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Z prezentacji wykładowych (za wyjątkiem wykładu o definicjach) wybierz pięć dowolnych definicji. Sklasyfikuj
je z uwagi na ich funkcję i budowę (zadbaj, żeby wybór był urozmaicony). Nie zapomnij o uzasadnieniu swoich
decyzji.

Należało:

A. wybrać pięć definicji,

B. określić ich budowę,

C. określić ich funkcje,

D. uzasadnić punkty 2 i 3.

Z B nie mieli Państwo problemu (z wyjątkami, o większości których niżej), o C i D czasem Państwo zapominali, a co
do A – zdarzało się, że wybierali Państwo takie fragmenty, które nie sa definicjami. Zdarzało się też, że dokonywany
przez Was wybór był mało urozmaicony, choć w zadanym źródle definicji różnych rodzajów można znaleźć sporo (nawet
jeśli w istocie równościowe klasyczne są w przewadze).

Kilka przykładów:

1. Jako przykład definicji nierównościowej: Sądem nazywamy każdą myśl, która zdaje sprawe z pewnego stanu
rzeczy, czyli która zdaje sprawę z tego, że tak a tak jest lub że tak a tak nie jest.
Akurat ta definicja jest równościowa, a nawet klasyczna (rodzaj najbliższy: ‘myśl’, róznica gatunkowa: ‘która zdaje
sprawe z pewnego stanu rzeczy’); co więcej mamy tu nawet dwie definicje klasyczne, różniące sie sformułowaniem
różnicy gatunkowej (drugie to: ‘która zdaje sprawę z tego, że tak a tak jest lub że tak a tak nie jest’).

2. Jako przykład definicji równościowej nieklasycznej: Język naturalny to: kod (zbiór uzusów semiotycznych, obo-
wiązujących miedzy określoną klasą nadawców a określoną klasa odbiorców, dotyczących zbioru znaków), tek-
stotwórczy (w którym przynależność znaków składowych przekazu do symboliki kodu nie gwarantuje, ze jest to
przekaz znaczący), polisemiczny (w którym można formułować przekazy niejednoznaczne), wyposażony w system
fonologiczny.
Jest to definicja klasyczna; rodzaj najbliższy to ‘kod’, różnica gatunkowa – ‘tekstotwórczy, polisemiczny, wyposa-
żony w system fonologiczny’ (na przykład, bo odróżnić rodzaj najbliższy i różnicę gatunkową można tu również
na inne sposoby). Gdyby definicja ta rzeczywiście była nieklasyczna, to definiens wyliczałby zakresy nazw,
których suma stanowi definiendum; w efekcie desygnatem nazwy ‘język naturalny’ byłby każdy desygnat nazwy
‘kod’ i każdy desygnat nazwy ‘tekstotwórczy’ itd. (jak w przykładzie z polskimi samochodami).

3. Kwadrat – figura płaska, czworoboczna, równoboczna, prostokątna, o bokach parami równoległych, o przekątnych
równych, połowiących się i prostopadłych, wpisywalna w okrąg i opisywalna na okręgu. Definicja równościowa
nieklasyczna, ponieważ definiens wylicza zakresy owej nazwy, których suma tworzy zakres definiendum, czyli
wyżej wymienione cechy składają się na znaczenie słowa „kwadrat”.
Nie, z powodów jak wyżej.

4. Funkcja ekspresywna znaku językowego – znak wyraża nastawienia, stany emocjonalne itd. nadawcy. Budowa:
Definicja równościowa nieklasyczna – definiens wylicza zakresy nazw, których suma tworzy zakres definiendum.
Wyliczone są tu zakresy takie jak „nastawienia”, „stany emocjonalne”, wraz z „itd.”, które oznacza to samo co
„pozostałe”.
Średnio. ‘Nastawienie’ nie jest funkcją znaku. Jeśli w ogóle można mówić tu o definicji równościowej nieklasycz-
nej, to chodziłoby raczej o ‘wyrażanie nastawień’, ‘wyrażanie stanów emocjonalnych’.

5. Zakres zagadnień związanych z semiotyką obejmuje pojęcia takie jak: znak, język, kategorie syntaktyczne wy-
rażeń, nazwy, definicje, pytania, wnioskowania konwersacyjne, implikatury
To nie jest definicja semiotyki, a tylko wyliczenie przykladowych zagadnień, które należą do obszaru jej zainte-
resowań.



6. Jako przykłady definicji kontekstowej: (a) zdanie w sensie logicznym – to takie wyrażenie, które posiada wartość
logiczną, (b) zdanie jest taką formą wypowiedzenia, w której w funkcji orzeczenia występuje osobowa forma
czasownika.
A co w tym jest kontekstowego? Definiendum, całkiem wyraźnym, jest w jednym przypadku ‘zdanie w sensie
logicznym’, w drugim – ‘zdanie’.

7. Jako przykłady definicji ostensywnej: (a) ekspresywna funkcja znaku językowego: Och!, (b) To jest Hipolit.
Co do (a), to ‘Och!’ nie jest ekspresywną funkcją znaku językowego, a jedynie przykładem wyrażenia, które taką
funkcję pełni. Co do (b), to ostensywność wymaga czegoś więcej niż wskazującego wyrażenia. Cały urok tych
definicji w tym leży, że łączymy w nich to co językowe z tym, co pozajęzykowe (o ile nie definiujemy akurat
własności wyrażeń językowych, naturalnie).

8. Kant mianem kategorii określał czyste (aprioryczne) pojęcia intelektu, które umożliwiają pomyślenie przedmio-
tów. Dzielił je na cztery grupy, odpowiadające poszczególnym rodzajom sądów (po trzy kategorie jakości, ilości,
stosunku i modalności). Jest to definicja równościowa, nieklasyczna. W definiensie wyliczane są pewne zbiory
(cztery grupy pojęcia intelektu), które tworzą definiendum.
Jesli już, to jest to definicja klasyczna (w pierwszym zdaniu), a dalej to podzial logiczny.

9. Jako przykład definicji implikacyjnej: Monotoniczność – jeśli zdanie A wynika ze zbioru X , to A wynika również
ze zbioru X ∪ Y .
Strukturę implikacji ma tu definiens, a nie cała definicja.

10. Kilka przykładów wyrażeń, które stanowczo nie są definicjami:

(a) W myśl logicznej koncepcji języka każdy język można scharakteryzować za pomocą trzech rodzajów reguł:
słownikowych, składniowych, znaczeniowych.

(b) Zdanie podporządkowane nie może być fałszywe, jeśli zdanie, któremu jest ono podporządkowane, jest
prawdziwe.

(c) Logika wyrasta z dwóch zródeł: (1) krytycznej refleksji nad problemami argumentacji dialektycznej; (2) ana-
lizy sposobów organizowania wiedzy naukowej.

(d) Prawdziwość bądź fałszywość zdania złożonego jest funkcją prawdziwości bądź fałszywości jego zdań
składowych.

(e) Pojęcie “zachowania gramatyczności” zawsze musi być zrelatywizowane do konkretnego języka, a co za
tym idzie, zestawy kategorii syntaktycznych różnych języków mogą wyglądać – przynajmniej do pewnego
stopnia – różnie.

(f ) Każdy system formalny, interpretowany z takiego punktu widzenia [związku z językiem potocznym], zawiera
jakieś uproszczenia –co znaczy mniej więcej tyle, ze nadaje się do analizy tylko pewnego fragmentu języka
potocznego i tylko z pewnej perspektywy.

(g) Jak wynika z najnowszych badań, zastosowanie N-acetylocysteiny nie zmniejsza prawdopodobieństwa
wystąpienia nefropatii wywołanej kontrastem.

(h) Mówiąc dalej o zdaniach będziemy mieli na myśli wyłącznie zdania w sensie logicznym.
(i) Hipolit może być moim sąsiadem, jego psem, ulubionym bądź znienawidzonym kubkiem albo księżycem

dowolnej planety. Ewentualnie samą tą planetą.
(j) Gramatyczne kryterium dla „bycia zdaniem” jest zwykle kryterium syntaktycznym.

11. Ponadto, uprzejmie informuję, że za stwierdzenia typu: “Jeżeli ... to ... = wynikanie” będę palikował, od teraz do
końca świata.


