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Streszczenie pracy doktorskiej: Negacje zdaniowe 

języka naturalnego i ich formalizacja w logice klasycznej 
 

 Rozprawa składa się z dziewięciu części i liczy około dwieście stron. Zawiera kilka 

formalizacji na terenie klasycznych logik zdaniowych dla wypowiedzi i operatorów języka 

naturalnego, których używa się do przeczenia zdaniom inaczej niż symbolizuje to standar-

dowy funktor negacji w klasycznej logice. Te inne niż standardowa negacje służą następnie 

razem z pewnymi dwiema nowymi ideami jako narzędzia analizy klasycznego problemu fi-

lozoficzno-logicznego, jakim są paradoksalne logicznie zdania kłamcy i prawdomówcy, i do 

prezentacji jego oryginalnego rozwiązania spójnego z założeniami logiki klasycznej. 

 W części I przedstawiam motywację, problematykę i tło rozprawy, odnosząc się do 

istniejących w literaturze dystynkcji i wyników na ten temat. Podkreślam uniwersalność po-

jęcia negacji zdaniowej rozumianej w tym sensie, że negacją jest każde zdanie, które jakoś 
przeczy innemu zdaniu. Podzielam stanowisko wielu autorów, że przeczenie w języku natu-

ralnym w większości przypadków odbywa się inaczej niż symbolizuje to standardowy funk-

tor negacji. O przeczeniu i jego sensie nie świadczy określona forma zdania, lecz znaczenie 

zdania będącego negacją w stosunku do zdania negowanego. Zwykle wyklucza się prawdzi-

wość zaprzeczonego zdania nie przesądzając wartości logicznej wyniku przeczenia, a taka 

negacja opiera się o logiczną opozycję przeciwieństwa zdań. Obok niej funkcjonuje w języ-

ku potocznym inne przeczenie, kontrastujące zdania opozycją ich podprzeciwieństwa. Te 

dwie słabsze od standardowej negacje nie mają dotychczas w klasycznej logice swych fun-

ktorów i w tej rozprawie podaję dla nich funktory w pewnych rozszerzeniach klasycznego 

rachunku zdań. Dlatego teza rozprawy głosi, że w klasycznej logice zdaniowej możliwa jest 

wieloraka formalizacja wymienionych tu słabszych negacji zdaniowych, także z zachowa-

niem ekstensjonalności zbudowanych rozszerzeń KRZ o funktory takich negacji.  

 Najpierw formalizuję zdaniowe negacje wykluczające i dopełniające w samym KRZ, 

gdzie robię to na dwa sposoby. Jeden, nazwany formalizacją implicite, polega na każdorazo-

wo dobranym układzie formuł wyrażających warunki prawdziwościowe między zmiennymi 

symbolizującymi zdania nawzajem przeczące sobie w jakimś wyróżnionym tu sensie; tę 
formalizację oznaczyłem KRZ+0. Drugi sposób polega na równościowym zdefiniowaniu 
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w KRZ binarnych funktorów negacji zdaniowej, które nazywam negacjami relatywnymi, bo 

odnoszą się równocześnie do dwóch zdań: negowanego i motywu negacji. Określam dwie 

pary funktorów każdej słabszej negacji i jeden funktor binarnej negacji standardowej, który 

jest stale równoważny swemu unarnemu odpowiednikowi; to ekstensjonalne rozszerzenie 

KRZ nazwałem KRZ+5.  

 W części III sygnalizuję, jak mają się negacje nazwowe języka naturalnego do negacji 

zdaniowych. Zwracam uwagę na możliwości formalizacji zdań z pierwszymi negacjami za 

pomocą tych drugich i odnoszę się do nazwowej negacji przekreślającej, wskazanej przez 

Władysława Stróżewskiego. Odpowiednik zdaniowy tej ostatniej nazywam negacją anulu-

jącą; jej pewną wersję dla zdań języka potocznego odnotował Peter Strawson dla negacji 

występującej w parze wypowiedzi sprzecznych. 

 Kolejna formalizacja odbywa się w zbudowanym tu słaboekstensjonalnym rachunku 

zdań i funkcji zdaniowych, który nazywam KRZ+4, bo zawiera cztery nowe stałe: spójnik 

równorzędności formuł, dwa unarne funktory słabszych negacji i unarny funktor contingens, 

wskazujący formuły kontyngentne. Istotną nowością tego rozszerzenia KRZ są nie tyle do-

dane funktory, lecz sposób wartościowania formuł. Dodaję trzecią wartość logiczną, właś-
ciwą wszystkim formułom kontyngentnym, a standardowe spójniki binarne dla pary argu-

mentów o tej trzeciej wartości nie mają określonej wartości; jednak ów brak wartości sam 

nie jest nową wartością logiczną. To rozszerzenie jest klasyczne w tym sensie, że stanowi 

pewien metarachunek dla KRZ, taki że jego prawami są wszystkie tezy KRZ; regułę zastę-
powania formuł salva veritate wolno ogólnie stosować tylko, gdy są one równorzędne. 

 Następną formalizację, w części V, opieram na nowym binarnym spójniku równopra-

wności zdań, który porównuje cztery kwalifikacje prawdziwościowe zdań w sensie logiki 

klasycznej: prawdy i fałsze kontyngentne oraz prawdy i fałsze analityczne. Wartościami for-

muł są tu pewne skończone ciągi klasycznych wartości logicznych: prawd i fałszów. To sła-

boekstensjonalne rozszerzenie KRZ, nazwane KRZ+3, zawiera standardowe stałe logiczne 

i  dwa unarne funktory słabszych negacji. Jego uogólnieniem jest klasa logik zdaniowych 

KRZ+1.∗, zawierających ten sam spójnik równoprawności zdań, ale inne, lecz tylko stale 

właściwe, funktory słabszych negacji, które ukazują istotną wieloznaczność pojęć: negacja 

wykluczająca oraz negacja dopełniająca, bo ich funktory znacznie się różnią między sobą 
pod względem obowiązujących je praw. Reguła zastępowalności formuł salva veritate dzia-

ła tu tylko w oparciu o spójnik równoprawności formuł. 

 Część VI zawiera formalizację obu słabszych negacji: wykluczającej i dopełniającej 

z udziałem dwóch nowych unarnych funktorów dla nich i ze standardowymi stałymi logicz-
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nymi. Jest to ekstensjonalne dwuwartościowe rozszerzenie KRZ, mimo że oba dodane fun-

ktory nie są standardowo ekstensjonalne, lecz tylko lokalnie ekstensjonalne (to pojęcie tu 

wprowadzam). W tym rozszerzeniu KRZ, jakie nazywam KRZ+2, ważne są wszystkie tezy 

KRZ i działa reguła zastępowania równoważnościowego formuł salva veritate. Semantycz-

nemu ugruntowaniu KRZ+2 oprócz pojęcia lokalnej ekstensjonalności funktorów zdanio-

wych służy nowa metoda wartościowania formuł, którą ze względu na jej przebieg nazwa-

łem regresywnym wartościowaniem warunkowym. Tę logikę zdaniową opisuję też syntak-

tycznie, podając jej aksjomatykę, reguły i dowody specyficznych tez. Porównuję ją ogólnie 

z logikami parakonsystentnymi i parakompletnymi. 

 W części VII przedstawiam analizę takich paradoksów logicznych jak: kłamca, pra-

wdomówca i koło kłamców. Wychodzę od scholastycznej idei domniemania prawdziwości 

zdań języka naturalnego, ale wprowadzam trzy oryginalne elementy, pozwalające uogólnić 
klasyczne rozwiązanie kwestii takich zdań. Jednym jest użycie w formalizacji zdań para-

doksalnych nowych funktorów słabszych negacji zdaniowych; drugim jest przeciwne owej 

idei scholastycznej pojęcie domniemania fałszywości zdań; trzecim jest rozdzielenie relacji 

znaczenia zdania na dwie relacje, zależne od jego roszczenia do wartości logicznej, i stoso-

wanie tych relacji do określania zdań paradoksalnych. Roszczenie zdań do prawdy jest zja-

wiskiem powszechnym w codziennej komunikacji językowej i przy używaniu języka poto-

cznego w działalności naukowej, a polega na tym, iż wypowiedziom towarzyszy domyślne 

założenie ich prawdziwości. Domniemanie fałszywości zdań występuje w tym języku rza-

dziej; wskazuje brak akceptacji prawdziwości wypowiadanego zdania i cechuje najczęściej 

wypowiedzi ironiczne lub żarty. Domniemanie prawdziwości zdań jest obecne w analizach 

paradoksów od dawna, a roszczenie zdań do fałszu pojawia się w tym kontekście dopiero 

w mojej rozprawie. Opis obu roszczeń zdań do wartości logicznej pozwala uzupełnić i ujed-

nolicić rozwiązanie kwestii paradoksów kłamcy oraz prawdomówcy w języku naturalnym, 

gdzie wypowiedzi, wyrażające te paradoksy, można interpretować jako zdania w sensie lo-

giki klasycznej. 

 W części VIII podsumowuję wyniki uzyskane w rozprawie i proponuję włączenie do 

akademickiego kursu logiki dwóch zbudowanych w tej pracy ekstensjonalnych rozszerzeń 

KRZ (tj. KRZ+5 i KRZ+2) z nowymi funktorami słabszych prawdziwościowo negacji zda-

niowych.  

 Ostatnią część stanowi zestawienie około stu pozycji bibliograficznych, do jakich od-

wołuję się w rozprawie. 

          Tomasz Jordan 
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Summary of the doctoral dissertation: Sentential negations of 

the natural language and their formalization in classical logic 
 

 The dissertation consists of nine parts and is about two hundred pages. It presents sev-

eral formalizations of the ordinary language’s operators that diversly deny utterances and 

have different truth meaning to the standard negation operator in classical logic. The new 

connectives of sentential negations are used further together with other two new ideas to 

analyze an old philosophical and logical problem of the Liar and the Truth-teller paradoxes 

and let get a new solution to it consistent with the classical logic standpoint. 

 Part I is a review of the dissertation’s subject, its background and results on it, that 

have already existed in the literature. The notion of sentential negation is here understood 

very general, i.e. every proposition is a negation of some propositions. Neither an explicit 

operator of negation in a sentence nor any special form of the sentence but the meaning of 

the very sentence lets us call it negation. But denying propositions in natural languages 

works mainly in such a way that forms the contrary opposition between both the sentences: 

the argument and the value of the negation operator. On the other hand, there is also in 

every-day language a denying function forming the subcontrary opposition between two 

propositions. Both these operators of two sentential negations which are weaker than the 

standard negation connective have got no own operators in classical logic. Such formal con-

nectives have been here given to them in a few expanded classical sentential calculi. The 

thesis of the dissertation is: there are some various opportunities to formalize both the sen-

tential weaker negations within classical propositional logic (abbrev. CPL), and one can do 

it as well preserving the replacement rule working by the standard material biconditional.  

 Firstly, in part II, both the weaker negations: excluding negation, i.e. contrary-form-

ing negation, and supplementing negation, i.e. subcontrary-forming negation, are formalized 

within the CPL alone. It is possible in two following ways: as the implicite formalization, or 

via binary connectives of negation. The first one uses a conjuction of terms specifying truth-

conditions among sentential letters corresponding to the formalized sentences of the ordi-

nary language that pairwise form one of the three logical oppositions: contrariety, subcon-

trariety or contradiction. That simple formalization has been called CPL+0 (orig. KRZ+0). 
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The second method consists in creating five new binary connectives of sentential negation. 

These operators are called relative negations, because they have two inputs; the first one is a 

sentence being negated, the second input is a motive of the denying. Each of the two weaker 

negation connectives, however, has two relative binary variants. The fifth binary negation 

symbol, i.e. contradiction-forming negation, is always equivalent to the standard unary ne-

gation of the same negated sentence. This formalization is called CPL+5 (orig. KRZ+5).  

 Part III gives a comparison of term negations and sentence negations and show how 

to deal with sentences containing the former negations as sentences being the latter nega-

tions. The special case of term negation, called canceling negation by Władysław Stróżew-

ski, has its counterpart as a sentence negation, called here annulling negation. Peter Straw-

son had pointed a similar role of negation in a pair of sentences forming a contradiction.  

 Next formalization, described in part IV, is the sentential and propositional function 

logic called CPL+4 (orig. KRZ+4). There are two weaker negation unary connectives here, 

a unary operator, called contingens, making a true statement, if its argument is a contingent 

propositional function (not a formula being a tautology or a contradiction), and the original 

binary connective equal in rank which means that both formulas in question are equal in 

their truth rank as belonging to the same of the three above kinds of formulas. But essential 

of CPL+4 are the truth tables. There are three truth values: true, false, contingent, corre-

sponding for instance to, resp., tautologies, contradictions, contingent propositional func-

tions of CPL. If both the inputs of a classical connective are contingent, the connective pro-

duces no output at all. But such a lack is not a new truth value. CPL+4 is a metacalculus for 

CPL, all of the CPL theorems are tautologies of CPL+4. The rule of replacement salva veri-

tate may be used only according to the laws where the main connective is the equal in rank 

connective. 

 The formalization in part V has been based on the notion of truth-qualification of the 

proposition. There are two kinds of classical truth and classical falsity: analytical or con-

tingent. To compare utterances of such four qualifications one has here another new binary 

connective equal in truth-qualification. After all, the truth values of formulas are finite 

strings of two classical truth values only. This propositional logic, called CPL+3 (orig. 

KRZ+3), contains two unary weaker negation connectives. However, there is a class of 

logics, called CPL+1.∗ (orig. KRZ+1.∗), with the same added binary connective but with 

diverse, continuously proper, weaker negation operators that let us see owing to the laws 

containing them how many different truth-senses such the operators can make. The rule of 

replacement always works by the added binary connective only. 
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 In part VI both the sentential weaker negations: excluding and supplementing nega-

tions are formalized with their own unary connectives, and without any other connectives 

added to CPL. That is a new two-valued version of CPL, called CPL+2 (orig. KRZ+2). Both 

the weaker negation connectives are not standard truth-functions but only local truth-func-

tions (that very notion has been introduced there). Nevertheless, it is enough to let the rule 

of replacement work salva veritate by the standard material biconditional. Semantical basis 

of CPL+2 is the notion of local truth-functionality together with a new formulas’ valuation 

method called terms regression valuation. It has been also given a syntactic version of this 

logic, i.e. its axioms, rules and some proofs of its special theorems. It has been shortly com-

pared with paraconsistent and paracomlete logics, too. 

 Part VII presents an analysis of some variants of logical paradoxes like the Liar, the 

Truth-teller, and the Liar-circle. It begins with a scholastic concept of truth-claim of sen-

tences in the natural language. Three new ideas are used to generalize the scholastic solution 

of the mentioned paradoxes. The first one is to define and formalize such paradoxical sen-

tences with two weaker sentential negations; the second idea is a notion being contrary to 

the scholastic truth-claim concept, i.e. the notion of falsity-claim of some sentences in the 

natural language. The third new track of analysis is to divide the relation of meaning of sen-

tence due to both the truth-value-claims and accordingly to such two relations to formalize 

again the paradoxical sentences in question. The truth-claim is a general notion and default 

condition for users of a natural language; it simply means that the most utterances are used 

as they were true. Otherwise, the mentioned falsity-claim of a sentence is a hint that a user 

of the utterance knows of its falsity. Such situation mostly occurs in irony or jokes. The 

falsity-claim has been originally used in this dissertation to consider the logical paradoxes. 

Both the truth-value-claims let the solution of the paradoxes be complete and uniform; addi-

tionally, they make some of such paradoxical sentences of the natural language propositions 

in the sense that they have exactly one classical truth value. 

 To sum up the dissertation its main results have been pointed out in part VIII. Two of 

the presented propositional logics containing weaker sentential negation operators (i.e. 

CPL+5 and CPL+2 where the rule of replacement always works by the material equivalence 

connective) have been suggested to be included into the academic schedul of logic.  

 The last part is the bibliography which consists of about one hundred items that have 

been referred to in this dissertation. 

          Tomasz Jordan 


