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ONTOLOGIA LEŚNIEWSKIEGO I LOGIKA WSZECHJEDNOŚCI 
 

  

 W pracy tej pragnę zwrócić uwagę na możliwość zbliżenia do siebie dwóch stanowisk 

istniejących w logice filozoficznej: pozycji zajmowanej przez Stanisława Leśniewskiego, 

przedstawionej w jego systemie logicznym noszącym nazwę „Ontologii”1 i stanowiska 

logicznych podstaw rosyjskiej filozofii wszechjedności, których rekonstrukcji podjąłem się w 

pracy Logika wszechjedności2. Dzięki Funduszowi Królowej Jadwigi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w październiku i listopadzie 2001 roku miałem możliwość dokładnego 

zapoznania się z pracami Leśniewskiego i – korzystając z okazji – pragnę wyrazić Funduszowi 

moją szczerą wdzięczność. Efektem moich badań stał się pewien system aksjomatyczny, który 

też nazywam Ontologią3. System ten pod względem formy logicznej w dużej mierze 

zbudowany jest podobnie do Ontologii Leśniewskiego (Ontologię Leśniewskiego będę 

nazywać odtąd „L-Ontologią”), natomiast swoją treścią wyraża podstawowe idee logiki 

wszechjedności. Synteza Leśniewskiego i Sołowjowa najwyraźniej realizuje się w połączeniu 

formy i treści tego systemu aksjomatycznego. Poniżej spróbuję ogólnie opisać zarówno idee 

leżące u podstaw tego systemu, jak i jego formalno-logiczną część.  

Aby praca ta była względnie niezależna od innych publikacji, we wstępie zostanie 

krótko przedstawiona logika wszechjedności. Po tym wprowadzeniu już bezpośrednio przejdę 

do omówienia mojej wersji Ontologii, którą można też nazwać „Ontologią Projekcyjno-

Modalną”4.  

                                                        
1 J. Słupecki , „S. Leśniewski’s Calculus of Names”, Studia Logica, 3 (1955), ss. 7-76. 
2 W. I. Moisiejew, Łogika wsjejedinstwa, Moskwa: Per Se 2002.  
3 zob. V. Moiseev, „Projectively Modal Ontology”, Logical Studies, 9 (2002)  http: //www.logic.ru/ 
LogStud/09 /LS9.html. 
4 Zob. też W. I. Мoisiejew,  „Fienomien łogiki wsjejedinstwa” [w:] W. Rydzewski , M. Ki ta  (red.) W kręgu 
idei Włodzimierza Sołowjowa, Kraków: Wyd. UJ 2000, ss. 141-149. W tej pracy termin ментальные 
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I. LOGIKA WSZECHJEDNOŚCI 

 

 

Podczas lektury niektórych tekstów filozoficznych trudno oprzeć się wrażeniu, że 

zawarta jest w nich pewna szczególna logika, której nie sposób wyrazić za pomocą istniejących 

środków logicznych. Wydaje się, że wszyscy filozofowie w mniejszym lub większym stopniu 

są świadomi istnienia swoistego języka filozofii (Lingua Philosophica), którego uczą się 

intuicyjnie przy lekturze klasycznych dzieł filozoficznych. Jak dotąd jednak nie ma jasnego, 

choćby ogólnego, sformułowania zasad tego języka; w jakiś niepojęty sposób nie poddaje się 

on formalizacji za pomocą środków logiki i matematyki.  

Aby nie być gołosłownym, można przytoczyć pewien charakterystyczny przykład 

filozoficznego rozumowania, który zawiera typowy wzór Lingua Philosophica. W Elementach 

teologii Proklos pisze:  

 
Wszelka wielość jest wtórna wobec jednego. Jeżeli bowiem wielość poprzedza jedno, wówczas z jednej 

strony jedno będzie miało udział w wielości, a z drugiej wielość występująca przed jednym nie będzie miała 

udziału w jednym, jeżeli wielość już istnieje, zanim powstanie jedno. Nie może ona bowiem uczestniczyć w 

tym, czego jeszcze nie ma. Z tego też powodu to, co ma udział w jednym, równocześnie jest i nie jest jednym, i 

nie będzie wcześniej jednego, jeżeli pierwsza jest wielość. Jest jednak niemożliwe, aby coś było wielością, jeśli 

w ogóle nie uczestniczy w jednym. Wielość zatem nie poprzedza jednego5.  

 

Wyraźnie daje się tu odczuć pewna głęboka logika i równie wyraźnie widać, że rozum 

jest bezradny, gdy próbuje wyrazić tę logikę stosując współczesną aparaturę pojęciową. W jaki 

bowiem sposób wyrazić „jedność”, „wielość”, „udział”, „pierwotność-wtórność”? Użycie do 

tego celu podstawowych środków ścisłego myślenia – logiki czy matematyki – od razu 

napotyka na trudności. Logika wyrasta z analizy wypowiedzi, matematyka – z teorii mnogości 

(czyli „wielości”). Podstawy obu tych nauk z góry zawężają możliwości rozumu, który 

ograniczony w taki sposób nie jest w stanie wyrazić treści Lingua Philosophica. Można 

odnieść wrażenie, że racjonalność zdobyta w czasach nowożytnych została drogo okupiona 

swego rodzaju rozbieżnością ścisłości i uniwersalności. Okazuje się, że gdy filozof stara się o 

                                                                                                                                                                             
многообразия (mental manifolds) używany był dla oznaczania struktur będących modelami Projekcyjno-
Modalnej Ontologii. 
5 Proklos, Elementy teologii, przeł. Robert Sawa, Warszawa: AKME 2002, s. 30.   
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wysoki stopień ścisłości swoich wypowiedzi, nie jest w stanie osiągnąć równie wysokiego 

stopnia uniwersalności treści, tak istotnego dla Lingua Philosophica. Stąd tak samo jak 

dawniej mamy się czego uczyć od starożytnych; dziwimy się ich swobodzie w operowaniu 

uniwersalnymi treściami, lecz sami nie jesteśmy w stanie tych treści adekwatnie wyrazić. W 

rezultacie świadomość współczesnego filozofa okazuje się rozdarta na obszar ścisłych i nie-

uniwersalnych apercepcji i uniwersalnych, ale nieścisłych percepcji (posługując się terminologią 

Leibniza). Historia filozofii, będąca źródłem uniwersalnej, ale mętnej wiedzy, zmienia się w 

szczególnego rodzaju nieświadome libido dzisiejszej myśli filozoficznej. Naukowa 

racjonalność, będąca Super Ego współczesnego filozofowania, zobowiązuje do wiedzy ścisłej, 

lecz nie-uniwersalnej. Być może jednak przyszła już pora na zbliżenie obu biegunów, 

dokonanie swego rodzaju psychoanalizy współczesnej świadomości filozoficznej, poszerzenia 

modelu filozoficznej racjonalności o uniwersalne intuicje starożytnych.  

Niniejsza praca nie rości sobie oczywiście pretensji by być pełnym rozwiązaniem tego 

zadania. Jest tylko próbą wskazania na pewne możliwe założenia jednej z współczesnych 

wersji Lingua Philosophica. 

 W historii rosyjskiej filozofii przyjęło się wyróżniać pewien prąd filozoficzny, który we 

współczesnej rosyjskiej historiografii otrzymał miano „rosyjskiej filozofii wszechjedności”6. 

Założycielem tej filozoficznej szkoły był znakomity rosyjski filozof Włodzimierz Siergiejewicz 

Sołowjow (1853-1900). Za jej przedstawicieli uznaje się zwykle braci S. N. i E. N. Trubeckich, 

S. N. Bułgakowa, W. F. Erna, S. Ł. Franka, P. A. Florenskiego, L. P. Karsawina, A. F. 

Łosjewa i innych. Współcześnie w Rosji doszło do jakby ponownego odkrycia tej filozofii po 

latach zapomnienia w czasach panowania sowieckiej władzy. Jednocześnie wciąż brakuje 

głębszej teoretycznej analizy podstawowych założeń filozofii wszechjedności. We wspomnianej 

książce próbowałem usunąć ten niedostatek wskazując na istnienie w rosyjskiej filozofii 

wszechjedności pewnego jednolitego systemu pojęciowego „logiki wszechjedności”. U 

podstaw logiki wszechjedności leży idea pewnej struktury, która sformułowana w bardziej 

ścisłej formie wyraża właśnie pojęcie „wszechjedności”.  

Moim zdaniem logika wszechjedności jest nie tylko pewną wersją filozoficznej logiki 

właściwej dla rosyjskiej filozofii wszechjedności, ale jednym z najpełniejszych wyrażeń Lingua 

Philosophica w ogóle. Można wskazać na następujące podstawy tej logiki: 

                                                        
6 por. np. W. I. Akul in in , Fiłosofija wsjejedinstwa, Nowosybirsk 1990; S. S. Chorużyj, „Wsjejedinstwa fiłosofija” 
[w:] Russkaja fiłosofija. Małyj encikłopiediczeskij słowar’, Moskwa 1995, ss. 102-110.  
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(1) Istnieje pewne źródło bycia („jedno”) i jego przejawy („wielość”). Każde 

przejawienie się bycia jest rezultatem nałożenia pewnych warunków na źródło bycia, i samo 

okazuje się źródłem przejawień niższego rzędu. W takiej strukturze znajduje się jedność 

czterech podstawowych elementów: (i) logicznego podmiotu, źródła orzekania (nazywam go 

modusem), (ii) pewnych ograniczających warunków, nakładanych na podmiot (te warunki 

nazywam modelem), (iii) sposobu otrzymywania określeń (oznaczanego jako projektor) i (iv) 

samego określenia – rezultatu nałożenia ograniczenia na podmiot w pewnej procedurze 

orzekania (te określenia nazywam modami). Aby wyrazić relację między tymi czterema 

elementami zwykle używałem następującej notacji: X = YZ – „X jest Y-pod-warunkiem-Z”, 

gdzie X oznacza modę, Y – modus, Z – model a  – projektor jako pewien funktor (Y,Z) = 

Х, zestawiający odpowiednio Y i Z w modę X. W formule X = YZ Y jest źródłem bycia, X – 

przejawieniem tego źródła, Z – warunkiem ograniczającym Y do X, a  - operacją wyrażania 

źródła w jego przejawieniach. Ta ontologiczna czwórka jest, jak sądzę, niezmienną częścią 

składową dowolnych ontologii, centralną strukturą każdej logiki filozoficznej jako Lingua 

Philosophica, czyli logika wszystkich filozofii. Na poparcie tej tezy można przytoczyć szereg 

przykładów. Na razie ograniczę się do następujących (tam, gdzie nie ma jasnego wyrażenia 

odpowiednich kategorii stawiam znak zapytania):  

 

FILOZOF MODUS MODA MODEL PROJEKTOR 

Platon Idea Przedmiot Materia Uczestnictwo 

Arystoteles Substancja Określenia ? ? 

Demokryt Atom Atom ? Tożsamość 

Plotyn Jedno Emanacja Jednego Materia Wypływ 

emanacji 

Adwajta-wedanta 

(Śankara) 

Brahman Skończona 

świadomość 

Maja Pogrążenie w 

maji 

Spinoza Substancja Atrybut, modus Niebyt Ograniczenie 

niebytem 

Kant Rzecz w sobie Rzecz dla nas Świadomość, Ja Poznanie 

Hegel Duch w sobie i dla 

siebie 

Duch w sobie, 

Duch dla siebie 

Innobyt Ducha Realizacja 

Ducha 
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Sołowjow Сущее w akcie 

(сущее –

wszechjedno)7 

Byt Сущее w potencji - 

(сущность) 

Byt сущего 

Freud Libido Symbole libido Sfera Super Ego Sublimacja 

Libido 

Heidegger „Obecne” (Anwesen) 

jako „niezakryte” 

(das Unverborgene, 

) 

Byt, czas „ukryte”? „Posłanie” 

 (das Geschick) 

 

Jak widać z powyższego, w różnego rodzaju systemach filozoficznych zwykle pełniej 

wyrażają się kategorie modusa i mody niż kategorie modelu i projektora. Widać jednak, że 

kategoria modelu stanowi różne warianty maji-materii-niebytu, czyli zasady ograniczenia i 

iluzji. Kategoria projektora wyraża się w różnego rodzaju aktach wcielenia-pogrążenia źródła 

bycia w sztywną, zbyt ciasną dla niego sferę. Modusy z kolei to różnego rodzaju istnienia-

substancje-idee, czyli pewne źródła, podstawy własności. Mody to przejawy, aspekty, strony 

modusów. Moim zdaniem, póki istnieć będzie filozofia, czwórka ontologiczna nie przestanie 

odtwarzać się wciąż w nowych wariantach. Osobny przypadek stanowią różnego rodzaju 

„atomizmy”, na przykład u Demokryta. Tu źródło bytu, atom, jednocześnie jest swoim 

jedynym, wyłącznym pozytywnym przejawem, więc jego projektor wyraża się w tożsamości ze 

sobą, a jako model występuje „najsłabsza maja”, czyli sam niezmienny modus. W związku z 

tym przypadkiem, przyjmuję że: 

(2) Dla każdego modusa istnieje taki model, w którym modus ten nie podlega żadnej 

zmianie. Jest to brak warunku jako skrajnie słaby przypadek warunkowości. Taki model można 

nazwać „modelem jednościowym” modusa, analogicznie do jedynki w operacji mnożenia, 

gdzie x 1 = x, czyli przemnożenie x razy jeden pozostawia x bez zmiany. Dokładnie w ten 

sposób, jeśli Z będzie modelem jednościowym Y, to Y = YZ, czyli Y okazuje się być modą 

samego siebie. Przedstawienie dowolnego źródła bycia jako określenia samego siebie będę 

nazywać też „modą tożsamościową” tego źródła (modusa).  

(3). Możliwa jest sytuacja, gdy modus Y tworzy swoje mody nie w dowolnych, ale 

tylko w niektórych odpowiednich dla niego warunkach (modelach). Na przykład, tworzenie 

                                                        
7 Idąc za sugestią J. Dobieszewskiego, termin сущее Sołowjewa (dosł. „istniejące”) pozostawiam w brzmieniu 
oryginalnym. Zob. J. Dobieszewski , „Byt i сущее w filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, Przegląd 
Filozoficzno-Literacki, 2 (2002), ss. 89-117. (przyp. tłum.) 
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projekcji trójwymiarowego ciała można rozpatrywać jako przypadek projekcji mod modusa 

(rys. 1).  

                      
                        

 

T jest tu trójwymiarową bryłą (walcem), 1 i 2 – płaszczyznami projekcji, Р1 i Р2 – 

projekcjami otrzymanymi z bryły T w rezultacie projekcji odpowiednio na płaszczyzny 1 i 2. 

Jest to przykład wspomnianej ontologicznej czwórki, gdzie Т stanowi modus, Р1 i Р2 mody, 

1 i 2 modele, a operacja projekcji występuje jako projektor . W ten sposób Р1 = Т1 i Р2 

= Т2. W szczególności, jako obiekt T może wystąpić głowa człowieka, a jej projekcje P1 i 

P2 można rozumieć jako fotografie wykonane z pewnych ustalonych pozycji. Z taką sytuacją 

można zetknąć się na przykład w przypadku fotografii przestępców, gdzie wykonuje się co 

najmniej dwa zdjęcia w klasycznych pozycjach en face i z profilu. Inne fotografie – w 

przypadku przestępców – nie mogą występować jako oficjalne mody tego modusa. Na 

fotografiach występujących w dzisiejszych polskich dokumentach należy mieć głowę lekko 

obróconą w prawo. Z przykładów tych widać, że nie wszystkie geometryczne projekcje 

trójwymiarowego obiektu są oficjalnie dopuszczalne, czyli nie na wszystkich możliwych 

modelach można otrzymywać mody danego modusa. Inny przykład: jako modus można 

przyjąć osobę ludzką jako taką, a jako modele różne sytuacje, okoliczności w których może się 

przejawiać ta osoba. Modami są przejawy (wyglądy, role, image) osoby w tych czy innych 

okolicznościach. Na przykład jako sytuacje mogą wystąpić stosunki z innymi ludźmi. Dla 
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osoby X pojawiają się jej mody typu X-w-stosunku-z-Y, gdzie Y oznacza inną osobę. Modami 

osoby stają się np. Ja-z-przyjaciółmi, Ja-z-rodzicami, Ja-w-pracy, Ja-w-rodzinie itd. Wszystko 

to są strony Ja, mody. Ale osoba nie może tworzyć swojej mody w ramach projekcji 

geometrycznej na płaszczyźnie, ponieważ osoba nie jest geometryczną bryłą. Z drugiej strony, 

trójwymiarowa bryła – np. kamień – nie może przejawiać się jako osoba w sytuacjach 

stosunków z ludźmi. Wynika z tego, że dla modusa Y nie wszystkie ograniczające warunki 

(modele) są w stanie go ograniczać. Z tego punktu widzenia należy dokładnie rozpatrzyć, jakie 

dokładnie modele określone są dla danego modusa jako te, na których może on tworzyć swoje 

mody. Takie modele będę nazywać własnym modelami danego modusa lub po prostu 

modelami danego modusa.  

(4) Może także zajść przypadek powstania hierarchii modalnych stosunków, gdy moda 

pewnego modusa sama ma własne mody. W tym przypadku pojawia się pytanie, czy moda 

mody modusa jest też jego modą. Sądzę, że odpowiedź powinna być twierdząca. Tę własność 

nazywać będę przechodniością stosunków modalnych. W ten sposób jeśli C jest modą B, a B 

modą A to C jest też modą A. Ta własność jest potrzebna dla wyrażenia idei porządku 

związanego ze stosunkami modalnymi. Zakładam, że moda modusa w jakimś sensie nie jest 

silniejsza od modusa, czyli jest jemu mniejsza lub równa w „sile bycia”. Ta intuicja 

uporządkowania związanego z ontologiczną czwórką wydaje się być jedną z głównych intuicji 

rozmaitych wersji logiki filozoficznej. W starożytności, średniowieczu i nowożytności ten 

porządek nazywano zwykle „porządkiem z natury” i na przykład Platon czy Proklos – jak 

można było zobaczyć w przytoczonym wyżej fragmencie – rozumowali, że Jedno jest „z natury 

pierwsze” niż wielość. Podobnie u Spinozy, pierwsza teza w Etyce głosi, że „istota z natury 

jest wpierw niż jej pobudzenia”8. Aby wyrazić tę fundamentalną intuicję, koniecznie trzeba 

związać relację modalną mody do modusa z relacją porządkującą typu „mniejsze lub równe”. 

Aby zbudować taki porządek należy jednak – jak wiadomo – wypełnić trzy podstawowe 

warunki: (i) warunek zwrotności, tj. dowolny element powinien być mniejszy lub równy 

samemu sobie, (ii) słabej antysymetryczności, tj. jeśli A jest mniejsze lub równe B i B jest 

mniejsze lub równe A to A i B są sobie równe (pojęcie równości powinno być dopasowane do 

warunków uporządkowania), (iii) przechodniości: jeśli A jest mniejsze lub równe B i B jest 

mniejsze lub równe C to A jest mniejsze lub równe C. Warunek zwrotności jest wypełniany dla 

każdego modusa na mocy zasady istnienia „modelu jednościowego”, w którym modus sam 

jawi się jako swoja własna moda. Dlatego można przyjąć, że każdy modus jest modą samego 
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siebie, czyli jest modalnie mniejszy lub równy sobie. W ten sposób wyrażenie „A jest mniejsze 

lub równe B” należy rozumieć jako „A jest modą modusa B”. Spełnienie warunku 

antysymetryczności można zapewnić wprowadzając równość jako jednoczesne wypełnianie 

warunków „A jest modą B” i „B jest modą A”. Wreszcie, przyjmując zasadę przechodniości, 

relacja „A jest modą B” staje się relacją porządkującą.  

Przedstawione warunki (1) – (4) stanowią minimum logiki wszechjedności. 

Wprowadzają ontologiczną czwórkę modus-moda-model-projektor, zakładając tym samym 

niepustość zbioru modusów, mod, modeli i projektorów, określają własne modele dla każdego 

modusa na których może on tworzyć swoje mody i – zakładając dla każdego modusa obecność 

„modelu jednościowego”, równości na modusach i przechodniości modalnych relacji – 

zapewniają uporządkowanie modalnej relacji „A jest modą B”. Na tej podstawie można dalej 

rozwijać nieco bogatszy wariant ontologii, bardzo rozpowszechniony w różnych wersjach 

Lingua Philosophica.  

(5) Dla zbioru wszystkich modusów można wprowadzić dwie granice: zerową modę, 

określając ją jako modę wszystkich mod, oraz modus nieskończony, określając go jako modus 

wszystkich modusów. Te dwa obiekty wyrażają dwie ontologiczne granice: maksymalnego 

bytu (modus nieskończony) i maksymalnego niebytu (zerowa moda).  

(6) Można także wprowadzić pojęcie pozytywnej mody – takiej, dla której istnieje 

nierówna jej moda – i pozytywnego modusa, tj. takiego, który posiada pozytywną modę. 

Zarówno pozytywna moda jak i pozytywny modus lekko „unoszą się” nad zerową modą i nie 

stanowią minimum bytu.  

(7) Jak się wydaje, pojęcie istnienia można określić w różnych znaczeniach. Jednym z 

rozwiązań może być rozumienie istnienia modusa jako jego pozytywności. Istnieć w tym 

sensie znaczy nie być niebytem, czyli zerową modą, przejawiać się w jakikolwiek pozytywny 

sposób, posiadając pozytywną modę. Takie określenie istnienia wyróżnia się tym, że przenosi 

się z mod na modusy (jakby z dołu do góry): jeśli A jest modą modusa B i A istnieje, to B 

także istnieje. W ten sposób realizuje się intuicja tego, że modusy nie są „słabsze” bytowo niż 

ich mody.   

Należy odnotować także, że przedstawiona niżej aksjomatyka pozwala na dowód 

równoważności pojęć mody i modusa. Wynika z tego, że te elementy są odróżniane tylko 

względnie: np. można powiedzieć, że A jest modą B i B nie jest modą A, ale nie można 

                                                                                                                                                                             
8 B. Spinoza , Traktaty, przeł. Ignacy Halpern-Myślicki, Kęty: Antyk 2000, s. 467.  
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udowodnić, że A jest tylko modą, a B tylko modusem, mało tego – A i B są jednocześnie 

zarówno modami jak i modusami.  

Używam słowa „modalny” w dwóch znaczeniach – szerokim i wąskim. W szerokim 

znaczeniu przez ten przymiotnik rozumiem „odnoszący się do ontologii z modusami, modami, 

modelami i projektorami”, jak to już zostało określone i będzie ściślej opisane poniżej. W 

wąskim znaczeniu, przez termin „modalny” rozumiem „odnoszący się do mod”. Współcześnie 

przymiotnik „modalny” jest ściśle związany z ideą różnego rodzaju logik modalnych. Aby 

podkreślić specyfikę mojego rozumienia tego terminu w odróżnieniu od ogólnie przyjętego, 

posługuję się kompleksowym terminem „projekcyjno-modalny”, podkreślając tym samym 

związek szerokiego rozumienia terminu „modalny” z pojęciem projektora w procesie 

otrzymywania mod z modusa.  

 

 
II. ONTOLOGIA LEŚNIEWSKIEGO (L-ONTOLOGIA) 

 

 

W swojej najprostszej wersji Ontologia Leśniewskiego przypomina rozszerzenie 

rachunku predykatów bez identyczności z predykatem  (funktor  u Leśniewskiego będę dalej 

oznaczał jako L). Specyficznym aksjomatem jest następujący „aksjomat Ontologii” określający 

znaczenie predykatu L:  

 

(АО)     x L X  y(y L x)  yz(y L x  z L x   y L z)  y(y L x  y L X). 

 

Prócz tego w L-Ontologii przyjmuje się nowy schemat aksjomatów – tak zwaną 

„regułę ekstensjonalności”.  

Sens predykatu L wyraża nominalistyczne poglądy Leśniewskiego: w wyrażeniu „a L 

b”, jak wiadomo, a powinno być nazwą pojedynczego materialnego obiektu, na przykład 

„Sokrates”, „Ziemia” czy „Warszawa”, natomiast b może być albo nazwą indywiduową albo 

ogólną, na przykład „człowiek” czy „planeta”. Wyrażenie „a L b” uważa się za prawdziwe 

tylko wtedy, gdy pojedynczy obiekt, oznaczany nazwą a oznaczany jest też nazwą b. Na 

przykład, jeśli a oznaczać będzie „Ziemię”, b – „planetę”, to „aLb” jest zdaniem prawdziwym 
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„Ziemia jest planetą”. Natomiast np. wyrażenie „bLb” tj. „planeta jest planetą” jest fałszywe, 

ponieważ „planeta” nie jest nazwą indywiduową. 

W ten sposób u podstaw L-Ontologii leży struktura podmiotowo-orzecznikowa, 

wyrażająca jednak tylko pewien szczególny przypadek relacji między podmiotem i predykatem. 

L-Ontologia jest właśnie systemem logicznym, który wyraża logikę tego specjalnego 

przypadku relacji podmiotu i orzecznika. Konkretnie można mówić o następujących swoistych 

cechach relacji podmiotu i orzecznika w L-Ontologii: (i) podmiot traktuje się jako pojedynczy 

materialny obiekt (znaczenie nazwy „a” w „a L b”), (ii) predykat zaś albo jako ten właśnie 

obiekt, albo jako ogólną własność pewnej klasy obiektów (tj. znaczenie nazwy „b” w „a L b”).  

Mimo, że Leśniewski nie posługiwał się świadomie ideą modusa-mody-modelu-projektora, 

relacja a i b w formule „a L b” bardzo przypomina relację modusa (a) i mody (b). W rzeczy 

samej – b jest ontologicznie „nie silniejsze” od a, ponieważ b to albo samo a albo jego 

predykat. Oto klucz do reinterpretacji L-Ontologii: formułę a L b można uznać za pewien 

specyficzny przypadek modalnej relacji „b jest modą modusa a”. Idea nominalizmu wyraża się 

zaś w tym, że modus a u Leśniewskiego jest maksymalnym modusem, tj. nie można znaleźć 

różnego od a modusa, dla którego a byłby modą. Nazwy stojące po lewej stronie L-funktora 

nazywają materialne obiekty będące szczytami modalnej hierarchii (por. rys. 2).  

                          
W nominalizmie nie ma nic „powyżej” pojedynczych rzeczy, reszta stanowi ich predykaty 

(mody). To, że w L-Ontologii bada się szczególny przypadek struktury podmiotowo-

predykatywnej (a więc modus-moda), stanowi pierwszą przesłankę dla poszukiwania jedności 

idei L-Ontologii i logiki wszechjedności.  

 

 
III. ONTOLOGIA JAKO SYNTEZA L-ONTOLOGII I LOGIKI WSZECHJEDNOŚCI 
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Pozostaje teraz tylko połączyć metody L-Ontologii, które Leśniewski używał w swej 

nominalistycznej wersji, z logiką wszechjedności. Aby tego dokonać należy odróżnić to, co w 

L-Ontologii jest wspólne dla wszystkich możliwych ontologii, od tego, co związane jest z tym 

szczególnym przypadkiem. Takim szczególnym momentem L-Ontologii wydaje się być przede 

wszystkim nominalizm Leśniewskiego, wyrażający się w nałożeniu ograniczenia na podmiot 

predykacji w formułach a L b. Jak już było wskazane wyżej, w formule a L b Leśniewski 

używał struktury podmiotowo-orzecznikowej, którą można rozpatrywać jako szczególny 

przypadek relacji modusa i mody. Stanowi to właśnie ów nieuniwersalny element, który należy 

tylko nominalistycznych wariantów ontologii, a nie do jej dowolnych wersji. Należy odejść od 

tego ograniczenia nałożonego przez Leśniewskiego i zbudować najogólniejszą wersję 

filozoficznej Ontologii, w ramach której można by było wyrazić dowolne szczegółowe 

ontologie – nominalistyczne, realistyczne, wedle uznania. Z drugiej strony, bardzo nęcąca jest 

perspektywa korzystania z potężnych logicznych środków L-Ontologii, ogromnych możliwości 

wyrazu, zawierających nieskończoną hierarchię funktorów i kwantyfikatorów. W ten sposób 

stopniowo ukształtowała się idea konstrukcji pewnej wersji Ontologii, posługującej się 

językowymi środkami L-Ontologii, na tyle na ile jest to możliwe bez L-funktora. Z początku 

chciałem stosować tylko trójargumentowy predykat Mod(a,b,c) – „a jest modą modusa b w 

modelu c”. Potem jednak zdałem sobie sprawę z konieczności wyraźnego ukazania w tej relacji 

projektora, i zacząłem używać czteroargumentowego predykatu Mod(a,b,c,f) – „a jest modą 

modusa b w modelu c z projektorem f”. W ten sposób zbliżyłem się do pewnego systemu 

aksjomatycznego, który (i) powinien zawierać pierwotny predykat Mod(a,b,c,f), wyrażający 

„ontologiczną czwórkę”, (ii) powinien być maksymalnie bliski L-Ontologii, na tyle na ile to 

możliwe przy zmianie pierwotnego predykatu oraz (iii) powinien opierać się na L-Ontologii 

jako na źródle możliwych analogii, które można próbować odtworzyć w jej nowej wersji. W 

ten sposób L-Ontologia i praca, którą wykonał Leśniewski, staje się „nicią Ariadny” w 

budowie nowego systemu, choć tylko o tyle, o ile uniwersalna jest treść L-Ontologii, 

wychodząca poza ramy nominalizmu. W tym celu należało wytrwale badać uniwersalność 

poszczególnych konstrukcji L-Ontologii.  

Moje zadanie polega teraz na tym, by przedstawić początek budowy Ontologii, używając 

do tego celu zmodyfikowanego materiału Leśniewskiego, dobieranego wedle potrzeb z całości 

jego systemu. Należy budować ją ostrożnie, tak, aby jak najmniej zmieniać logiczne uniwersum 

polskiego logika. Po usunięciu L-funktora potrzebna jest jego nowa wersja, będąca w stanie 
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wyrazić relacje modalne także w szerokim, a nie tylko nominalistycznym sensie. Prócz tego 

potrzebne są sformułowania podstawowych pojęć logiki wszechjedności, sformułowanych w 

punktach (1) – (7). Wreszcie trzeba opracować aksjomaty nowego systemu, odnosząc je do 

aksjomatów L-Ontologii.  

 

 
IV. AKSJOMATY I PIERWOTNE DEFINICJE ONTOLOGII 

 

 

Pracując nad definicjami stopniowo doszedłem do idei czteroargumentowego predykatu 

Mod(a,b,c,f), ponieważ na jego podstawie można w jednakowy sposób uzyskać wiele 

przydatnych pochodnych predykatów. Należy zaznaczyć, że Leśniewski używał dwóch 

rodzajów pierwotnych zmiennych – zmiennych zdaniowych (tę klasę oznacza się jako „typ S”) 

i zmiennych nazwowych („typu N”). Na podstawie tych pierwotnych wyrażeń języka można 

tworzyć bardziej złożone wyrażenia. Na przykład, koniunkcja pq może być wyrażona jako 

funktor (p,q), który odpowiada typowi (S,S)/S (porządek czytania od lewej do prawej) – 

dwuargumentowemu funktorowi od wyrażeń typu S, dającemu w rezultacie także typ S. W 

ogólnym przypadku, jeśli dane są typy Т1, Т2, …, Тn, to na ich podstawie mogą być 

zbudowane dwa rodzaje n-argumentowych funktorów: nazwotwórcze funktory typu (Т1, Т2, 

…, Тn)/N i zdaniotwórcze funktory typu (Т1, Т2, …, Тn)/S. Powtarzając tę operację można 

budować nieskończoną hierarchię typów wyrażeń L- Ontologii.  

Założyłem, że skoro funktor f w predykacie Mod(a,b,c,f) ma posiadać sens projektora, 

określonego na modusach i modelach, tj. f(b,c) ma dawać modę а, to powinien mieć typ 

(N,N)/N, o ile nazwy a, b, c oznaczające mody, modusy i modele są typu N, tj. są albo stałymi 

nazwami lub zmiennymi nazwowymi. Zatem cały predykat Mod posiada typ (N,N,N, 

(N,N)/N)/S.  

Od razu pojawia się możliwość uzyskania z predykatu Mod pochodnych predykatów. Na 

przykład, można wprowadzić trójargumentowy predykat Mod(a,b,c) oznaczający, że „a jest 

modą modusa b w modelu c”, gdzie abstrahuje się od konkretnego projektora f, przy którym 

otrzymuje się tę modę. Dlatego naturalnie można zdefiniować predykat Mod(a,b,c) przez 

predykat Mod(a,b,c,f), wiążąc w tym ostatnim małym kwantyfikatorem zmienną f. W 

rezultacie Mod(a,b,c)  fMod(a,b,c,f). W ten sam sposób można postępować dalej, wiążąc 

małym kwantyfikatorem te czy inne zmienne w Mod(a,b,c,f). 
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Poniżej będzie używana notacja, którą można stosować dla dowolnych 

wieloargumentowych predykatów. Jeśli Р jest n-argumentowym predykatem, gdzie n>1, to 

przez Pk1…km (gdzie mn) można oznaczyć predykat, otrzymany z P przez związanie 

kwantyfikatorami egzystencjalnymi wszystkich zmiennych nie stojących na k1,…,km-ych 

miejscach w predykacie Р. Na przykład P1(x)  x2…xnP(x1,x2,…xn). Następnie na podstawie 

predykatu Р można wprowadzić relacje „i
k1…km -inkluzji”  x i

k1…km y,  gdzie: 

 

                x i
k1…km y     xk1…xkm(Pk1…i…km (…x…)  Pk1…i…km(…y…)) 

 

i Pk1…i…km(…x…) jest formułą otrzymaną przez podstawienie termu х i zmiennych xkj, 

j=1,…,m, na miejsca o numerze i oraz kj odpowiednio w predykacie Pk1…i…km. Zapis k1…i…km 

w oznaczeniu predykatu Pk1…i…km oznacza rosnący ciąg liczb od min{k1, i} do max{i,km}. 

Na podstawie relacji i
k1…km –inkluzji można zdefiniować „i

k1…km –równość” x i
k1…km y,  

gdzie: 

  

                x i
k1…km y     (x i

k1…km y)(y i
k1…km x). 

 

Na przykład, jeśli Fam(a,b,c) oznacza „a jest dzieckiem ojca b i matki c oraz b i c są 

małżonkami” to 1
23-inluzja, x 1

23 y, dla tego przypadku oznacza, że wszystkie matki i wszyscy 

ojcowie dziecka x są zarazem matkami i ojcami dziecka y, co jest możliwe, na przykład wtedy, 

gdy x i y są bratem i siostrą. Inkluzja x 2
13 y będzie oznaczać, że wszystkie dzieci i 

małżonkowie ojca x są dziećmi i małżonkami ojca y, co jest możliwe – w zwykłym przypadku 

– tylko wtedy, gdy x i y to jedna osoba.  

Dla predykatu Mod ogółem można otrzymać 14 pochodnych predykatów, m.in.:  

D1. Mod1(а)  bcf Mod(a,b,c,f), gdzie „Mod1(а)” oznacza „a jest modą”, 

D2. Mod2(b)  acf Mod(a,b,c,f), gdzie „Mod2(b)” oznacza „b jest modusem”, 

D3. Mod3(с)  abf Mod(a,b,c,f), gdzie „Mod3(с)” oznacza „c jest modelem”, 

D4. Mod4(f)  abcMod(a,b,c,f), gdzie „Mod4(f)” oznacza „f jest projektorem”, 

D12. Mod12(a,b)  cfMod(a,b,c,f), gdzie „Mod12(a,b)” oznacza „a jest modą modusa 

b”, 

D23. Mod23(b,с)  afMod(a,b,c,f), gdzie „Mod23(b,с)” oznacza „c jest modelem dla 

modusa b”, 
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D123. Mod123(a,b,c)  fMod(a,b,c,f), gdzie „Mod123” oznacza „а jest modą modusa b 

w modelu с”. 

Na podstawie tej notacji mody można nazywać 1-obiektami, modusy – 2-obiektami, 

modele – 3-obiektami a projektory 4-obiektami. Można wprowadzić też następujące skróty: 

Moda(a) dla Mod1(a),  

Modus(b) dla Mod2(b),  

Model(c) dla Mod3(c),  

Projector(f) dla Mod4(f),  

Moda(a,b) dla Mod12(a,b),  

Model(c,b) dla Mod23(b,c),  

Mod(a,b,c) dla Mod123(a,b,c). 

Następnie, na podstawie predykatu Mod, można otrzymać po 28 rozmaitych relacji 

inkluzji i równości, na przykład:  

DI2
1. a 2

1 b  x1(y3y4Mod(x1,a,y3,y4)  y3y4Mod(x1,b,y3,y4)) – inkluzja 

modusów (2-obiektów) na modach (1-obiektach), 

DI2
134. a 2

134 b  x1x3x4(Mod(x1,a,x3,x4)  Mod(x1,b,x3,x4)) – inkluzja modusów 

na modach, modelach i projektorach, 

DE2
1. a 2

1 b  x1(y3y4Mod(x1,a,y3,y4)  y3y4Mod(x1,b,y3,y4)) – równość 

modusów na modach, 

DE2
3. a 2

3 b  x3(y1y4Mod(y1,a,x3,y4)  y1y4Mod(y1,b,x3,y4)) – równość 

modusów (2-obiektw) na modelach (3-obiektach), 

DE2
134. a 2

134 b  x1x3x4(Mod(x1,a,x3,x4)  Mod(x1,b,x3,x4)) – równość modusów 

na modach, modelach i projektorach , 

DE3
124. a 3

124 b  x1x2x4(Mod(x1,x2,а,x4)  Mod(x1,x2,b,x4)) – równość modelów 

na modach, modusach i projektorach, itd.  

Oddzielnie można oznaczyć następujący rodzaj równości:  

DE. a = b  Moda(a,b)Moda(b,a), gdzie „a = b” czyta się „a jest równe b”. 

Wreszcie można używać tzw. definicji walencyjnych, wśród których mogą znaleźć się w 

szczególności następujące:  

DPModa1. PModa(a)   b(Moda(b,a)  Moda(a,b))  Moda(a),  

gdzie „PModa(a)” oznacza „a jest pozytywną (niezerową) modą”. Modę pozytywną określa 

się jako modę, która ma nierówną sobie modę.  
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DNModa. NModa(a)  b(Moda(b)  Moda(a,b))  Moda(a),  

gdzie „NModa(a)” oznacza „a jest zerową modą”. W ten sposób zerowa moda określa się jako 

modę wszystkich mod.  

DPModa2. PModa(a,b)  Moda(a,b)  PModa(a),  

gdzie „PModa(a,b)” oznacza „a jest pozytywną modą modusa b”. Ten dwuargumentowy 

predykat stwierdza, że а jest nie tylko modą modusa b, ale także jego pozytywną modą.  

DPModus. PModus(a)  bPModa(b,a)Modus(a),  

gdzie „PModus(a)” oznacza „a jest pozytywnym modusem”. Pozytywny modus określa się 

jako modus, który daje pozytywną modę.  

DIModa. IModa(a)  Modus(a)  b(Modus(b)  Moda(b,a)), 

gdzie „IModa(a)” oznacza „a jest nieskończonym modusem”. Nieskończony modus jest 

modusm wszystkich modusów, tzn. wszystkie modusy są jego modami. 

DAt. At(a)  PModus(a)  b(PModa(b,a)  (b 2
134 a)), gdzie “At(a)” oznacza “a 

jest atomem”. W tym sensie atom to taki pozytywny modus, który nie ma różnych od siebie 

pozytywnych mod.  

Teraz, po ustaleniu pierwotnych definicji, można wprowadzić aksjomaty Ontologii:  

 

(AO1) Moda(a,b)  Modus(a)  d(Moda(b,d)  Moda(a,d))  Moda(b,b). 

 

W tym pierwszym aksjomacie określa się własności relacji „bycia modą modusa” (Mod12). 

Wymaga się, aby ta relacja była przechodnia i zwrotna, by każda moda jednocześnie była 

modusem.  

 

(AO2) Mod(a,b,c,f)  (a 1
234 f(b,c))Moda(a)  xMod(x,b,c,f) 

 

W tym aksjomacie wyraża się związek funktora f z predykatem Mod: (i) jeśli funktor f 

może być użyty w predykacie Mod(a,b,c,f), oznacza to, że moda a jest rezultatem działalności 

f na modus b i model c; (ii) z drugiej strony, jeśli okaże się, że dla pewnego funktora o typie 

(N,N)/N ma miejsce równość a 1
234 f(b,c) i, prócz tego, a jest modą, f jest projektorem dla 

modusa b w modelu c, to stąd można przyjąć, że a jest modą modusa b w modelu c i z 

projektorem f. Od projektora nie wymaga się żadnych specjalnych własności prócz tego, że 
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powinien przekształcać modusy i modele w mody (mówiąc dokładnie nie wymaga się niczego 

więcej niż to, co wynika z aksjomatu АО2).  

 Dla formuły Mod(a,b,c,f) można przyjąć rozmaite interpretacje. Jedną z nich może być 

następująca interpretacja w teorii mnogości: ModSet(a,b,c,f)  (a = bc), gdzie zmienne a, b, c 

przebiegają po zbiorach, a „=” oznacza równość między zbiorami. Projektor f interpretuje się 

w tym wypadku jako teoriomnogościowy funktor iloczynu zbiorów. Dowolny zbiór będzie 

zarazem modą, modusem i modelem. Moda otrzymywana z modusa b w modelu c jest 

iloczynem zbiorów b i c. W tym przypadku dwuargumentowy predykat ModSet(a,b) odpowiada 

teoriomnogościowej inkluzji zbiorów ab. W tym przypadku łatwo przekonać się, że 

wypełnianie są aksjomaty ontologii. Zerowej modzie odpowiada zbiór pusty, a pozytywna 

moda jest niepustym zbiorem. Inną interpretację można dać – na przykład – w rachunku zdań, 

gdzie formuła Mod(a,b,c,f) będzie interpretowana jako a  bc, gdzie a, b, c są zmiennymi 

zdaniowymi. W tym przypadku dowolna formuła będzie modusem, modą i modelem. Formuła 

Moda(a,b) w tej interpretacji okazuje się równoważną formule ab. Okazuje się więc, że 

rachunek zdań może być rozpatrywany jako jeden z szczególnych przypadków Ontologii. Obie 

zaproponowane tu interpretacje są przykładami projekcyjno-modalnymi ontologii ze stałym 

projektorem. W takich ontologiach można udowodnić następującą tezę: 

fh(Projector(f)Projector(h)  f 4
123 h). 

 

 
V. PRZYKŁADY TEZ ONTOLOGII 

 

Wreszcie można przystąpić do dowodzenia tez Ontologii. W ramach Projekcyjnej 

Modalnej Ontologii bez żadnych zmian przyjmuje się Prototetykę Leśniewskiego, syntaksę 

budowy wyrażeń L-Ontologii w formie różnych typów kategorialnych i reguły dowodzenia9, 

prócz prawa ekstensjonalności, o którym będzie mowa niżej. Definicje Prototetyki przyjmuje 

się bez żadnych zmian. Modyfikacja sposobu budowania definicji ontologicznych także będzie 

opisana niżej. Tak samo jak u Leśniewskiego, definicje przyjmuje się jako tezy systemu.  

PIERWSZE TWIERDZENIE O WŁASNYCH MODELACH. Moda(a,b)  c(Model(c,b)  

Mod(a,b,c)), czyli jeśli а jest modą modusa b, to istnieje model c taki, że c jest (własnym) 

modelem modusa b i a jest modą modusa b w modelu c.  

                                                        
9 J. Słupecki , op. cit., s. 21 - 27. 
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DOWÓD. 

(1) Moda(a,b)                                         przesłanka 

                  (2) Moda(a,b)  cf Mod(a,b,c,f)        D12 

                  (3) cf Mod(a,b,c,f)                             MP (1), (2) 

                  (4) f Mod(a,b,c0,f)                                c-opuszczenie (3) 

                  (5) af Mod(a,b,c0,f)                            a-wprowadzenie (4) 

                  (6) af Mod(a,b,c0,f)  Model(c0,b)     D23 

                  (7) Model(c0,b)                                       MP (5), (6) 

                  (8) f Mod(a,b,c0,f)  Mod(a,b,c0)         D123 

                  (9) Mod(a,b,c0)                                       MP (4), (8) 

                  (10) Model(c0,b)  Mod(a,b,c0)              -dołączenie (7), (9) 

                  (11) c(Model(c,b)  Mod(a,b,c))          c-wprowadzenie (8) 

W dowodzie wykorzystano standardowe reguły dowodzenia – regułę modus ponens 

(MP), opuszczania i wprowadzania kwantyfikatorów, itd. Następne przykłady twierdzeń 

podane zostaną bez dowodów.  

 DRUGIE TWIERDZENIE O WŁASNYCH MODELACH. Model(a,b)  c(Moda(c,b)  

Mod(c,b,a)), tj. jeśli a jest (własnym) modelem modusa b, to istnieje moda c modusa b taka, że 

c jest modą modusa b w modelu a.  

 TRZECIE TWIERDZENIE O WŁASNYCH MODELACH. Model(a)  bModel(a,b), tj. a jest 

modelem, to istnieje modus b, dla którego a jest (własnym) modelem.  

 TWIERDZENIE O OBECNOŚCI MODELI. Modus(a)  bModel(b,a), tj. jeśli a jest modusem, 

to dla a istnieje (własny) model.  

We wszystkich trzech Twierdzeniach o własnych modelach i w Twierdzeniu o 

obecności modelu użyty jest predykat Model(a,b) – „а jest (własnym) modelem modusa b”. W 

przypadku ogólnym jeśli prawdziwe są predykaty Model(a) i Modus(b), tj. a jest modelem i b 

jest modusem, to, ogólnie rzecz biorąc, nie koniecznie musi być prawdą, że Model(a,b), tj. nie 

każdy model może być modelem tego właśnie modusa. Tym nie mniej, jeśli a jest (własnym) 

modelem modusa b, to prawdziwe są przedstawione wyżej trzy twierdzenia o wlasnych 

modelach. Pierwsze z nich głosi, że dla dowolnej mody modusa istnieje odpowiedni model 

tego modusa, w którym modus daje określoną modę. Drugie twierdzenie, na odwrót, głosi, że 

dla każdego modelu modusa istnieje odpowiednia moda modusa, która tworzy się w tym 

modelu. Trzecie Twierdzenie głosi, że nie ma „pustych” modeli, w których żaden modus nie 



 18 

tworzy własnej mody. Wreszcie, Twierdzenie o obecności modelu mówi o tym, że każdy 

modus posiada swój model, tj. nie ma „modelowo pustych” modusów, nie posiadających 

swoich modeli. Wszystkie te własności są konsekwencjami przyjęcia pierwotnego predykatu 

Mod(a,b,c,f), ściśle wiążącego ze sobą pojęcia „mody”, „modusa”, „modelu” i „projektora”.  

TWIERDZENIE O MODZIE TOŻSAMOŚCIOWEJ. Modus(a)  Moda(a,a), tj. jeśli a jest 

modusem, to a jest modą samego siebie.  

To twierdzenie głosi, że każdy modus jest jednocześnie swoją własną modą. 

Twierdzenie to wynika z pierwszego Aksjomatu Ontologii (АО1), który w szczególności 

zapewnia zwrotność predykatu „być modą modusa”.  

TWIERDZENIE O MODALNOŚCI MODUSA. Modus(a)  Moda(a), tj. jeśli a jest modusem, 

to a jest modą.  

Wynika z tego, że każdy modus jest jednocześnie modą, co zresztą jest zrozumiałe z uwagi 

na poprzednie twierdzenie, które głosi, że modus jest modą samego siebie, więc i w 

szczególności po prostu modą.  

TWIERDZENIE O MODUSOWOŚCI MODY. Moda(a)  Modus(a), tj. jeśli a jest modą, to a 

jest modusem.  

To twierdzenie, na odwrót, głosi że każda moda jest modusem. W dowodzie tej tezy 

korzysta się z Pierwszego Aksjomatu Ontologii (АО1), który pozwala na wnioskowanie z 

modalności a o jego modusowym charakterze.  

Składając oba poprzednie twierdzenia można otrzymać:  

TWIERDZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI MODY I MODUSA. Moda(a)  Modus(a), tj. a jest modą 

wtedy i tylko wtedy gdy (wtw.) a jest modusem.  

A zatem pojęcia „moda” i „modus” mają tylko względny charakter. W ogólnym przypadku 

dowolna moda jest modusem, a dowolny modus – modą.  

Korzystając z Twierdzenia o równoważności mody i modusa można teraz wszystkie 

twierdzenia, odnoszące się do modusów, sformułować jako odnoszące się do mod, i na 

odwrót. Na przykład:  

TWIERDZENIE O MODZIE TOŻSAMOŚCIOWEJ*. Moda(a)  Moda(a,a), tj. jeśli a jest modą, to 

a jest modusem i a jest modą modusa a. 

TWIERDZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI MODUSA I MODY TOŻSAMOŚCIOWEJ. Modus(a)  

Moda(a,a), tj. a jest modusem wtedy i tylko wtedy gdy a jest swoją własną modą.  
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TWIERDZENIE O PRZECHODNIOŚCI. Moda(a,b)Moda(b,c)  Moda(a,c), tj. jeśi a jest modą 

modusa b i b jest modą modusa c, to a jest modą modusa c.  

Ta cecha jest praktycznie założona w sformułowaniu Pierwszego Aksjomatu (AO1) i 

definicji równości =.  

TWIERDZENIE O MODUSOWEJ RÓWNOŚCI.  

(i) Modus(a)  a = a, 

(ii) a = b  b = a, 

(iii) a = b  b = c  a = c. 

Zgodnie z tym twierdzeniem relacja = jest relacją równości na modusach.  

TWIERDZENIE O UPORZĄDKOWANIU MODUSÓW.  

(i) Modus(a)  Moda(a,a), 

(ii) Moda(a,b)  Moda(b,a)  a = b, 

(iii) Moda(a,b)  Moda(b,c)  Moda(a,c). 

Twierdzenie to opisuje własności predykatu „jest modą” jako własności porządkującej.  

TWIERDZENIE O MODELU JEDNOŚCIOWYM. Modus(a)  b(Model(b,a)  Mod(a,a,b)), 

tj. jeśli a jest modusem, to dla pewnego b jest prawdą, że b jest modelem a i a jest modą 

samego siebie w tym właśnie modelu.  

Taki model, jak było już wyżej powiedziane, można nazywać „modelem 

jednościowym” dla modusa a. Model jednościowy oznacza takie warunki, w których modus 

pozostaje bez zmian, tj. w istocie nie ograniczające go. Twierdzenie o istnieniu modelu 

jednostkowego głosi, że dowolny modus posiada taki model.  

TWIERDZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI POZYTYWNYCH MODUSÓW I POZYTYWNEJ MODY 

TOŻSAMOŚCIOWEJ. PModus(a)  PModa(a,a), tj. a jest pozytywnym modusem wtw. a jest 

pozytywną modą samego siebie.  

TWIERDZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI POZYTYWNEJ MODY I POZYTYWNEGO MODUSA. 

PModus(a)  PModa(a), tj. a jest pozytywnym modusem wtw. a jest pozytywnyą modą.  

Wynika z tego, że także pozytywne mody-modusy odróżniać można tylko względne.  

TWIERDZENIE O ZEROWEJ MODZIE. NModa(a)  Moda(c,a)    NModa(c), tj. jeśli a jest 

zerową modą i c jest modą a, to c jest zerową modą. Innymi słowy, moda zerowej mody sama 

jest zerową modą. 

TWIERDZENIE O UNIWERSALNOŚCI ZEROWEJ MODY. Moda(a)  NModa(b)  Moda(b,a) 

– zerowa moda jest modą dowolnej mody. Zarazem: 
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TWIERDZENIE O UNIWERSALNOŚCI ZEROWEJ MODY*. Modus(a)  NModa(b)  

Moda(b,a) – zerowa moda jest modą dowolnego modusa.  

Wynika z tego, że jeżeli w ogóle jest zerowa moda, to każdy modus posiada co 

najmniej dwie (niekoniecznie różne) mody – modę tożsamościową i zerową.  

TWIERDZENIE O MODALNYM WYKLUCZANIU. PModa(a)  NModa(a)  Moda(a) – 

dowolna moda jest albo pozytywną modą albo zerową, tertium non datur.  

TWIERDZENIE O POZYTYWNEJ PRZECHODNIOŚCI. PModa(a,b)  PModa(b,c)  

PModa(a,c), tj. jeśli a jest pozytywną modą b i b jest pozytywną modą c, to a jest pozytywną 

modą c.  

Następne twierdzenia ukazują ścisłą więź relacji równości „=”, „2
1” oraz „1

2” 

PIERWSZE TWIERDZENIE O KRYTERIUM MODALNOŚCI. Moda(a,b)  [c(Moda(c,a)  

Moda(c,b))  Moda(a)] – а jest modą b wtw. a jest modą i dowolna moda a jest modą b. 

To twierdzenie daje kryterium pozwalające uznać, że a jest modą b. Warunkiem 

koniecznym i wystarczającym jest udowodnienie, że a jest modą i każda moda a jest też modą 

b.  

TWIERDZENIE O RELACJACH MIĘDZY RÓWNOŚCIAMI. a = b  a 2
1 b  Modus(a)  

Modus(b) – а i b są równe wtw. а i b są 2
1-równe oraz а i b są modusami. 

Zatem a i b są równe jeśli (i) są modusami i (ii) są równe na modach, tj. dowolna moda 

a jest modą b i na odwrót.  

DRUGIE TWIERDZENIE O KRYTERIUM MODALNOŚCI. Moda(a,b)  [c(Moda(b,c)  

Moda(a,c))  Modus(b)] - а jest modą b wtw. b jest modusem i dowolny modus mody b jest 

modusem mody a.  

To interesujące twierdzenie daje jakby drugie („górne”) kryterium tego, że a jest modą 

b. Koniecznym i wystarczającym warunkiem tego jest wskazanie, że b jest modusem i każdy 

modus b jest zarazem modusem a. Równoważność obu kryteriów („dolnego” modalnego i 

„górnego” modusowego) wyraża następne twierdzenie:  

TWIERDZENIE O GÓRNEJ I DOLNEJ RÓWNOWAŻNOŚCI. [c(Moda(c,a)  Moda(c,b))]  

[c(Moda(a,c)  Moda(b,c)] – dowolna moda а jest modą b wtw. dowolny modus a jest 

modusem b.  

A zatem, aby sprawdzić czy a i b są modusami (albo modami) można z jednakowym 

rezultatem korzystać przy dowodzie ich równości albo z pierwszego kryterium modalności 
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(„dolnego”) pokazując, że dowolna moda a jest też modą b i na odwrót, albo z drugiego 

kryterium („górnego”) pokazując, że dowolny modus b jest modusem a.  

TWIERDZENIE O JEDNOZNACZNOŚCI. Mod(x,b,c,f)  Mod(y,b,c,f)  x 1
234 y – jeśli 

projektor f określony jest na modusie b i modelu c, to zawsze w tych warunkach daje tę samą 

modę (z dokładnością do równości 1
234). 

Należy zaznaczyć, że wszystkie przedstawione wyżej twierdzenia dane są w 

warunkowej formie jako implikacje lub koniunkcje implikacji. W ogólnym przypadku, 

podobnie jak w L-Ontologii, w Ontologii nie można udowodnić istnienia czegokolwiek, np. 

istnienia zerowej mody czy nieskończonego modusa. Za Leśniewskim kwantyfikator х 

interpretuje się jako „dla pewnego x” a nie „istnieje x”. Ontologia może być stosowana w 

pustym uniwersum, w którym nie ma żadnych obiektуw. Wprowadzenie do Ontologii 

wystarczających warunków, dotyczących istnienia pewnych obiektуw, daje już szczególne 

wersje Ontologii.  

 
 

VI. ZAGADNIENIE DEFINICJI ONTOLOGICZNYCH  

 

 

Jak już było to wskazane wyżej, Leśniewski używał także w L-Ontologii – prócz 

definicji prototetycznych – tak zwanych „definicji ontologicznych” posiadających następującą 

formę: 

 

а(а L С  a L a  (a)), 

 

gdzie C oznacza wprowadzaną nową nazwę a (a) – wyrażenie zdaniowe zawierające 

tylko jedną wolną zmienną a.  

W Ontologii rolę funktora Leśniewskiego gra predykat Moda. Wprowadzając kilka 

definicji można zbliżyć moje oznaczenia do symboliki stosowanej przez Leśniewskiego:  

-DEFINICJE 

D.  a  b    Moda(b,a), gdzie „a  b” oznacza „a jest b” 

D*. a * b    Model(b,a), gdzie „a * b” oznacza „b jest modelem dla modusa 

a”. 
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W Ontologii także można przyjąć podobny schemat definicji:  

 

(*) а(а  С  a  a  (a)),  

 

gdzie С oznacza wprowadzaną nową nazwę, (a) – wyrażenie zdaniowe (typu “S”) 

zawierające jako jedyną zmienną wolną a. Ponieważ а  а jest równoważne Modus(a), więc (*) 

można zapisać także w następujący sposób:  

 

(*’) а(а  С  Modus(a)  (a)). 

 

W tej definicji С wprowadza się jako modę pewnej klasy modusów. Definicja (*) może 

być nazywana modalno-modusową definicją ontologiczną, co podkreślać ma fakt, że 

definiowany termin C występuje tu jako moda, a zmienna a przebiega po modusach C.  

Prócz modalnych definicji ontologicznych można używać innych rodzajów tego typu 

definicji, np. modusowo-modalne i modusowo-modelowe.  

Modusowo-modalne definicje ontologiczne przybierają następującą postać:  

 

(**) а(С  а  а  а  (a)), 

 

gdzie С jest wprowadzaną nową nazwą, a (a) wyrażeniem zdaniowym (typu “S”), 

zawierającym jako jedyną zmienną wolną a. Ponieważ а  а jest równoważne Modа(a), to (**) 

można zapisać także w następujący sposób:  

 

(**’) а(С  а  Modа(a)  (a)). 

 

W tym rodzaju definicji zmienna a występuje jako moda definiowanego terminu C, czyli 

C wprowadza się jako modus wszystkich mod pewnej klasy.  

Możliwy jest jeszcze jeden rodzaj definicji ontologicznych – modusowo-modelowe 

definicje ontologiczne. Mają one następującą formę:  

 

(***) а(С * а  Model(а)  (a)), 
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gdzie С – wprowadzana nowa nazwa, (a) – wyrażenie zdaniowe (typu “S”), 

zawierające jako jedyną zmienną wolną a. Definiowany termin C wprowadza się tu jako modus 

pewnej klasy modeli.  

Przytoczone powyżej definicje można zapisać także używając predykatu Mod. 

Otrzymuje się wówczas: 

 

а(Mod12(С,a)  Mod2(a)  (a)) – dla modalno-modusowych definicji,  

а(Mod12(a,C)  Mod1(a)  (a)) – dla modusowo-modalnych definicji,  

а(Mod23(С,a)  Mod3(a)  (a)) – dla modusowo-modelowych definicji.  

 

Przy takim przedstawieniu pojawia się możliwość rozszerzenia tych trzech rodzajów 

definicji na ogólny przypadek definicji ontologicznej, w definiendum którego występuje 

predykat Modk1…km, zawierający w którymś miejscu definiowany termin. W szczególności 

powinny pojawić się definicje projektywne, w których definiowany termin  typu (N,N)/N 

będzie stać na czwartym miejscu w predykacie Mod. 

W ten sposób można otrzymać: 

D2
1. a(Mod12(a,C)  Mod1(a)   P(a)) – przypadek modusowo-modalnej definicji 

modusa С, 

D1
2. a(Mod12(C,a)  Mod2(a)   P(a)) – przypadek modalno-modusowej definicji 

mody С, 

D2
3.a(Mod23(C,a)  Mod3(a)   P(a)) – przypadek modusowo-modelowej definicji 

modusa С, 

D2
13. ab(Mod123(a,C,b)  Mod13(a,b)   P(a,b) – przypadek modusowo-modalno 

modelowej definicji modusa C,  

D4
123. abс(Mod(a,с,b,)  Mod123(a,b,c)   P(a,b,c) – przypadek projektywno-

modalno-modusowo-modelowej definicji projektora . W tej definicji projektor  definiuje się 

przez zbiór modusów, mod i modeli.  

 

 
VII. PRAWA EKSTENSJONALNOŚCI W ONTOLOGII 
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Każdy z wprowadzonych wyżej rodzajów równości może być zagwarantowany przez 

odpowiednie prawo ekstensjonalności (LE – Law of Extensionality) w Ontologii. Na przykład:  

 

(LE1
2)  1

2   {()  ()}. 

 

Prawo ekstensjonalności LE1
2 odpowiada równości mod rodzaju “a 1

2 b” ( oznacza 

jednoargumentowy zdaniotwórczy funktor, a nieizomorficzne zmienne  i  s№ argumentami 

takich funktorów i mają typ N). 

Ponieważ Twierdzenie o górnej i dolnej równoważności zapewnia równoważność 

równości “a 1
2 b” i “a 2

1 b”, to z (LE1
2) można wyprowadzić jako twierdzenie reguły 

ekstensjonalności LE2
1: 

 

(LE2
1)  2

1   {()  ()}. 

 

W ogólnym przypadku można otrzymać reguły ekstensjonalności LE i
k1,…,km: 

 

(LE i
k1…km)  i

k1…km   {()  ()}, 

 

gdzie (a i
k1…km b) - i

k1…km-równość między a i b, przy czym  

 

a i
k1…km b   xk1…xkm(yp1...ypnMod(...a...)  yp1...ypnMod(...b...)). 

 

Taki zapis oznacza, їe zmienne xk1,…,xkm stoj№ odpowiednio na k1,…, km-tych 

miejscach, zmienne yp1,..., ypn – odpowiednio na p1,..., pn-tych miejscach w predykatach Mod. 

Tutaj m+n = 3, wszystkie i, kj i ps gdzie j=1,.., m, s=1,.., n, nie są równe między sobą. Termy а 

i b stoją na i-tym miejscu w predykacie Mod. Zmienne z indeksem 4 (tj. stojące na 4-ym 

miejscu w predykatach Mod) s№ zmiennymi typu (N,N)/N. Wszystkie pozostaje zmienne 

maj№ typ N. 

Proponowana tu wersja Ontologii opiera się na regułach ekstensjonalności LE2
1, LE3

124 

oraz  LE4
123.  

Przyjęcie takich czy innych reguł ekstensjonalności pociąga za sobą różne typy i stopnie 

„zdolności rozstrzygania” Ontologii, tj. zdolności lub niezdolności do utożsamiania formuł 
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() i (), stojących w następniku reguł ekstensjonalności. Przedstawiona powyżej wersja 

Ontologii posiada „umiarkowany stopień krótkowzroczności”, tj. nie rozróżnia mod i 

modusów tylko na podstawie zbiorów ich mod i modusów, i nie bierze pod uwagę zbiorów 

modeli i projektorów tych mod-modusów. Ten wybór podyktowany był chęcią zachowania 

maksymalnej bliskości Ontologii do L-Ontologii. W ogólnym przypadku można jednak 

próbować budować inne wersje Ontologii przyjmujące inne wersje reguł ekstensjonalności.  

 

 
VIII. UWAGI KOŃCOWE 

 

 

Podążając dalej w tym kierunku można rozwinąć system aksjomatyczny, który – 

opierając się w dużej mierze na formalizmie systemów Leśniewskiego – wykracza daleko poza 

granice nominalizmu L-Ontologii i o wiele lepiej wyraża głębokie intuicje Lingua 

Philosophica. Należy podkreślić, że rozwijana w Modalnej Ontologii Projekcyjnej centralna 

idea modusa nie może być w ogólnym przypadku sprowadzana tylko do ogółu jego mod. 

Modus jest źródłem dowolnych swoich określeń-mod, czymś bardzo bliskim intuicji „jednego” 

w Lingua Philosophica. Tego rodzaju pojęcie może stać się podstawą nowego rodzaju 

racjonalności, która pojawia się we współczesnej nauce i kulturze. W szczególności, na jego 

podstawie można próbować zbudować bardziej „holistyczny” obraz matematyki, 

przezwyciężający panowanie teoriomnogościowego nominalizmu. Na tej podstawie wreszcie 

można mieć nadzieję na rzeczywiste zbliżenie zasad ścisłości i uniwersalności myśli 

filozoficznej, uosobione w zbliżeniu – wydawało by się tak skrajnie przeciwnych – podejść 

Leśniewskiego i Sołowjowa.  

 

przeł. z jęz. rosyjskiego Paweł Rojek 
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