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FUNKTORY ASERCJI 
I KONIUNKCJI SEKWENCYJNEJ 

 Proponowana jest tu aksjomatyczna charakterystyka funktora asercji sekwen-

cyjnej. Za jego pomocP jest definiowany funktor koniunkcji sekwencyjnej. W in-
terpretacji temporalnej funktory te sP czytane odpowiednio: nastFpnie/potem oraz 
i-nastFpnie/i-potem. 
 Dowodzi siW, Xe w proponowanym systemie (SAS) i jego wzmocnieniu (SAS*) 
zawierajP siW odpowiednio systemy von Wrighta And Next oraz And Then. 
 Niesprzeczno\] i niezaleXno\] aksjomatów bogatszej z proponowanych konstruk-
cji (SAS*) jest ustalana przez interpretacjW w czterowarto\ciowym rachunku zda`1. 
 
 

1. PRELIMINARIA 
 
Funktor s*abej asercji. Zdanie elementarne +p z funktorem sGabej asercji (+) jest 
czytane „nieprawda-Xe nie p” lub „prawda, Xe p”. W systemie z funktorem seabej 
asercji jako funktorem pierwotnym (SAD) przyjmowane sP aksjomaty2:  
 
A1  p f +p 

A2  +(p f q) f (+p f +q) 
A3  +p +q f +(p q) 
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Rolniczy im. Hugona KoeePtaja w Krakowie; adres do korespondencji: al. 29 Listopada 46, 31-
425 Kraków; e-mail: rlwojcie@cyf-kr.edu.pl 

1 Praca ta byea referowana na XVI Konferencji „Zastosowania logiki w filozofii i podstawach 
matematyki”, Szklarska PorWba, 9-13 V 2011 r., zorganizowanej przez Instytut Matematyki Uni-
wersytetu olPskiego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz KatedrW Logiki i Metodo-
logii Nauk Uniwersytetu Wroceawskiego.  

2 Zob. E. W o j c i e c h o w s k i, SGaba asercja, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2012), nr 1, s. 87-104. 
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 W odróXnieniu od zwykeej asercji (mocnej asercji: as(p) r p), wyraXajPcej 
siGF stwierdzania/asercji (Frege), funktorowi seabszej asercji towarzyszy „seabsza 
siea stwierdzania”. Funktor ten jest pomocny w analizie pewnych fraz jWzyka 
naturalnego (takich jak np. „deszcz pada i nie pada”)3. 
 Jednoargumentowym funktorem pierwotnym jest tu funktor negacji klasycz-
nej (~). 
 Definicyjnie przyjmowane sP tu funktory negacji wewnFtrznej (¬), sGabej 

negacji (t) i nieokre<lono<ci (±)4: 
 
D¬  ¬p r ~+p 

Dt  tp r ~p ¬p 

D±  ±p r ~p ~¬p 

 
System ten jest ufundowany na klasycznym rachunku zda` (KRZ).  
 

Funktor i nast pnie. Georg H. von Wright zbudowae system And Next, w któ-
rym charakteryzuje aksjomatycznie funktor koniunkcji sekwencyjnej. Zdanie ele-
mentarne z tym spójnikiem p&q jest czytane „p i-nastFpnie q („p and-next q”)5. 
Przyjmiemy konwencjW, Xe sekwencja funktorów ~, , ,&,f,r jest uporzPd-
kowana od najsilniej wiPXPcego funktora negacji, do najseabiej wiPXPcego 
funktora równowaXno\ci. Aksjomaty tego systemu majP posta]: 
 
B1  (p q&r s) r (p&r) (p&s) (q&r) (q&s) 
B2  (p&q) (r&s) r (p r&q s) 

 

3 TamXe, s. 87-90. 
4 Definicje zapisujemy tu w konwencji Le\niewskiego – jako równowaXno\ci. Funktor negacji 

wewnWtrznej, przeciwstawiany klasycznej negacji (zwanej tu równieX negacjT zewnFtrznT), oraz 
funktor nieokre\lono\ci wprowadzie logik rosyjski Aleksander Zinoviev. IdeW tW rozwijae póxniej 
logik niemiecki Horst Wessel. TamXe, s. 88. W zgodzie z przyjmowanymi tam intuicjami zdanie 
KsiFXyc jest szczery jest interpretowane jako nieokre\lone (równowaXne zdaniu: nieprawda-Xe KsiF-

Xyc jest szczery i nieprawda-Xe KsiFXyc nie jest szczery). Konstrukcja z aksjomatami A1-A3 jest 
dalszym rozwiniWciem tych idei. 

5 Zmieniamy tu symbol tego funktora. Zob. G.H. v o n  W r i g h t, And Next, „Acta Philoso-
phica Fennica” 18 (1965), s. 293-304. We frazach oddajPcych preferowane tu sposoby czytania 
zda` elementarnych poseugujemy siW ePcznikiem „-” dla podkre\lenia, Xe w danym kontek\cie trak-
tujemy tak wyróXniony ciPg wyraXe` jako logicznie nieanalizowalny. Ogólne intuicje filozoficzne 
leXPce u podstaw tego i nastWpnego systemu von Wrighta oraz intuicje zwiPzane z czasem w sensie 
fizykalnym sP interesujPco przedstawione w artykule: A. K o z a n e c k a, M. L e s z c z y ` s k a, 
O wyraXalno<ci niektórych relacji czasowych w jFzyku systemów logiki temporalnej G.H. von 

Wrighta, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2007), nr 2, s. 43-65.  
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B3  p r (p&q ~q) 
B4  ~(p&q ~q) 
 
Przyjmowane sP tu reguey podstawiania, odrywania (MP) i ekstensjonalno\ci. Na 
mocy reguey ekstensjonalno\ci, majPc tezW systemu w postaci równowaXno\ci 
y r z, tezP systemu jest równowaXno\] postaea z czeonów y i z przez ich 
&-koniunkcjW z dowolnP formueP { systemu. PoniewaX w grW wchodzi lewo-
stronna lub prawostronna &-koniunkcja czeonów y/z z {, reguea ekstensjonalno\ci 
(RE&) moXna przedstawi] w formie dwuczeonowej: 
 
RE& y r z / (y&{) r (z&{) y r z / ({&y) r ({&z)      
 
System ten jest równieX nadbudowany nad KRZ. 
 

Funktor i potem. Druga z konstrukcji G.H. von Wrighta to system And Then, 
w którym funktorem pierwotnym jest równieX funktor koniunkcji sekwencyjnej. 
Zdanie elementarne z tym spójnikiem p&q jest tym razem czytane „p i-potem q 
(„p and-then q”)6. Przyjmiemy tu takP samP konwencjW notacyjnP. Aksjomaty 
tego systemu majP formW: 
 
B1  (p q&r s) r (p&r) (p&s) (q&r) (q&s) 
B2* (p&q) (r&s) r (p r&q s (q&s) (s&q)) 
B3  p r (p&q ~q) 
B4  ~(p&q ~q) 
 
Przyjmowane sP tu reguey jak poprzednio. System ten jest równieX nadbudowany 
nad KRZ. 
 
 

2. SYSTEM ASERCJI SEKWENCYJNEJ 
 
 WyraXenie !p bWdziemy czytali „nastFpnie/z-kolei p”. Zdania tego typu bWdP 
odnosiey do elementów jakie\ sekwencji zdarze` (stanów rzeczy). Nasuwa siW tu 
temporalna lub spacjalna interpretacja tych zda`. 
  

 

6 Zob. G.H. v o n  W r i g h t, And Then, „Commentationes Physico-Mathematicae” 32(1966), 
nr 7, s. 1-11. Tak jak wyXej, zmieniamy tu symbol tego funktora. 
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System. AksjomatykW systemu asercji sekwencyjnej (SAS) tworzP7: 
 
C1  ~!p f !~p 

C2  !(p f q) f (!p f !q) 
C3  t f ~!~t 

 

Implikacja odwrotna do C1 nie jest tezP tego systemu8. 
Symbol t w ostatnim aksjomacie reprezentuje dowolnP tezW systemu.  
Definicyjnie wprowadzamy tu funktor koniunkcji sekwencyjnej (&)9: 
 
D& p&q r p !q 

 
Regueami systemu sP reguea odrywania (MP) i reguea podstawiania. 
System ten jest równieX nadbudowany nad klasycznym rachunkiem zda`. 
 
Wybrane tezy. Do tez tak okre\lonego systemu naleXP10: 
 
T1  t f !t gdzie t jest tezP systemu 
  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) ~!t [zdn] 
  (3) ~!t f !~t [C1] 
  (4) !~t [2,3×MP] 
  (5) ~!~t [1,C3×MP] 
   sprz. [4,5] 
 
 

7 We wcze\niejszej wersji tej pracy (prezentowanej na konferencji) zamiast aksjomatu C1 
wystWpowae aksjomat: (p r q) f (!p r !q). Prof. Andrzej Pietruszczak zasugerowae mi jego za-
stPpienie regueP ekstensjonalno\ci (EA), która z kolei byeaby wtórnP, o ile przyjP] jako regueW pier-
wotnP y / !y. BiorPc pod uwagW fakt, Xe potrzebna jest w systemie teza ~!p f !~p (inferencyjnie 
mocniejszej od ostatniej z regue), przyjmujW jP ostatecznie jako aksjomat C1.  

 8 Aksjomatyczne przyjWcie dodatkowo implikacji odwrotnej do C1 miaeoby niepoXPdane kon-
sekwencje. Zob. punkt 3 tej pracy: aksjomat D1 i wyprowadzalna z niego formuea (c).  

 9 W tej czW\ci przedstawiamy ogólne weasno\ci tych funktorów. Z uwagi na róXne interpretacje 
tych funktorów wstrzymujemy siW na razie z czytaniem fraz z tymi funktorami. Sposób ich czytania 
bWdzie zaleXny od danej interpretacji. 

10 Dowody bWdP budowane metodP zaeoXeniowP. PojawiajPce siW w nich wyraXenia „z”, „zd”, 
„zdn” i „sprz.” sP odpowiednio skrótami wyraXe`: „zaeoXenie”, „zaeoXenie dodatkowe”, „zaeoXenie 
dowodu niewprost” i „sprzeczno\]”. Z kolei Hp(...) i T znaczP odpowiednio: zaGoXenie(liczba 

przesGanek) oraz teza (=dowodzony nastWpnik implikacji). 
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Do regue wtórnych systemu naleXP reguey: asercji (RA), dystrybucji (RD), kontra-

pozycji asercji (KA), monotoniczno<ci (RM) i ekstensjonalno<ci (EA): 
 
RA y / !y y / ~!~y [T1,C3] 
RD !(y f z) / !y f !z [C2] 
KA ~!y / !~y [C1] 
RM y f z / !y f !z   
  Der. 
  (1) y f z [z] 
  (2) !(y f z) [1×RA] 
  (3) !y f !z [2,C2] 
 
EA y r z / !y r !z [KRZ,RM]  
 
T2  !p !~p 

  Dem. 

  (1) ~(!p !~p) [zdn] 
  (2) ~!p ~!~p [1] 
  (3) ~!p  [2] 
  (4) ~!~p [2] 
  (5) !~~p [4×KA] 
  (6) ~~p f p [KRZ] 
  (7) !~~p f !p [6×RM] 
  (8) !p  [5,7×MP] 
   sprz. [3,8] 
 
T3  !(p q) f !p !q 

  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) (p q) f (~p f q) [KRZ] 
  (3) !(p q) f !(~p f q) [2×RM] 
  (4) !(~p f q) [1,3×MP] 
  (5) !~p f !q [4×RD] 
  (6) ~!~p !q [5,KRZ] 
  (7) ~!~p f !p [T2] 
  (8) T  [5,6,KRZ] 
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T4a !p f !(p q) 
  Dem. 

  (1) p f p q [KRZ] 
  (2) !(p f p q) [1×RA] 
  (3) !p f !(p q) [2×RD] 

 
T4b !q f !(p q) [KRZ,RA,RD,MP] 
 
T4  !p !q f !(p q) [T4a,T4b] 

 
T5  !(p q) r !p !q [T3,T4] 
 
T6  !(p q) f !(q p) 
  Dem. 
  (1) p q f q p [KRZ] 
  (2) !(p q) f !(q p) [1×RM] 
 
T7  !p !~p f !(p q) 
  Dem. 
   Hp(2) f 
  (3) !(~p (p q)) [2,T4a] 
  (4)  (~p (p q)) f (p f p q) [KRZ] 
  (5) !(~p (p q)) f !(p f p q) [4×RM] 
  (6) !(p f p q) [3,5×MP] 
  (7) !p f !(p q) [6×RD] 
  (8) T  [1,7×MP] 
 
T8a !(p q) f !p 

  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) p q f p [KRZ] 
  (3) !(p q f p) [2×RA] 
  (4) !(p q) f !p [3×RD] 
  (5) T [1,4×MP] 
 
T8b !(p q) f !q [KRZ,RA,RD,MP] 
 
T8  !(p q) f !p !q [T8a,T8b] 
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T9  !p !q f !(p q) 
  Dem. 

   Hp(2) f 
  (3) ~!(p q) [zdn] 
  (4) !~(p q) [3×KA] 
  (5) ~(p q) f ~p ~q [KRZ] 
  (6) !~(p q) f !(~p ~q) [5×RM] 
  (7) !(~p ~q) [4,6×MP] 
  (8) !~p !~q [7,T5] 
  (9) !~p f !(p q) [1,T7,KRZ] 
  (10) !~q f !(p q) [2,T7,T6,KRZ] 
  (12) !~p !~q f !(p q) [9,10] 
  (11) !(p q) [8,11×MP] 
   sprz. [3,12] 

 
T10 !(p q) r !p !q [T8,T9] 
 
Odnotujmy jeszcze parW tez charakteryzujPcych koniunkcjW sekwencyjnP: 
 
T11 (p&q) (q&r) f p&r [D&] 
 
T12 (p&q)&(q&r) f p&!r 

  Dem. 

   Hp(1) f  
  (2) (p&q) !(q&r) [1,D&] 
  (3) p&q [2] 
  (4) !(q&r) [2] 
  (5) p [3,D&] 
  (6) !(q !r) [4,D&] 
  (7) !q !!r [6,T10] 
  (8) !!r [7] 
  (9) T [5,8,D&] 
 
T13a (p&q)&r f p&(q r) 
  Dem. 

   Hp(1) f  
  (2) (p !q) !r [1,D&] 
  (3) p !(q r) [2,T10] 
  (4) T [3,D&] 
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T13b p&(q r) f (p&q)&r [D&,T10] 
 
T13 (p&q)&r r p&(q r) [T13a,T13b] 
 
T14a (p q)&r f p&r q&r 

  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) (p q) !r [1,D&] 
  (3) p !r q !r [2] 
  (4) T [3,D&] 
 
T14b p&r q&r f (p q)&r [D&] 
T14 (p q)&r r p&r q&r [T14a,T14b] 
 
 

3. SYSTEM ASERCJI SEKWENCYJNEJ 

W INTERPRETACJI TEMPORALNEJ 
 
 
Interpretacja sta*ych zgodna z systemem And Next. WyraXenie !p jest tu czy-
tane „nastFpnie p”, a wyraXenie p&q – w zgodzie z D& – „p i-nastFpnie q”. 
Udowodnimy twierdzenie: 
 
Twierdzenie 1. System And Next zawiera siF inferencyjnie w SAS. 
 
W dowodzie tego twierdzenia wystarczy pokaza], Xe aksjomaty pierwszego sys-
temu i reguea ekstensjonalno\ci RE& sP odpowiednio tezami oraz regueP wtórnP 
systemu drugiego. Ma to istotnie miejsce: 
 
T15a (p q&r s) f (p&r) (p&s) (q&r) (q&s) 
  Dem. 

   Hp(1) f  
  (2) (p q) !(r s) [1,D&] 
  (3) (p q) (!r !s) [2,T5] 
  (4) (p !r) (p !s) (q !r) (q !s) [3] 
  (5) T [4,D&] 
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T15b (p&r) (p&s) (q&r) (q&s) f (p q&r s) 
  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) (p !r) (p !s) (q !r) (q !s) [1,D&] 
  (3) (p (!r !s)) (q (!r !s)) [2] 
  (4) (p q) (!r !s) [3] 
  (5) (p q) !(r s) [4,T5] 
  (6) T [5,D&] 
 
T15 (p q&r s) r (p&r) (p&s) (q&r) (q&s) (=B1) [T15a,T15b] 
 
T16a (p&q) (r&s) f (p r&q s) 
  Dem. 

   Hp(2) f 
  (3) p !q [1,D&] 
  (4) r !s [2,D&] 
  (5) p r [3,4] 
  (6) !q !s [3,4] 
  (7) !(q s) [6,T10] 
  (8) T [5,7,D&] 
 
T16b (p r&q s) f (p&q) (r&s) 
  Dem. 

   Hp(1) f  
  (2) p r !(q s) [1,D&] 
  (3) p r !q !s [2,T10] 
  (4) p !q r !s [3] 
  (5) T [4,D&] 
 
T16 (p&q) (r&s) r (p r&q s) (=B2) [T16a,T16b] 
 
T17a p f (p&q ~q) 
  Dem. 

   Hp(1) f  
  (2) q ~q [KRZ] 
  (3) !(q ~q) [2×RA] 
  (4) T [1,3,D&] 
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T17b (p&q ~q) f p [D&] 
 
T17 p r (p&q ~q) (=B3) [T17a,T17b] 
 
T18 ~(p&q ~q) 
  Dem. 

  (1) p&q ~q [zdn] 
  (2) !(q ~q) [1,D&] 
  (3) ~(q ~q) [KRZ] 
  (4) ~!(q ~q) [3×RA] 
   sprz. [2,4] 
 
Regueami wtórnymi sP tu: 
 
RE1 y r z / (y&{) r (z&{) 
  Der. 
  (1) y r z  [z] 
  (2) y !{ r z !{  [1,KRZ] 
  (3) (y&{) r (z&{)  [2,D&] 
 
RE2 y r z / ({&y) r ({&z) 
  Der. 
  (1) y r z  [z] 
  (2) !y r !z  [1×EA] 
  (3) { !y r { !z  [2,KRZ] 
  (4) ({&y) r ({&z)  [3,D&] 
 
Reguey te sP czeonami RE&. Ko`czy to dowód tego twierdzenia. 
 

Pewne rozszerzenie systemu And Next. Józef Wajszczyk proponowae pewne 
rozszerzenie tego systemu von Wrighta (AN’), które z kolei jest fragmentem 
ogólniejszej konstrukcji – logiki zmian dychotomicznych11. W systemie AN’ 
moXemy przyjP] nastWpujPce aksjomaty specyficzne12: 
 
 
 

11 Zob. J. W a j s z c z y k, Logika a czas i zmiana, Olsztyn: Wydawnictwo WSP 1995, s. 93. 
12 Dokeadnie jest to równowaXne sformueowanie tego rachunku. TamXe, s. 93. Zmieniamy tu 

symbole, zgodnie z przyjWtP w naszej pracy notacjP. 
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D1  !~p r ~!p 

D2  !(p q) r (!p !q) 
D3  !!p r !p   
 
oraz regueW specyficznP RE&. Jest on ufundowany na KRZ. 
 
Funktor asercji sekwencyjnej jest tu definiowany analogicznie (D&)13. 
�atwo pokaza], Xe regueP wtórnP jest tu reguea ekstensjonalno\ci EA: 
 
EA y r z / !y r !z 
  Der. 
  (1) y r z  [z] 
  (2) (p ~p)&y r (p ~p)&z [1×RE&] 
  (3) (p ~p) !y r (p ~p) !z [2,D&] 
  (4) !y r !z [3] 
 
Na gruncie tego systemu sP inferowalne tezy: 
 
(a)  p f !p 

  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) ~!p [zdn] 
  (3) p r ~!p [1,2] 
  (4) !p r !~!p [3×EA] 
  (5) ~!~!p [2,4] 
  (6) !~~!p [5,D1] 
  (7) ~~!p r !p [KRZ] 
  (8) !~~!p r !!p [7×EA] 
  (9) !!p [6,8] 
  (10) !p [9,D3] 
   sprz. [2,10] 
 
(b)  !p f p 

  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) ~p [zdn] 

 

13 Wajszczyk w zapisie definicji poseuguje siW równo\ciP definicyjnP. TamXe, s. 90. 
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  (3) !p ~p [1,2] 
  (4) !p ~p f !(!p ~p) [(a)] 
  (5) !(!p ~p) [3,4×MP] 
  (6) !!p !~p [5,D3] 
  (7) !~p [6] 
  (8) ~!p [7,D1] 
   sprz. [1,7] 
 
a stPd otrzymujemy natychmiast: 
 
(c)  !p r p  
 
Prowadzi to niestety do trywializacji tej konstrukcji, wbrew intuicjom wyj\cio-
wym autora systemu AN’. W szczególno\ci funktor koniunkcji klasycznej i funk-
tor koniunkcji sekwencyjnej sP tu nieodróXnialne. Jest to zbyt silna charaktery-
styka funktora asercji sekwencyjnej. Aksjomat D1 jest odpowiedzialny za znie-
sienie rozróXnienia miWdzy mocnP asercjP i asercjP sekwencyjnP oraz – w kon-
sekwencji – utoXsamienie obu funktorów koniunkcji. 
  
Interpretacja sta*ych zgodna z systemem And Then. Oznaczmy przez SAS* 
rozszerzenie systemu SAS o nowy aksjomat: 
 
C4  !!p r !p 

 
Przyjmujemy tu równieX takP samP definicjW funktora koniunkcji sekwencyjnej. 
Udowodnimy twierdzenie: 
 
Twierdzenie 2. System And Then zawiera siW inferencyjnie w SAS*. 

 
W jego dowodzie wystarczy pokaza], Xe aksjomat specyficzny pierwszego sys-
temu (B2*) jest tezP systemu drugiego: 
 
T19a (p&q) (r&s) f (p r&q s (q&s) (s&q)) 
  Dem. 

   Hp(2) f  
  (3) ~(p r&q s (q&s) (s&q)) [zdn] 
  (4) ~(p r !(q s q !s s !q)) [3,D&] 
  (5) ~p ~r ~!(q s q !s s !q) [4] 
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  (6) p !q r !s [1,D&] 
  (7) ~!(q s q !s s !q) [5,6] 
  (8) ~(!q !s !q !!s !s !!q) [7,T5,T10] 
  (9) ~(!q !s !q !s !s !q) [8,C4] 
  (10) ~(!q !s) [9] 
  (11) !q !s [6] 
   sprz. [10,11] 
 
T19b (p r&q s (q&s) (s&q)) f (p&q) (r&s) 
  Dem. 

   Hp(1) f 
  (2) p r !(q s q !s s !q) [1,D&] 
  (3) p r (!q !s !q !!s !s !!q) [2,T5,T10] 
  (4) p r (!q !s !q !s !s !q) [3,C4] 
  (5) p r !q !s [4] 
  (6) p !q r !s [5] 
  (7) T [6,D&] 
 
T19 (p&q) (r&s) r (p r&q s (q&s) (s&q)) (=B2*) [T19a,T19b] 
 
Ko`czy to dowód tego twierdzenia. 
 
 

4. NIESPRZECZNOo� SYSTEMU 

I NIEZALE�NOo� AKSJOMATÓW 
 
 Niesprzeczno\] najbogatszego z proponowanych tu systemów (SAS*) z aksjo-
matami C1, C2, C3 i C4 ustalimy za pomocP interpretacji I0, którP traktujemy tu 
jako interpretacjW standardowP. NiezaleXno\] tych aksjomatów przeprowadzimy 
odpowiednio przez interpretacje I1, I2, I3 i I4. Ustalenie niezaleXno\ci danego aksjo-
matu od pozostaeych aksjomatów aksjomatyki przy tej metodzie polega – jak wia-
domo – na podaniu takiej interpretacji, przy której dany aksjomat jest faeszywy, 
a pozostaee aksjomaty prawdziwe. Interpretacje te majP miejsce w czterowarto-
\ciowym rachunku zdaniowym. Odpowiedniki funktorów dwuargumentowych wy-
stWpujPcych w tej aksjomatyce, w danej interpretacji, oznaczymy w notacji �uka-
siewicza. Matryca funktora jednoargumentowego bWdzie przedstawiana w formie 
skróconej [abcd], gdzie a, b, c, d sP jego warto\ciami – odpowiednio dla warto\ci 
jego argumentu – 1, 2, 3 i 4. Interpretacje te sP zestawione w poniXszej tabeli: 
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Interpretacja 
Opis 

~ ! 

I0   Niesprzeczno\] [4321] [1144] 

I1 NiezaleXno\] C1 [4321] [1244] 

I2 NiezaleXno\] C2 [4321] [1134] 

I3 NiezaleXno\] C3 [4321] [1133] 

I4 NiezaleXno\] C4 [4321] [1324] 

 
Matryce dla funktorów implikacji, koniunkcji i równowaXno\ci sP ujWte w tabeli: 
 

C K E 
p 

 q  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 

1 2 3 4 
1 1 3 3 
1 2 1 2 
1 1 1 1 

1 2 3 4 
2 2 4 4 
3 4 3 4 
4 4 4 4 

1 2 3 4 
2 1 4 3 
3 4 1 2 
4 3 2 1 

 
Na przykead: gdy pierwszy argument (p) jest równy 2, a drugi (q) jest równy 3, to 
zgodnie z tP tabelP: C23 = 3, K23 = 4 i E23 = 4. WyróXnionP warto\ciP jest war-
to\] 1. 
 
 

5. UWAGI KO�COWE 
 
 W pracy zwrócono uwagW na funktor asercji sekwencyjnej, którego weasno\ci 
róXniP siW od weasno\ci funktora seabej asercji. Jak pokazano, za pomocP asercji 
sekwencyjnej moXna zdefiniowa] stosunkowo prosto funktor koniunkcji sekwen-
cyjnej. Zaproponowany system asercji sekwencyjnej SAS, jak równieX jego roz-
szerzenie SAS* moXe znalex] zastosowanie w analizie filozoficznej logik tempo-
ralnych14. Funktor koniunkcji sekwencyjnej bWdzie równieX pomocny w analizie 
jWzyka naturalnego. Na przykead jest on obecny w zdaniach:  
 

14 W naszej pracy zajmowali\my siW jedynie syntaktycznP charakterystykP tych funktorów. 
W aspekcie semantycznym ograniczynili\my siW jedynie do naszkicowania pewnych intuicji. Pozo-
staje sprawP otwartP formalna analiza semantyczna tych konstrukcji.  



FUNKTORY ASERCJI I KONIUNKCJI SEKWENCYJNEJ 123

(1)  HuknTG strzaG i dzik zwaliG siF martwy na ziemiF15 

oraz 

(2)  Maria wyszGa za mTX i urodziGa syna. 
 
Zmiana kolejno\ci czeonów w zdaniu (1) pociPga utratW jego sensu. Z kolei zmia-
na kolejno\ci czeonów w zdaniu (2) zmienia jego sens16.  
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
K o z a n e c k a  A., L e s z c z y ` s k a  M.: O wyraXalno\ci niektórych relacji czasowych w jWzyku 

systemów logiki temporalnej G.H. von Wrighta, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2007), nr. 2, s. 43-65.  
S u c h o `  W.: Prolegomena do retoryki logicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello`-

skiego 2005. 
W a j s z c z y k  J.: Logika a czas i zmiana, Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie 1995. 
W r i g h t  G.H. von: And Next, „Acta Philosophica Fennica” 18 (1965), s. 293-304. 
— And Then, „Commentationes Physico-Mathematicae” 32 (1966), Nr 7, s. 1-11.  
W o j c i e c h o w s k i  E.: Seaba asercja, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2012), nr 1, s. 87-104.  
W o j t a s i e w i c z  O.A.: Formalna i semantyczna analiza polskich spójników przyzdaniowych 

i miWdzyzdaniowych oraz wyrazów pokrewnych, „Studia Semiotyczne” 1972, III, s. 109-144. 
 
 

FUNCTORS OF ASSERTION 
AND SEQUENTIAL CONJUNCTION 

S u m m a r y  

 An axiomatic characterisation of the functor of sequential assertion is propsed here. By means 
of it the functor of sequential conjunction is defined. In the temporal interpretation these functors 
are respectively read as: next/then and and-next/and-then. It is proved that the proposed system 
(SAS) and its strenghtening (SAS*) comprise respectively von Wright’s And Next and And Then 
systems. The consistency and independence of axioms of the richer of the two proposed structures 
(SAS*) is settled by interpretation in the quadrivalent propositional calculus. 

Summarised and translated by Eugeniusz Wojciechowski 

 

 

 

15 Zob. O.A. W o j t a s i e w i c z, Formalna i semantyczna analiza polskich spójników przyzda-

niowych i miFdzyzdaniowych oraz wyrazów pokrewnych, „Studia Semiotyczne”, 1972, III, s. 136. 
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jego czeonów moXe by] interpretowana jako naruszenie maksymy sposobu (maksymy konwersacyne 

Grice’a). Zob. W. S u c h o `, Prolegomena do retoryki logicznej, Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiello`skiego  2005, s. 63 n. 
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