
h°1;wih°1;wi 
h°2;wih°2;wi 
h°3;wih°3;wi 
h°4;wih°4;wi 
 
h°6;wih°6;wi 
 

 
 
h°10;wih°10;wi 
 
h°11;wih°11;wi 
 
h°13;wih°13;wi 
 

 
 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
 
h°19;wih°19;wi 
 
h°21;wih°21;wi 

 
 
 
h°25;wih°25;wi 
 

 
Następnie określamy podział tego zbioru ze względu na relację równoważności RR  (deskrypcje 
denotują ten sam obiekt oraz w deskrypcjach występuje ten sam wyróżniony predykat NiNi bądź 
ten sam predykat Ni QNi Q): 

 
h°1;wih°1;wi  h°11;wih°11;wi 
h°2;wih°2;wi  h°13;wih°13;wi 
h°3;wih°3;wi  h°19;wih°19;wi 
h°4;wih°4;wi  h°21;wih°21;wi 
h°6;wih°6;wi 

 
h°10;wih°10;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°25;wih°25;wi 

 

 
Następnie rozważmy funkcję FF, która klasom podziału przez relację RR przypisuje ten obiekt, 
który jest denotowany przez każdą deskrypcję pary należącej do klasy: 
 

  
   FF 

[h°1; wi]R[h°1; wi]R  � 
[h°10; wi]R[h°10; wi]R � 

De¯nicja zbioru D¤De¯nicja zbioru D¤
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Następnie zbiór ilorazowy ¢¤=R¢¤=R porządkujemy relacją dobrego porządku, na przykład taką: 
 
h°1;wih°1;wi  
h°11;wih°11;wi 
h°2;wih°2;wi  
h°13;wih°13;wi 
h°3;wih°3;wi  
h°19;wih°19;wi 
h°4;wih°4;wi  
h°21;wih°21;wi 
h°6;wih°6;wi 

 
 

·· 

 
 
h°10;wih°10;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°25;wih°25;wi 

 

 Do języka L
+
MOD PL+
MOD P  należą 

następujące termy nazwowe i 
pseudonimowe:  
N = fn1; n2; : : : gN = fn1; n2; : : : g, 
M= fm1;m2; : : :gM= fm1;m2; : : :g 
 

 

    Funkcja Q·Q· przyporządkowuje termom nazwowym i  

              pseudonimowym klasy podziału ze zbioru ¢¤=R¢¤=R ze  względu
    na ową relację dobrego porządku.  
Clark Kent   Superman      
          
 nini mjmj 

I·hw;tiI·hw;ti
 � � 

 
 
Następnie określmy zbiór ilorazowy ¢¤=S¢¤=S(deskrypcje denotują ten sam obiekt w tym samym 
świecie oraz w ich składzie występuje ten sam predykat NiNi bądź ten sam predykat Ni QNi Q). 

Ponieważ rozważamy tylko jeden świat ww, ¢¤=S = ¢¤=R¢¤=S = ¢¤=R.  
 
 Funkcja h·h· dowolnym parom (ni;w)(ni;w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru (¢ ¤ nD )=S(¢ ¤ nD )=S  
(oznaczone białym kolorem), a parom (mj ; w)(mj ; w) przypisuje klasy abstrakcji ze zbioru D ¤=SD ¤=S  

(oznaczone zielonym i żółtym kolorem):    
 
Funkcja h·h·  Wartość h·h·  

(ni; w)(ni; w) 
 
!! 

h°1;wih°1;wi  h°11;wih°11;wi 
h°2;wih°2;wi  h°13;wih°13;wi 
h°3;wih°3;wi  h°19;wih°19;wi 
h°4;wih°4;wi  h°21;wih°21;wi 

h°6;wih°6;wi 

czyli [h°1; wi]S[h°1; wi]S 

(mi; w)(mi; w) 
 
!! 

h°10;wih°10;wi 
h°17;wih°17;wi 
h°18;wih°18;wi 
h°25;wih°25;wi 

czyli [h°10; wi]S[h°10; wi]S 

 
Rozważmy, jaką wartość w modelu mają następujące zdania: 
 
(1) Clark Kent wszedł do budki (jako Clark Kent), a wyszedł z niej Superman (jako Superman) 

| {z }
n1; n2;:::

| {z }
m1;m2;:::

| {z }
n1; n2;:::

| {z }
m1;m2;:::

Q·Q·
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(2) Superman wszedł do budki (jako Superman), a wyszedł z niej Clark Kent (jako Clark Kent) 
(1)  P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W do(x; y))1

n1
(n1)

¢
^ P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W z(x; y))1

m1
(m1)

¢
P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W do(x; y))1

n1
(n1)

¢
^ P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W z(x; y))1

m1
(m1)

¢
 

(2)  P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W do(x; y))1

m1
(m1)

¢
^ P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W z(x; y))1

n1
(n1)

¢
P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W do(x; y))1

m1
(m1)

¢
^ P9y

¡
B (y) ^ (¸x:W z(x; y))1

n1
(n1)

¢
 

 
Rozważmy spełnianie zdań 1-2 w czasie t4t4, formalnym odpowiedniku czasu teraźniejszego, 
kiedy wypowiadamy zdanie opisujące historyjkę, oraz w świecie ww . 
 

(1) M· g w t4 j= P9y
¡
B(y)^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢
^P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
m1

(m1)
¢

wtw (def. 5.3.S3)

M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢

oraz
M· g w t4 j= P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢
wtw (def. 5.3.S13)

(1) M· g w t4 j= P9y
¡
B(y)^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢
^P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
m1

(m1)
¢

wtw (def. 5.3.S3)

M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢

oraz
M· g w t4 j= P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢
wtw (def. 5.3.S13)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢

oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; taki _ze M· g w tj j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
m1

(m1)
¢

wtw (def. 5.3.S19)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢

oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; taki _ze M· g w tj j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
m1

(m1)
¢

wtw (def. 5.3.S19)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))
1
n1

(n1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))
1
m1

(m1) wtw (def. 5.3.S3)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))
1
n1

(n1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))
1
m1

(m1) wtw (def. 5.3.S3) 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) oraz M
· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
n1

(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze M
· g(e

y) w tj j= B(y) oraz

M
· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
m1

(m1) wtw (def. 5.3. S1, S25, S1, S26)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) oraz M
· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
n1

(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze M
· g(e

y) w tj j= B(y) oraz

M
· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
m1

(m1) wtw (def. 5.3. S1, S25, S1, S26)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
¸z:Ã (n1)

oraz istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
¸z:Q(z) (m1)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
¸z:Ã (n1)

oraz istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
¸z:Q(z) (m1)

wtw (twierdzenie 4.1)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d

y) w ti j=
¡
¸x:W 1

do ¸z:Ã(x; y)
¢
(n1)

oraz istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M
· g(e

y) w tj j= (¸x:W 1
z ¸z:Q(z)(x; y))(m1)

wtw (def. 5.3.S23)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d

y) w ti j=
¡
¸x:W 1

do ¸z:Ã(x; y)
¢
(n1)

oraz istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M
· g(e

y) w tj j= (¸x:W 1
z ¸z:Q(z)(x; y))(m1)

wtw (def. 5.3.S23)  
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istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y)(

d1
x ) w ti j= W 1

do ¸z:Ã(x; y);

gdzie d1 = I·hw;tii
(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M
· g(e

y)(
e1
x ) w tj j= W 1

z ¸z:Q(z)(x; y); gdzie e1 = I·hw;tji
(m1)

wtw (def. 5.3.S12)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(d
y)(

d1
x ) w ti j= W 1

do ¸z:Ã(x; y);

gdzie d1 = I·hw;tii
(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz M
· g(e

y)(
e1
x ) w tj j= W 1

z ¸z:Q(z)(x; y); gdzie e1 = I·hw;tji
(m1)

wtw (def. 5.3.S12)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze hd1; di 2 I·hw;tii

(W 1
do ¸z:Ã);

gdzie d1 = I·hw;tii
(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz he1; ei 2 I·hw;tji
(W 1

z ¸z:Q(z)); gdzie e1 = I·hw;tji
(m1):

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze d 2 I·hw;tii
(B);

istnieje deskrypcja !z:[i]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze hd1; di 2 I·hw;tii

(W 1
do ¸z:Ã);

gdzie d1 = I·hw;tii
(n1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]' 2 ¼1(h
·(m1; w)); taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu

Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz he1; ei 2 I·hw;tji
(W 1

z ¸z:Q(z)); gdzie e1 = I·hw;tji
(m1):  

 
 

Niech ti = t2; tj = t3ti = t2; tj = t3. Jest tak, że I·hw;t2i
(n1) = d1 =I·hw;t2i
(n1) = d1 =�, I·hw;t2i

(m 1) = e1 =I·hw;t2i
(m 1) = e1 =�. Niech d=d= 
. 

Jest tak, że 
 2 Dhw;t2i2 Dhw;t2i oraz 
 22 I·hw;t2i
(B)I·hw;t2i
(B). Niech deskrypcją!x:[2]Ã 2 ¼1(h

·(n1; w))!x:[2]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)) będzie 

deskrypcja !x:[2](R(x)^N1(x))!x:[2](R(x)^N1(x)), °6°6. Jest tak, że <�, 
> 2 I·hw;t2i

³
W 1

do R

´
2 I·hw;t2i

³
W 1

do R

´
, <�, 
>  

2 I·hw;t2i

³
W 1

do N1

´
2 I·hw;t2i

³
W 1

do N1

´
, zatem z uwagi na domknięcie na koniunkcję <�, 
> 

2 I·hw;t2i

³
W 1

do ¸x:(R(x)^N1(x))

´
2 I·hw;t2i

³
W 1

do ¸x:(R(x)^N1(x))

´
. Niech e=e= 
. Jest tak, że 
 2 Dhw;t3i2 Dhw;t3i. Modyfikatorem predykatu 

Ni ¸x:ÃNi ¸x:Ã dowolnej deskrypcji !x:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w))!x:[3]' 2 ¼1(h
·(m1; w)) jest modyfikator ¸x:S(x)¸x:S(x). Jest tak, że <�, 


> 2 I·hw;t3i

³
W 1

z S

´
2 I·hw;t3i

³
W 1

z S

´
. Zatem formuła JEST SPEŁNIONA. 

 
 

(2) M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢
^P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
n1

(n1)
¢

wtw (def. 5.3.S3)

M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢

oraz
M· g w t4 j= P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢
wtw (def. 5.3.S13)

(2) M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢
^P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
n1

(n1)
¢

wtw (def. 5.3.S3)

M· g w t4 j= P9y
¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢

oraz
M· g w t4 j= P9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
n1

(n1)
¢
wtw (def. 5.3.S13)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢

oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; taki _ze M· g w tj j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
n1

(n1)
¢

wtw (def. 5.3.S19)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; taki _ze M· g w ti j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))

1
m1

(m1)
¢

oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; taki _ze M· g w tj j= 9y

¡
B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))

1
n1

(n1)
¢

wtw (def. 5.3.S19)  



V.3 Rozwiązanie Łamigłówki z Supermanem: pseudonimy 
 

308 
 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))
1
m1

(m1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))
1
n1

(n1) wtw (def. 5.3.S3)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) ^ (¸x:Wdo(x; y))
1
m1

(m1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) ^ (¸x:Wz(x; y))
1
n1

(n1) wtw (def. 5.3.S3) 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) oraz M
· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
m1

(m1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) oraz M
· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
n1

(n1) wtw (def. 5.3.S1, S26, S1, S25)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; takie _ze

M
· g(d

y) w ti j= B(y) oraz M
· g(d

y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))
1
m1

(m1) oraz
istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; takie _ze

M
· g(e

y) w tj j= B(y) oraz M
· g(e

y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))
1
n1

(n1) wtw (def. 5.3.S1, S26, S1, S25) 

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M· g(d
y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))

1
¸z:Q(z)(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tj i
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))

1
¸z:Ã(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M· g(d
y) w ti j= (¸x:Wdo(x; y))

1
¸z:Q(z)(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tj i
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j ]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y) w tj j= (¸x:Wz(x; y))

1
¸z:Ã(n1)

wtw (twierdzenie 4.1)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M· g(d

y) w ti j= (¸x:W 1
do ¸z:Ã(x; y))(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tj i
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e

y) w tj j= (¸x:W 1
z ¸z:Ã(x; y))(n1)

wtw (def. 5.3.S23)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M· g(d

y) w ti j= (¸x:W 1
do ¸z:Ã(x; y))(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tj i
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e

y) w tj j= (¸x:W 1
z ¸z:Ã(x; y))(n1)

wtw (def. 5.3.S23)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M
· g(d

y)(
d1
x ) w ti j= W 1

do ¸z:Ã(x; y); gdzie d1 = I·hw;tii
(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y)(

e1
x ) w tj j= W 1

z ¸z:Ã(x; y);

gdzie e1 = I·hw;tji
(n1) wtw (def. 5.3.S12)

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

M
· g(d

y)(
d1
x ) w ti j= W 1

do ¸z:Ã(x; y); gdzie d1 = I·hw;tii
(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze M

· g(e
y)(

e1
x ) w tj j= W 1

z ¸z:Ã(x; y);

gdzie e1 = I·hw;tji
(n1) wtw (def. 5.3.S12)  

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

hd1; di 2 I·hw;tii
(W 1

do ¸z:Ã); gdzie d1 = I·hw;tii
(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze he1; ei 2 I·hw;tji

(W 1
z ¸z:Ã);

gdzie e1 = I·hw;tji
(n1):

istnieje czas ti 2 T; ti < t4; istnieje d 2 Dhw;tii; istnieje deskrypcja !z:[i]' 2 ¼1(h
·(m1; w));

taka _ze ¸z:Q(z) jest mody¯katorem predykatu Ni ¸z:Q(z) wyst»epuj»acego w '; oraz

hd1; di 2 I·hw;tii
(W 1

do ¸z:Ã); gdzie d1 = I·hw;tii
(m1) oraz

istnieje czas tj 2 T; tj < t4; istnieje e 2 Dhw;tji; e 2 I·hw;tji
(B);

istnieje deskrypcja !z:[j]Ã 2 ¼1(h
·(n1; w)); taka _ze he1; ei 2 I·hw;tji

(W 1
z ¸z:Ã);

gdzie e1 = I·hw;tji
(n1):  

 
Jest tak, że dla dowolnego czasu tt I·hw;ti(n1) = e1 =I·hw;ti(n1) = e1 =�, I·hw;ti(m1) = d1 =I·hw;ti(m1) = d1 =�. Ponieważ dla 
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dowolnego t 6= t2t 6= t2 jest tak, że I·hw;ti(W do) = ?I·hw;ti(W do) = ?, to I·hw;ti(W
1
do ¸x:') = ?I·hw;ti(W
1
do ¸x:') = ? dla dowolnego 

modyfikatora ¸x:'¸x:'. Zatem nie ma żadnego t 6= t2t 6= t2, takiego że <�, a > 2 I·hw;ti(W
1
do ¸x:Ã )2 I·hw;ti(W
1
do ¸x:Ã ), gdzie a 

jest dowolnym przedmiotem należącym do Dhw;tiDhw;ti. Zatem przy założeniu, że , wyjściowa 

formuła nie jest spełniona, ponieważ nie jest spełniony warunek koniunkcji, by 

hd1 ; di 2 I·hw;tii
(W 1

do ¸z:Ã )hd1 ; di 2 I·hw;tii
(W 1

do ¸z:Ã ). 

 Jedynym czasem, w którym I·hw;ti(W
1
do ¸z:Ã ) 6= ?I·hw;ti(W
1
do ¸z:Ã ) 6= ?, jest czas t2t2. Rozważmy ti = t2ti = t2. t2 <t4t2 <t4. 

Istnieje tylko jeden przedmiot d 2 Dhw;t2id 2 Dhw;t2i, taki że d 2 I·hw;t2 i
(B )d 2 I·hw;t2 i
(B ), i jest nim 
. Modyfikatorem 

predykatu Ni ¸x:ÃNi ¸x:Ã dowolnej deskrypcji !x:[2]' 2 ¼1(h
·(m1; w))!x:[2]' 2 ¼1(h
·(m1; w)) jest modyfikator ¸x:S(x)¸x:S(x). Jest 

tak, że I·hw;t2i

³
W 1

do S

´
= ?I·hw;t2i

³
W 1

do S

´
= ?. Pokazaliśmy tym samym, że pierwszy człon koniunkcji nie jest 

spełniony a zatem pokazaliśmy, że wyjściowa formuła NIE JEST SPEŁNIONA.  
  
 Na koniec kilka słów powiemy o tym, w jakim kierunku można byłoby rozwijać 
semantykę pseudonimów, by uchwycić ważną cechę tych wyrażeń, a mianowicie to, że mogą 
one zacząć funkcjonować jako nazwy własne wtedy, gdy stają się powszechnie używane, czyli 
nie tylko ze względu na określoną działalność. 

V.3.3 Semantyka pseudonimów: uwagi końcowe 

 
 Jak już mówiliśmy (rozdział V.I.2), pseudonim po pewnym czasie może przestać być 
pseudonimem i może zacząć funkcjonować jako nazwa własna (John Wayne), gdy zaczyna być 
używany nie tylko ze względu na określoną działalność, ze względu na którą ktoś obrał ów 
pseudonim. Tę intuicję można wyrazić formalnie poprzez wprowadzenie do języka specjalnego 
operatora (oznaczmy go „ ”), który działa na modyfikatorach (?¸x:P (x)?¸x:P (x) bądź w notacji 
uproszczonej ) i który odczytywany jest poprzez ‘tylko jako PP ‘.406 Semantyka tego operatora 
mogłaby być następująca: 
 
Tylko jako P :

Ihw;ti(Q?P) =
n
d 2 Ihw;ti(QP) : d 62 Ihw;ti(QR);gdzie R 6= P oraz R 6=Q

oTylko jako P :

Ihw;ti(Q?P) =
n
d 2 Ihw;ti(QP) : d 62 Ihw;ti(QR);gdzie R 6= P oraz R 6=Q

o
 

 
Intuicyjnie, jeśli ktoś robi coś tylko w jakiś sposób PP , oznacza to, że nie robi tego w żaden inny 
sposób (ktoś ma ulgę tylko jako marynarz – ma ulgę jako marynarz i nie ma ulgi w żaden inny 
sposób). Na pierwszy rzut oka wydaje się, że warunek ten można dość łatwo wyrazić poprzez 
wymóg, że jeśli d 2 Ihw;ti(Q?P )d 2 Ihw;ti(Q?P ), to d 2 Ihw;ti(QP )d 2 Ihw;ti(QP ) i d 62 Ihw;ti(QR)d 62 Ihw;ti(QR). Żeby uchwycić formalnie, co 

to znaczy „inny”, mówimy, że modyfikujący predykat RR jest różny od  
PP . Innymi słowy, warunek „nie robi tego w żaden inny sposób” można wyrazić jako „nie robi 

                                                 
406  Odczytanie tego operatora jest przypadkowo zbieżne z odczytaniem kwantyfikatora uogólnionego „tylko” 
(patrz Peters & Westertåhl, 2006: 139). Operator ten miałby zupełnie inną semantykę. 

t 6= t2t 6= t2

??
?P?P
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tego w żaden sposób inny niż PP ”. Oprócz tego należy dopuścić wyjątek dla predykatu QQ
modyfikowanego przez samego siebie, . Ten wyjątek należy wprowadzić, by ekstensja 

predykatu zmodyfikowanego przez tylko jako  nie była w zamierzonych modelach zawsze 
pusta. Czyli, na przykład, rozważamy, czy jest tak, że ekstensja jednoargumentowego predykatu 

 (robi QQ tylko jako PP ) jest niepusta. Powiedzieliśmy, że chcemy, by ktoś robił QQ tylko jako 
 wtedy, gdy nie robi QQ w żaden sposób inny od PP . Chcemy, by do ekstensji tego predykatu 

należały takie przedmioty należące do ekstensji predykatu , które nie należą do ekstensji 
predykatu QQ zmodyfikowanego przez dowolny predykat RR różny od PP  (d 62 Ihw;ti(QR)d 62 Ihw;ti(QR)). 

Intuicyjnie modyfikacja predykatu przez samego siebie, , jest trywialna i w zamierzonych 

modelach ekstensją tego predykatu jest po prostu ekstensja predykatu QQ. Ale QQ może być różne 
od PP , więc jeśli nie nałożymy tego dodatkowego warunku (nie wykluczymy przypadków 
trywialnej modyfikacji), ekstensja  będzie zawsze pusta w zamierzonych modelach. 
 Trzeba zaznaczyć, że model języka z operatorem tylko jako byłby bardziej 
skomplikowany, ponieważ wymagałby dowodzenia, że interpretacja  nie jest pusta. 
Wprowadzenia operatora „ ” (tylko jako) ma następującą zaletę. Załóżmy, że ktoś nazywa się ai 
tylko jako QQ (na przykład na początku kariery Marion Morrison nazywa się [džonłejn] tylko jako 
aktor filmowy). Ale nastąpił taki moment tt, że Morrison zaczął nazywać się [džonłejn] nie tylko 
jako aktor filmowy. Formalnie przestał on należeć do ekstensji predykatu Q?PQ?P . Od tego momentu 
pary uporządkowane z deskrypcjami aktualnymi ze względu na moment tt (które zawierają 
predykat nazywa się [džonłejn] i które denotują Morrisona), nie trafiłyby do zbioru . Oznacza 
to, że pary takie pozostawałyby w zbiorze  (czyli tym zbiorze, na którym wykonywaliśmy 
podziały, by zdefiniować termy nazwowe i pseudonimowe) i w efekcie tworzyłyby klasę 
podziału, w oparciu o którą zostałaby zdefiniowana interpretacja jakiegoś termu nazwowego, 
który stałby się formalnym odpowiednikiem nowej nazwy (nie pseudonimu) John Wayne, która 
intuicyjnie powstała w języku naturalnym. Z kolei – ponieważ od momentu tt nie jest już prawdą, 
że Morrison nazywa się [džonłejn] tylko jako aktor filmowy – żadna para złożona ze świata i 
deskrypcji, która jest aktualna ze względu na moment czasu późniejszy niż  oraz zawiera 
predykat nazywa się [džonłejn] tylko jako aktor filmowy, nie znajdzie się w klasie podziału, przez 
którą term pseudonimowy (formalny odpowiednik pseudonimu John Wayne) otrzymuje 
interpretację. Term pseudonimowy (formalny odpowiednik pseudonimu John Wayne), którego 
odniesieniem jest Morrison, nie przestaje desygnować, ale od momentu  nie jest z nim już 
związana żadna treść deskryptywna, która może modyfikować predykat. Od momentu 
późniejszego niż moment  Morrison nie będzie „działał pod pseudonimem”. W taki sposób, 
przy użyciu specjalnego operatora, można by formalnie modelować „przekształcanie się” 
pseudonimu w nazwę własną. 
 Natomiast takiego „przekształcania się” nie da się wyrazić w tak intuicyjny sposób w 
rozważanym w pracy języku L+

MOD PL+
MOD P , który nie zawiera specjalnego operatora tylko jako. Jest 

tak dlatego, że na mocy definicji do zbioru DD zawsze trafią pary z deskrypcjami zawierającymi 
predykat nazywa się [džonłejn] zmodyfikowany przez predykat inny niż predykat aktor filmowy. 
Pary takie nie trafią do zbioru ¢¤¢¤, ponieważ będą należały do zbioru, który jest różnicą między 

QQQQ

PP

Q?PQ?P

PP

QPQP

QQQQ

Q?PQ?P

Q?PQ?P

??

DD

¢¤¢¤

tt

tt

tt
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zbiorem DD i zbiorem D¤D¤ i w efekcie będą usuwane ( ). Z tego powodu – mimo 
że wyrażenie John Wayne intuicyjnie będzie funkcjonowało jako nazwa własna – nie znajdzie 
ona formalnego odpowiednika w postaci termu nazwowego. Można byłoby zapobiec takiej 
konsekwencji i przyjąć, że Morrison, kiedy zaczął nazywać się [džonłejn] po prostu, przestał 
nazywać się tak jako aktor filmowy (nie należałby już do ektensji predykatu nazywa się 
[džonłejn] jako aktor filmowy, a należał do ekstensji predykatu nazywa się [džonłejn]). Jedynie 
przy takich założeniach nazwa John Wayne miałaby formalny odpowiednik w postaci termu 
nazwowego. 
 

¢¤ = ¢n(DnD¤)¢¤ = ¢n(DnD¤)
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ZAKOŃCZENIE 

W pracy broniłam wersji deskryptywizmu, w której wymóg wiedzy został osłabiony na dwa 
sposoby: 1) wymóg znajomości deskrypcji ustalającej odniesienie został osłabiony do wymogu 
znajomości deskrypcji, która wyznacza ten sam przedmiot, co deskrypcja ustalająca odniesienie, 
oraz 2) znajomość takiej deskrypcji jest wymagana od użytkownika jedynie w jakimś momencie, 
niekoniecznie w tym samym, gdy zna on nazwę. U podłoża klasycznego deskryptywizmu stoi 
takie rozumienie znaczenia, zgodnie z którym informacja, którą wiążemy z nazwą, wyznacza 
odniesienie, wpływa na wartość poznawczą oraz służy do zrozumienia, o jakie indywiduum 
chodzi, gdy nazwa jest użyta. Informacja ta jest także wykorzystywana do zidentyfikowania 
indywiduum obecnego w kontekście, co w efekcie pozwala na konwencjonalne użycie nazwy z 
intencją odnoszenia się do owego indywiduum. Pierwsze osłabienie wymogu wiedzy (do 
wymogu znajomości deskrypcji innej niż ustalająca odniesienie) było skutkiem dopuszczenia 
deskrypcji z wyrażeniami okazjonalnymi jako deskrypcji ustalających odniesienie. By znać taką 
deskrypcję, musielibyśmy współdzielić z ustalającym odniesienie element kontekstu (na 
przykład czas bądź miejsce), co wydaje się zbyt mocnym wymogiem, wymogiem, którego 
większość użytkowników nie mogłaby spełnić. To osłabienie wymogu wiedzy pozwala pogodzić 
deskryptywizm z ważną tezą Kripkego, zgodnie z którą konieczne i wystarczające kryterium 
ustalania odniesienia nie musi być nam znane i nie korzystamy z niego w codziennej praktyce 
językowej, gdy używamy nazw. W wersji deskryptywizmu, której broniłam, koniecznym i 
wystarczającym kryterium ustalania odniesienia jest deskrypcja ustalająca odniesienie; pierwsze 
osłabienie wymogu wiedzy oznacza, że takiej deskrypcji możemy nie znać i nie odgrywa ona 
większej roli w codziennej praktyce językowej. Znajomość deskrypcji denotującej przedmiot, 
który jest odniesieniem nazwy, pozwala konwencjonalnie odnosić się do desygnatu nazwy, 
mimo że taka deskrypcja może być inna niż ta ustalająca odniesienie.  
 Drugie osłabienie wymogu wiedzy zostało wprowadzone na skutek dopuszczenia 
znajomości deskrypcji z wyrażeniami okazjonalnymi teraz, obecny jako deskrypcji, za pomocą 
której można zidentyfikować odniesienie nazwy. By znać w dowolnym momencie deskrypcje z 
wyrażeniem teraz, która denotuje desygnat nazwy, musielibyśmy znać w dowolnym momencie 
cechy, które przedmiot aktualnie spełnia. Wymóg takiej wiedzy również wydaje się za mocny, 
dlatego został osłabiony. W konsekwencji z zalet, o których mówi klasyczny deskryptywizm – 
wpływ na wartość poznawczą, identyfikacja desygnatu nazwy w kontekście, rozumienie, o kogo 
chodzi, gdy nazwa jest użyta – możemy skorzystać nie zawsze, lecz w tych momentach, gdy 
deskrypcje są podmiotowi znane. Niemniej jednak oba osłabienia mają zalety, a mianowicie 
wyjaśnienie możliwości pomyłek i ignorancji, które pozwala deskrypcyjnej teorii adekwatnie 
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reprezentować użycia nazw w języku naturalnym oraz pozwala odeprzeć większość 
semantycznych i epistemicznych zarzutów. Natomiast w wyniku tych dwóch osłabień staje się 
jasne, że wymóg klasycznego deskryptywizmu (utożsamienia kryterium ustalenia odniesienia z 
tym, co jest znane mówiącym) jest nie do utrzymania. Z tego powodu wersja deskryptywizmu, 
której broniłam, stanowi odmianę nieklasycznego deskryptywizmu. Od innych nieklasycznych 
wersji różni się ona twierdzeniem, że zarówno semantyczne kryterium ustalania odniesienia, jak 
i wiedza mówiących są deskryptywne. 
 Argumentując za tym twierdzeniem, starałam się pokazać, że świadomość cech 
różnicujących indywidua jest konieczna, by nadać nazwę (kryterium w tezie 1 jest 
deskryptywne) oraz by nauczyć się nazwy (od mówiących w tezie 2 wymagana jest znajomość 
deskrypcji). Ponieważ nie może być tak, by semantycznie za pomocą deskrypcji był wyznaczony 
ktoś inny niż ten, kto spełnia deskrypcje, znajomość deskrypcji (chociażby w jednym momencie 
czasowym) jest wystarczająca, by móc odnosić się za pomocą nazw. 
 Za twierdzeniem, że świadomość cech różnicujących indywidua jest konieczna, by nadać 
bądź nauczyć się nazwy, argumentowałam następująco. Przy nadawaniu nazwy musimy użyć 
predykatu nazywania. Jak pokazuje argumentacja Matushanskiej, nazwa własna w wystąpieniu 
po predykacie nazywania nie ma odniesienia do indywiduum oraz nie ma syntaktycznych cech 
nazw własnych, co pozwala twierdzić, że nazwa w takich wystąpieniach nie jest użyta, lecz 
wymieniona (wyrażenie złożone z predykatu nazywania oraz z wymienionej nazwy reprezentuję 
formalnie jako wyróżniony predykat nazywany ai, gdzie ai jest dźwiękiem bądź napisem). Jeśli 
rzeczy nie są rozróżnialne pod względem językowym, to przy przyporządkowaniu im tego 
samego dźwięku nadal pozostaną nierozróżnialne – predykat nazywania będzie łączony z nazwą 
ogólną, pod którą podpada wiele rzeczy, i z tego powodu powstanie po prostu inna nazwa ogólna 
(przykład z Algolem). W sytuacji nadawania bądź uczenia się nazwy przy jednoczesnym braku 
świadomości różnicujących cech nie powstają homonimiczne nazwy własne oraz nie uczymy się 
wielu nazw – dowodem tego jest intuicyjny brak możliwości użycia którejkolwiek z takich nazw 
w odniesieniu jednostkowym (przykład z Brestem).  
 Świadomość cech różnicujących indywidua w zwykłych przypadkach nadawania (nie 
poprzez stypulację) bądź uczenia się nazwy jest nabywana relacyjnie poprzez doświadczenie 
percepcyjne, co pozwala określić bronioną wersję deskryptywizmu jako deskryptywizm 
relacyjny. Zazwyczaj cechy nabywane relacyjnie są wyrażane językowo poprzez deskrypcje z 
wyrażeniami okazjonalnymi i, by komuś była znana taka deskrypcja, ów ktoś musi mieć 
bezpośrednią znajomość tego elementu kontekstu, który został wykorzystany jako środek 
wyrazu. Takim elementem kontekstu danym bezpośrednio może być czas. Argumentowałam, że 
wymóg, by ktoś znał deskrypcję identyfikującą przedmiot odniesienia nazwy w dowolnym 
czasie, jest za mocny i wymaga osłabienia – by znać nazwę n, ktoś musi znać deskrypcje 
identyfikujące desygnat nazwy w momencie chrztu bądź uczenia się nazwy. W konsekwencji w 
tych dwóch momentach ów ktoś będzie wiedział a priori, że jeśli nazwa n kogoś denotuje, to ów 
ktoś jest tym, kto jako jedyny spełnia w tych momentach pewne wyróżniające cechy.  



Zakończenie 
 

314 
 

 Twierdzenie deskryptywizmu, że deskrypcje są konieczne, by móc nadać i nauczyć się 
nazwy, pozwala w pewnym stopniu wrócić do klasycznego rozumienia, co stanowi mechanizm 
odniesienia wyrażeń odnoszących się oraz na czym polegają kompetencje językowe. 
Użytkownicy nadają nazwy rzeczom, łącząc cechy wyróżniające przedmiot z predykatem 
nazywania, którego wypowiadanie ma status performatywu. Świadomość użytkowników, że 
doszło do takiego połączenia, decyduje o tym, że użytkownicy zaczynają posiadać nazwę własną 
i mogą nauczyć jej innych członków wspólnoty językowej. Język tworzą użytkownicy i ich 
wiedza dotycząca nazw (posiadanie w pewnym momencie prawdziwych informacji związanych 
z nazwą) decyduje o tym, że odnoszą się za pomocą nazw do przedmiotów w świecie. Również 
ich wiedza decyduje o tym, czy potrafią rozpoznać przedmiot będący odniesieniem nazwy i w 
konsekwencji użyć nazwy na oznaczenie tego przedmiotu w kontekście. Temu klasycznemu 
wymogowi wiedzy jest przeciwstawiony semantyczny projekt Kripkego, w którego 
sformułowaniu (tezy O1K i O2K) znika pojęcie znajomości znaczenia / kryterium ustalenia 
odniesienia oraz kompetencji językowych i jest wyłącznie mowa o świadomym wykonywaniu 
czynności (chrzest oraz zamiar odnoszenia się do tego samego, do czego odnosi się osoba, od 
której uczymy się nazwy). 
 Wiedza o deskryptywnych cechach związanych z nazwą pozwala posługiwać się tymi 
cechami do rozpoznawania przedmiotu odniesienia nazwy w kontekście i w konsekwencji na 
konwencjonalne użycie nazwy na oznaczenie tego przedmiotu. Tym, co wyróżnia nazwy od 
pozostałych wyrażeń odnoszących się, jest to, że takie cechy (zwane przez Evansa 
referencjalnymi) nie muszą być stałe i mogą zmieniać się w zależności od czasu. Specyfiką 
użycia nazw jest również to, że cecha referencjalna ani nie musi być jedna, ani nie musi być tą, 
za pomocą której ustalono odniesienie. 
 W wersji deskrypcyjnej teorii odniesienia, której broniłam, można znaleźć wiele 
elementów przed-kripkowskich poglądów na nazwy własne. Podobnie jak w koncepcji Milla 
dźwięk bądź napis pełni funkcję wyróżniającego znaku i jest łączony z posiadanym wcześniej 
pojęciem. Gdy jest łączony z wieloma pojęciami, to przestaje pełnić funkcję wyróżniającego 
znaku (podobnie jak krzyżyk na drzwiach Ali Baby). By połączyć dźwięk bądź napis z ideą 
indywiduum (dla deskrypcyjnej teorii odniesienia ideą indywiduum wyrażalną językowo są 
deskryptywne informacje), trzeba wcześniej posiadać ową ideę. Podobnie jak w poglądzie 
Fregego na wyrażenia odnoszące się informacje związane z nazwami służą do wyznaczania 
odniesienia, wpływają na wartość poznawczą oraz na warunki prawdziwości nazw w 
kontekstach intensjonalnych (Łamigłówka z Supermanem pokazuje, że również wpływają na 
warunki prawdziwości w kontekstach ekstensjonalnych). Posługiwanie się wyrażeniami 
okazjonalnymi jest niemożliwe bez wykorzystania elementów kontekstu, z którymi możemy 
mieć bezpośrednie zaznajomienie, o którym mówił Russell. Podobnie jak w poglądzie Searle’a 
na nazwy własne podanie identyfikujących informacji jest warunkiem koniecznym nauczenia 
kogoś nazwy. Od Strawsona przejęłam podkreślenie szczególnej roli, którą deskrypcje z 
wyrażeniami okazjonalnymi pełnią w ustalaniu odniesienia. Również od Strawsona (oraz 
Evansa) przejęłam warunek identyfikacji – konieczny warunek użycia nazwy własnej, by 
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intencjonalnie odnieść się do desygnatu nazwy obecnego w kontekście. Przejście od cechy, którą 
przedmiot spełnia w kontekście, do cechy związanej z nazwą własną, może zakończyć się 
niepowodzeniem, co tłumaczy, dlaczego możliwa jest sytuacja, w której ludzie rozpoznają 
indywidua, ale nie mogą przypomnieć sobie ich nazw. 
 W pracy przedstawiłam sposób konstruowania formalnych odpowiedników nazw 
własnych zgodnie z założeniami deskrypcyjnej teorii odniesienia. Termy nazwowe (formalne 
odpowiedniki nazw) otrzymują denotację poprzez denotację deskrypcji określonych oraz są 
sztywnymi desygnatorami w mocnym sensie – denotują ten sam przedmiot we wszystkich 
możliwych światach (nawet w takich, w którym desygnat nazwy nie istnieje). Termy te mają 
także wszystkie formalne cechy sztywnych desygnatorów: sądy identycznościowe wyrażone 
przez zdania z koreferencyjnymi termami nazwowymi są konieczne oraz warunki prawdziwości 
dla zdań z termami nazwowymi i operatorami modalnymi i temporalnymi pozostają takie same 
bez względu na to, w jakim zasięgu term nazwowy znajduje się względem operatora. 
 Zasięg operatora nie ma wpływu na warunki prawdziwości zdań z termami nazwowymi 
wtedy, gdy wyłącznie desygnat termu jest relewantny dla warunków prawdziwości. Natomiast 
gdy oprócz desygnatu modyfikująca deskryptywna treść związana z termem jest relewantna 
prawdziwościowo, zasięg operatorów jest ważny, ponieważ w zależności od tego, czy 
deskryptywna treść termu podpada pod działanie operatora, zmieniają się warunki prawdziwości.  
 W pracy wysunęłam hipotezę, że deskryptywna treść termów oprócz wyznaczenia 
odniesienia może wyrażać relewantne prawdziwościowo okoliczności, w których dokonuje się 
pewna czynność (sposób, cel, przyczynę i czas). Hipoteza o dodatkowej relewancji 
prawdziwościowej deskryptywnej treści pozwala wytłumaczyć, dlaczego w przypadku zamiany 
koreferencyjnych nazw własnych w kontekstach ekstensjonalnych użytkownicy języka mają 
intuicję, że zamiana ta wpływa na wartość logiczną sądów wyrażonych przez zdania z nazwami 
(Łamigłówka z Supermanem). Możliwość modyfikowania predykatów nazywania (nazywany ai 

jako '') pozwala natomiast wytłumaczyć, czym w języku naturalnym różnią się pseudonimy od 
zwykłych nazw. 
 Argumentowałam w tej pracy, że informacja deskryptywna związana z nazwami może 
pełnić rozmaite funkcje i ma wpływ na warunki prawdziwości zdań z nazwami. Starałam się 
także pokazać, że informacja deskryptywna jest konieczna, by nadać nazwę oraz nauczyć się 
nazwy. Twierdzenie Kripkego, że nie musimy znać semantycznego kryterium ustalania 
odniesienia, by odnieść się za pomocą nazwy do przedmiotu, który jest jej odniesieniem 
semantycznym, jest do pogodzenia z deskryptywizmem: możemy nie znać deskrypcji ustalającej 
odniesienie (semantyczne kryterium ustalania odniesienia), ale musimy znać deskrypcję 
wyznaczającą to samo, co deskrypcja ustalająca odniesienie, i co więcej nie musimy znać takiej 
deskrypcji w dowolnej chwili, by móc się odnosić za pomocą nazwy. Mam nadzieję, że te 
wnioski przyczynią się do dalszego rozwoju teorii deskrypcyjnych. 
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