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Idea k w a n t y f i k a c j i  o r z e c z n i k ó w  jest obecna ju� w pismach G.W. 
Leibniza (1646-1716), w dwuaspektowym uj�ciu – intensjonalnym i eksten-
sjonalnym. Z próbami realizacji tej idei w uj�ciu intensjonalnym spotykamy 
si� u J.H. Lamberta (1728-1777), G.J. Hollanda (1742-1784) i F.A. Castil-
lona (1747-1814).  

Prze�omem jest czysto ekstensjonalne podej�cie, obecne u logików an-
gielskich – W. Hamiltona (1788-1856), G. Benthama (1800-1844), A. De Mor-
gana (1806-1878) i G. Boole’a (1815-1864).  
 Reprezentantem tego podej�cia jest równie� John Venn (1815-1864) 
w swojej Symbolic logic (1881). Venn jest krytycznie nastawiony do wyró�-
nionych przez Hamiltona o�miu bazowych s�dów sylogistycznych. Sprowa-
dza je do pi�ciu: all S is all P, all S is some P, some S is all P, some S is 
some P oraz no S is any P1.  
 W pracy zostanie zaproponowane nowe uj�cie sylogistyki Venna, z wyko-
rzystaniem oryginalnie sformu�owanej sylogistycznej konwencji notacyjnej. 
Podczas badania zwi�zków logicznych mi�dzy sylogistyk� Venna a sylogis-
tyk� ukasiewicza zostanie zbudowana sylogistyka z mocnym rozumieniem 
zda	 szczegó�owo-twierdz�cych, równowa�na sylogistyce ukasiewicza. 
 
 

Dr hab. EUGENIUSZ WOJCIECHOWSKI, prof. UR – Zak�ad Filozofii Przyrody, Uniwersytet Rol-
niczy im. Hugona Ko���taja w Krakowie; adres do korespondencji: al. 29-Listopada 46, 31-425 
Kraków; e-mail: rlwojcie@cyf-kr.edu.pl 

1 Zob. J. VENN, Symbolic Logic, London: Macmillan and Co. 1881, s. 30. Venn uwa�a�, �e pozo-
sta�e z fraz Hamiltonowskich maj� charakter redundantny wobec powy�szych pi�ciu (tam�e, s. 31). 
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1. PRELIMINARIA 
 
System �ukasiewicza. Jan ukasiewicz przyj�� nast�puj�c� aksjomatyk� dla 
sylogistyki2: 

A1 SaS 
A2 SiS 
A3 SaM�MaP � SaP (Barbara) 
A4 MaP�MiS  � SiP (Datisi) 

Pozosta�e funktory sylogistyczne (e, o) s� zdefiniowane w standardowy spo-
sób: SeP � ~SiP i SoP � ~SaP. System ten (SL) posiada regu�� podstawiania 
(za zmienne nazwowe) i jest nadbudowany nad klasycznym rachunkiem zda	. 
 
System Venna. Logik rosyjski V.I. Markin zaproponowa� pewn� interesu-
j�c� rekonstrukcj� sylogistyki Venna3 z pi�cioma funktorami pierwotnymi: 
aa, ai, ia, ii, e. Oto wyra�enia elementarne z tymi funktorami, wraz z propo-
nowanym sposobem ich czytania: 

SaaP wszelkie S s� wszelkimi P 
SaiP wszelkie S s� pewnymi P 
SiaP pewne S s� wszelkimi P 
SiiP pewne S s� pewnymi P 
SeP �adne S nie s� P  

Funktory te s� scharakteryzowane aksjomatycznie4. System jest nadbudo-
wany nad klasycznym rachunkiem zda	 i posiada dwie regu�y inferencyjne: 
podstawiania (RP – dla zmiennych nazwowych) oraz odrywania (MP), zre-
latywizowan� do formu� tego systemu. 
 

2 Zob. J. UKASIEWICZ, Elementy logiki matematycznej, skrypt autoryzowany, Warszawa 
1929, s. 172.  

3 V.I. MARKIN, Formal’nyye rekonstruktsii sillogistiki Venna, „Vestnik Moskoskogo Univer-
siteta”, Ser. 7. Filosofiya [�.�. ������, ��������� ������������� ������������ �����, 
„�����!" �#�"#�"#$# %�!+�<�!���=”, >�<. 7. \!^#�#_!`]  1 (2011), s. 63-73. Odwo�uje si� 
tam do wcze�niejszej pracy: D.V. DUBAKOV, V.I. MARKIN, Sistema sillogistiki s iskhodnymi kon-
stantami, sootvetstvuyushchimi krugovym diagrammam, „Trudy nauchno-issledovatel’skogo se-
minara Logicheskogo tsentra Instituta filosofii RAN”, Vyp. XVIII, Moskva 2007 [{.�. {%|��}�, 
�.�. ������, ������� ������������ � ��!�"���� �����������, ����#����#�$%��� ���-
��#�� "���������, „~<��� �=���#-!��^��#+=��^��"#$# ���!�=<= �#$!���"#$# ����<= ��-
��!���= _!^#�#_!! ���”, ���. XVIII, �#�"+= 2007]. Nie uda�o mi si� dotrze� do drugiej 
z tych prac.  

4 Zob. V.I. MARKIN, Formal’nyye rekonstruktsii sillogistiki Venna, s. 67. 
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To sformu�owanie sylogistyki Venna (S4V) przedstawimy w poni�szej 
tabeli: 
 

Sformu�owanie pierwsze sylogistyki Venna (S4V) 

V1 SaaM�MaaP � SaaP 
V2 SaiM�MaaP � SaiP 
V3 SaaM�MaiP � SaiP 
V4 SaiM�MaiP � SaiP 
V5 SaaM�MeP � SeP 
V6 SaiM�MeP � SeP 
V7 SaaP � PaaS 
V8 SaiP � PiaS 
V9 SiaP � PaiS 
V10 SiiP � PiiS 

V11 SeP � PeS 
V12 SaaS 
V13 ~(SaaP�SaiP) 
V14 ~(SaaP�SiaP) 
V15 ~(SaaP�SiiP) 
V16 ~(SaiP�SiaP) 
V17 ~(SaiP�SiiP) 
V18 ~(SaaP�SeP) 
V19 ~(SiiP�SeP) 
V20 SaaP�SaiP�SiaP�SiiP�SeP 

Regu�y inferencyjne: RP i MP 
 
Markin proponuje nast�puj�ce interpretacje (funkcje zanurzaj�ce) j�zyk sy-
logistyki Venna w j�zyku sylogistyki ukasiewicza (vl) oraz odwrotn� do 
niej (lv): 
 

Interpretacja S4V w SL Interpretacja SL w S4V 

vl(SaaP) = SaP�PaS  
vl(SaiP) = SaP�PoS  
vl(SiaP) = SoP�PaS  
vl(SiiP) = SiP�SoP�PoS 
vl(SeP) = SeP 
vl(~�) = ~vl(�) 
vl(���) = vl(�)�vl(�) 

lv(SaP) = SaaP�SaiP   
lv(SiP) = ~SeP  
lv(SeP) = SeP  
lv(SoP) = ~SaaP�~SaiP 
 
lv(~�) = ~lv(�) 
lv(���) = lv(�)�lv(�) 

gdzie � jest dowolnym dwuargumentowym spójnikiem zdaniowym. 
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2. IDEA 
 

Przyjmiemy nast�puj�c� regu�� sylogistycznej notacji (RSN), któr� b�-
dziemy te� nazywali sylogistyczn� konwencj� notacyjn�, w formie: 

RSN S��P / S�P�P�S S�P�P�S / S��P  

gdzie � i � s� dowolnymi (jednoznakowymi) funktorami sylogistycznymi.    

 Zamiast wzajemnych interpretacji obu systemów, za pomoc� powy�szych 
operacji zanurzania (lv, vl) zdefiniujemy klasyczne funktory sylogistyczne 
(i, o) w sylogistyce Venna, a z kolei specyficzne funktory powy�szego sfor-
mu�owania systemu Venna zdefiniujemy w systemie SL. Pomocna tu b�dzie 
nasza konwencja notacyjna RSN.  

Zwa�ywszy na fakt, �e zdania typu pewne S s� P w systemie SL s� u�y-
wane w znaczeniu s�abym (i), a w sylogistyce Venna w znaczeniu mocnym 
pewne (ale nie ka�de) S s� P – funktory te, w znaczeniu mocnym, b�dziemy 
oznacza� nieco inaczej (&)5. 

Proponujemy nowe uj�cie sylogistyki Venna (SV) z regu�� RSN i defi-
nicjami klasycznych funktorów sylogistycznych (Di, Do). System SL z kolei 
wyposa�ymy równie� w t� konwencj� notacyjn� oraz definicj� funktora 
cz��ciowej inkluzji w znaczeniu mocnym6.  
 
 

3. NOWE UJ
CIE SYLOGISTYKI VENNA 
 

Nowe (drugie) sformu�owanie systemu sylogistyki (SV) ma powy�sz� 
konwencj� notacyjn� RSN, a jego funktory specyficzne – w zaproponowanej 
nowej konwencji notacyjnej (aa, a&, &a, &&) – s� ju� logicznie analizowalne. 

To sformu�owanie sylogistyki Venna (SV) ujmiemy równie� w formie 
tabeli: 
 
 

 

5 Dok�adnie rzecz bior�c, przy powy�szym uj�ciu sylogistyki Venna fraza pewne wyst�puje 
w znaczeniu mocnym, w odró�nieniu od jej s�abego znaczenia w sylogistyce ukasiewicza (SL). 

6 Praca ta by�a referowana na XVIII Konferencji Zastosowania logiki w filozofii i podstawach 
matematyki, Szklarska Por�ba, 6-10 V 2013, zorganizowanej przez Instytut Matematyki Uniwer-
sytetu �l�skiego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedr� Logiki i Metodo-
logii Nauk Uniwersytetu Wroc�awskiego. 
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Sformu�owanie drugie sylogistyki Venna (SV) 

B1.1 SaaM�MaaP � SaaP 
B1.2 Sa&M�MaaP � Sa&P 
B1.3 SaaM�Ma&P � Sa&P 
B1.4 Sa&M�Ma&P � Sa&P 
B1.5 SaaM�MeP � SeP 
B1.6 Sa&M�MeP � SeP 
B2.1 SeP � PeS 
B2.2 SaaS 

B3.1 ~(SaaP�Sa&P) 
B3.2 ~(SaaP�S&aP) 
B3.3 ~(SaaP�S&&P) 
B3.4 ~(Sa&P�S&aP) 
B3.5 ~(Sa&P�S&&P) 
B3.6 ~(SaaP�SeP) 
B3.7 ~(S&&P�SeP) 
B4 SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P�SeP 

Definicje: 
BDi SiP � ~SeP 
BDo SoP � ~SaP 

Regu�y:  
RP,MP,RSN 

 
Na uwag� zas�uguje fakt, �e funktorom wyst�puj�cym w tych aksjomatach 
aa, a&, &a, && oraz e, zgodnie z intencjami Venna i rekonstruuj�cemu ten 
system Markinowi, odpowiadaj� w sposób jednoznaczny klasyczne diagramy 
Eulera: �, �, �, � i �. 

     �     �      �      �       �   
 
Przypomnijmy przy okazji, �e, adekwatna charakterystyka klasycznych funkto-
rów sylogistycznych za pomocy tych diagramów (a co za tym idzie – funktorom 
im odpowiadaj�cym, tak samo oznaczanym) przedstawia si� nast�puj�co7: 

 SaP � S[�,�]P 
 SiP � S[�,�,�,�]P 
 SeP � S[�]P 
 SoP � S[�,�,�]P 
 

 

7 Pos�ugujemy si� tu zapisem listowym, gdzie S[�1,...,�n]P, dla 1�n�4, znaczy dok�adnie tyle 
co: S�1P�...�S�nP. 
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4. ZWI�ZKI INFERENCYJNE MI
DZY SYSTEMAMI SL i SV 
 
System SL. Zgodnie z wcze�niejszymi ustaleniami pos�ugiwa� si� tu b�dziemy 
konwencj� RSN i przyjmiemy na gruncie systemu SL definicje:  

AD& S&P � SiP�~SaP 
ADe SeP � ~SiP 
ADo SoP � ~SaP 

Do tez tego systemu nale��8: 

AT0.1 S&P � ~SaP�~SeP  [AD&,ADe] 
AT0.2 SaP�S&P�SeP  [AT0.1,KRZ] 
AT0.3 ~(SaP�S&P)  [AD&] 

Poka�emy, �e zachodzi nast�puj�ce twierdzenie: 

Twierdzenie 1. System SV zawiera si� inferencyjnie w systemie SL 

Dowód polega na pokazaniu, �e aksjomaty i definicja specyficzna systemu pierw-
szego (BDi) s� tezami systemu drugiego. Ma to istotnie miejsce: 

AT1.1 SaaM�MaaP � SaaP (=B1.1) 
 Dem. 
 (1) SaaM  [z] 
 (2) MaaP  [z] 
 (3) SaM�MaP  [1,2,RSN] 
 (4) SaP  [3,A3] 
 (5) PaM�MaS  [1,2,RSN] 
 (6) PaS  [5,A3] 
 (7) SaaP  [4,6×RSN] 

AT1.2 Sa&M�MaaP � Sa&P (=B1.2) 
 Dem. 
 (1) Sa&M  [z] 
 (2) MaaP  [z] 
 

8 Dowody s� tu przeprowadzane metod� za�o�eniow� (S�upecki-Borkowski). Pocz�tek do-
wodu jest sygnalizowany fraz� „Dem.”. Wyra�enia „z”, „zd”, „zdn” i „sprz.”, wyst�puj�ce 
w wierszach dowodowych, s� odpowiednio skrótami wyra�e	: „za�o�enie”, „za�o�enie dodat-
kowe”, „za�o�enie dowodu niewprost” i „sprzeczno��”. W komentarzach do wierszy dowodo-
wych symbol ‘×’ przed nazw� regu�y sygnalizuje u�ycie tej regu�y do wiersza (wierszy)|tezy 
(tez), symbol ten poprzedzaj�cej (poprzedzaj�cych). Przez „KRZ” jest sygnalizowane odwo�anie 
do klasycznego rachunku zda	. 
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 (3) ~Sa&P  [zdn] 
 (4) ~SaP�~P&S  [3,RSN] 
 (5) SaM�MaP  [1,2,RSN] 
 (6) SaP  [5,A3] 
 (7) ~P&S  [4,6] 
 (8) ~PiS�PaS  [7,AD&] 
 (9) PiS  [6,SL] 
 (10) PaS  [8,9] 
 (11) MaS  [10,5,A3] 
 (12) M&S  [1,RSN] 
 (13) MaS�M&S  [11,12] 
 (14) ~(MaS�M&S)  [AT0.3] 
  sprz.  [13,14] 

AT1.3 SaaM�Ma&P � Sa&P (=B1.3) [RSN,A3,AD&,SL] 

AT1.4 Sa&M�Ma&P � Sa&P (=B1.4) 
 Dem. 
 (1) Sa&M  [z] 
 (2) Ma&P  [z] 
 (3) ~(Sa&P)  [zdn] 
 (4) ~SaP�~P&S  [3,RSN] 
 (5) SaM�MaP  [1,2,RSN] 
 (6) SaP  [5,A3] 
 (7) ~P&S  [4,6] 
 (8) ~PiS�PaS  [7,AD&] 
 (9) PiS  [6,SL] 
 (10) PaS  [8,9] 
 (11) PaM  [5,10,SL] 
 (12) P&M  [2×RSN] 
 (13) ~PaM  [12,AD&] 
  sprz.  [11,13] 

AT1.5 SaaM�MeP � SeP (=B1.5) 
 Dem. 
 (1) SaaM  [z] 
 (2) MeP  [z] 
 (3) ~SeP  [zdn] 
 (4) SiP  [3,ADe] 
 (5) SaM  [1×RSN] 
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 (6) PiM  [4,5,SL] 
 (7) MiP  [6,SL] 
 (8) ~MiP  [2,ADe] 
  sprz.  [7,8] 

AT1.6 Sa&M�MeP � SeP (=B1.6) 
 Dem. 
 (1) Sa&M  [z] 
 (2) MeP  [z] 
 (3) ~SeP  [zdn] 
 (4) SiP  [3,ADe] 
 (5) SaM  [1×RSN] 
 (6) MiP  [4,5,SL] 
 (7) ~MiP  [2,ADe] 
  sprz.  [6,7] 

AT2.1 SeP � PeS (=B2.1) [SL] 

AT2.2 SaaS (=B2.2) [A1,RSN] 

AT3.1 ~(SaaP�Sa&P) (=B3.1) 
 Dem. 

 (1) SaaP�Sa&P  [zdn] 
 (2) PaS�P&S  [1,RSN] 
 (3) ~(PaS�P&S)  [AT0.3] 

  sprz.  [2,3] 

AT3.2 ~(SaaP�S&aP) (=B3.2) [RSN,AT0.3] 

AT3.3 ~(SaaP�S&&P) (=B3.3) [RSN.AT0.3] 

AT3.4 ~(Sa&P�S&aP) (=B3.4) [RSN,AT0.3] 

AT3.5 ~(Sa&P�S&&P) (=B3.5) [RSN,AT0.3] 

AT3.6 ~(SaaP�SeP) (=B3.6) [RSN,SL] 

AT3.7 ~(S&&P�SeP) (=B3.7) 
 Dem. 
 (1) S&&P�SeP  [zdn] 
 (2) S&P  [1,RSN] 
 (3) SiP  [2,AD&] 
 (4) ~SiP  [1,ADe] 
  sprz.  [3,4] 
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AT4 SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P�SeP   (=B4) 
 Dem. 

 (1) SaP�S&P�SeP  [AT0.2] 
 (2) PaS�P&S�PeS  [AT0.2] 
 (3) (SaP�PaS)�(SaP�P&S)�(SaP�PeS)�(S&P�PaS)�(S&P 
�� �P&S)�(S&P�PeS)�(SeP�PaS)�(SeP�P&S)�(SeP�PeS) [1,2] 
 (4) (SaP�PaS)�(SaP�P&S)�(S&P�PaS)�(S&P�P&S)�SeP [3,SL] 
 (5) SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P�SeP [4,RSN] 

AT5 SiP � ~SeP  [ADe]  

Ko	czy to dowód tego twierdzenia. 
 
System SV – analiza semantyczna. Klasyczne funktory sylogistyczne, scha-
rakteryzowane za pomoc� powy�szych diagramów semantycznych, zak�a-
daj�c jedno-jednoznaczn� odpowiednio�� mi�dzy diagramami �, �, �, � i � 
a funktorami aa, a&, &a, && i e winny spe�nia� poni�sze równowa�no�ci9: 

 SaP � S[aa,a&]P 
 SiP � S[aa,a&,&a,&&]P 
 SoP � S[&a,&&,e]P 

Z kolei, funktor pewne_s�_ w mocnym znaczeniu posiada charakterystyk�: 

 S&P � S[&a,&&]P  

Sprawdzimy, czy powy�sze równowa�no�ci s� spe�nione: 

1. Charakterystyka a-funktora. 

BT1a SaaP�Sa&P � SaP [RSN] 

Odwrotna implikacja nie zachodzi. Da�oby si� jej dowie��10, gdyby�my dys-
ponowali tez�: 

SaP � ~SeP (równowa�nik prawa subalternacji – SaP � SiP).  

2. Charakterystyka i-funktora. 

BT2a* SaaP�S&&P � SiP [B3.6,B3.7,BDi] 

Mamy tu jedynie cz��ciowe spe�nienie implikacji SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P 
� SiP.  
 

9 Pomijamy trywialny przypadek charakteryzuj�cy funktor ekskluzji. 
10 Zob. dowód tezy BT1b w nast�pnym rozdziale. 
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Brak nam tez: SaP � ~SeP (odpowiednika prawa subalternacji – SaP � SiP) 
oraz S&P � ~SeP (odpowiednika S&P � SiP). 
Za pomoc� tych tez oraz regu�y RSN powy�sza implikacja, charakteryzuj�ca 
funktor i, by�aby spe�niona11.   

BT2b SiP � SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P [BDi,B4] 

3. Charakterystyka o-funktora. 

BT3a* S&aP�S&&P � SoP 

Jest to tylko cz��ciowe spe�nienie implikacji S&aP�S&&P�SeP � SoP. 

Brakuje nam tezy: SeP � SoP, b�d�cej równowa�nikiem prawa subalternacji 
(SaP � SiP)12.  

BT3b SoP � S&aP�S&&P�SeP 
 Dem. 
 (1) SoP [z] 
 (2) ~(S&aP�S&&P�SeP) [zdn] 
 (3) SaaP�Sa&P [2,B4] 
 (4) SaP [3,RSN] 
 (5) ~SaP [1,BDo] 
  sprz. [4,5] 

4. Charakterystyka &-funktora. 

Z kolei, sprawdzimy czy zachodzi równowa�no�� charakteryzuj�ca funktor &: 

BT4a S&aP�S&&P � S&P [RSN] 

Odwrotna implikacja tu nie zachodzi. Implikacja ta zachodzi�aby, gdyby�my 
mieli aksjomaty: 

S&P � ~SaP oraz S&P � ~SeP.  
 
Wniosek. Aby semantyczna charakterystyka powy�szych funktorów sylogistycz-
nych by�a w pe�ni spe�niona, brakuje na gruncie SV odpowiednika prawa sub-
alternacji: SaP � ~SeP oraz praw S&P � ~SaP i S&P � ~SeP.  
 
 
 

11 Zob. tez� BT2a w nast�pnym rozdziale. 
12 Zob. dowód tezy BT3a w nast�pnym rozdziale.  
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5. PEWNE ROZSZERZENIE SYSTEMU SV 
 
Rozszerzenie system SV. Zgodnie z powy�szymi ustaleniami, wzbogacimy 
system SV o aksjomaty: 

B2.3 SaP � ~SeP 
B2.4 S&P � ~SaP  
B2.5 S&P � ~SeP 

Oznaczmy go przez SV* (SV*=SV[B2.3,B2.4,B2.5]). 

Do jego tez nale��: 

BT1b SaP � SaaP�Sa&P 
 Dem. 
 (1) SaP [z] 

 (2) ~(SaaP�Sa&P) [zdn] 
 (3) ~SaaP�~Sa&P [2] 
 (4) S&aP�S&&P�SeP [3,B4] 

 (3a) S&aP [zd1] 
 (3b) PaS [3a,RSN] 
 (3c) SaaP [1,3b,RSN] 
 (3d) ~SaaP [3] 
  sprz. [3c,3d] 
 (4a) S&&P [zd2] 
 (4b) P&S [4a,RSN] 
 (4c) Sa&P [1,4b,RSN] 
 (4d) ~Sa&P [3] 
  sprz. [4c,4d] 
 (5a) SeP [zd3] 
 (5b) ~SeP [1,B2.3] 
  sprz. [5a,5b] 

BT1 SaP � SaaP�Sa&P [BT1a,BT1b] 

BT2a SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P � SiP 
 Dem. 
 (1a) Sa&P�S&aP [zd1] 
 (1b) SaP�S&P [1a×RSN] 
 (1c) ~SeP [1b,B2.3,B2.4] 
 (1d) SiP [1c,BDi] 
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(1) Sa&P�S&aP � SiP [1a � 1d] 
(2) SaaP�Sa&P�S&aP�S&&P � SiP [BT2a*,1] 

BT2 SiP � SaaP�SaiP�SiaP�S&&P [BT2a,BT2b] 

BT3a S&aP�S&&P�SeP � SoP 
 Dem. 
 (1) S&aP�S&&P�SeP [z] 

 (2) ~SoP [zdn] 
 (3) SaP [2,BDo] 

 (2a) S&aP [zd1] 
 (2b) PaS [2a,RSN] 
 (2c) SaaP [3,2b,RSN] 
 (2d) SaaP � ~S&aP [B3.2] 
 (2e) ~S&aP [2c,2d×MP] 
  sprz. 
 (3a) S&&P [zd2] 
 (3b) P&S [3a,RSN] 
 (3c) Sa&P [3,3b,RSN] 
 (3d) Sa&P � ~S&&P [B3.5] 
 (3e) ~S&&P [3c,3d×MP] 
  sprz. [3a,3e] 
 (4a) SeP [zd3] 
 (4b) ~SeP [3,B2.3] 
  sprz. [4a,4b] 

BT4b S&P � S&aP�S&&P 
 Dem. 
 (1) S&P [z] 
 (2) ~SaP [1,B2.4] 
 (3) ~SeP [1,B2.5] 
 (4) ~SaaP�~Sa&P [2,RSN] 
 (5) S&aP�S&&P [3,4,B4] 

BT4 S&P � S&aP�S&&P [BT4a,BT4b] 

Zachodzi twierdzenie: 

Twierdzenie 2. System SV* jest inferencyjnie równowa�ny z systemem SL 

Dowód tego twierdzenia sk�ada si� z dwóch cz��ci: 
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Cz��� 1. Dowód, �e SV* zawiera si� inferencyjnie w SL: 

System SV* jest rozszerzeniem SV o oksjomaty B2.3 (SaP � ~SeP), B2.4 
(S&P � ~SaP) i B2.5 (S&P � ~SeP). Z uwagi na fakt, �e SV zawiera si� 
inferencyjnie w SL (Twierdzenie 1) oraz to, �e B2.3, B2.4 i B2.5 s�, dzi�ki 
ADe i AD&, tezami systemu SL, ta cz��� dowodu jest zatem zako	czona. 

Cz��� 2. Dowód, �e SL zawiera si� inferencyjnie w SV*: 

Tu wystarczy pokaza�, �e aksjomaty i definicja specyficzna (D&) systemu 
pierwszego s� tezami drugiego: 

BT5.1 SaS  (=A1) [B2.2,RSN] 

BT5.2 SiS  (=A2) [BT5.1,B2.3,BDi] 

BT5.3 MaP�SaM � SaP (=A3) 
 Dem. 
 (1) MaP [z] 
 (2) SaM [z] 
 (3) (MaaP�Ma&P)�(SaaM�Sa&M) [1,2,BT1] 
 (1a) MaaP�SaaM [zd1] 
 (1b) SaaP [1a,B1.1] 
 (1c) SaP [1b×RSN] 
 (2a) MaaP�Sa&M [zd2] 
 (2b) Sa&P [2a,B1.2] 
 (2c) SaP [2b×RSN] 
 (3a) Ma&P�SaaM [zd3] 
 (3b) Sa&P [3a,B1.3] 
 (3c) SaP [3b×RSN] 
 (4a) Ma&P�Sa&P [zd4] 
 (4b) Sa&P [4a,B1.4] 
 (4c) SaP [4b×RSN] 
 (4) SaP [3,1a � 1c,2a � 2c,3a � 3c,4a � 4c] 

BT5.4 MaP�MiS � SiP (=A4) 
 Dem. 
 (1) MaP [z] 
 (2) MiS [z] 
 (3) MaaP�Ma&P [1,BT1] 
 (4) ~MeS [2,BDi] 
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 (4a) MaaP [zd1] 
 (4b) MaaP�PeS � MeS [B1.5] 
 (4c) ~PeS [4,4a,4b] 
 (5a) Ma&P [zd2] 
 (5b) Ma&P�PeS � MeS [B1.6] 
 (5c) ~PeS [4,5a,5b] 
 (5) ~PeS [4,4a � 4c,5a � 5c] 
 (6) ~SeP [5,B2.1] 
 (7) SiP [6,BDi] 

BT5.5 S&P � SiP�~SaP (=D&) 
 Dem. 
 (1a) S&P [zd1] 
 (1b) ~SeP�~SaP [B2.4,B2.5] 
 (1c) SiP�~SaP [1b,BDi] 

 (1) S&P � SiP�~SaP [1a � 1b] 
 (2a) SiP�~SaP [zd2] 
 (2b) SiP [2a] 
 (2c) ~SaP [2a] 
 (2d) ~SeP [2b,Bdi] 
 (2e) ~SaaP�~Sa&P [2c,RSN] 
 (2f) S&aP�S&&P [2d,2e,B4] 
 (2g) S&P [2f,RSN] 

 (2) SiP�~SaP � S&P [2a � 2g] 
 (3) S&P � SiP�~SaP [1,2] 

Dowód cz��ci drugiej, a co za tym idzie ca�ego twierdzenia zosta� zatem za-
ko	czony. 
 
 

6. UPROSZCZENIE AKSJOMATYKI SYSTEMU SV* 
 

Aksjomatyk� systemu SV* mo�na upro�ci� przez przyj�cie aksjomatów: 

C1.1 SaaM�MaaP � SaaP 
C1.2 Sa&M�MaaP � Sa&P 
C1.3 SaaM�Ma&P � Sa&P 
C1.4 Sa&M�Ma&P � Sa&P 
C1.5 SaaM�MeP � SeP 
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C1.6 Sa&M�MeP � SeP 
C2.1 SeP � PeS 
C2.2 SaaS 
C2.3 S&P � � SaP  

oraz definicji: 

CDa  SaP � SaaP�Sa&P 
CD&  S&P � S&aP�S&&P 
CDe  SeP � � SaP�� S&P 
CDi  SiP � � SeP 
CDo  SoP � � SaP 

Funktor e wyst�puj�cy w tej aksjomatyce, zgodnie z definicj� De, nale�y 
traktowa� jako skrót wyra�enia wyst�puj�cego w jej definiensie. 
 
System SI. W proponowanym uproszczeniu aksjomatyki systemu SV* zredu-
kowano znacz�co aksjomaty z funktorem ekskluzji (zostawiaj�c jedynie C1.5, 
C1.6 i C2.1), przerzucaj�c cz��ciowo determinacj� w�asno�ci tego funktora na 
definicj� CDe. Powstaje w sposób naturalny pytanie, czy da�oby si� wogóle 
wyeliminowa� aksjomaty z tym funktorem. Takie rozwi�zanie istnieje. 
 Poni�ej zaproponujemy pewien bazowy system sylogistyki z funktorami a 
oraz & jako funktorami pierwotnymi. Zdania szczegó�owo-twierdz�ce typu 
S&P, z mocnym rozumieniem funktora cz��ciowej inkluzji, s� tu traktowane 
– w przeciwie	stwie do uj�cia tradycyjnego (obecnego w SL) – jako zdania 
elementarne. Zdania szczegó�owo-twierdz�ce typu SiP s� tu konstrukcjami 
wtórnymi, wprowadzanymi definicyjnie. 

System ten (SI) posiada aksjomaty charakteryzuj�ce funktory pierwotne (a,&): 

D1 SaS 
D2 ~S&S  
D3 MaP�SaM � SaP   
D4 MaS�MaP � S&P�SaP 
D5 MaS�M&P � S&P  
D6 S&P � P&S�PaS 

Pozosta�e klasyczne funktory sylogistyczne wprowadzimy definicyjnie: 

DDe  SeP � ~S&P�~SaP 
DDi  SiP � ~SeP 
DDo  SoP � ~SaP 
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Do tez tego systemu nale��: 

DT1.1 SaP � ~S&P 
 Dem. 
 (1) SaP [z] 
 (2) S&P [zdn] 
 (3) SaP�S&P � P&P [D5(M/S,S/P)] 
 (4) P&P [1,2,3] 
 (5) ~P&P [D2] 
  sprz. [4,5] 

Zachodzi twierdzenie: 

Twierdzenie 3. System SI jest inferencyjnie równowa�ny systemowi SL 

W dowodzie cz��ci pierwszej tego twierdzenia wystarczy pokaza�, �e aksjomaty 
specyficzne systemu SI (D2,D4,D5,D6) oraz jego definicja specyficzna (DDe) s� 
tezami systemu SL: 
 
AT6 ~S&S  (=D2) [A1,AD&] 
 
AT7 MaS�MaP � S&P�SaP (=D4) 
 Dem. 
 (1) MaS [z] 
 (2) MaP [z] 
 (3) SiP [1,2,SL] 
 (4) SaP�~SaP [KRZ] 
 (5) S&P�SaP [3,4,AD&] 

AT8 MaS�M&P � S&P (=D5) 
 Dem. 
 (1) MaS [z] 
 (2) M&P [z] 
 (3) ~S&P [zdn] 
 (4) ~SiP�SaP [3,AD&] 
 (4a) ~SiP [zd1] 
 (4b) MiP [2,AD&] 
 (4c) SiP [1,4b,A4] 
  sprz. [4a,4c] 
 (5a) SaP [zd2] 
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 (5b) MaP [1,5a,A3] 
 (5c) ~MaP [2,AD&] 
  sprz. [5b,5c] 

AT9 S&P � P&S�PaS  (=D6) 
 Dem. 
 (1) S&P [z] 
 (2) SiP [1,AD�] 
 (3) PiS [2,SL] 
 (4) ~PaS�PaS [KRZ] 
 (5) P&S�PaS [3,4,AD&] 

AT10 ~S&P�~SaP � SeP 
 Dem. 
 (1) ~S&P [z] 
 (2) ~SaP [z] 
 (3) ~SiP�SaP [1,AD&] 
 (4) ~SiP [2,3] 

 (5)  SeP [4,ADe] 

AT11 SeP � ~S&P�~SaP 
 Dem. 
 (1) SeP [z] 
 (2) S&P�SaP [zdn] 
 (3) SiP [2,AD&,SL] 
 (4) ~SiP [1,ADe] 
  sprz. [3,4] 

AT12 SeP � ~S&P�~SaP (=DDe) [AT10,AT11] 

Ko	czy to dowód cz��ci pierwszej tego twierdzenia. 

W cz��ci drugiej tego dowodu poka�emy, �e SL�SI. Aksjomaty specy-
ficzny pierwszego z nich (A2, A4) oraz jego definicja specyficzna (AD&) s� 
istotnie tezami drugiego: 

DT2.1 SiS   (=A2) 
 Dem. 

 (1)  ~SeS [D1,DDe] 
 (2)  SiS [1,DDi] 
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DT2.2 MaP�MiS � SiP (=A4) 
 Dem. 
 (1) MaP [z] 
 (2) MiS [z] 
 (3) M&S�MaS [2,DDi,DDe] 
 (3a) M&S [zd1] 
 (3b) MaP�M&S � P&S [D5] 
 (3c) P&S [1,3a,3b] 
 (3d) S&P�SaP [3c,D6] 
 (4a) MaS [zd2] 
 (4b) S&P�SaP [1,4a,D4] 
 (4) S&P�SaP [3,3a � 3d,4a � 4b] 
 (5) ~SeP [4,DDe] 
 (6) SiP [5,DDi] 

DT2.3 S&P � SiP�~SaP (=AD&) 
 Dem. 
 (1a) S&P [zd1] 
 (1b) ~SeP [1a,DDe] 
 (1c) SiP [1b,DDi] 
 (1d) ~SaP [1a,DT1.1] 
 (1e) SiP�~SaP [1c,1d] 
 (2) S&P � SiP�~SaP  [1a � 1e] 
 (2a) SiP�~SaP [zd2] 
 (2b) SiP [2a] 
 (2c) ~SeP [2b,DDi] 
 (2d) S&P�SaP [2c,DDe] 
 (2e) S&P [2a,2d] 
 (2) SiP�~SaP � S&P [2a � 2e] 
 (3) S&P � SiP�~SaP [1,2] 

Dowód cz��ci drugiej tego twierdzenie zosta� zatem zako	czony. 

Maj�c na uwadze inferencyjn� równowa�no�� systemów SI i SL, odnotujmy 
jeszcze pewne równowa�no�ci (ich proste dowody pominiemy) z funktorami 
sylogistycznymi (a, i, &, e, o): 

DT3.1 SaiP � SaP  

DT3.2 SiaP � PaS  
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DT3.3 SiiP � SiP  

DT3.4 S&iP � S&P  

DT3.5 Si&P � P&S  

DT3.6 SaoP � Sa&P  

DT3.7 SoaP � S&aP  

DT3.8 SeeP � SeP  

Zgodnie z DT3.1, DT3.3 i DT3.4: ai=a, ii=i oraz &i=&. Z kolei: ia=+ 
(DT3.2), i&=/ (DT3.5), ao=a& (DT3.6), oa=&a (DT3.7) i ee=e (DT3.8), gdzie 
+ i / oznaczaj� odpowiednio: konwers funktorów (relacji) a oraz &. 
 
Niezale�no�� aksjomatów systemu SI. Aksjomatyka ta jest niezale�na. Nie-
zale�no�� aksjomatów D1-D6 da si� przeprowadzi� przez odpowiednie interpre-
tacje. Ustalenie niezale�no�ci danego aksjomatu od pozosta�ych aksjomatów da-
nej aksjomatyki przy tej metodzie polega – jak wiadomo – na podaniu takiej inter-
pretacji, przy której dany aksjomat jest fa�szywy, a pozosta�e aksjomaty prawdziwe.  

Poni�sze modele pokazuj� niezale�no�� tych aksjomatów13. Interpretacja 
spójników KRZ jest tu klasyczna (1 – warto�� wyró�niona, 2 – warto�� nie-
wyró�niona). Interpretacja funktorów sylogistycznych (a oraz &), dla nie-
zale�no�ci aksjomatów w podanej kolejno�ci przedstawia si� nast�puj�co: 
(D1) SaP – zawsze fa�szywe, S&P – S P. 
(D2) SaP, S&P – zawsze prawdziwe. 
(D3)                (D4)  
 

a 1 2 

1 
2 

1 1 
2 1 

& 1 2 

1 
2 

2 2 
2 2  

 
Dla warto�ciowania: S – 2, P – 1, M – 3    Dla warto�ciowania: S – 2, P – 1, M – 1 
 

13 Zosta�y one zaproponowane przez jednego z recenzentów. 

a 1 2 3 

1 
2 
3 

1 2 2 
2 1 1 
1 2 1 

& 1 2 3 

1 
2 
3 

2 2 1 
2 2 2 
2 1 2 
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(D5)                (D6)  
 

a 1 2 

1 
2 

1 2 
2 1 

& 1 2 

1 
2 

2 1 
2 2  

 
Dla warto�ciowania: S – 2, P – 2, M – 1    Dla warto�ciowania: S – 1, P – 2 
 
 

7. UWAGI KO�COWE 
 

Dwuznakowy sposób formalnego zapisu elementarnych zda	 sylogistycz-
nych (Markin), uzupe�niony o konwencj� notacyjn�: 
RSN S��P / S�P�P�S S�P�P�S / S��P   
jest sam dla siebie interesuj�cy. 

Ograniczaj�c si� do obecnych w rozwa�anych systemach prostych (jedno-
znakowych) funktorów sylogistycznych, zarówno pierwotnych, jak i zdefi-
niowanych, tj. dla �,��{a,e,i,&,o}, regu�a RSN pozwala na wprowadzenie 
25 (52) funktorów z�o�onych (dwuznakowych): aa, ae, ai, a&, ao, ea, ee, ei, 
e&, eo, ia, ie, ii, i&, io, &a, &e, &i, &&, &o, oa, oe, oi, o&, oo. 

Niektóre z nich s� puste (ae, ea, ei, e&, ie, &e), a niektóre redundantne (ai, 
ee, eo, ii, &i, bo: ai=a, ee=e, eo=e, ii=i, &i=&). Po wyliminowaniu z�o�e	 
pustych i redundantnych otrzymujemy 14 niepustych i nieredundantnych fun-
ktorów z�o�onych, tj. za pomoc� tej regu�y mo�na wprowadzi� do systemu 
14 równowa�no�ci, w których po lewej stronie b�dzie sta� nowy funktor z�o-
�ony o danych argumentach S i P, a po prawej – zgodnie z regu�� RSN – 
iloczyn dwóch formu� zbudowanych z funktorów prostych (sk�adowych fun-
ktora z�o�onego) z tymi samymi argumentami. 

Uzyskane równowa�no�ci mo�na traktowa� jako definicje tych funktorów 
z�o�onych. Tak wi�c wprowadzenie do systemu regu�y RSN w tym przypad-
ku jest inferencyjnie równowa�ne przyj�ciu 14 definicji powy�szych (nie-
pustych i nieredundantnych) funktorów dwuznakowych14. 
 

14 W�ród nich na uwag� zas�uguj� utworzone w ten sposób konwersy funktorów a oraz &: 
ia=+(teza DT3.2), i&=/ (teza DT3.5). 

a 1 2 

1 
2 

1 1 
1 1 

& 1 2 

1 
2 

2 1 
2 2 
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 Przy badaniu zwi�zków logicznych mi�dzy sylogistyk� Venna (SV) a sy-
logistyk� ukasiewicza (SL) okaza�o si�, �e system SV jest s�abszy od sys-
temu SL.  

System SV*, b�d�cy rozszerzeniem systemu SV, jest inferencyjnie równo-
wa�ny systemowi SL. 
 Zosta� sformu�owany równie� system SI, równowa�ny z SL. W systemie 
SI, w odró�nieniu od systemu SL, mamy preferencj� mocnego rozumienia 
zda	 szczegó�owo-twierdz�cych. 
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SYLOGISTYKA VENNA 
I PEWNA KONWENCJA NOTACYJNA  

S t r e s z c z e n i e  

John Venn w Formal Logic (1881) zbudowa� pewien system sylogistyki, b�d�cy jedn� z rea-
lizacji idei kwantyfikacji orzeczników. Interesuj�c� rekonstrukcj� tego systemu zaproponowa� 
V.I. Markin (2011) . Markin pos�uguje si� pi�cioma funktorami pierwotnymi {aa,ai,ia,ii,e}. Wy-
ra�enia elementarne SaaP,SaiP,SiaP,SiiP oraz SeP s� czytane odpowiednio: wszelkie S s� wszel-
kimi P, wszelkie S s� pewnymi P, pewne S s� wszelkimi P, pewne S s� pewnymi P oraz �adne S 
nie s� P. 

Markin podaje aksjomatyk� dla tego systemu. Proponuje te� regu�y translacji jego formu� na 
j�zyk sylogistyki klasycznej, o aksjomatyce ukasiewicza {SaS, SiS, MaP�SaM ��SaP, MaP��
MiS ��SiP}oraz regu�y translacji odwrotnej. 

To sformu�owanie sylogistyki Venna mo�na upro�ci� przez przyj�cie konwencji notacyjnej: 
  S��P / S�P�P�S  S�P�P�S / S��P  dla �,��{a,&}. 
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Proponowana jest nowa aksjomatyka dla sylogistyki Venna z mocnym rozumieniem zda	 szcze-
gó�owo-twierdz�cych (S3P). Badane s� zwi�zki logiczne mi�dzy sylogistyk� Venna (SV) i syste-
mem ulasiewicza (SL). Zostaje sformu�owany system (SI) z mocnym rozumieniem zda	 szcze-
gó�owo-twierdz�cych. Podany jest dowód, �e systemy SI i SL s� równowa�ne. 

 
 

VENN’S SYLLOGISTIC 
AND A CERTAIN NOTATIONAL CONVENTION  

S u m m a r y  

John Venn in his Formal Logic (1881) constructed a certain system of syllogistic, which is one 
of implementations of the idea of the quantification of predicates. An interesting reconstruction of 
this system was proposed by V.I. Markin (2011). Markin makes use of five primary functors {aa, ai, 
ia, ii, e}. The elementary expressions SaaP, SaiP, SiaP, SiiP and SeP are respectively read as: all S 
is all P, all S is some P, some S is all P, some S is some P and no S is any P. 
 Markin gives the axiom system for the system. He also proposes the rules of translation of its 
formulas into the language of classical syllogistic of ukasiewicz’s axiom system {SaS, SiS, 
MaP�SaM ��SaP, MaP�MiS ��SiP} and the rules of reverse translation.  
 This formulation of Venn’s syllogistic can be simplified, including the strong understanding of 
particular-affirmative sentences (S�P) and by adopting the following notational convention:  

S��P / S�P�P�S  S�P�P�S / S��P  for �,��{a,&}. 

A new axiom system for Venn’s syllogistic is proposed here. The logical relations between Venn’s 
sylogistic (SV) and the ukasiewicz’s system (SL) are examined. A system (SI) has been for-
mulated with a strong understanding of particular affirmative sentences. The proof that systems SI 
and SL are equivalent is given. 

Summarised by Eugeniusz Wojciechowski 
 
S�owa kluczowe: sylogistyka, sylogistyka Venna, mocne rozumienie zda	 szczegó�owo-twier-
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