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Introducere

În viziunea standard, identitatea este o relație care leagă un obiect cu el însuși și cu nimic
altceva. Posibilitatea existenţei unei astfel de relaţii care, deşi binară, nu poate lega niciodată
două obiecte distincte, este respinsă de Ludwig Wittgenstein în Tractatus Logico-Philosophicus.
El susține că semnul pentru identitate nu este necesar scrierii conceptuale, întrucât adevărurile
logicii pot fi exprimate fără utilizarea unui semn special pentru identitate sau diferență.
Ideea lui Wittgenstein este că adevărurile logicii, pe care le exprimăm în mod obișnuit
apelând la semnul pentru identitate, pot fi redate fără acesta dacă avem în vedere o regulă
semantică prin care domeniul unei variabile poate fi restrâns în funcție de locul unei alte variabile
dintr-o formulă. Astfel, este de ajuns să notăm, de pildă, “(x)(y)(Fx&Fy)” în loc de
“(x)(y)(Fx&Fy&xy)”, pentru a spune că există cel puțin două obiecte care satisfac F;
interpretarea semantică pe care o propune Wittgenstein cere ca valorile variabilelor “x” și “y” să
nu coincidă, astfel încât notația “xy” nu mai este necesară pentru a se înțelege că vorbim despre
două obiecte distincte. Iar dacă “xy” devine redundant, atunci semnul identității nu este
indispensabil scrierii conceptuale.
Wittgenstein exemplifică această metodă de formalizare în Tractatus, însă nu oferă reguli
clare de utilizare a sa; iar cele câteva transformări oferite ca exemplu nu sunt suficiente pentru a
garanta posibilitatea formulării unor reguli generale de traducere dintr-un limbaj în altul. Astfel,
în lipsa unei sistematizări a metodei sale, nu putem verifica dacă limbajul logicii își conservă sau
nu puterea de expresie prin aplicarea regulii sematice propuse de Wittgenstein.
În această lucrare îmi propun să susțin că logica lui Wittgenstein nu este mai puțin
expresivă decât logica de ordinul înâi cu identitate. Miza acestei discuții ar fi că printr-o abordare
deflaționistă cu privire la exprimarea identității printr-un simbol special putem elimina
problemele legate de acceptarea identității ca relație binară care leagă un obiect de el însuși și de
nimic altceva.
În primul capitol al acestei lucrări voi încerca să prezint sugestia lui Wittgenstein din
Tractatus în contrast cu viziunea russelliană asupra identităţii. Pentru Wittgenstein, utilizarea
semnului identităţii pare să fie un compromis pe care i-l reprosează lui Russell, întrucât aceasta
permite formarea unor pseudo-propoziţii care nu ar trebui să apară în limbajul logicii.
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În cel de-al doilea capitol voi aduce în discuţii câteva obiecţii înaintate de Carnap şi Quine
lui Wittgenstein cu privire la această nouă abordare asupra identităţii. Ambii susţin că metoda sa
este nerealizbilă, însă criticile merg în direcţii diferite: Carnap, care vede această sugestie ca fiind
o introducere a unei noi reguli sintactice pentru substituţii, consideră că Wittgenstein nu oferă
suficiente reguli pentru aplicarea metodei pe care o propune şi că dezvoltarea ei nu este
realizabilă (de aceeaşi natură sunt şi obiecţiile lui James Bogen, pe care le discut în ultima
secţiune al capitolului al II-lea); Quine, pe de altă parte, crede că întreaga abordare a lui
Wittgenstein, în ceea ce priveşte semnul pentru identitate, provine dintr-o confuzie între semn şi
obiect. Voi arăta că ideea lui Wittgenstein rezistă acestor critici chiar şi în lipsa unei sistematizări
a metodei propuse de el.
În capitolele III şi IV voi dezvolta propriu-zis metoda lui Wittgenstein, începând prin a
prezenta interpretarea corectă a sugestiei sale din Tractatus. Pentru aceasta, voi discuta mai întâi
două distincţii importante pe care le propune Jaakko Hintikka: prima este distincţia între
interpretarea inclusivă (specifică logicii tradiţionale) şi cea exclusivă (care cere ca valorile
variabilelor să nu coincidă); a doua este distincţia dintre interpretarea exclusivă slabă şi cea tare,
care ţine de locul fiecărei variabile într-o formulă. Analizând exemplele lui Witgenstein din
Tractatus, voi arăta că interpretarea pe care o are el în vedere este cea exclusivă slabă şi nu alta.
Atribuirea unei altfel de interpretări este eronată şi intră în contradicţie cu exemplele oferite de el.
Pentru că cerinţa lui Wittgenstein este ca valorile variabilelor să nu coincidă atunci când
vrem să exprimăm diferenţa, voi încerca să identific câteva condiții pentru buna funcționare a
regulilor de eliminare și introducere a cuantorilor universal și existențial.
În sfârşit, în ultimul capitol îmi propun să arăt că metoda lui Wittgenstein poate fi
susţinută întrucât expresivitatea logicii nu este afectată într-un mod negativ. Pentru aceasta, voi
oferi reguli de traducere a oricărei formule din logica lui Wittgenstein în cea tradiţională, şi
invers – din limbajul logicii tradiţionale în cel al logicii lui Wittgenstein. În acest sens, cel mai
problematic aspect este legat de analiza propoziţiilor care conţin constante individuale; mai
precis, este vorba de acele propoziţii în care apar expresii de forma “a=b”, în care de o parte şi de
alta a semnului pentru identitate stau două constante individuale. Voi încerca să ofer câteva
variante pentru soluţionarea acestei probleme, distingând totodată intre funcţiile semnului pentru
identitate.
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I.1. Definiţa identităţii la Russell

În Philosophy of Leibniz1 Russell enunţă acel principiu al lui Leibniz care stă la baza
definiţiei pe care o dă relaţiei de identitate în Principia Mathematica2. Din formularea sa,
conform căreia “doctrina spune […] că oricare două substanţe distincte diferă în ceea ce priveşte
predicatele lor” 3, principiul pare să nu spună nimic in mod direct despre identitate. Presupunând
că principiul lui Leibniz e adevărat, am putea analiza asumpţiile care îl conduc pe Russell la
formularea definiţiei pentru identitate.
Argumentul principal al lui Russell (să îl numim argumentul α) ar putea fi reprodus în
felul următor: dacă presupunem că există în lume două obiecte indiscernabile (să le numim A,
respectiv B), atunci este imposibil ca prin asta să inţelegem că există într-adevăr două obiecte
distincte care au absolut toate proprietăţile în comun. A are proprietatea de a fi identic cu A, iar
dacă cele două obiecte impart toate proprietăţile, atunci B trebuie să aibă proprietatea de a fi
identic cu A; dar acest lucru ar fi contrar presupoziţiei că A şi B sunt obiecte distincte. A şi B nu
pot fi distincte şi identice în acelaşi timp. Deci nu pot exista în lume două obiecte indiscernabile
(un argument asemănător a fost formulat şi pentru diferenţă4).
Asumpţia pe care pare să se bazeze Russell este aceea că atât identitatea cât şi diferenţa
pot fi socotite proprietăţi relaţionale pe care “indiscernabilii” le au în comun. Astfel definiţia lui
Russell pentru identitate spune că x şi y sunt identici atunci când toate funcţiile predicative
satisfăcute de x sunt satisfăcute şi de y. Dacă respingem asumpţia de mai sus, aşa cum pare să
facă Wittgenstein, obţinem o altă inţelegere asupra identităţii. De pildă, acesta din urmă consideră
că un neajuns al definiţiei lui Russell ar fi excluderea posibilităţii de a afirma existenţa a două
obiecte care au toate proprietăţile în comun5, aceasta nefiind o imposibilitate logică, ci doar un
adevăr contingent.
Altfel spus, pentru Russell, două obiecte care au în comun toate proprietăţile sunt identice
pentru că acestea vor împărţi inclusiv proprietăţile relaţionale. Pentru Wittgenstein, în schimb,

1

Russell, A critical exposition of the Philosophy of Leibniz, Routledge, London 1992, p. 64
Definiţia din Principia Mathematica (citată în articolul lui Muehlmann, menţionat mai sus, p. 222) spune că x este
identic cu y (“x=y”) atunci când toate funcţiile predicative satisfăcute de x sunt satisfăcute şi de y.
3
Traducere proprie din Russell, A critical exposition of the Philosophy of Leibniz, Routledge, London 1992, p. 64
4
Russell, A critical exposition of the Philosophy of Leibniz, Routledge, London 1992, p. 68
5
“Definiţia lui Russell pentru “=” nu este suficientă, deoarece potrivit ei nu se poate spune că două obiecte au toate
proprietăţile în comun.”;(Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas 2012, p. 161-162)
2
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este conceptibilă situaţia în care există două obiecte distincte care au toate proprietăţile în comun
pentru că identitatea şi diferenţa nu sunt proprietăţi.
(În fond, definiţia pentru identitate nu ar fi circulară dacă x şi y sunt identici numai atunci
când x satisface toate funcţiile predicative pe care le satisface y, incluzând aici şi relaţiile de
identitate şi diferenţă?)
Muehlmann6 atrage de asemenea atenţia asupra unei alte asumpţii pe care se bazează
argumentul α (şi de care Russell pare să nu fie conştient): atunci când spunem că “A este diferit
de B”, “diferit de B” este o proprietate doar dacă luăm ca subiect doar pe A, iar pe “diferit de B”
ca şi predicat. Altfel spus, analizăm propoziţia “A este diferit de B” ca având forma “canonică”
(compusă din subiect şi predicat). Dacă respingem forma canonică, atunci atât A, cât şi B, ar
deveni subiecţi, iar predicatul ar fi doar “diferit de”. Or, ceea ce făcea ca obiectele să fie evident
distincte, era tocmai faptul că B nu avea proprietatea de a fi “diferit de B”.

I.2. Disputa dintre Wittgenstein şi Russell

Pentru a înţelege mai bine cum ajunge Wittgenstein la ideea că folosirea semnului pentru
identitate în logică trebuie abandonată, am putea urma sugestia lui Robert Muehlmann7 de a privi
afirmaţiile lui ca reacţii critice la adresa altor filosofi. În ceea ce priveşte semnul pentru identitate,
este clar că Wittgenstein are o dispută directă cu Bertrand Russell. Atât în Jurnale8, cât şi în
Tractatus Logico-Philosophicus9, Wittgenstein îi reproşează lui Russell pe de o parte că definiţia
pe care el o dă identităţii In Principia Mathematica nu este satisfăcătoare şi, pe de altă parte, că
expresii precum “(Ex)x=x” nu ar trebui să apară într-o scriere conceptuală corectă.

6

Muehlmann, “Russell and Wittgenstein on identity”, The Philosophical Quarterly, Vol. 19, No. 76, Wiley, p. 224
Muehlmann, R., “Russell and Wittgenstein on identity”, The Philosophical Quarterly, Vol. 19, No. 76, Wiley, p.
221
8
Încă din perioada anterioară Tractatusului, Wittgenstein notează: “A spune despre două clase că sunt identice,
înseamnă a spune ceva. A spune despre două lucruri că sunt identice, înseamnă a nu spune nimic; asta arată deja
inacceptabilul definiţiei lui Russell.”; de asemenea, “Toate problemele pe care le aduce cu sine “axioma infinităţii”
pot fi rezolvate deja în propoziţia “(Ex)x=x”! “ (Wittgenstein, L., Jurnale 1914-1916. Câteva remarci asupra formei
logice, Humanitas 2010, p. 24, respectiv p. 37).
9
“Definiţia lui Russell pentru “=” nu este suficientă, deoarece potrivit ei nu se poate spune că două obiecte au toate
proprietăţile în comun.”; “Toate problemele pe care le aduce cu ea “Axiom of Infinity” a lui Russell pot fi rezolvate
deja aici”. (Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas 2012, p. 161-162)
7
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Criticile lui Wittgenstein nu au fost ignorate de Russell; în introducerea10 pe care Russell
o scrie pentru a fi publicată odată cu Tractatus el spune că Wittgenstein supune conceptul de
identitate unei critici distructive din care “pare să nu existe scăpare”. El acceptă obiecţia conform
căreia definiţia pentru identitate formulată după principiului identităţii indiscernabililor nu este
satisfăcătoare. Potrivit acestui principiu, x este identic cu y dacă orice proprietate pe care o are x
este şi o proprietate a lui y. Dacă putem gândi două obiecte să împartă exact aceleaşi proprietăţi,
atunci principiul identităţii indiscernabililor nu este un principiu logic necesar. Iar dacă în
realitate nu găsim două obiecte care să fie perfect identice, aceasta ar fi oricum o caracteristică
accidentală a lumii, de care logica nu ar trebui să ţină cont.
Aşadar, în Introducere, Russell pare să înţeleagă de ce Wittgenstein adoptă acea
convenţie de eliminare a folosirii semnului pentru identitate. Cu toate acestea, el adaugă că “În
practică, este nevoie de identitate între un nume şi o descripţie sau între două descripţii. Este
nevoie de ea în propoziţii precum “Socrate este filosoful care a băut cucută” sau “Primul număr
par este primul număr după 1”.11 Acest pasaj sugerează că Russell fie nu înţelege felul în care
funcţionează regula folosită de Wittgenstein, fie nu consideră că prin aplicarea ei putem surprinde
toate gândurile pe care le putem exprima în limbajul formal prin folosirea semnului pentru
identitate.
Mai târziu, Russell va respinge în totalitate critica lui Wittgenstein, considerând că nu
putem concepe două obiecte diferite care să aibă aceleaşi proprietăţi, atât timp cât nu le putem
număra şi nu putem descoperi niciodată că sunt două obiecte diferite. Însă Russell asumă (în mod
eronat) că Wittgenstein acceptă diferenţa ca fiind o proprietate a unui obiect: “Nu văd cu ce
temeiuri poate el să spună, aşa cum o face, că are sens să spunem că două obiecte au toate
proprietăţile în comun. Totuşi, dacă admitem diversitatea, atunci, dacă a şi b sunt două, atunci a
are o proprietate pe care b nu o are, şi anume aceea de a fi diferit de b.”12
Metoda lui Wittgenstein pare să scape acestei critici, întrucât ea nu permite scrierea
diferenţei ca pe o relaţie, în limbajul formal. Pentru a putea scrie identitatea şi diferenţa ca pe o
relaţie, trebuie să ne folosim de semnul “=” (sau de alt semn special care să îndeplinească acelaşi
rol). Ştim însă deja că Wittgenstein respinge folosirea semnului “=”, iar obiecţia lui referitoare la

10

Russell, B., „Introducere“ la Tractatus Logico-Philosophicus, în Scrisori despre Tractatus, Humanitas 2012, p. 265
Russell, B., „Introducere“ la Tractatus Logico-Philosophicus, în Scrisori despre Tractatus, Humanitas 2012, p. 265
12
“I do not see on what grounds he can say, as he does, that it is significant to say that two objects have all their
properties in common. If, however, diversity is admitted, then, if a and b are two, a has a property which b has not,
namely, that of being diverse from b.” (trad. din 12 Russel, B., My philosophical development, Simone and Shuster
1959, p. 115)
11
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folosirea semnului pentru identitate este legată de respingerea axiomei infinităţii, despre care voi
vorbi mai departe.
Axiom of Infinity este o axiomă a teoriei mulţimilor prin care putem construi o mulţime
cu un număr infinit de obiecte. Această stipulare a fost necesară pentru ca Russell să poată evita
paradoxul creat de metoda lui Frege de a defini numerele naturale: pornind de la mulţimea vidă,
care este definită ca mulţimea obiectelor care nu sunt identice cu sine, numărul 1 este definit ca
fiind mulţimea mulţimilor echivalente cu mulţimea obiectlor care nu sunt identice cu sine, 2 este
mulțimea de mulțimi echivalentă cu reuniunea mulțimii de obiecte care nu sunt identice cu sine și
mulțimea mulțimilor echivalente cu mulțimea obiectelor care nu sunt identice cu sine, etc. Pentru
că metoda lui Frege prespune existenţa mulţimilor de mulţimi, se poate ajunge la noţiunea de
mulţime a mulţimilor care nu se conţin pe ele însele – iar această noţiune conţine un paradox.
Soluţia lui Russell cere să nu putem afirma despre o clasă ceea ce se poate spune doar
despre membrii ei – şi anume că fac parte dintr-o anumită clasă. Astfel, Russell defineşte 1 ca
fiind mulţimea care conţine mulţimea vidă plus un obiect care nu face parte din mulţimea vidă, 2
ca mulţimea care conţine mulţimea ce defineşte 1 plus un obiect care nu aparţine ei şi aşa mai
departe. Acest lucru este însă posibil doar dacă asumăm existenţa unui număr infinit de obiecte.13
Legătura dintre identitate şi Axiom of Infinity poate fi urmărită încă din Jurnalele lui
Wittgenstein. El spune că expresia “(Ǝx)x=x” ar trebui analizată cu mai multă atenţie, întrucât
toate problemele legate de această axiomă provin de aici – pentru că, indifierent dacă acea
axiomă este adevărată sau falsă, ea ar putea fi cu greu considerată un adevăr logic. Voi încerca să
clarific legătura dintre Axiom of Infinity şi “(Ǝx)x=x”. Mai exact, obiecţia lui Wittgenstein este
legată de posibilitatea de a afirma că există un număr de obiecte.
Pentru Wittgenstein, un adevăr logic este o tautologie; iar o tautologie nu poate spune
nimic despre lume. În acest sens, el distinge între următoarele două propoziţii într-una dintre
scrisorile adresate lui Russell14:
(1) (Ǝx)x=x
(2) (x)x=x → (Ǝy)y=y

13
14

Glock, A Wittgenstein Dictionary, Blackwell Publishers, Oxford 1996, p. 262
Wittgenstein, L., Scrisori despre Tractatus, Humanitas 2012, p. 79
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Despre prima propoziţie, Wittgenstein spune că aparţine mai degrabă fizicii decât logicii.
A doua propoziţie este o propoziţie a logicii, însă a spune dacă un lucru există necesită o
verificare empirică şi nu mai ţine de preocupările logicianului – aspect valabil şi în cazul discuţiei
despre Axiom of Infinity. Dacă există obiecte, acest lucru poate fi determinat prin experienţă –
deci a enunţa că există un număr de obiecte nu poate fi un adevăr logic.
Criticile lui Wittgenstein nu se opresc la a spune că existenţa unui număr infinit de obiecte
este cel mult un adevăr contingent. El vede notaţia “(Ǝx)x=x” ca pe o încercare falacioasă de a
reda în limbaj formal ideea că există obiecte. Desigur, existenţa nu poate fi redată ca o proprietate
a unui obiect, iar singurul mod în care putem spune ceva despre un obiect în limbaj formal este
atribuindu-i o funcţie sau punându-l într-o relaţie. Dat fiind că identitatea cu sine este o relaţie
reflexivă caracteristică oricărui obiect, putem înţelege de ce propoziţia “Există obiecte” este
exprimată prin “Există x, aşa încât x stă în relaţie de identitate cu sine”. Pentru Wittgenstein, însă,
a spune că ceva este identic cu sine sau cu altceva este un nonsens, iar notaţia alternativă folosirii
semnului identităţii are ca rol tocmai eliminarea posibilităţii de a scrie în logică pseudopropoziţii
precum “(Ǝx)x=x”.
În fond, a spune că “x este un obiect” este ca şi cum nu am afirma nimic. Putem spune
lucruri precum “Există mai multe obiecte pe masă” dar nu “Există obiecte” sau “Există o
infinitate de obiecte”. În primul caz, variabila pe care o folosim pentru cuvântul “obiect”
îndeplineşte o funcţie - aceea de a fi pe masă: (Ǝx)Mx. În ultimele exemple, însă, folosirea unei
variabile pentru “obiect” nu mai este posibilă, pentru că ar produce o propoziţie care nu are sens.
Soluţia lui Wittgenstein la toate aceste probleme este următoarea: dacă semnul pentru
identitate nu este necesar scrierii conceptuale, şi cum într-o scriere conceptuală corectă nici
măcar nu ar trebui să fie posibilă formarea unor pseudopropoziţii precum “(Ǝx)x=x”, trebuie să
recurgem la abandonarea semnului pentru identitate în limbajul formal.
Respingerea semnului pentru identitate înlătură orice metodă prin care putem vorbi despre
totalitatea lucrurilor. Russell recunoaşte că Wittgenstein este îndreptăţit să credă că orice altă
metodă pe care am putea să o sugerăm pentru exprimarea identităţii ar fi la fel de falacioasă.
Discursul temperat al lui Russell din introducerea la Tractatus nu lasă însă să se vadă faptul că el
respinge, de fapt, această critică, considerând chiar că o astfel de cerinţă de a nu vorbi despre
totalitatea lucrurilor trebuie să apară din intuiţiile “mistice” pe care le are Wittgenstein. Acest
lucru se vede din felul în care Russell redă disputa sa cu Wittgenstein pe tema identităţii în My
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philosophical development15, unde recunoaşte, în final, că această parte a sistemului lui
Wittgenstein i se pare în mod clar greşită.
Russell admite că a enunţa existenţa unui număr de obiecte în lume înseamnă a afirma
ceva pur empiric – de aceea, spune el16, nu i se pare că logicienii ar avea un cuvând de spus în
această privinţă. El trata acele propoziţii ale matematicii în care asuma existenţa unui număr
infinit de obiecte ca fiind ipotetice. Desigur că acest lucru nu putea fi acceptat de Wittgenstein,
pentru că o astfel de abordare ar permite formarea unor pseudo-propoziţii în limbajul logicii.

I.3. Sugestia lui Wittgenstein din Tractatus

Propunerea lui Wittgenstein ca semnul identităţii să fie abandonat în scrierea formală
poate fi privită ca o o exigenţă pe care acesta o impune în vederea eliminării posibilităţii de a
formula în logică propoziţii care nu au sens. În continuare, voi încerca să prezint soluţia lui
Wittgenstein aşa cum apare formulată în Tractatus:
Metoda de formalizare pe care o sugerează Wittgenstein este dată în propoziţia 5.5317
“Identitatea obiectului eu o exprim prin identitatea semnului, şi nu cu ajutorul unui semn pentru
identitate. Iar diferenţa obiectelor eu o exprim prin diferenţa semnelor.”
Conservarea puterii de expresie a limbajului formal în urma abandonării folosirii
semnului pentru identitate implică o înţelegere diferită a folosirii variabilelor. Pentru a înţelege
mai bine felul în care folosim regula pe care o sugerează Wittgenstein în Tractatus este important
să distingem între două tipuri de utilizare a variabilelor: putem vorbi despre o utilizare inclusivă a
variabilelor şi una exclusivă18:

15

În această lucrare, Russell redă disputa pe care o are cu Wittgenstein în 1919, când cei doi discută Tractatusul. El
povesteşte cum a pus pe o foaie de hârtie trei pete de cerneală, încercând să-l facă pe Wittgenstein să admită că dacă
există trei pete de cerneală pe acea foaie, atunci putem spune că există cel puţin trei lucruri în lume. Wittgenstein
respinge în mod categoric posibilitatea de a spune că există lucruri, acceptând numai propoziţii finite cum ar fi cea
care spune că există trei pete de cerneală pe foaie. Russell nu işi poate explica această poziţie fermă a lui
Wittgenstein decât apelând la misticism ca justificare a hotărârii lui. (Russel, B., My philosophical development,
Simone and Shuster 1959, p. 115)
16
Russel, B., My philosophical development, Simone and Shuster 1959, p. 116
17
Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas
18
Jaako, K., & Hintikka, J., Identity, Variables, and Impredicative Definitions, The Journal of Symbolic Logic, Vol.
21, No. 3 (Sep., 1956), ASL, p. 226
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Prima variantă este cea care corespunde logicii tradiţionale: utilizăm variabilele în mod
inclusiv atunci când nu dorim să excludem posibilitatea ca valorile variabilelor să coincidă. De
exemplu, atunci când spunem “X iubeşte pe toată lumea”, nu este exclus că X se iubeşte pe sine.
O utilizare exclusivă a variabilelor înseamnă restrângerea domeniului lor de interpretare.
În limbajul natural folosim adesea o astfel de interpretare exclusivă. Un exemplu ar fi următorul:
atunci când spunem “El este fratele lui John dacă are aceiaşi părinţi ca ai lui John” vrem să
spunem, de fapt, că el este fratele lui John dacă are aceiaşi părinţi ca ai lui John şi dacă nu este
chiar John însuşi; dacă nu am folosi o interpretare exclusivă, propoziţia ar fi întotdeauna falsă.
Utilizarea exclusivă a variabilelor corespunde metodei de formalizare care permite
eliminarea semnului identităţii. Dacă avem în vedere distincţia făcută, este mai uşor să înţelegem
diferenţele dintre formalizarea obişnuită şi cea pe care o utilizează Wittgenstein. Voi încerca să
clarific legătura dintre utilizarea exclusivă a variabilelor şi regula lui Wittgenstein printr-un
exemplu: fie propoziţia “Există cel puţin două cărţi pe masă”. Formalizarea în logica de ordinul
întâi cu identitate (i) diferă de formalizarea rezultată în urma aplicării regulii lui Wittgenstein (ii):
(i)

(Ǝx)(Ǝy)((Cx&Mx)&(Cy&My)&x≠y)

(ii)

(Ǝx)(Ǝy)((Cx&Mx)&(Cy&My))

Diferenţa de formalizare constă în faptul că (ii) nu necesită folosirea semnului pentru
identitate. În logica trandiţională, semnul pentru identitate este necesar întrucât putem da aceeaşi
valoare ambelor variabile, şi atunci expresia nu ar mai surprinde existenţa a cel puţin două
obiecte distincte pe masă. În schimb, în (ii) variabilele sunt interpretate exclusiv, adică
posibilitatea ca valorile a două variabile diferite (x şi y) să coincidă este exclusă.
Formalizările rezultate din aplicarea regulii lui Wittgenstein sunt adesea mai simple decât
formalizările din logica de ordinul întâi cu identitate. Acest lucru nu înseamnă, cum poate că am
fi tentaţi să credem, că puterea de expresie a logicii tradiţionale o depăşeşte pe cea a logicii lui
Wittgenstein. Voi mai oferi două exemple pentru clarificarea acestui aspect:
(1) Am arătat mai sus că propoziţia “Există cel puţin două cărţi pe masă” se formalizează
prin “(Ǝx)(Ǝy)((Cx&Mx)&(Cy&My))”. Pentru că am folosit variabile diferite, care trimit la
obiecte diferite, s-ar părea că această expresie este valabilă şi pentru propoziţia “Există (doar)
două cărţi pe masă”. Însă putem considera că şi în logica lui Wittgenstein cuantificarea îşi
păstrează caracterul indeterminat, aşa încât expresia care corespunde propoziţiei “Există doar
două cărţi pe masă” este următoarea: “(Ǝx)(Ǝy)((Cx&Mx)&(Cy&My)&(Az)(~Cz v ~Mz))”.
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(2) Fie propoziţia “Există cineva care iubeşte pe toată lumea.”. În formalizarea
tradiţională, vom avea expresia “(Ǝx)(Ay)(Lxy)”. Însă această expresie surprinde şi faptul că x se
iubeşte pe sine (altfel, expresia corespunzătoare ar fi “(Ǝx)(Ay)(Lxy & x=/y)”). Dacă prin
interpretarea exclusivă a variabilelor este eliminată posibilitatea ca valorile variabilelor să
coincidă, cum vom exprima în limbajul lui Wittgenstein faptul că există cineva care iubeşte pe
toată lumea, inclusiv pe sine? Acesta este unul dintre cazurile în care prin aplicarea metodei lui
Wittgenstein obţinem o formalizare puţin mai complicată decât cea a lui Russell:
“(Ǝx)(Lxx&(Ay)Lxy)”. Această expresie este mai complexă decât cea corespunzătoare logicii
tradiţionale pentru că trebuie menţionat explicit şi cazul în care valorile variabilelor ar coincide –
însă acest lucru nu reprezintă o dificultate.
Putem vedea că cele două metode de formalizare comparate mai sus sunt echivalente –
Wittgenstein nu elimină noţiunea de identitate, ci doar exprimarea ei în limbajul obiect prin
folosirea unui simbol special. Însă ideea lui Wittgenstein a fost mult timp criticată şi nu a fost
dezvoltată într-o metodă alternativă a logicii tradiţionale.

12

II.1. Interpretări intuitive ale sugestiei lui Wittgenstein

În acest capitol voi răspunde obiecţiilor aduse de către Carnap şi Quine sugestiei lui
Wittgenstein de a elimina semnul pentru identitate din limbajul logicii. Criticile lor ating aspecte
diferite: Carnap argumentează că metoda propusă de Wittgenstein este dificil (dacă nu chiar
imposibil) de sistematizat, pe când Quine consideră că intreaga idee provine dintr-o confuzie.
Critica lui Quine este mai puţin importantă din punct de vedere tehnic, însă discuţia despre
coreferinţă este importantă pentru introducerea unei distincţii în utilizarea semnului pentru
identitate în propoziții în care apar constantele individuale; despre acestea voi vorbi în capitolul
IV. Obiecţii mai recente au fost aduse de James Bogen şi discutate de Robert J. Fogelin în
Philosophical Interpretation19.
Vom vedea în capitolul următor, în urma unei expuneri sistematizate a ideii lui
Wittgenstein, că interpretările lor (precum şi cea a lui Carnap) nu numai că sunt incorecte, dar
sunt şi greşit direcţionate, întrucât ei tratează sugestia sa ca pe o regulă sintactică în care nu se
ţine cont de locul variabilelor în formulă20. În acest capitol nu voi avea în vedere acest aspect.
Clarificările necesare le voi aduce în capitolele III şi IV. În continuare voi discuta critica lui
Quine, şi voi arăta că obiecţiile lui Carnap, şi respectiv James Bogen, pot fi combătute chiar şi în
cadrul interpretării lor eronate asupra metodei lui Wittgenstein.

II.2. Critica lui Carnap

În capitolul despre identitate din “Logical syntax of language”21, Rudolf Carnap discută
folosirea semnului identităţii în limbajul logicii, respingând în mod explicit propunerea înaintată
de Ludwig Wittgenstein de a exprima identitatea şi diferenţa numai prin folosirea unei
interpretări exclusive a variabilelor, şi nu prin expresii de forma “x=y”, respectiv “x≠y”.
Obiecţiile lui Carnap sunt legate de felul în care putem opera cu constantele dacă acceptăm
19

Fogelin, J. Robert, Philosophical interpretation, Oxford University Press, Oxford 1992, p. 172
În acest sens, obiecțiile îndreptate spre partea tehnică a metodei lui Wittgenstein ar fi dizolvate de la început, dacă
am ține cont de sistematizarea corectă a acesteia.
21
Carnap, Rudolf, Logical Syntax of Language, Routledge, 2001, p. 50
20
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metoda lui Wittgenstein, în sensul că folosirea unei reguli pentru substituţie, diferită de cea
obişnuită, i se pare problematică din punct de vedere tehnic.
Am să arăt că această critică a lui Carnap apare din neînţelegerea metodei pe care o
propune Wittgenstein pentru formalizarea propoziţiilor care necesită semnul identităţii în
formalizarea tradiţională.
Regula lui Wittgenstein, aşa cum o înţelege Carnap, spune că variabilele diferite trebuie
substituite cu constante diferite. În Tractatus Logico-Philosophicus22, ea este exprimată în felul
următor: 5.53 “Identitatea obiectului eu o exprim prin identitatea semnului, şi nu cu ajutorul unui
semn pentru identitate. Iar diferenţa obiectelor eu o exprim prin diferenţa semnelor.” Ca urmare
modului diferit de folosire a variabilelor, şi formalizarea lui Wittgenstein diferă de cea obişnuită,
aşa cum am arătat şi în capitlul precedent. Să luăm ca exemplu propoziţiile (a) “Cineva iubeşte pe
cineva”, şi (b)“Există o singură carte pe masă. Ţinând cont de sugestia lui Wittgenstein, în loc
de “(Ǝx)(Ǝy)(Lxy)”, respectiv “(Ǝx)((Cx&Mx)& (∀y)((Cy&My)→y=x))”, vom avea
(a) (Ǝx)(Ǝy)(Lxy) v (Ǝx)(Lxx)
(b) (Ǝx)(Cx&Mx)
Propoziţia (b) este un exemplu de formalizare în care semnul pentru exprimarea relaţiei de
identitate nu mai este necesar. Regula lui Wittgenstein este suficientă pentru a putea traduce
relaţiile de identitate în expresii în care nu mai este nevoie de introducerea simbolul “=” (sau de
oricare alt simbol care exprimă identitatea). Totuşi, Rudolf Carnap îi reproşează lui Wittgenstein
că regula enunţată mai sus nu este suficientă pentru a putea face în mod corect substituţii, şi astfel
rămânem cu o dificultate:
“Dat fiind că Wittgenstein nu formulează vreo altă regulă nouă de subsituţie, ci doar
asertează un număr de exemple, nu este clar cum intenţionează să-şi ducă la bun sfârşit metoda.
O examinare mai atentă arată că metoda sa privitoare la variabile duce la unele complicaţii. Prin
urmare, este mai bine să păstrăm folosirea obişnuită a simbolului identităţii şi, în acelaşi timp,
aceeaşi regulă a subsituţiei.”23
Carnap abandonează repede propunerea lui Wittgenstein, optând pentru folosirea
obişnuită a simbolului identităţii şi a metodei de a realiza substituţii, neinsistând asupra
“complicaţiilor” care apar atunci când încercăm să urmăm regula lui Wittgenstein. Problema pe

22
23

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas,
Carnap, Rudolf, Logical Syntax of Language, Routledge, 2001, p. 50

14

care o am în vedere în ceea ce priveşte răspunsul lui Carnap nu este legată de preferinţa sa faţă de
o anumită metodă în defavoarea alteia. Ceea ce vreau să subliniez este că, deşi exemplele pe care
le oferă atunci când explică regula lui Wittgenstein sunt corecte, el nu a înţeles cu adevărat cum
funcţionează ea, iar acest lucru se reiese clar dintr-o notă de subsol:
Carnap observă că, urmând regula lui Wittgenstein, nu putem dervia P(o, o) din P(x, y),
pentru că nu putem substitui variabilele x şi y prin aceeasi constanta “o”. Însă, spune el, dacă la
un pas al derivării putem obţine P(o, y) din P(x, y), ce regulă ne împiedică să substituim, în paşii
următori ai derivării, “o” prin “y”?
Sugestia lui este următoarea: pentru a preveni ulterior substituţia, este necesară
introducerea unui expedient pentru care trebuie să stabilim noi reguli (atunci când îl înlocuim pe
x cu “o”, vom nota “o,yP(o, y)” ).
Cred că dificultăţile de care se loveşte Carnap în procesul derivării apar pentru că el
pierde din vedere regula lui Wittgenstein parcursul derivării. Pe scurt, Carnap vrea să arate că din
P(x, y) putem obţine P(y, y), deşi metoda pe care o avem în vedere nu ar trebui să permită asta.
Paşii derivării sunt următorii:
(i) P(x, y) - premisa
(ii) P(o, y) - substituim x prin “o”
(iii)P(y, y) - substituim “o” prin y
Prima substituţie, (ii), respectă întocmai regula pe care o urmăm – din P(x, y) putem
obţine fie P(o, y), fie P(x, o). Pe de altă parte, pasul (iii) nu este permis. Nu avem nevoie de o altă
regulă a substituţiei decât cea pe care o cunoaştem pentru a evita să substituim mai departe pe “o”
cu “y”. Simplul fapt că în (ii), în P(o, y), apare deja “y”, este de ajuns pentru a şti că nu putem
face substituţia24.
Cazul de mai sus nu este unul complex. Se poate sugera că obiecţia lui Carnap este
semnificativă atunci când avem un şir mai complex de derivări, cu mai multe etape, în care este
posibil să nu mai putem ţine cont decât cu dificultate de ordinea în care am realizat substituţiile
până la pasul în care am obţinut “P(o, y)”. Este însă evident faptul că “o” nu poate sta pentru “y”,
întrucât substituţia unei variabile într-o expresie se realizează în mod uniform. Acest lucru

24

Kai F. Wehmeier face aceeaşi remarcă în articolul “Wittgensteinian predicate logic” (2004, p. 10): “It seems clear,
however, that this objection is without substance: It is the fact that c occurs in P(c, b) that prevents the substitution of
c for b—an entirely transparent syntactic criterion.”
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înseamnă că dacă “y” apare în P(o, y), iar P(o, y) a fost obţinut în urma unor substituţii, cu
siguranţă “o” stă pentru altă variabilă decât “y”.
Dacă avem în vedere ceea ce am discutat mai sus, atunci nici notaţia specială pe care o
propune Carnap (“o,yP(o, y)” în loc de “P(o, y)”, în urma substituirii lui x cu “o”) nu mai este
necesară. Chiar şi dacă într-un şir mai complex de derivări am putea întâlni dificultăţi cu privire
la substituţiile realizate, putem folosi o notaţie ajutătoare simplă (“P(xo, y)”, de pildă, pentru a ne
aminti că “o” stă pentru x şi nu pentru altceva). Însă nu văd de ce am avea nevoie în acest caz de
introducerea unor reguli noi pentru folosirea unui simbol care nu are un alt rol decât acela de
notaţie ajutătoare.
Ceea ce vreau să spun este că o regulă care cere ca variabilele diferite să fie substituite cu
constante diferite ar putea, cel mult, să ni se pară dificil de urmărit în cazul derivărilor mai
complexe; însă obiecţiile lui Carnap sunt de altă natură, întrucât pun la îndoială corectitudinea
deducţiilor rezultate prin aplicarea regulii lui Wittgenstein.

II.3. Obiecţia lui Quine

Spre deosebire de Rudof Carnap, Quine nu formulează obiecţii referitoare la consecinţele
aplicării regulii de substituţie pe care o propune Wittgenstein. El respinge, în capitolul despre
identitate din Word and Object25, direct ideea de eliminare a simbolului identităţii din limbajul
formal, considerând că problemele pe care Wittgenstein le atribuie enunţurilor de indentitate apar
dintr-o confuzie.
Pentru Quine, semnul identităţii (“=”), este folosit în mod convenabil ca o anexă a
limbajului natural care ne ajută să prescurtăm enunţurile prin care exprimăm identitatea fără să
producem ambiguităţi. Semnul pentru identitate exprimă o relaţie întrucât el stă între două
ocurenţe ale unor termeni singulari (fie “a=a”, fie stă între doi termeni distincţi, “a=b”).
Identitatea exprimă o relaţie între nume, şi nu între obiecte. Noţiunea de identitate, spune
Quine26, este fundamentală atât pentru limbajul nostru cât şi pentru schemele noastre
25

Quine, W. V. O., Word and Object, The Massachusets Institute of Technology, USA 1960, p. 115
“Identity is expressed in English by those uses of 'is' that one is prepared to expand into 'is the same object as'. The
sign '=' may conveniently be thought of as annexed to English in this sense, enabling us as it does to be brief about
the matter without ambiguity. But the notion of identity, however written, is fundamental indeed to our language and
conceptual scheme.” (Quine, W. V. O., Word and Object, 1960, p. 114)
26
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conceptuale, indiferent de forma în care alegem să o exprimăm în scris; însă de aici nu decurge că
utilizarea semnului este necesară.
Putem vedea că, în Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein oferă câteva exemple
prin care arată cum putem formaliza propoziţiile de identitate fără să folosim un simbol special,
ci folosind semne diferite pentru obiecte diferite: în loc de “(Ǝx, y).f(x, y).x=y” el va scrie
“(Ǝx).f(x, x)”, iar în loc de “(Ǝx, y).f(x, y).~x=y” va avea “(Ǝx, y).f(x, y)”. Enunţurile lui
Wittgenstein spun acelaşi lucru ca şi enunţurile lui Russell; însă, în loc de folosirea semnului “=”
pentru exprimarea identităţii, Wittgenstein restrânge domeniul de interpretare al variabilelor aşa
încât din simplul fapt că formula conţine două variabile putem deduce că există cel puţin două
obiecte diferite.
Aşadar, sugestia lui Wittgenstein pentru substituirea variabilelor face ca semnul identităţii
să nu mai fie o componentă esenţială a scrierii conceptuale.27 De ce este importantă această
concluzie? Pentru că, aşa cum spune chiar Quine, nu este important felul în care exprimăm relaţia
de identitate, atât timp cât limbajul nostrum formal nu devine ambiguu. Iar dacă putem exprima
aceleaşi gânduri ca şi în logica tradiţională fără să ne folosim de un simbol special pentru
identitate, atunci putem lua în considerare folosirea metodei lui Wittgenstein.
În fond, Wittgenstein îi obiectează lui Russell tocmai faptul că definiţia pe care o dă
semnului pentru identitate “=” nu este satisfăcătoare, iar formalizările anumitor propoziţii prin
utilizarea semnului pentru identitate conţin ambiguităţi. De pildă, Wittgenstein arată că expresia
“~(Ǝx).x=x”, pe care Russell o atribuie propoziţiei “Nu există lucruri” este adevărată şi pentru
propoziţia “Nu există lucruri identice cu ele însele”.28
Quine are în vedere propoziţia 5.530329 atunci când afirmă că Wittgenstein face o
confuzie între semn şi obiect. El spune că dacă Wittgenstein vorbeste despre identitatea dintre
două obiecte spunând că este un nonsens, înseamnă că el nu ţine cont de faptul că identitatea nu
se referă la obiecte. Şi atunci, motivul pentru care el renunţă la folosirea semnului identităţii ar fi
fals.
Pentru a răspunde criticii lui Quine, trebuie să avem în vedere şi alte remarci ale lui
Wittgenstein cu privire la identitate. O propoziţie anterioară celei menţionate mai sus ar putea să
ne convingă de faptul că interpretarea lui Quine este greşită, şi că, de fapt, ceea ce face
27

Aceasta este chiar concluzia lui Wittgenstein, pe care o formulează în propoziţia 5.533. (Wittgenstein, L.,
Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas 2012, p. 162)
28
Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas 2001, p. 136 (5.5352)
29
“5.5303 În treacăt fie spus, a afirma despre două lucruri că sunt identice este un nonsens şi a spune despre un lucru
că este identic cu sine nu spune nimic” (Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Humanitas 2001, p. 135)
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Wittgenstein în propoziţia 5.5303 este să întărească ideea că identitatea nu este o relaţie între
obiecte, întrucât a spune despre două obiecte că sunt identice este un nonsens:
“5.5301

Este evident că identitatea nu este o relaţie între obiecte. Acest lucru

devine foarte clar dacă considerăm, de exemplu, propoziţia “(x):fx.ↄ.x=a”. Ceea ce spune această
propoziţie este pur şi simplu că numai a satisfice funcţia f şi că numai acele lucruri care au o
anumită relaţie cu a satisfac funcţia f.”30
Cred că dificultatea de interpretare se datorează faptului că Wittgenstein vorbeşte în
Tractatus atât despre relaţia de identitate cât şi despre folosirea semnului pentru exprimarea ei. În
ceea ce priveşte propoziţia 5.5301, având în vedere exemplul pe care Wittgenstein îl foloseste, eu
înţeleg că este vorba despre folosirea semnului pentru identitate. Ceea ce spune el este următorul
lucru: dacă relaţia pentru identitate se referă la obiecte, atunci exprimarea ei prin semnul “=” ar fi
oricum greşită. Din expresia “(x)(Fx→x=a)” înţelegem că există un singur lucru care stă sub F, şi
nu că ceva e identic cu altceva – probabil că folosirea semnului pentru identitate ar avea sens
numai în astfel de situaţii, şi nu în folosirea sa libera, în expresii precum “(Ex)(x=a)” sau “a=a”.
Ideea lui Wittgenstein de a restrânge domeniul de interpretare al variabilelor face ca
folosirea semnului identităţii în expresii precum “(x)(Fx→x=a)” să nu mai fie necesară, şi, în
acelaşi timp, este o soluţie pentru eliminarea posibilităţii de a formula propoziţii precum
“(Ex)(x=a)”.
În acest sens, putem spune că relaţia de identitate chiar este, pentru Wittgenstein, o relaţie
între obiecte şi nu între semne. Rămâne de văzut dacă acest aspect este rezultatul unei confuzii.
Să analizăm următoarele două afirmaţii: (1) enunţul de identitate “a=b” spune că cele
două nume referă la acelaşi lucru, şi (2) identitatea nu este o relaţie între obiecte, ci între semne.
Wittgenstein respinge propoziţiile de forma “a=b”; ideea că două nume referă la acelaşi lucru ar
putea fi, însă, introdusă prin definiţii – putem spune că, prin definiţie, a e nume pentru α şi, prin
definiţie, b e tot un nume pentru α, deci a referă la acelaşi lucru ca şi b. Numai că el nu consideră
că este necesar să exprimăm acest aspect în limbaj formal. De ce să folosim două nume pentru
acelaşi obiect, când putem, foarte simplu, să folosim un singur semn pentru un obiect?
Putem considera că nu este nimic greşit în folosirea semnului identităţii în formarea unor
enunţuri precum “a=b”. Vom interpreta această expresie, asemenea lui Quine, ca însemnând că a
referă la acelaşi lucru ca şi b. Dar din această interpretare nu rezultă că relaţia de identitate stă
între semne, întrucât semnele nu sunt identice. Semnul pentru identitate este cel care stă între
30
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18

semne, dar relaţia de identitate spune ceva despre obiecte; atunci când două nume referă la
acelaşi lucru, spunem că referinţa lor este aceeaşi. Voi discuta diferența dintre relația de
coreferențialitate și cea de identitate între obiecte în ultima secțiune din captitolul IV, unde voi
face distincția între cele trei funcții ale semnului “=”.
Obiecţia lui Quine nu cântăreşte foarte mult din punct de vedere strict tehnic. Dacă arătăm
că un simbol special prin care să exprimăm relaţia de identitate nu este esenţial scrierii
conceptuale, atunci am putea ajunge la o logică echivalentă cu cea tradiţională prin eliminarea
semnului pentru identitate.

II.4. James Bogen

O critică mai recentă a folosirii exclusive a variabilelor vine din partea lui James Bogen 31.
Obiecţia lui este legată de forţa de expresie pe care o oferă formalizarea tradiţională, spre
deosebire de cea utilizată de Wittgenstein in Tractatus. Bogen consideră că formalizarea propusă
de Wittgenstein este inacceptabilă; expresia “(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)” nu poate fi o analiză adecvată
pentru o propoziţie precum “Există cel puţin două lucruri cu proprietatea F”, întrucât putem
deduce “(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)” şi din “Fa&Fa”, în cazul în care avem un singur lucru

cu

proprietatea F. Deci formalizarea lui Wittgenstein nu are o putere de expresie destul de mare
încât să cuprindă ideea că există cel puţin două lucruri care sunt F. Însă Wittgenstein spune
explicit în 5.53 că obiectele diferite sunt notate pin semne diferite. Dacă luăm în considerare acest
principiu de formalizare, critica lui Bogen ar fi anulată; numai că el respinge regula formulată de
Wittgenstein, ceea ce face, de altfel, ca obiecţia lui să fie circulară.
Desigur, Bogen are dreptate atunci când afirmă că metoda lui Wittgenstein nu ar mai avea
sens fără regula pe care o formulează pentru efectuarea substituţiilor. De aceea, este important să
vedem de ce anume este respinsă această regulă şi dacă obiecţiile sunt bine întemeiate.
Una dintre obiecţiile pe care le formulează Bogen vine din direcţia lui Quine. Exemplul
pe care îl invocă apare în Meothods of Logic: propoziţia (a)“Există cel puţin un filosof pe care toţi
filosofii îl contrazic” implică logic că există cel puţin un filosof care se contrazice pe sine.
31

Bogen, James Bogen, James, "Recent Wittgenstein," Teaching Philosophy, 4:1, January 1981, n. 73-74 în Fogelin,
J. Robert, Philosophical interpretation, Oxford University Press, Oxford 1992, p. 172
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(a) (Ǝx)(∀x)(Fx&Fy&Cyx)
Conform principiului lui Wittgenstein, dacă substitui “x” prin “a”, atunci nu mai pot să
substitui si “y” tot prin “a”. În acest caz, nu mai putem deduce din (a) că un filosof se contrazice
pe sine (“Caa”).
Motivul pentru care din (a) nu mai putem deduce că există un filosof care se contrazice pe
sine este că atunci când interpretăm variabilele în mod exclusiv, propoziţia “Există cel puţin un
filosof pe care toţi filosofii îl contrazic” este înţeleasă ca “Există cel puţîn un filosof pe care toţi
ceilalţi filosofi îl contrazic” (în formalizarea obişnuită am avea expresia “(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy&Cyx
& x≠y)”). Asta nu înseamnă că prin metoda lui Wittgenstein nu putem surprinde şi acea
propoziţie care spune că (b)există un filosof x pe care toţi filosofii –incluzându-l pe x – îl
contrazic. Exprimăm acest lucru prin
(Ǝx)[(Fx)&Cxx& (y)(Fy->Cyx)].
Un alt aspect pe care îl scoate în evidenţă Bogen este acela că, respectând cerinţele lui
Wittgenstein în ceea ce priveşte substituirea variabilelor, nu putem deduce “(Ǝy)Fy” din “(x)Fx”.
Dacă orice obiect are proprietatea F, înseamnă că orice valoare pe care o ia “Fx” trebuie să fie
adevărată. Însă principiul lui Wittgenstein nu permite substituirea niciunui nume care stă pentru
“x” prin “y”, ca şi cum obiectele din universul de discurs ar fi epuizate. Iar (c)“(x)Fx→(Ǝy)Fy”
ar trebui să fie un adevăr logic, ceea ce nu mai este valabil atunci când aplicăm metoda lui
Wittgenstein.
J. Fogelin formulează un răspuns la această critică în Philosophical Interpretations32,
explicând faptul că deşi expresia (c) nu este un adevăr logic în sistemul lui Wittgenstein, putem
formula acelasi adevăr folosind metoda lui Wittgenstein prin folosirea unei singure variabile “x”
pentru toată expresia (c). Metoda tradiţională, a lui Russel, pur şi simplu permite exprimarea
aceluiaşi adevăr în mai multe feluri. Concluzia lui Fogelin este că, deşi în unele cazuri
formalizarea lui Wittgenstein este mai dificilă (iar în unele cazuri mult mai simplă), o putem
folosi cu success întrucât putem traduce toate expresiile logicii tradiţionale, în măsura în care
toate adevărurile logicii tradiţionale pot fi exprimate în logica lui Wittgenstein.
Răspunsul lui Fogelin este suficient pentru a depăşi obiecţia lui Bogen, însă consider că
un aspect important rămâne în continuare descoperit: motivul pentru care Bogen consideră că
expresia (c) nu este un adevăr logic în sistemul lui Wittgenstein conţine o eroare. Voi încerca să
explic în continuare în ce constă această dificultate.
32

Fogelin, J. Robert, Philosophical interpretation, Oxford University Press, Oxford 1992, p. 172
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Regula lui Wittgenstein nu ne permite să substituim variabile diferite cu aceeaşi
constantă. Cu alte cuvinte, dacă substituim “x” din (x)Fx prin “a”, nu putem substitui “a”, mai
departe, prin “y” (astfel, nu putem obţine “(Ey)Fy” din “(x)Fx”.
Bogen spune altceva: dacă expresia “(x)Fx” e adevărată, atunci indifferent ce valoare “t”
ar lua “x”, “Ft” ar fi adevărată. Ceea ce înţeleg mai departe din critica lui Bogen este un lucru mai
degrabă bizar: dacă toate instanţele lui “Fx” sunt adevărate, atunci toate constantele pe care am
putea să le folosim numesc valori ale lui “x”. Însă, dacă regula lui Wittgenstein nu ne permite să
substituim prin “y” o constantă care stă pentru “x”, atunci rămânem fără obiecte în domeniu pe
care să le asignăm unei alte variabile y care apare în demersul nostru deductiv.
Regula lui Wittgenstein pentru substituţii are ca rol evitarea folosirii unui simbol special
prin care să exprimăm identitatea. Tot ceea ce spune aceasta cerinţă despre felul în care tratăm
propoziţiile cuantificate universal este că odată ce am substituit o variabilă printr-o constantă, nu
mai putem substitui acea constantă cu altă variabilă. Este evident că Wittgenstein nu vrea să
spună că dacă toate instanţele lui “(x)Fx” sunt adevărate, atunci nu mai avem posibilitatea de a
exprima o instanţă pentru “(Ey)Fy” – singura condiţie impusă de el este aceea de a folosi
constante diferite pentru cele două formule.
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III.1. Interpretarea corectă a regulii lui Wittgenstein

În exemplele date pentru susţinerea posibilităţii de traducere a adevărurilor din logica
tradiţională într-un limbaj formal fără identitate, regula lui Wittgenstein a fost aplicată într-un
mod nesistematizat. Dacă există diverse interpretări exclusive ale variabilelor care să ofere
formalizări diferite pentru aceeaşi expresie din logica de ordintul întâi cu identitate, atunci trebuie
să ne asigurăm că folosim aceeaşi interpretare de fiecare dată. Iar acest lucru nu se poate realiza
în absenţa unor reguli clare de transformare. Mai mult, lipsa unei sistematizări ar putea conduce
la operarea cu formule ale căror interpretare nu sunt compatibile cu logica lui Wittgenstein,
atribuindu-i-le în mod eronat. De aceea, este important să analizăm ce înseamnă să dăm o
interpretare exclusivă a variabilelor, şi care dintre interpretări e compatibilă cu toate exemplele
din Tractatus.
Pornind de la ce anume înţelegem prin “celelalte variabile” atunci când spunem că
valoarea variabilei x nu trebuie să coincidă cu valoarea celorlalte variabile care apar în (Ǝx)K
(unde K este o formula complexă), Hintikka distinge între două tipuri de interpretare exclusivă33:
(i) Interpretarea exclusivă tare poate fi explicată în felul următor: dacă (Ǝx)K apare în acea
parte a unei formule bine formate în care un cuantor poate lega variabile y, atunci
valoarea variabilelor din K trebuie să difere de valoarea lui y.
(ii) Interpretarea exclusivă slabă prespune că dacă în K apare variabila liberă x, atunci
celelalte variabile care apar în K vor lua valori diferite de valoarea lui x.
În ceea ce priveşte interpretarea exclusivă slabă, consider că sunt necesare câteva lămuriri
cu privire la ce înţelegem prin “variabile libere”. Să luăm ca exemplu formula
“(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)”. Considerăm că “(Ǝx)” reprezintă cuantificarea principală a acestei expresii.
Putem atribui lui “x” valoarea “a”. Acum, observăm că expresia “(Ǝy)(Fx&Fy)” este conţinută de
“(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)” ca o subformulă în care “x” apare ca o variabilă liberă. Astfel, “y” nu poate
avea aceeaşi valoare ca şi “x”. Cum lui “x” i-am atribuit valoarea “a”, trebuie să eliminăm “a” din
domeniul lui “y”.

33

“The only hint we have so far is that the value of the variable x must not concur with the values of certain other
variables. But what exactly are these 'certain other variables'? There are two natural interpretations of the phrase: we
may take it to refer to the variables which occur freely within the range of (Ex), or we may take it to refer to the
variables within the range of which (Ex)K occurs.” (Jaako, K., & Hintikka, J., Identity, Variables, and Impredicative
Definitions, The Journal of Symbolic Logic, Vol. 21, No. 3 (Sep., 1956), ASL, p. 230)
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Într-o interpretare exclusivă tare este de ajuns ca “x” şi “y” să apară în aceeaşi formulă K
(“Fx&Fy” în exemplul dat), pentru ca valorile lor să nu coincidă. Acest lucru înseamnă că pentru
expresia “(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)”, interpretarea exclusivă tare coincide cu cea slabă. Pentru ambele
interpretări, “(Ǝx)(Ǝy)(Fx&Fy)” e adevărată dacă există un obiect a şi un obiect b care este diferit
de a, aşa încât Fx&Fy e adevărat atunci când atribuim lui x valoarea a şi lui y valoarea b. Această
descriere a condiţiilor de adevăr este valabilă şi pentru expresia care corespunde logicii de
ordinul întâi cu identitate “(Ǝx)(Ǝy)(Fx & Fy & x≠y)”.
Pentru a clarifica faptul că cele două interpretări exclusive pot duce la rezultate diferite,
voi analiza următorul exemplu: fie “(Ǝx)(Fx&(Ǝy)Fy)”. Pentru această expresie, cele două
interpretări corespund fiecare unei alte formule din logica tradiţională: într-o interpretare
exclusivă tare valorile variabilelor sunt diferite, întrucât “y” intră în domeniul cuantificării lui
“x”; pe când într-o interpretare exclusivă slabă, nici “y” nu apare ca variabilă liberă în “(Ǝx)”,
nici “x” în “(Ǝy)”, astfel încât nu avem nicio restricţie cu privire la excluderea unor valori din
domeniul variabilelor “x” şi “y”. Altfel spus, pentru “(Ǝx)(Fx&(Ǝy)Fy)” interpretarea exclusivă
slabă coincide cu cea inclusivă şi diferă de cea exclusivă tare.
Cred că distincţia lui Hintikka este importantă pentru interpretarea corectă a regulii lui
Wittgenstein din următorul motiv: am putea fi înclinaţi să considerăm că nu avem niciun temei
pentru a interpreta regula lui Wittgenstein într-o manieră exclusivă slabă. În fond, tot ceea ce
spune el este că trebuie să folosim valori diferite pentru variabile diferite. Deci, dacă o formulă
conţine două variabile, valorile lor nu vor coincide. Însă dacă analizăm cele şase exemple oferite
în Tractatus, vom constata că doar primele cinci sunt transformări corecte într-o interpretare tare.
Al şaselea exemplu reprezintă o traducere corectă în logica cu identitate doar dacă interpretarea
domeniului variabilelor este una exclusivă slabă:
Exemplul din propoziţia 5.5321 spune că expresia “∀x(Fx→ x=a)” din logica tradiţională
este echivalentă cu “(∃x)(Fx → Fa) & ~(∃x)(∃y)(Fx & Fy)” într-o citire exclusivă. Diferenţa
între interpretarea slabă şi cea tare este că prima spune exact ceea ce surprinde expresia
“(∀x)(Fx→x=a)” – că doar a satisface funcţia F. În primul conjunct, “Fa” nu intră în intervalul
lui (Ǝx), aşa încât “x” nu trebuie să difere de “a”; iar al doilea conjunct spune că nu există două
lucruri care să satisfacă F. Pe de altă parte, interpretarea exclusivă tare cere ca nicio altă variabilă
din întreaga formulă să nu ia valoarea “a”. Astfel, într-o interpretare exclusivă slabă, expresia
“(∃x)(Fx → Fa) & ~(∃x)(∃y)(Fx & Fy)” spune că dacă orice altceva decât a e F, atunci a e F, şi
există cel puţin două obiecte distincte care nu sunt F.
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Wehmeier34 arată că putem concepe o variantă de interpretare exclusivă tare care e
compatibilă cu exemplul de mai sus. Diferenţa dintre interpretarea exclusivă tare propusă de
Hintikka şi cea a lui Wehmeier constă în felul în care tratăm variabilele libere – în primul caz, ele
au ca domeniu întreaga formulă, şi atunci trebuie ca valorile atribuite lor să se distingă de cele ale
altor variabile; dacă acest aspect nu mai este valabil, avem o interpretare exclusivă tare restrânsă.
Dacă avem în vedere toate cele trei distincţii, atunci nu putem decide doar pe baza
compatibilităţii cu exemplele din Tractatus dacă Wittgenstein avea în vedere o interpretare
exclusivă slabă sau una tare şi restrânsă. Wehmeier optează, ca şi Hintikka, pentru ideea că
Wittgenstein avea în vedere o interpretare exclusivă slabă, iar acest lucru reiese din clarificările
pe care le oferă Ramsey în urma corespondenţei sale cu Wittgenstein pe această temă35.
Acum putem vedea cum lipsa unei încercări de sistematizare ne poate conduce într-o
direcţie greşită. Voi aminti de critica lui Bogen36, care îşi exprimă dezacordul cu privire la faptul
că expresia “(x)Fx → (Ǝy)(Fy)” nu este un adevăr logic în sistemul lui Wittgenstein. Soluţia lui
Fogelin este de a oferi o formulă prin care să putem exprima acelaşi adevăr logic şi în
formalizarea fără identitate. Însă am stabilit deja că a da valori diferite variabilelor “x” şi “y”
indiferent de locul lor în formulă nu este o metodă compatibilă cu exemplele din Tractatus.
Analizând expresia de mai sus într-o interpretare exclusivă (indiferent că este tare sau slabă), vom
ajunge la concluzia că nu avem niciun motiv să excludem valorile date lui “x” din domeniul lui
“y”. Prin urmare, critica lui Bogen nu necesită o soluţie în sensul celei oferite de Fogelin, pentru
că expresia “(x)Fx → (Ǝy)(Fy)” este un adevăr logic chiar şi în sistemul lui Wittgenstein, iar
interpretarea exclusivă coincide, în acest caz, cu cea inclusivă.

34

Rogers, B., and Wehmeier K. F., “Tractarian first-order logic: identity and the N-operator”, Review of Symbolic
Logic 5(4), 2012, p. 6
35
Wehmeier oferă două exemple ale lui Ramsey, prin care sunt excluse interpretările exclusive tari:
(a) În legătură cu “Fa v (x)~Fx”, Ramsey precizează faptul că “a” nu poate fi exclus din domeniul lui
“x”; această afirmaţie nu este compatibilă cu interpretarea largă, întrucât aceasta cere ca “a” să nu
fie atribuit ca valoare niciunei variabile prezentă în întreaga formulă.
(b) Ramsey consideră că putem exclude valoarea “a” din domeniul lui “x” prin expresia “(Ǝx)F(x, a)”.
Interpretarea exclusivă slabă permite însă, în această situaţie, ca “x” să primească valoarea “a”.
(Rogers, B., and Wehmeier K. F., “Tractarian first-order logic: identity and the N-operator”, Review of Symbolic
Logic 5(4), 2012).
Iniţial, Ramsey are o înţelegere exclusivă tare (în sensul lui Hintikka) a variabilelor. Acest lucru reiese din
corespondenţa sa cu Wittgenstein din noiembrie 1923, când îi comunică acestuia că ii este dificil să găsească o
formalizare fără semnul identităţii pentru “(Ǝx)(Fx & x≠a)”; după ce Wittgenstein îi oferă ca soluţie
“(Fa→(Ǝx)(Ǝy)(Fx & Fy)) & (~Fa → (Ǝx)Fx)”, Ramsey răspunde că nu credea că dacă “x” şi “a” apar în aceeaşi
formulă, “x” mai poate primi valoarea “a”. (Wehmeier K.F., “On Ramsey's 'Silly Delusion' regarding Tractatus
5.53”, S. Rahman and G. Primiero (eds.), Knowledge and Judgment, London: College Publications, 2009, 353–368)
36
Fogelin, Robert J, “Wittgenstein on identity”, Philosophical interpretations, Oxford University Press, 1992, p. 172
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III.2. Definirea limbajului Lw37

În această secţiune voi prezenta simbolurile utilizate pentru formarea limbajului Lw şi
regulile pentru formulele bineformate în Lw.
Limbajul Lw conţine următoarele seturi de simboluri:
(a) Un numări infinit (dar numărabil) de variabile: x, y, z etc.
(b) Un număr infinit de constante individuale: a, b, c etc.
(c) Un număr infinit de simboluri predicative n-adice: Fn, Gn, Hn etc.
(d) Simboluri pentru conectori propoziţionali: ~, &, v, →, ↔;
(e) Cuantificatorul existenţial “E”, şi universal “A”;
(f) Simbolul pentru contradicţie: λ
(g) “(“, “)”;
Definiţia termenilor pentru Lw:
(a) O variabilă este un termen.
(b) O constantă este un termen.
(c) Nimic altceva nu este un termen.
Regulile pentru formulele bine formate în Lw sunt următoarele:
(i)

a) formule atomare:
1. Dacă Pn este un predicat n-adic iar t1…tn termeni ai limbajului, atunci P(t1…tn)
este o formulă bine formată (fbf) în Lw.
b) reguli pentru conectori logici:
2. Dacă φ este o fbf a lui Lw, atunci şi ~φ este fbf în Lw.
3. Dacă φ este o fbf a lui Lw, şi ψ este tot o fbf a lui Lw, atunci şi (φ&ψ) este fbf în
Lw.
4. Dacă φ şi ψ sunt fbf ale limbajului Lw, atunci (φvψ) este fbf în Lw.
5. Dacă φ şi ψ sunt fbf ale lui Lw, atunci (φ→ψ) este fbf în Lw.
6. Dacă φ şi ψ sunt fbf ale lui Lw, atunci (φ↔ψ) sunt fbf în Lw.

37

Pentru simplificare, voi numi “Lw” limbajul logicii lui Wittgenstein, și voi folosi “LOÎ=” pentru a vorbi despre
logica de ordinul I cu identitate.
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c) reguli pentru cuantori:
7. Dacă φ e o formulă în care apare cel puţin o dată variabila v, dar nu apar nici
măcar o singură dată (Av) sau (Ev) (adica φ este o formulă bine formată
incompletă sau deschisă), atunci (Av)φv e fbf în Lw.
8. Dacă φ e o formulă în care apare cel puţin o dată variabila v, dar nu apar nici
măcar o singură dată (Av) sau (Ev), atunci (Ev)φv e fbf în Lw.

(ii)

Nimic altceva nu este fbf în Lw dacă nu poate fi obţinut prin aplicarea succesivă a
regulilor de la punctul (i).
Variabila v este liberă în termenul t ddacă t este F(t1…tn) şi există ti (cu i cuprins între 1 şi

n) astfel încât v este liberă în t1.
Variabila v este liberă în formula φ ddacă:
a. φ e P(t1…tn) şi v este liberă în unul din t1…tn;
b. φ e ~ψ şi v este liberă în ψ;
c. φ e ψ&χ / ψvχ / ψ→χ şi v este liberă în ψ sau în χ;
d. φ este (Ax)ψ sau (Ex)ψ şi v este liberă în ψ şi x este altă variabilă decât v.
Toate variabilele care nu sunt libere sunt legate.
Vom defini noţiunea de propoziţie a lui Lw pe baza regulilor de mai sus şi cu ajutorul
noţiunii de variabilă liberă în felul următor:
O propoziţie a lui Lw este o formulă bine formată a lui Lw care nu conţine nicio variabilă
liberă.

III.3. Regulile pentru cuantificare

Pentru că interpretarea variabilelor este diferită în Lw faţă de cea din LOÎ=, pentru un
demers deductiv corect în deducția naturală, trebuie să introducem condiţii suplimentare pentru
regulile de introducere şi eliminare a cuantorilor. Voi discuta pe scurt câteva cerințe de care ar
trebui să se țină cont pentru ca regulile pentru cuantificatori să conserve validitatea. Voi prezenta
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regulile după modelul lui Graeme Forbes38 și voi încerca să ilustrez buna funcționare a condițiilor
suplimentare pentru cuantorul universal.

1.

Eliminarea universalului (elimA): Dacă într-un rând (j) a fost inferată propoziţia

“(Av)φv” atunci putem infera într-un rând (k) “φt” care se va baza pe aceleaşi rânduri ca
şi “(Av)φv”; condiţii: (1) t nu apare în (Av)φv şi (2) t sau apare într-unul din rândurile pe
care se bazează rândurile pe care se va baza concluzia, sau nicio altă constantă nu mai
apare în acele rânduri.
Γ39
Γ

2.

(j)
⁞
(k)

(Av)φv
φt

j, elimA

Introducerea universalului (intrA): Dacă într-un rând (j) a fost inferată propoziţia

φt, atunci putem infera într-un rând (k) “(Av)φv”, care se va baza pe aceleaşi rânduri ca şi
“φt”, cu condiţia ca: t să nu apară în Γ.
Γ

(j)

φt

⁞
Γ

(k)

(Av)φv

j, intrA

Ca exerciţiu de verificare a acestor reguli, ne putem gândi la următoarele două propoziţii:
“(Ax)Fx & (Ay)Gy” şi “(Ax)(Ay)(Fx & Fy)”. Ştim că în Lw cele două propoziţii nu spun acelaşi
lucru, întrucât pima permite ca variabilele x şi y să ia aceeaşi valoare, pe când in a doua
propoziţie, valoarea pe care o dăm lui x este exclusă din domeniul lui y. Dacă regulile sunt
corecte, atunci nu vom putea deduce pe a doua din prima:
După ce eliminăm conjuncţia din (Ax)Fx & (Ay)Gy, obţinem (Ax)Fx pe următorul:

38
39

1

(1) (Ax)Fx & (Ay)Gy

1

(2) (Ax)Fx

1 elim&

1

(3) (Ay)Gy

1 elim&

Forbes, Graeme, Modern Logic, Oxford University Press, Oxford 1994, p. 322
Notăm cu “Γ”, “Σ” setul de linii pe care se bazează un rând.
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Acum putem aplica regula de eliminare a universalului pentru rândurile (2) şi respectiv
(3):
1
(4) Fa
2 elimA
Substituim cu a, pentru că a nu apare în (Ax)Fx, şi nu apare nici în vreun alt rând, însă
mulţimea constantelor care apar în deducţie este şi ea nulă.
1

(5) Ga

2 elimA

Putem substitui pe y tot cu a, pentru că a nu apare în (Ax)Fx, şi a apare într-un rând al
deducţiei. Nu am fi putut substitui cu b pentru că b nu apare într-un alt rând al deducţiei şi
mulţimea constantelor din deducţie nu este nulă; deci substituirea cu b ar fi încălcat cea de a doua
condiţie. Dacă substituţia cu b ar fi fost permisă, atunci am fi putut obţine pe un rând ulterior
Fa&Gb, la care am fi putut aplica introducerea universalului şi am fi obţinut
“(Ax)(Ay)(Fx&Gy)”. Însă regulile logicii Lw nu trebuie să permită acest lucru.
După modelul regulilor pentru cuantificarea universală, putem face următoarele precizări
legate de regulile pentru existențial:
3.

Eliminarea existentialului (elimE): Dacă într-un rând i a fost inferată propoziţia

“(Ev)φv” care se bazează pe Γ, şi asumăm într-un rând j “φt” în care t e o valoare a lui v,
şi dacă inferăm ψ într-o linie k care se bazează pe Σ, atunci putem infera ψ care se va baza
pe Γ, Σ/j; condiţii: (1) t nu apare în (Ev)φv, t nu apare în ψ, t nu apare în Σ/j şi (2) t sau
apare într-un rând al deducţiei sau nicio altă constantă nu mai apare într-unul din rândurile
pe care se bazează rândurile pe care se va baza concluzia, sau nicio altă constantă nu mai
apare în acele rânduri.
Γ
j

(i)
⁞
(j)

(Ev)φv
φt

as

⁞
Σ

(k)

ψ

⁞
Γ,Σ/j

(m)

ψ

i,j,k, elimE
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4.

Introducerea existenţialului (intrE): Dacă într-un rând j a fost inferată propoziţia

φt, atunci putem infera într-un rând k “(Av)φv”, care se va baza pe aceleaşi rânduri ca şi
“φt”, cu condiţia ca: t să nu apară în Γ.
Γ

(j)

φt

⁞
Γ

(k)

(Ev)φv

j, intrE

5. O condiţie suplimentară valabilă pentru toate cele patru reguli este ca substituţia într-o
formulă să se facă uniform. Spre deosebire de LOÎ=, unde putem introduce cuantorul existențial
în rândul (i) Daa subsitutind doar o constantă, obținând astfel în (j) (x)Dax, în Lw trebuie ca
toate ocurențele constantei “a” să fie înlocuite prin aplicarea regulii, așa încât vom obține în (j)
(x)Dxx. Dacă substituția nu se realizează uniform, atunci suntem obligați, datorită prezenței lui
“a” în “(x)Dax”, ca în rândul următor să substituim “a” prin “y”, sau “x” prin “b”.
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IV.1. Puterea de expresie a limbajului Lw

În capitolul precedent am prezentat principala regulă semantică pe baza căreia
funcționează metoda lui Wittgenstein. Însă pentru ca această logică să fie susținută, trebuie să
arătm că limbajul Lw nu are o putere de expresie mai mică decât LOÎ=. Pentru aceasta, va trebui
să formulăm reguli generale prin care orice propoziție cu identitate din LOÎ= poate fi tradusă întro expresie fără identitate în Lw.
Putem anticipa că unele propoziții din LOÎ= vor rămâne în afara regulilor de traducere
pentru că ele sunt, de fapt, pseudo-propoziții. Am discutat, de pildă, în primele capitole, de ce
Wittgenstein consideră că “(x)(x=x)” nu poate fi o propoziție a logicii; iar dacă scopul acestei
abordări deflaționiste cu privire la simbolul pentru identitate este tocmai acela de a elimina
posibilitatea formării în cadrul limbajului logicii a pseudo-propozițiilor, atunci nu ar avea niciun
sens să căutăm o posibilă regulă de traducere pentru acestea.
La fel este cazul pentru propoziții precum “(x)(x=a)”, “(x)(x=x)”, “a=a”, “(x)(x=x)”
ș.a.; totuși, în ceea ce privește propozițiile de tipul “a=b” sau “ab”, s-ar putea încerca traducerea
lor în Lw, însă raționamentele de tipul “(Fa & a=b)  Fb” își vor pierde statutul de adevăruri
logice. Vom vedea că singura propunere prin care nu se face apel la identitatea între obiecte și
prin care se poate reda într-un mod satisfăcător raționamentul de mai sus se îndepărtează
considerabil de mult de viziunea wittgensteiniană de la care am pornit.
Voi începe prin a prezenta regulile de traducere din Lw în LOÎ=, reguli care facilitează
înțelegerea modului în care trebuie să citim o propoziție în care domeniu unei variabile poate fi
restrâns în prezența unei alte variabile. În a doua secțiune a acestui capitol voi oferi regulile de
traducere din LOÎ=; dacă putem oferi reguli generale pentru traducere a oricărei propoziții cu
identitate din LOÎ=, atunci putem conchide că expresivitatea limbajului logicii se conservă în Lw.
În final voi propune un mic test pentru a verifica buna funcționare a acestor reguli. Acest
test constă în transformarea unei propoziții într-un limbaj în altul, iar apoi transformarea
rezultatului primei traduceri înapoi în limbajul inițial. Dacă regulile sunt corecte, vom obține în
final aceeași propoziție de la care am plecat, sau o expresie echivalentă.
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IV.2. Regulile de traducere din Lw în LOÎ=40

După ce am stabilit că metodei lui Wittgenstein îi corespunde o interpretare exclusivă
slabă a variabilelor, putem fixa regulile de traducere în logica de ordintul întâi cu identitate
pentru orice formulă din logica lui Wittgenstein:
1. Expresia echivalentă în LOÎ= pentru orice formulă din Lw φ care nu conţine variabile
libere este φ.
Pentru expresiile cuantificate din Lw (de forma “(Ex)φ”, respectiv “(Ax)φ”) în care apar
variabile cu valori distincte şi care se traduc în LOÎ= prin folosirea semnului pentru identitate sau
diferenţă, putem stabili următoarele reguli:
2. Pentru o expresie de forma (Ǝx)φ, unde φ conţine variabilele x, y1, y2 … yk, iar y1, y2
… yk apar ca variabile libere în φ, avem următoarea expresie echivalentă în LOÎ=:
(Ǝx) (x≠y1 & x≠y2 & … & x≠yk & φ)
De exemplu, pentru propoziţia “Există două cărţi pe masă”, pe care o exprimăm în Lw
prin expresia “(Ex)(Ey)(Cx&Mx & Cy&My)”, traducerea în LOÎ=, conform regulii de mai sus,
este “(Ǝx)(Ǝy)(Cx&Mx & Cy&My & x≠y)”.
Regula de la punctul 2 spune că “φ”, şi că variabilele libere au valori distincte de x.
Urmând modelul pentru propoziţiile cuantificate existential, am putea lua în considerare
următoarea formulă pentru traducerea expresiilor cuantificate universal:
(Ax) (x≠y1 & x≠y2 & … & x≠yk & φ)
Folosirea conjuncţiei ne asigură că φ are loc şi că valorile lui x şi y nu coincid. Rămâne,
însă, o problemă: o caracteristică a propoziţiilor universale este generalitatea lor, iar utilizarea
conjuncţiei în regula de mai sus restrânge generalizarea enunţului, iar acesta nu va mai fi adevărat
şi pe domenii vide.
Mai mult, condiţiile de adevăr ale enunţului ar fi prea tari. Să luăm ca exemplu propoziţia
(a)“Oricare x iubeşte pe toţi ceilalţi.”:

40

Voi folosi “” pentru cuantificarea existențială în LOÎ=, și “E”pentru cuantificarea existențială în Lw. De
asemenea, voi scrie, de pildă, “(x)Fx”pentru a exprima cuantificarea universală în LOÎ=, și “(Ax)Fx” pentru
cuantifiacarea universală în Lw.
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În Lw, exprimăm (a) prin “(Ax)(Ay)Lxy”. Interpretarea exclusivă a variabilelor asigură
că valoarea lui x, care apare ca variabilă liberă în “(Ay)Lxy” este diferită de valoarealui y. Însă
propoziţia nu spune nimic despre cazul în care cineva se iubeşte pe sine, ci doar că relaţia Lxy are
loc atunci când x şi y sunt diferiţi. Expresia echivalentă în LOÎ= este “(x)(Ay)(x≠y→Lxy)”. Dacă
în loc de implicaţia materială am utiliza conjuncţia, atunci propoziţia ar fi falsificată de cazul în
care x=y; însă propoziţia din Lw nu spune nimic despre acest caz şi, prin urmare, nici cea
echivalentă din LOÎ=.
S-ar putea obiecta că dacă expresia din Lw (“(Ax)(Ay)Lxy”) exclude posibilitatea ca
valorile lui x şi y să coincidă, atunci expresia echivalentă în LOÎ= ar trebui să fie falsificată de
cazul în care x=y. Însă cazul din urmă corespunde unei propoziţii care se exprimă altfel în Lw.
Cu alte cuvinte, (a) spune că relaţia Lxy are loc atunci când x≠y, şi este diferită de (b) “Oricare x
iubeşte pe toţi ceilalţi, mai puţin pe sine”. În Lw, respectiv LOÎ=, exprimăm (b) în felul următor:
Lw:

(Ax)(Ay)(Lxy) & ~(Ǝx)Lxx

LOÎ=: (x)(y)(Lxy & (x=y → ~Lxy))
Aşadar, regula pentru traducerea expresiilor cuantificate universal va fi următoarea:
3. Pentru o expresie de forma (Ax)φ, unde φ conţine variabilele x, y1, y2 … yk, iar y1, y2
… yk apar ca variabile libere în φ, avem următoarea expresie echivalentă în LOÎ=:
(x) ((x≠y1 & x≠y2 & … & x≠yk) → φ)
Regula 3 este echivalentă cu regula lui Hintikka pentru traducerea formulei (Ax)K din
“Identity, Variables, and Impredicative Definitions”41:
(x) (x=y1 v x=y2 v … v x+yk) v K)42
Urmează regulile pentru conectorii “~”, “&”, “v”, “→” şi “↔”:
4. Traducerea negaţiei unei formule coincide cu negarea traducerii unei formule: ~φ din
Lw este echivalent în LOÎ= cu ~(traducerea în LOÎ= a lui φ).

41

Jaako, K., & Hintikka, J., Identity, Variables, and Impredicative Definitions, The Journal of Symbolic Logic, Vol.
21, No. 3 (Sep., 1956), ASL
42
Cele două reguli sunt echivalente pentru că “A→B” este echivalent cu “~A v B”.
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5. Traducerea conjuncţiei din Lw în LOÎ= este conjuncţia traducerii fiecărui conjunct:
astfel, “φ & ψ” din Lw este echivalent în LOÎ= cu (traducerea lui “φ”) & (traducerea
lui “ψ”).
6. De exemplu, pentru “(Ex)(Ey)(Cx&Cy) & (x)Fx” din Lw obţinem o expresie
echivalentă în LOÎ= prin traducerea fiecărui conjunct: “(Ǝx)(Ǝy)(Cx&Cy & x≠y) &
(x)Fx”.
7. Traducerea unei disjuncţii din Lw este echivalentă în LOÎ= cu disjuncţia traducerii
fiecărui disjunct: φvΨ din Lw se traduce în LOÎ= prin (traducerea lui φ) v (traducerea
lui Ψ).
8. φ → ψ eq. în LOÎ= cu (trad. φ) → (trad. ψ)
9. φ ↔ ψ eq. în LOÎ = cu (trad. φ) ↔ (trad. ψ)
Dacă urmăm aceste reguli putem traduce expresiile din Lw în LOÎ= (pentru formule
complexe cu mai mulţi conectori aplicăm succesiv regulile 1-8).
Trebuie remarcat însă că în LOÎ= acelaşi gând poate fi exprimat în mai multe feluri. Se
poate întâmpla ca în cazul transformărilor unor formule mai complexe din Lw să nu obţinem în
LOÎ= formulele pe care le utilizăm în mod frecvent pentru a exprima ceva anumit. Acest lucru se
poate observa din ultimul exemplu de la punctul 3, unde am redat atât în Lw cât şi în LOÎ=
formalizarea pentru (b) “Oricare x iubeşte pe toţi ceilalţi mai puţin pe sine”. Conform regulilor 3
şi 5, obţinem ca traducere în LOÎ= pentru expresia “(Ax)(Ay)(Lxy) & ~(Ex)Lxx”, nu “(x)(y)(Lxy
& (x=y → ~Lxy))”, ci “(x)(y)(x≠y→Lxy & ~(Ǝx)Lxx)”.

IV.3. Regulile de traducere din LOÎ= în Lw

Regulile de traducere în LOÎ= din secţiunea anterioară ajută la interpretarea formulelor
scrise într-o interpretare exclusivă; însă pentru a arăta că Lw are cel puţin aceeaşi putere de
expresie ca logica tradiţională sunt necesare regulile de traducere din LOÎ= în Lw care să ne
permită transformarea orcărei propoziţii din LOÎ= într-o propoziţie echivalentă în interpretarea
exclusivă slabă:
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1. Pentru o formulă atomară φ din LOÎ= în care cel mult un cuantor leagă variabile şi în
care nu există subformule de forma “x=x” sau” x≠a”, expresia echivalentă în Lw este
chiar φ. De exemplu, lui “(Ǝx)Fx” ii corespunde “(Ex)Fx”.
Regulile pentru conectorii “~”, “&”, “v”, “→” respectiv “↔” sunt următoarele:
2. Traducerea negaţiei unei formule φ o vom traduce prin negarea traducerii lui φ:
“~φ” din LOÎ= este echivalent în Lw cu ~(traducerea lui φ)
3. Traducerea conjuncţiei din LOÎ= în Lw este conjuncţia traducerii fiecărui conjunct,
astfel încât:
“φ & ψ” din LOÎ= este echivalent în Lw cu (traducerea lui φ) & (traducerea lui ψ).
De exemplu: vom traduce “(Ǝx)(Fx & ~(Ey)Gy)” prin “(Ex)(trad. Fx) & ~(trad.
(Ey)(trad.)Gy)”, adică “(Ex)(Fx & ~Ey(Gy))”. În acest caz, formula din LOÎ= şi cea echivalentă
ei în Lw sunt identice.
4. În mod similar, traducerea disjuncţiei din LOÎ= în Lw corespunde disjuncţiei
traducerii fiecărui disjunct:
“φ & ψ” din LOÎ= este echivalent în Lw cu (trad. “φ”) & (trad. “ψ”).
5. φ → ψ eq. în Lw cu (trad. φ) → (trad. ψ)
6. φ ↔ ψ eq. în Lw cu (trad. φ) ↔ (trad. ψ)
7. Pentru o formulă cuantificată existential în LOÎ=, (Ǝx)φ, unde φ conţine mai multe
variabile (x, y1, y2, …, yk) care împart acelaşi interval de cuantificare, iar în φ nu apar
sumformule precum “x=y” sau “x≠y”, expresia echivalentă din Lw trebuie să redea
posibilitatea ca valorile oricăror două sau mai multe dintre variabile să coincidă.
Astfel, traducem (Ǝx)φ prin
(Ex)((trad.φ) v (trad. φx/y1) v (trad. φx/y2) v … v (trad. φx/yk)
unde “φx/yn “ înseamnă că substituim variabila “yn” cu “x” în φ.
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Lema demonstrată de Hintikka43 este de ajutor în clarificarea acestei reguli. În LOÎ= orice
formulă φ este echivalentă cu o expresie de forma
(L)

(φ0 & x≠y1 & x≠y2 & … & x≠yk) v
(φ1 & x=y1 & x≠y2 & … & x≠yk) v
(φ3 & x≠y1 & x=y2 & … & x≠yk) v
…
(φk & x≠y1 & x≠y2 & … & x=yk) v
(φk+1 & x=y1 & x=y2 & … & x≠yk) v
…
(φ2k-1 & x=y1 & x=y2 & … & x=yk).

În LOÎ= valorile oricăror două sau mai multe variabile pot coincide dacă φ nu conţine
subformule precum “x≠y” prin care să excludem valoarea unei variabile din domeniul alteia. (L)
este φ scris desfăşurat, aşa încât în (L) sunt vizibile toate combinaţiile de variabile care pot lua
aceleaşi valori. Prin aplicarea regulii 3 obţinem în Lw o formulă care exprimă acelaşi lucru ca şi
(L); numai că utilizarea semnului de identitate şi diferenţă nu mai este necesară, pentru că fiecare
disjunct cere ca una dintre variabilele “y” să fie substituită cu “x” (caz care corespunde în LOÎ=
situaţiei în care două variabile pot lua valori commune) iar disjuncţia nu este exclusivă.
Fie propoziţia (a) “(Ǝx)(Ǝy)(Fx & Fy)”. Această expresie ne spune că există “x” şi “y”,
aşa încât atât “x” cât şi “y” îndeplinesc funcţia “F”. Însă propoziţia nu spune dacă “x” şi “y” stau
pentru două obiecte diferite, deci valorile celor două variabile pot coincide; (a) este echivalent
(tot în LOÎ=), conform (L), cu “(Ǝx)(Ǝy)((Fx & Fy & x≠y) v (Fx & Fy & x=y))”. Aplicând regula
7 (şi 3), obţinem din (a) în Lw expresia “(Ex)(Ey)((Fx & Fy) v (Fx & Fx))” (fie sunt două obiecte
care satisfac F, fie unul singur). Ceea ce obţinem în Lw spune acelaşi lucru ca şi (a) sau (a) în
forma (L).
8. Pentru o formulă cuantificată universal în LOÎ=, (Ax)φ, unde φ conţine mai multe
variabile care împart acelaşi domeniu de cuantificare (x, y1, y2, …, yk) şi nu există
subformule precum “x=y” sau “x≠y”, regula de traducere arată în felul următor:
(x)((trad.φ) & (trad. φx/y1) & (trad. φx/y2) & … & (trad. φx/yk)
43

Jaako, K., & Hintikka, J., Identity, Variables, and Impredicative Definitions, The Journal of Symbolic Logic, Vol.
21, No. 3 (Sep., 1956), ASL
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Pentru formulele din LOÎ= în care φ conţine şi relaţii de identitate sau diferenţă44 sunt
necesare precizări suplimentare. Subformulele de forma “x=y” sau “x≠y” ne indică, de fapt, câte
variabile trebuie să utilizăm în Lw pentru a exprima φ:
(i)

Formalizăm “Există două lucruri care au funcţia F” în LOÎ= prin “(Ǝx)(Ǝy)(Fx &
Fy & x≠y)”. Chiar dacă ar fi permisă utilizarea semnului pentru identitate într-o
interpretare exclusivă, ea ar fi redundantă atunci când exprimăm diferenţa. “x≠y”
spune că “x” şi “y” au valori diferite, însă în Lw exprimăm acest lucru prin
folosirea variabilelor diferite. Deci pentru a obţine expresia echivalentă în Lw,
“(Ex)(Ey)(Fx & Fy)”, nu trebuie decât să eliminăm acea subformulă.

(ii)

În “(Ǝx)(Ǝy)(Fx & Gy & x=y)”, “x=y” exprimă faptul că “x” ia aceeaşi valoare ca
şi “y”. Acest lucru sugerează că în Lw folosim o singură variabilă în loc de două:
fie traducem prin “(Ex)(Fx & Gx)”, fie prin “(Ey)(Fy & Gy)” (disjunctia celor
două expresii poate fi de asemenea o variantă de traducere, exprimarea ar fi
redundantă).

Pentru a face un test de verificare a corectitudinii acestor reguli (atât pentru cele din LOÎ=
în Lw cât şi din Lw în LOÎ=, putem încerca să transformăm formulele din LOÎ= în Lw, şi ulterior
înapoi în LOÎ=. Dacă regulile de traducere din LOÎ= în Lw şi din Lw în LOÎ= sunt corecte, ar
trebui să obţinem la sfârşitul acestor transformări o formulă echivalentă cu cea initial din LOÎ=.
Pentru formulele prevăzute în regula 1 testul este rendundant, întrucât expresiile din LOÎ= şi cele
echivalente lor în Lw au aceeaşi formă. Să revenim la exemplul (a) de la regula 7:
Am stabilit că, aplicând regulile 7 şi 3, expresia “(Ǝx)(Ǝy)(Fx & Fy)” este este
echivalentă cu “(Ex)(Ey)((Fx & Fy) v (Fx & Fx))”. Pentru a transforma acest rezultat înapoi în
LOÎ=, folosim regulile 2, 5 şi 6 (pentru traducerea formulelor cuantificate existential, şi pentru
traducerea conjuncţiilor, respectiv a disjuncţiei) din secţiunea anterioară. Obţinem “(Ǝx)(Ǝy)((Fx
& Fy) v (Fx & Fx) & x≠y)”, care este echivalentă cu
(c) (Ǝx)(Ǝy)(((Fx&Fy) v (Fx&Fx) & x≠y) v ((Fx & Fy) v (Fx&Fx) & x=y))).
Propoziţia (c) este (d)“(Ǝx)(Ǝy)((Fx&Fy) v (Fx&Fx))” scrisă în forma (L). Cum ultimul
conjunct este redundant în LOÎ=, (d) este echivalent cu (a).
44

Sunt excluse propoziţiile de forma “x=y”, “x≠y”, “(Ex)(x=x)”, “(x)(x=x)” etc. Acestea nu pot fi exprimate în Lw.
Voi discuta în capitolul următor dacă excluderea lor din Lw face ca LOÎ= să fie un limbaj cu o putere de expresie
mai mare decât Lw.
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IV.4. Constante individuale în Lw

În secţiunile anterioare am arătat cum expresiile cu identitate din LOÎ= pot fi traduse în
Lw dacă dăm variabilelor o interpretare exclusivă. Însă aceste reguli se aplica numai într-o
notaţie canonică, în care nu sunt utilizate constante individuale. Cu alte cuvinte, regulile traduc
expresii care conţin subformule de tipul “x=y” sau “x≠y”, dar nu şi pe cele de forma “a=b” sau
“a=b”. În această parte a lucrării voi arăta în ce măsură este posibilă exprimarea raţionamentelor
din LOÎ= în care operăm cu constante individuale în Lw.
Pentru început, este important să constatăm că semnul pentru identiate din LOÎ=
îndeplineşte roluri diferite în fiecare dintre următoarele trei situaţii: (i) când de o parte şi de alta
lui “=” stau variabile, (ii) când “=” stă între o variabilă şi o constantă, şi (ii) când “=” stă între
două constante.
Am arătat deja cum tratăm cazul (i), în care expresii precum “x=y” sau “x≠y” ne spun
dacă două variabile primesc aceeaşi valoare sau valori distincte. În al doilea caz, când semnul
pentru identitate leagă o variabilă de o constantă, (“x=a” sau “x≠a”), vrem să atribuim o valoare
lui x, respectiv să eliminăm o anumită valoare din domeniul variabilei x. Expresiile care conţin
astfel de subformule pot fi traduse fără dificultate din LOÎ= în Lw:
Să luăm ca exemplu propoziţia “Numai Oscar nu este fericit” care spune că oricare x, x
este fericit dacă x este diferit de Oscar. În LOÎ= exprimăm acest lucru prin “(x)(Fx→x≠a)”.
Putem exprima acelaşi lucru în Lw în felul următor:
(Ax)(~Fa & Fx)
Într-o interpretare exclusivă a variabilelor a expresiei “(Ax)(~Fa & Fx)”, “a” este exclus
din domeniul variabilei “x”, aşa încât folosirea semnului pentru identitate ar fi redundantă, deci
prin “(Ax)(~Fa & Fx)” înţelegem că Oscar nu este fericit şi că oricine altcineva este fericit.
Aşadar, “(x)(x≠a → Fx)” din LOî= şi “(Ax)(~Fa & Fx)” din Lw spun acelaşi lucru.
Cazul (iii), în care semnul de identitate stă între două constante distincte, este cel mai
problematic în ceea ce priveşte traducerea în Lw. Nu putem exprima în Lw că două semne
distincte referă la acelaşi obiect pentru că interpretarea exclusivă presupune tocmai că două
semne diferite exprimă diferenţa. Voi discuta trei posibile variante pentru analiza propozitiilor de
identitate între constante: (1) o variantă wittgensteiniană ar presupune să eliminăm propozițiile de
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forma “a=b” întrucât ele țin de metalimbaj, iar coreferențialitatea se arată prin definiții; (2) putem
încerca să traducem propozițiile de forma a=b în propoziții care să conțină cel mult o constantă
individuală și (3) o propunere care aparține lui Wehmeier presupune introducerea unui predicat
nou pentru funcția de coreferențialitate, caz în care ar trebui să arătăm că această relație nu
apelează la identitatea obiectuală.
(1) Putem opta pentru eliminarea acestui tip de propoziţii din Lw în ideea că este suficient
să atribuim un singur nume unui obiect, şi nu mai multe. Însă am putea considera că atunci când
scriem “a=b”, nu dăm un alt nume obiectului la care referă “a”, ci exprimăm ideea că “a” şi “b”
referă la acelaşi lucru. Problema care apare în urma eliminării constantelor nu provine din faptul
că nu putem atribui mai multe nume unui obiect, ci din excluderea posibilităţii de a exprima
coreferenţialitatea a două nume - dacă reducem Lw la limbajul canonic atunci trebuie să
acceptăm faptul că unele raţionamente valide în LOÎ= nu mai pot fi redate în Lw. De exemplu:
Hesperus apare pe cer seara.
Hesperus e Phosphorus.
: . Phosphorus apare pe cer seara.
(2) Astfel, putem căuta o soluție care să ne permită traducerea unei propoziții care conține
o expresie de forma “a=b” într-o propoziție în care semnul pentru identitate stă între o variabilă
și o constantă, sau între două variabile. În primul caz, am putea să luăm în considerare
posibilitatea ca o constantă să poată fi înlocuită cu o descripție definită corespunzătoare, însă de
cele mai multe ori nu avem o descripție definită pe care să o putem asocia unei constante într-un
raționament; și chiar dacă am avea una, tot nu am putea să redăm “a=b” într-un mod satisfăcător.
Am putea considera că “(Rh & h=p) → Rp” spune că dacă numai h satisface R, atunci și
p satisface R. Am putea traduce “(Rh & h=p) → Rp” prin “(Rh & ~(x)(y)(Rx&Ry&x≠y)) →
Rp”, adică “(Rh & ~(Ex)(Ey)(Rx&Ry)) → Rp” în Lw45. Însă, nu numai că această propoziție nu
este un adevăr logic, dar pare chiar contradictoriu să spunem că dacă numai un obiect h satisface
R, atunci și un altul p satisface R.
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O analiză asemănătoare se găsește în White, R., “Wittgenstein on identity”, Proceedings of the Aristotelian
Society, New Series, Vol. 78 (1977 - 1978), p. 166
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Dacă am rescrie “h=p” ca pe o tautologie, de pilda “Rh → Rp”46. Atunci am putea
traduce “(Rh & h=p) → Rp” prin “(Rh & (Rh→Rp)) → Rp”; totuși, chiar dacă această expresie e
adevărată, rămânem cu senzația că este vorba despre două obiecte distincte, și nu unul.
(3) Se poate obiecta în continuare că “(Rh & h=p) → Rp” trebuie să fie un adevăr logic,
însă nu îl putem exprima în Lw pentru că nu putem traduce “h=p”. Dar dacă introducem în Lw un
semn pentru relaţia de coreferenţialitate47? Urmând sugestia lui Wehmeier48, putem formaliza
“Hesperus e Phosphorus” folosind semnul “≡” pentru a exprima o relaţie între două nume. “h≡p”
înseamnă “există un obiect x aşa încât Hesperus referă la x şi Phosphorus referă la x”. Relaţia de
coreferenţialitate permite efectuarea substituţiei în “Rh”:
Rh
h≡p
: . Rp
Odată cu introducerea lui “≡” în Lw, niciuna dintre cele trei funcţii ale semnului “=” din
LOÎ= nu rămâne intraductibilă în Lw, ceea ce face ca Lw să fie un limbaj cu o putere de expresie
cel puţin la fel de mare ca şi LOÎ=.
Cineva s-ar putea întreba dacă nu cumva tot ce am făcut prin introducerea lui “≡” în Lw a
fost să înlocuim semnul pentru identitate cu alt semn care, în fond, îndeplineşte acelaşi rol. Voi
argumenta că “≡” şi “=” exprimă relaţii diferite, iar coreferenţialitatea nu apelează la relaţia de
identitate.

Să revenim la exeplul de mai sus: putem observa că “Hesperus e Phosphorus” şi
“Hesperus e Hesperus” exprimă amândouă o identitate, însă ele sunt diferite ca şi conţinut
cognitiv. Dacă ultima este un adevăr trivial, prima pare să fie o propoziţie informativă. În cazul în
care ştim despre Hesperus că apare pe cer seara, şi despre Phosphorus că apare dimineaţa, dar nu
ştim că “Hesperus” şi “Phosphorus” referă, de fapt, la acelaşi lucru, prin “Hesperus e
Phosphorus” spunem ceva nou. Însă dacă “Hesperus” şi “Phosphorus” stau pentru acelaşi obiect,
iar relaţia de identitate “h=p” spune ceva despre obiecte, şi nu despre nume, atunci “Hesperus
este Phosphorus” exprimă acelaşi lucru ca şi “Hesperus e Hesperus”, şi anume că obiectul x la

46

Aceasta este propunerea lui Wehmeier din “Wittgensteinian predicate logic”, p. 3, care diferă de cea din “How to
live without identity… and why”, pe care o voi discuta la punctul (3).
47
În continuare este exclus cazul în care nu permitem constantelor individuale din Lw să refere la acelaşi lucru.
48
Wehmeier, L. Kai, “How to live without identity… and why”, p. 12
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care referă atât “Hesperus” cât şi “Phosphorus” (în acest caz, planeta Venus) este identic cu el
însuşi. Această analiză merge pe linia poziţiei pe care o adoptă Frege în Begriffsschrift:
Viziunea lui Frege despre identitate diferă de la Begriffsschrift

la Uber Sinn und

Bedeutung. În Begriffsschrift se regăseşte acea intuiţie despre identitate care spune că această
relaţie nu spune ceva despre obiecte, ci mai degrabă exprimă coreferenţialitatea termenilor – deci
“Hesperus este Phosphorus” înseamnă că există x şi că atât “Hesperus” cât şi “Phosphorus” referă
la x. Frege redă propoziţia de mai sus în limbaj formal folosind semnul introdus în această
secţiune în Lw pentru constante: h≡p49.
Totuşi, în On sense and reference50, identitatea e păstrată ca exprimând o relaţie între
obiecte51, iar distincţia dintre sens şi referinţă este introdusă pentru a rezolva problema
informativiţăţii enunţurilor de identitate de forma “h=p”. În acest caz, diferenţa apare în modul în
care este prezentată referinţa; astfel, enunţul “Hesperus şi Phosphorus determină aceeaşi
referinţă” este diferit de “Hesperus şi Hesperus determină aceeaşi referinţă”, întrucât în primul
caz referinţa este prezentată în două moduri distincte52. Însă este în continuare discutabil că
propoziţia “h=p” e informativă datorită sensurilor celor două nume. Să ne imaginăm următoarea
situaţie53:
Presupunem că există o persoană care ştie care este sensul lui “Max” şi cunoaşte sensul
lui “Oscar”, dar nu a remarcat niciodată că “Max” şi “Oscar” au acelaşi sens pentru că nu s-a
gândit niciodată la Max şi la Oscar în aşa fel încât să pună cele două gânduri împreună. Prin
urmare acea persoană crede că Max şi Oscar sunt persoane diferite (dacă această situaţie este greu
de conceput, putem să ne gândim că tot ce ştie acea persoană despre Max şi Oscar este că atât
Max cât şi Oscar sunt librari). Însă dacă informativitatea depinde doar de sens, cum poate fi

49

Frege, Gottlob, Begriffsschrift, http://dec59.ruk.cuni.cz/~kolmanv/Begriffsschrift.pdf, p. 21
Frege, Gottlob, “Sens şi semnificaţie”,
http://filosofie.unibuc.ro/~stefanov/study/fillbj/2012/Gottlob%20Frege%20-%20Sens%20si%20semnificatie%20%20prima%20parte.pdf, p. 54
51
Cand spun “identitate între obiecte”, nu mă refer la identitate între două obiecte distincte, ci la identitate ca relaţie
care spune ceva despre obiecte şi nu despre nume.
52
“Pe baza celor de mai sus putem asocial unui semn […] ceea ce eu înţeleg prin sensul semnului, adică modul în
care este dat obiectul. […] Semnificaţia cuvintelor compuse “luceafăr de seară” şi “luceafăr de dimineaţă” este
aceeaşi, sensul însă nu.” (Frege, Gottlob, “Sens şi semnificaţie”, p. 57)
53
În “Sens şi semnificaţie”, Frege susţine că două nume sinonime pot avea acelaşi sens. Mai mult, noi nu putem
cuprinde întregul sens al unui termen. Având în vedere aceste lucruri, Fiengo şi May aduc în discuţie următoarea
problemă: putem fi siguri că sensul unui cuvând e acelaşi cu sensul altuia? Dacă cineva cunoaşte sensul lui a, atunci
cunaşte sensul oricărui termen care exprimă acelaşi sens. Însă de aici nu rezultă că prin cunoaşterea sensului lui a
ştim că sensul altei expresii este acelaşi cu sensul lui a. (Fiengo, Robert & May, Robert, De lingua belief, MIT Press
2006, p. 102
50
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informativă o propoziţie precum “Max este Oscar”, dacă “Max” şi “Oscar” sunt sinonime şi au
acelaşi sens?
Cred că aceste observaţii sunt suficiente pentru a decide că deşi semnul pentru identitate
din LOÎ= poate exprima atât o relaţie între obiecte cât şi ideea că două nume diferite referă la
acelaşi lucru, cele două situaţii nu trebuie confundate. În primul caz, semnul “=” spune ceva
despre obiecte, iar în al doilea, despre nume. Confuzia creată de utilizarea aceluiaşi semn pentru
ambele funcţii poate fi eliminată prin introducerea lui “≡” pentru coreferinţialitate.
Dacă acceptăm diferenţa dintre coreferenţialitate şi identitatea ca relaţie între obiecte,
putem concluziona că (1) se poate renunţa la exprimarea identităţii fără ca limbajul folosit să îşi
piardă puterea de exprimare şi (2) înlăturarea exprimării identităţii ca relaţie din limbajul formal
nu atrage după sine imposibilitatea exprimării relaţiei de coreferenţialitate între termeni. Acest
lucru înseamnă că putem păstra semnul de coreferenţialitate pentru a realiza substituţii în Lw,
întrucât prin utilizarea lui “≡” nu apelăm la identitatea între obiecte; dimpotrivă, păstrarea
semnului identităţii ca relaţie între obiecte ar necesita explicitarea felului în care “a=b” implică
ideea de coreferenţialitate.
Trebuie să notăm, totuși, că deși această variantă pare că redă cel mai bine raționamentele
care conțin propoziții ce exprimă coreferențialitatea, introducerea predicatului binar “≡” nu este o
soluție care să fie în acord cu metoda wittgensteiniană. Problema provine din faptul că suntem
nevoiți să permitem constantelor individuale să corefere; însă, în acest caz, semnele diferite nu
mai stau pentru obiecte diferite.
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Concluzii

În această lucrare am încercat să susțin o variantă wittgensteiniană de eliminativism cu
privire la semnul pentru identitate. Pornind de la exemplele de traducere din LOÎ= oferite de
Wittgenstein în Tractatus, și analizând diferitele variante de interpretare exclusivă a variabilelor,
oferite atât de Jaakko Hintikka în “Identity, Variables, and Impredicative Definitions” cât și de
Wehmeier în “Tractarian first-order logic: identity and the N-operator”, am ajuns la concluzia că
toate aceste traduceri funcționează după aceeași regulă semantică ce corespunde unei interpretări
exclusive slabe a variabilelor. Identificarea variantei corecte de interpretare exclusivă este primul
pas către sistematizarea ideii lui Wittgenstein din Tractatus; dacă el nu ar fi avut în vedere o
metodă clară, atunci nu ar fi fost exclus ca unele dintre exemplele lui să poată fi citite doar într-un
tip de interpretare, iar altele într-un alt tip de interpretare. În acest caz, formularea unor reguli
generale de traducere a enunțurilor cu identitate în enunțuri fără semnul identității nu ar fi fost
posibilă.
În urma identificării interpretării corecte a variabilelor și a definirii limbajului Lw
(limbajul logicii wittgensteiniene), am discutat deopotrivă regulile pentru traducerea din Lw în
LOÎ=, pentru facilitarea înțelegerii formulelor într-o interpretare exclusivă slabă, cât și regulile de
traducere din LOÎ= în Lw. Pentru că exprimarea identității fără apel la un simbol special
afectează în primul rând interpretarea variabilelor, cele mai importante rezultate în ceea ce
privește traducerea propozițiilor din LOÎ= sunt regulile pentru cei doi cuantori. Astfel, ca regulă
pentru traducerea expresiilor cuantificate existențial avem “(Ex)((trad.φ) v (trad. φx/y1) v (trad.
φx/y2) v … v (trad. φx/yk)”, iar prin “(x)((trad.φ) & (trad. φx/y1) & (trad. φx/y2) & … & (trad.
φx/yk)” traducem expresiile cuatificate universal (unde “φx/yn” înseamnă că substituim variabila
“yn” cu “x” în φ).
De asemenea, am oferit ca test de bună funcționare a regulilor un exemplu de traducere a
unei expresii oarecare din LOÎ= în Lw, și din Lw înapoi în LOÎ=, cu ajutorul lemei de traducere
oferite de Hintikka. Ca rezultat, am obținut o formulă echivalentă cu cea de la care am pornit, iar
în urma eliminării expresiilor redundante aceasta a revenit la forma inițială. Odată cu încheierea
acestui test am conchis că regulile de traducere din Lw în LOÎ=, și din LOÎ= în Lw sunt corecte.
În ultima parte a acestei lucrări am discutat posibilitatea traducerii expresiilor care conțin
constante individuale. Traducerea expresiilor care au de o parte a semnului “=” o constantă
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individuală și de cealaltă o variabilă este neproblematică, însă expresiile în care semnul pentru
identitate (sau diferență) stă între două constante nu pot fi traduse în Lw. Dacă permitem
constantelor individuale din Lw să corefere, atunci putem introduce un perdicat prin care să
exprimăm coreferințialitatea fără să facem apel la identitatea între obiecte. Însă această abordare
se depărtează mult de metoda wittgensteiniană, care cere ca semnele diferite să stea pentru
obiecte diferite.
Wittgenstein considera că aceste tipuri de propoziții sunt pseudo-propoziții, și că relația
de coreferențialitate ține mai degrabă de metalimbaj. Personal, cred că exprimarea acestor
propoziții nu este necesară, întrucât nu avem nevoie în logică de mai mult de un nume pentru a
vorbi despre un obiect; mai mult, cred că păstrarea a două nume pentru a vorbi despre același
obiect indică, de fapt, o diferență (iar în cazul obiectelor abstracte această diferență ar putea fi
semnificativă).
Sistematizarea metodei lui Wittgenstein poate fi dezvoltată mai departe, prin construirea
unei logici corecte și complete. În lucrarea de față nu am oferit o semantică a limbajului Lw și o
demonstrație de completitudine, ci doar am discutat succint eventualele condiții care ar trebui
respectate pentru ca regulile de introducere și eliminare a cuantorilor să poată fi aplicate cu
succes într-o interpretare exclusivă a variabilelor pentru deducția naturală. Însă, date fiind
rezultatele regulilor de traducere din LOÎ= în Lw, ne-am putea aștepta ca această logică nonstandard să fie chiar echivalentă cu un sistem deductiv precum NK.
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