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Niniejsza krótka nota1 ma charakter wyª¡cznie sprawozdawczy. Re-
ferujemy w niej propozycje Romana Suszki dotycz¡ce formalnej ek-
splikacji poj¦¢ intensji i ekstensji. Podstaw¦ dla tego sprawozdania
stanowi¡ dwie prace Suszki: �An Essay in the Formal Theory of
Extension and of Intension� Studia Logica XX, 1967, ss. 7�34 oraz
�Noncreativity and Translatability in Terms of Intension� Logique et
Analyse IX, 1966, ss. 360�363.

Bezpo±redniej inspiracji do napisania �An Essay. . . � dostarczyªa Autorowi,
jak sam pisze, lektura Meaning and Necessity Rudolfa Carnapa. Oczywi±cie,
dychotomia intensja � ekstensja ma dªug¡ histori¦. U Fregego znajdujemy j¡
w odró»nieniu Sinn oraz Bedeutung, w literaturze przedmiotu (logicznej, �lo-
zo�cznej, lingwistycznej) wspomina si¦ cz¦sto o rozró»nieniach: content � de-
notation, comprehension � designation, itp. Omawiana problematyka jest te»
±ci±le zwi¡zana z odró»nieniem prawdy od prawdy analitycznej.

Zdaniem Suszki, Carnap �psuje� swoj¡ robot¦ formaln¡ poprzez:
1. zaªo»enie, »e intensje (propositions) wyra»eä istniej¡ niezale»nie od sys-

temów semantycznych;
2. powi¡zanie proponowanych konstrukcji formalnych z logik¡ modaln¡

(Suszko u»ywa okre±lenia: so called modal logic).
Podej±cie Suszki do formalnej charakterystyki poj¦¢ intensji i ekstensji jest

caªkowicie ekstensjonalne. Nie u»ywa si¦ »adnych poj¦¢ modalnych, »adnych �
jak zwykª mawia¢ Autor � demonów intensjonalnych. Stosowana aparatura for-
malna to ±rodki wypracowane do opisu j¦zyków standardowo sformalizowanych,
klasyczne metody semantyczne (w stylu Tarskiego), poj¦cia teorio-mnogo±ciowe
i algebraiczne.

�An Essay in the Formal Theory of Extension and of Intension� opublikowany
zostaª w 1967 roku, zasadnicza koncepcja pracy powstaªa jednak, jak pisze Au-
tor, o wiele wcze±niej, bo ju» w styczniu-lutym 1958 roku, gdy Suszko byª sty-
pendyst¡ Fundacji Forda w UCLA. Z kolei �Noncreativity and Translatability in
Terms of Intension� jest angielskim przekªadem wykªadu, który Suszko wygªosiª
(po rosyjsku) na Wydziale Matematyki Uniwersytetu So�jskiego 6 czerwca 1966
roku.

1Tekst opublikowany w: M. Omyªa (Red.) Idee logiczne Romana Suszki. Wydziaª Filozo�i
i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 73�81.

1



Struktura �An Essay . . . � jest nast¦puj¡ca:

• przedstawia si¦ skªadni¦ i semantyk¦ j¦zyków standardowo sformalizowa-
nych

• wprowadza si¦ poj¦cie systemu semantycznego (jako ukªadu zªo»onego z
j¦zyka, modelu oraz zbioru aksjomatów)

• omawia si¦ poj¦cia równowa»no±ci intensjonalnej i ekstensjonalnej

• podaje si¦ ró»ne propozycje reprezentacji intensji oraz ekstensji

• bada si¦ struktury algebraiczne w przestrzeniach intensji i ekstensji

• wprowadza si¦ poj¦cie równowa»no±ci strukturalnej wyra»e«, blisko zwi¡-
zane � jak deklaruje Autor � z omawianym przez Ajdukiewicza poj¦ciem
ko-denotacji.

∗ ∗ ∗

Przejd¹my teraz do nieco bardziej szczegóªowego omówienia propozycji Au-
tora.

�rodki wyra»ania j¦zyka formalnego L wykorzystuj¡ (ponumerowane) zmien-
ne wolne i zwi¡zane, staªe indywiduowe, symbole funkcyjne, predykaty, staªe
logiczne (spójniki zdaniowe, kwanty�katory, operator deskrypcyjny, predykat
identyczno±ci). Termy i formuªy de�niowane s¡ w sposób klasyczny, indukcyjnie.
Rz¦dem wyra»enia nazywa si¦ liczb¦ wyst¦puj¡ch w nim ró»nych zmiennych
wolnych. Wyra»enie jest regularne rz¦du k (k > 0), jesli zawiera dokªadnie
k pierwszych zmiennych wolnych. Ka»de wyra»enie mo»e by¢ oczywi±cie prze-
ksztaªcone w wyra»enie regularne poprzez permutacj¦ zmiennych wolnych. Dwa
wyra»enia s¡ skªadniowo równowa»ne, je±li jedno z nich mo»e by¢ otrzymane z
drugiego poprzez permutacj¦ zmiennych zwi¡zanych.

Modele dla L konstruowane s¡ klasycznie, po tarskia«sku, z wykorzystaniem
dobrze znanych poj¦¢: funkcji denotacji, warto±ci semantycznej wyra»enia w
modelu, poj¦cia speªniania i prawdziwo±ci w modelu. Zbiór wszystkich zda«
prawdziwych w modelu M oznacza si¦ przez Ver (M). Dla dowolnego zbioru
zda« A z j¦zyka L mówimy, »e model M dla L jest modelem dla A, je±li
A ⊆ Ver (M). Zbiory postaci Z = Ver (M) dla pewnego modelu M dla A s¡
maksymalnymi zbiorami niesprzecznymi nad A. Powiemy, »e zdanie s wynika
logicznie wzgl¦dem zbioru A ze zbioru zda« X, gdy ka»dy maksymalny zbiór
niesprzeczny nad A zawieraj¡cy X zawiera równie» s. Ogóª zda« wynikaj¡-
cych logicznie z X wzgl¦dem A oznaczamy FlA(X). Gdy X = {s}, u»ywamy
oznaczenia FlA(s). Zbiór FlA(∅) to wszystkie tautologie wzgl¦dem A. Je±li
A = ∅, to pomijamy indeks dolny.

Podstawowym ±rodkiem sªu»¡cym w eksplikacji poje¢ intensji i ekstensji
jest poj¦cie systemu semantycznego. System semantyczny to trójka postaci
〈L, A,M〉, gdzie L jest j¦zykiem, M modelem dla L, za± A zbiorem zda« z
L zwanych aksjomatami. Zbiór Ver (M) to ogóª zda« prawdziwych systemu

2



〈L, A,M〉. Natomiast zbiór Fl(A) to ogóª zda« analitycznych systemu 〈L,A, M〉.
Oba te zbiory s¡ teoriami dedukcyjnymi, tzn.:

Fl(Fl(A)) = Fl(A) Fl(Ver (M)) = Ver (M).

W do±¢ powszechnie przyj¦tym w �lozo�i rozumieniu poj¦cia analityczno±ci za-
kªada sie, »e:

1. ka»de zdanie analityczne jest prawdziwe
2. pewne zdanie prawdziwe nie jest analityczne
3. wszystkie prawdy logiczne (tautologie, tj. elementy zbioru Fl(∅)) s¡

analityczne
4. ka»de zdanie logicznie wynikajace ze zda« analitycznych równie» jest

analityczne.
Suszko czyni w tym miejscu uwag¦, »e zbiór A ma by¢ czym± w rodzaju

postulatów znaczeniowych, wyznaczonych przez reguªy aksjomatyczne w sensie
Ajdukiewicza. W dalszym ci¡gu pracy zbiór A traktowany jest jednak jako
dowolny zbiór zda« j¦zyka L.

Jest oczywiste, »e Fl(A) jest wªa±ciwym podzbiorem Ver (M).
Dla dowolnego zbioru X takiego, »e Fl(X) = X oraz dowolnych termów t1, t2

i formuª s1, s2 de�niujemy relacj¦ równowa»no±ci wzgl¦dem X w nast¦puj¡cy
sposób:

t1 ∼ t2 wtedy i tylko wtedy, gdy zdanie t1 = t2 nale»y do X
s1 ∼ s2 wtedy i tylko wtedy, gdy zdanie s1 ↔ s2 nale»y do X.
Relacje te s¡ równowa»no±ciami i speªniaj¡ stosowne warunki kongruent-

no±ci. W dalszym ci¡gu wa»ne b¦d¡ dwie szczególne relacje tego rodzaju:
równowa»no±¢ wzgl¦dem Ver (M) oraz równowa»no±¢ wzgl¦dem Fl(A). Nazy-
wane s¡ one, odpowiednio, równowa»no±ci¡ ekstensjonaln¡ (oznaczan¡ sym-
bolem ∼e) oraz równowa»no±ci¡ intensjonaln¡ (oznaczan¡ symbolem ∼i).

Przed podaniem ró»nych propozycji de�nicji poj¦¢ intensji i ekstensji wpro-
wadza si¦ jeszcze kilka poj¦¢ pomocniczych.

Ka»dej formule sk rz¦du k = 0, 1, 2, . . . przyporz¡dkowa¢ mo»na dwa zbiory
formuª (równie» rz¦du k):

FlkA(sk) = {rk : formuªa sk → rk nale»y do Fl(A)}
F̃ l

k

A(sk) = {rk : formuªa rk → sk nale»y do Fl(A)}.
Wida¢, »e pierwszy z tych zbiorów to ogóª formuª wynikaj¡cych logicznie

(wzgl¦dem A) z sk, za± drugi to ogóª formuª, z których sk wynika logicznie
(wzgl¦dem A).

Zbiór X formuª rz¦du k = 0, 1, 2, . . . jest zbiorem zupeªnym rz¦du k nad A,
gdy speªnione s¡ nast¦puj¡ce warunki:

1. je±li sk → rk nale»y do Fl(A) oraz sk nale»y do X, to równie» rk nale»y
do X

2. je±li sk oraz rk nale»¡ do X, to sk ∧ rk tak»e nale»y do X
3. je±li sk ∨ rk nale»y do X, to sk nale»y do X lub rk nale»y do X
4. formuªa ¬ik nie nale»y do X.
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Wymieniona w warunku 4 formuªa ik jest postaci: ∀z(z = z), gdy k = 0 i z
jest zmienn¡ zwi¡zan¡ lub postaci a1 = a1∧ . . .∧ak = ak dla k 6= 0 oraz staªych
indywiduowych a1, . . . , ak.

Ka»dej formule sk rz¦du k przyporz¡dkowa¢ mo»na rodzin¦ C(sk) wszyst-
kich zbiorów zupeªnych, do których sk nale»y. Przyporz¡dkowanie to speªnia
naturalne warunki kongruentno±ci:

−C(sk) = C(¬sk)
C(sk ∧ rk) = C(sk) ∩C(rk)
C(sk ∨ rk) = C(sk) ∪C(rk)
C(sk) ⊆ C(rk) wtedy i tylko wtedy, gdy formuªa sk → rk nale»y do Fl(A).
Przyst¡pi¢ wreszcie mo»emy do omówienia podstawowych konstrukcji przed-

stawionych w �An Essay . . . �. Otó» pierwsze � narzucaj¡ce si¦ niejako w sposób
naturalny � rozwi¡zanie problemu zde�niowania intensji i ekstensji wyra»e« to
wykorzystanie de�nicji przez abstrakcj¦ z u»yciem relacji równowa»no±ci ∼i oraz
∼e. Tak wi¦c, dla dowolnego wyra»enia wk rz¦du k przez jego ekstensj¦ rozu-
mie¢ mo»na klas¦ równowa»no±ci relacji ∼e zawieraj¡c¡ wk (i oznaczan¡ przez
|wk|e). Podobnie, intensj¡ wyra»enia wk b¦dzie klasa równowa»no±ci relacji ∼i

zawieraj¡ca wk (oznaczana przez |wk|i). Suszko wybiera jednak metod¦ ogól-
niejsz¡ (ujmuj¡c¡ powy»sz¡ propozycj¦ jako przypadek szczególny). Wprowadza
mianowicie dwa poj¦cia pierwotne scharakteryzowane przez dwa postulaty i
przedstawia szereg mo»liwych interpretacji tych poj¦¢. Owe poj¦cia to przy-
porz¡dkowania νe oraz νi, które ka»demu wyra»eniu regularnemu (termowi lub
formule) przypisuj¡, odpowiednio, jego ekstensj¦ oraz jego intensj¦. Speªnione
maj¡ by¢ przy tym nast¦puj¡ce warunki:

νe(w1) = νe(w2) wtedy i tylko wtedy, gdy w1 ∼e w2

(∗)
νi(w1) = νi(w2) wtedy i tylko wtedy, gdy w1 ∼i w2.

Tak wi¦c, wyra»enia o równych ekstensjach (intensjach) maj¡ by¢ równowa»ne
ekstensjonalnie (intensjonalnie). Oczywi±cie, je±li przyjmiemy

νe(w) = |w|e νi(w) = |w|i,

to warunki (∗) b¦d¡ speªnione. Nie jest to jednak jedyna mo»liwo±¢.
Zauwa»my jeszcze, »e przy dowolnej reprezentacji intensji i ekstensji wyra»e«

speªniaj¡cej warunki (∗):
� ekstensje zale»¡ tylko od L oraz M
� intensje zale»¡ tylko od L oraz A.
Ponadto, istnieje funkcyjna zale»no±¢ Q ekstensji od intensji wyra»e«:
Q(e, i) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje wyra»enie regularne w takie, »e

e = νe(w) oraz i = νi(w).
Poniewa» relacja ta jest funkcj¡, wi¦c mo»emy pisa¢ Q(νi(w)) = νe(w).
W przestrzeniach intensji oraz ekstensji wyra»e« wprowadzi¢ mo»na pew-

ne struktury algebraiczne i teorio-mnogo±ciowe. Niech Se i Si b¦d¡ zbiorami,
odpowiednio, ekstensji oraz intensji wyra»e«. Stosujemy tu pewne uproszczenie,
pomijaj¡c indeks � wspomniane zbiory tworzone s¡ dla wyra»e« ka»dego rz¦du
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oddzielnie. Zbiory te s¡ uporz¡dkowane przez formalne inkluzje ≺e oraz ≺i,
zde�niowane w sposób nast¦puj¡cy:

νe(r) ≺e νe(s) wtedy i tylko wtedy, gdy r → s nale»y do Ver (M)
νi(r) ≺i νi(s) wtedy i tylko wtedy, gdy r → s nale»y do Fl(A).
Obie te relacje s¡ zwrotne, antysymetryczne oraz przechodnie. Ponadto:

je±li νi(r) ≺i νi(s), to νe(r) ≺e νe(s)

(implikacja odwrotna nie zachodzi).
W zbiorach Se i Si okre±li¢ mo»na operacje ª,¯,⊕ nazywane, odpowiednio,

dopeªnieniem, mno»eniem i dodawaniem. Koresponduj¡ one w naturalny sposób
ze spójnikami logicznymi (negacj¡, koniunkcj¡ i alternatyw¡) i zde�niowane s¡
w sposób nast¦puj¡cy:

ªν(s) = ν(¬s)
ν(s)¯ ν(r) = ν(s ∧ r)
ν(s)⊕ ν(r) = ν(s ∨ r)

(tak samo dla obu indeksów: e oraz i).
Operacje te speªniaj¡ warunki nakªadane na dziaªania boolowskie, a wi¦c

zbiory Se i Si s¡ algebrami Boole'a, w których ν(¬i) jest zerem, za± ν(i)
jedynk¡. Dla ka»dego wyra»enia s mamy:

ν(¬i) ≺ ν(s) ≺ ν(i).

Przyporz¡dkowanie Q zrelatywizowane do zbiorów Se oraz Si (ka»dego rz¦du)
jest homomor�zmem Si na Se. Zachodz¡ wi¦c nast¦puj¡ce równo±ci:

Q(ªνi(s)) = ªQ(νi(s))
Q(νi(s)¯ νi(r)) = Q(νi(s))¯Q(νi(r))
Q(νi(s)⊕ νi(r)) = Q(νi(s))⊕Q(νi(r)).
Przypu±¢my, »e zde�niowano jak¡± reprezentacj¦ intensji i ekstensji wyra¹nie

podan¡ równo±ci¡ ν(w) = . . . i »e speªniony jest przy tym postulat: ν(s) = ν(r)
wtedy i tylko wtedy, gdy s ∼ r (ksztaªt de�nicji jest taki sam dla obu indeksów:
e oraz i). Je±li rozwa»ana reprezentacja ν speªnia nast¦puj¡ce warunki:

1. elementami zbioru S s¡ zbiory
2. operacja ª to dopeªnienie zbioru
3. operacje ¯ i ⊕ to, odpowiednio, iloczyn i suma zbiorów

to reprezentacj¦ t¦ nazywamy teorio-mnogo±ciow¡. W takim przypadku relacja
≺ jest po prostu inkluzj¡ zbiorów. Gdy zachodz¡ 1, 2 oraz

3* ¯ jest operacj¡ sumy zbiorów, za± ⊕ operacj¡ iloczynu, to mówimy, »e
rozwa»ana reprezentacja jest dualnie teorio-mnogo±ciowa. W tym przypadku
relacja ≺ jest konwersem inkluzji zbiorów.

´atwo wida¢, »e reprezentacja dana przez klasy równowa»no±ci relacji ∼e

oraz ∼i nie jest ani teorio-mnogo±ciowa, ani dualnie teorio-mnogo±ciowa.
Powy»ej mówili±my o intensjach i ekstensjach formuª (w szczególno±ci: zda«).

Odpowiednie konstrukcje dla termów otrzymuje si¦ stosuj¡c tzw. równo±ci re-
dukcyjne: ν(tk) = ν(ak+1 = tk).

Jedna z reprezentacji ekstensji formuª, zwi¡zana z modelem M j¦zyka L,
nazywana jest przez Suszk¦ obiektywn¡. De�niuje si¦ mianowicie dla formuª sk

oraz termów tk przyporz¡dkowanie νe:

5



νe(s0) = ValM (s0)
νe(sk) = {〈u1, . . . , uk〉 ∈ Uk : ValM (sk, u1, . . . , uk) = 1}
νe(t0) = ValM (t0)
νe(tk) = funkcja przyporz¡dkowuj¡ca element u ∈ U ci¡gowi

〈u1, . . . , uk〉 ∈ Uk wtedy i tylko wtedy, gdy ValM (tk, u1, . . . , uk) = u.
Tutaj 1 oznacza prawd¦, U uniwersum modelu M a ValM jest, klasycznie

zde�niowan¡, funkcj¡ warto±ci semantycznej wyra»enia w modelu M .
W szczególno±ci, obiektywne reprezentacje ekstensji zda« pokrywaj¡ si¦ z

ich warto±ciami logicznymi (0 i 1). Je±li warto±ci logiczne faªszu i prawdy
uto»samimy z ∅ i U , to otrzymamy reprezentacj¦ teorio-mnogo±ciow¡, a je±li
faªsz uto»samimy z U , za± prawd¦ z ∅, to dostaniemy reprezentacj¦ dualnie
teorio-mnogo±ciow¡.

Reprezentacje obiektywne to obiekty, które s¡ semantycznie de�niowalne w
j¦zyku L wzgl¦dem modelu M . Ogóª wszystkich obiektów semantycznie de�-
nowalnych w L wzgl¦dem M nazywa si¦ semantycznym domkni¦ciem modelu
M .

Zbiór S0
i reprezentacji intensji zda« jest z reguªy niesko«czony. Najbardziej

naturalne reprezentacje intensji zda« polegaj¡ na traktowaniu ich jako pewnych
zbiorów zda« lub rodzin zbiorów zda«, np.:

νi(s) = C(s) (reprezentacja teorio-mnogo±ciowa)
νi(s) = −C(s) (reprezentacja dualnie teorio-mnogo±ciowa).

Zauwa»my, »e równowa»no±¢
s0 ∼i r0 wtedy i tylko wtedy, gdy FlA(s0) = FlA(r0)

mo»e by¢ zapisana w innej jeszcze postaci:
s0 ∈ FlA(r0) wtedy i tylko wtedy, gdy r0 ∈ FlA(s0).

Dalej, oznaczmy przez Fl∗A(s0) zbiór wszystkich zda« analitycznych wynikaj¡-
cych logicznie wzgl¦dem A z s0, tzn. Fl∗A(s0) = FlA(s0)−Fl(A). Otrzymujemy
nast¦pne dwie reprezentacje intensji zda«:

νi(s0) = FlA(s0) νi(s0) = Fl∗A(s0).

Nie s¡ one ani teorio-mnogo±ciowe ani dualnie teorio-mnogo±ciowe, ale porz¡dek
≺ pokrywa si¦ z inkluzj¡.

Relacj¦ i-równowa»no±ci rozszerzy¢ mo»na na zbiory zda«:

X ∼i Y wtedy i tylko wtedy, gdy FlA(X) = FlA(Y ).

Wtedy dla ka»dego zdania s0 mamy: s0 ∼i FlA(s0). Ponadto, zbiór pusty ∅ jest
i-równowa»ny z ka»dym zdaniem analitycznym a tak»e ze zbiorem wszystkich
zda« analitycznych.

Dwie reprezentacje ekstensji formuª rz¦du k 6= 0 s¡ budowane w podobny
sposób, jak reprezentacje obiektywne:

νe(sk) = zbiór wszystkich obiektywnych ekstensji, które zawieraj¡ obiekty-
wn¡ ekstensj¦ formuªy sk

νe(sk) = zbiór wszystkich obiektywnych ekstensji, które zawarte s¡ w obiek-
tywnej ekstensji formuªy sk.
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Reprezentacje te nie s¡ ani teorio-mnogo±ciowe ani dualnie teorio-mnogo±-
ciowe. W przypadku pierwszej z nich ≺ pokrywa si¦ z inkluzj¡, w drugim
przypadku z konwersem inkluzji.

Suszko podaje te» kilka dalszych propozycji reprezentacji intensji formuª
rz¦du k 6= 0:

νi(sk) = C(sk)
νi(sk) = −C(sk)
νi(sk) = FlkA(sk)

νi(sk) = F̃ l
k

A(sk)
νi(sk) = zbiór wszystkich obiektywnych ekstensji zda« nale»¡cych do FlkA(sk)

νi(sk) = zbiór wszystkich obiektywnych ekstensji zda« nale»¡cych do F̃ l
k

A(sk).
Pierwsza z nich jest teorio-mnogo±ciowa, druga dualnie teorio-mnogo±ciowa,

pozostaªe nie maj¡ »adnej z tych wªasno±ci. Dwie ostatnie mo»na by nazy-
wa¢ obiektywnymi reprezentacjami intensji, przez analogi¦ do odpowiednich kon-
strukcji zwiazanych z obiektywnymi reprezentacjami ekstensji.

Zauwa»my, »e relacje ∼e oraz ∼i zale»¡ istotnie od zbiorów Ver (M) oraz
Fl(A), odpowiednio, a nie zale»¡ od budowy skªadniowej wyra»e«. Suszko
wprowadza dwie relacje: strukturalnej równowa»no±ci ekstensjonalnej ≈e oraz
strukturalnej równowa»no±ci intensjonalnej ≈i. Druga z nich, wedªug Suszki,
odpowiada omawianej przez Carnapa relacji intensjonalnego izomor�zmu; zatem
pierwsz¡ mo»na by nazywa¢ relacj¡ ekstensjonalnego izomor�zmu. Pomijamy
w tym miejscu precyzyjn¡ de�nicj¦ (poprzez indukcj¦ strukturaln¡ po budowie
wyra»e«) tych relacji. Powiemy tylko, »e relacje te scharakteryzowane mog¡ by¢
przez nast¦puj¡cy warunek: dla dowolnych wyra»e« w1 i w2, w1 ≈ w2 wtedy i
tylko wtedy, gdy w1 i w2 maj¡ t¦ sam¡ budow¦ skªadniow¡ i staªe indywiduowe
wyst¦puj¡ce w tych samych pozycjach skªadniowych w w1 i w w2 poª¡czone s¡
relacj¡ ∼ (warunek ten dotyczy obu indeksów: e oraz i).

Relacje strukturalnej równowa»no±ci pozwalaj¡ rozwa»a¢ problem reprezen-
tacji strukturalnych ekstensji oraz intensji wyra»e«. Wprowadza si¦ dwa poj¦cia
pierwotne:

µe(w) = strukturalna ekstensja wyra»enia w
µi(w) = strukturalna intensja wyra»enia w

i zakªada si¦, »e speªniaj¡ one warunki:

µe(w1) = µe(w2) wtedy i tylko wtedy, gdy w1 ≈e w2

µi(w1) = µi(w2) wtedy i tylko wtedy, gdy w1 ≈i w2.

Jedn¡ z mo»liwo±ci reprezentacji strukturalnych intensji i ekstensji wyra»e«
jest uto»samienie ich z klasami równowa»no±ci relacji ≈i oraz ≈e.

Suszko zwraca uwag¦ na zwi¡zek mi¦dzy strukturalnymi ekstensjami wyra»e«
a poj¦ciem ko-denotacji wprowadzonym przez Ajdukiewicza podczas wykªadu
wygªoszonego na sesji Polskiego Towarzystwa Filozo�cznego w Warszawie w
1958 roku (tekst wykªadu nie zostaª opublikowany). Istotne w konstrukcji Aj-
dukiewicza jest to, »e ko-denotacje wyra»e« s¡ pewnymi kompleksami denotacji
wyra»e« prostych wyst¦puj¡cych w danym wyra»eniu i »e struktura ko-denotacji
wyra»enia jest izomor�czna z jego struktur¡ syntaktyczn¡.
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W krótkiej notce �Noncreativity and Translatability in Terms of Intension�
Suszko u»ywa formalnych reprezentacji intensji i ekstensji wyra»e« w analizie
procedury rozszerzania teorii. Niech T1 (w j¦zyku L1) b¦dzie podteori¡ T2 (w
j¦zyku L2). Zakªadamy, »e Tk (dla k = 1, 2) jest zbiorem wszystkich konsek-
wencji logicznych pewnego zbioru Ak formuª z j¦zyka Lk. Warunek, i» T1 jest
podteori¡ T2 jest równowa»ny temu, »e ka»de zdanie z A1 wynika logicznie z
A2. Symbolem T1/T2 oznaczamy transformacj¦ T1 w T2 (a wi¦c pewn¡ relacj¦
mi¦dzy teoriami). Mówimy, »e T1/T2 jest:

� nietwórcza, gdy ka»de zdanie j¦zyka L1 b¦d¡ce twierdzeniem teorii T2 jest
te» twierdzeniem teorii T1;

� przekªadalna, gdy dla ka»dego zdania p w L2 istnieje zdanie q w L1 takie,
»e równowa»no±¢ p ↔ q jest twierdzeniem T2;

� de�nicyjna, gdy L2 otrzymujemy z L1 przez dodanie pewnych staªych
pozalogicznych, a A2 otrzymujemy przez dodanie do A1 standardowych de�nicji
tych staªych pozalogicznych.

Zauwa»my, »e je±li T1/T2 jest de�nicyjna, to jest jednocze±nie nietwórcza i
przekªadalna.

Dla k = 1, 2, je±li p jest zdaniem w Lk, to oznaczmy przez intk intensj¦ p w
Tk. Charakteryzujemy to poj¦cie warunkiem:

intk(p) = intk(q) wtedy i tylko wtedy, gdy p ↔ q jest twierdzeniem Tk.
Zbiór Ik to algebra Lindenbauma teorii Tk, z boolowskimi operacjami−, ·, +.
Je±li p jest zdaniem w L2, to intensj¦ int2(p) nazywamy star¡ wtedy, gdy

istnieje zdanie q w L1 takie, »e int2(p) = int1(q) (w przeciwnym przypadku
int2(p) nazywamy now¡). Wida¢, »e int2(p) jest stara dla ka»dego zdania p z
L1. Niech I+

2 oznacza zbiór wszystkich starych intensji zda« z L2. Oczywi±cie
I+
2 ⊆ I2 oraz I+

2 jest podalgebr¡ I2.
Odwzorowanie H : I1 −→ I+

2 zde�niowane warunkiem H(int1(p)) = int2(p)
jest homomor�zmem I1 na I+

2 i, w konsekwencji, homomor�zmem I1 w I2.
Wªasno±ci przekªadalno±ci i nietwórczo±ci wi¡»¡ si¦ z wªasno±ciami odwzo-

rowania H, co ukazuj¡ nast¦puj¡ce dwa twierdzenia podane przez Suszk¦ w
omawianej pracy:

1. Transformacja T1/T2 jest nietwórcza wtedy i tylko wtedy, gdy H jest
izomor�zmem mi¦dzy I1 a I+

2 .
2. Transformacja T1/T2 jest nietwórcza i przekªadalna wtedy i tylko wtedy,

gdy H jest izomor�zmem mi¦dzy I1 a I2.
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