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Тодор Полименов

Логическата нотация на Фреге
Философски въпроси по повод на новото издание на Основни закони на аритметиката: G. Frege, Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet.
Bd. I u. II. In moderne Formelnotation transkribiert v. T. Müller, B. Schröder u. R.
Stuhlmann-Laeisz. Paderborn: mentis, 2009.

В края на 2009 г. беше публикувано ново издание на Фрегевия opus magnum
Основни закони на аритметиката. Съществено новото в него е решението на
съставителите Т. Мюлер (Утрехт), Б. Шрьодер (Есен) и Р. Щулман-Лайсц (Бон)
да публикуват текста на Фреге, като транскрибират неговата понатописна част в
модерна логическа нотация. Това изглежда донякъде оправдано с оглед на факта, че понятописната символика не успява да се наложи исторически. И все пак
е резонен въпросът дали чрез тази транскрипция съчинението става наистина
по-достъпно, както настояват съставителите. И ако не, дали така по-скоро не
губим част от философското съдържание, което Фреге свързва със своя понятопис. Това са въпросите, към които е ориентирана настоящата статия. За да
получим подходяща основа за техния отговор, ще бъдат разгледани следните
три теми: 1) в какво Фреге е виждал целта на понятописа; 2) как той е реализирал идеята за него първоначално в съчинението Понятопис от 1879; и 3) под
каква форма понятописът е представен в Основни закони на аритметиката от
1893. Така на преден план ще излезе специфичната роля на т.нар. хоризонтала
и нейната връзка с Фрегевото виждане за предикацията.

0. Въведение
Готлоб Фреге е създателят на модерната формална логика. Неговите
нововъведения в логиката са толкова радикални, че дори поставят под
въпрос – както се изразява Том Рикетс (2007: 286) – континуитета на самата дисциплина. Какво общо имат диаграмите на формалната система,
която Фреге нарича „понятопис“, с теорията за принципите на валидното заключаване, която е била развивана и преподавана в традицията
под името „логика“? Този въпрос е имал смисъл за съвременниците на
Фреге. Нещо повече, за много от тях, както изглежда, е бил очевиден
отговорът: по-скоро нищо. Това, че случаят не е такъв, е трябвало да
бъде показано от едно второ поколение ‘математически’ логици като Ян
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Лукашевич, Хайнрих Шолц и Йозеф М. Бохенски, проявяващи нескрит
интерес към историята на логиката.
Както и да отговорим на въпроса за отношението между традиционната и модерната логика, във всеки случай и днес си заслужава да се
занимаваме с него. Обратно, от съвременна гледна точка по-скоро безсмислен изглежда насоченият в противоположната перспектива въпрос:
каква е връзката на постиженията на Фреге с по-нататъшната логическа традиция. Отговорът е на пръв поглед самоочевиден: те маркират
нейното начало. Те задават хоризонта на логическата парадигма, която
наричаме ‘модерна логика’. Нещо повече, в тях сякаш като в зародиш са
залегнали – както това e обичайно в гениалните творби – възможностите
на последвалото развитие. Така – след рецепцията от страна на Ръсел,
довела до едно широко признание, – ние днес сме склонни да припознаваме в логическата система на Фреге дори и онези наши разграничения и
понятия, които дължим на по-нататъшния ход в развитието на логиката.
Такива са напр. дистинкциите между пропозиционална и предикатна логика, между синтаксис и семантика, между обектен и метаезик и т.н. Разбира се, в повечето случаи подобен подход е напълно оправдан и дори
наложителен от систематична гледна точка. От друга страна обаче, с
това понякога се губят определени специфики на схващанията на Фреге,
които могат да се окажат важни, когато се опитваме да разберем тъкмо
характера на аргументите, които са го довели до собствените му идеи.
Струва ми се, че една крайна крачка в осъвременяването на Фреге
представлява излязлото преди няколко години ‘ново’ издание на Фрегевия opus magnum – Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet
(Основни закони на аритметиката. Изведени понятописно). То е крайно не защото предлага ‘интерпретация’, която не отчита, да кажем, историческия контекст на работите на Фреге (интерпретации в този дух съвсем не са рядкост във вторичната литература), а защото, модифицирайки
определени пунктове в самото съчинение на Фреге, то е израз на намеса
в последното. С това обаче то ни дава и добър повод да си припомним
философския проект на Фреге и особено – може би пряко намеренията
на съставителите – някои специфики на неговата реализация.
Нека, преди да премина към проблема, кажа най-напред няколко
общи думи за Grundgesetze. Това съчинение – чийто първи том е публикуван през 1893 г. и чийто втори том се появява едва десет години
по-късно (като предприетото с него начинание, както трябва да се уточни, остава недовършено поради откритието на разклащащата неговите
основи антиномия на Ръсел) – съдържа класическия опит на Фреге за
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провеждане на програмата на ‘логицизма’. Това е опитът да се изгради аритметиката единствено на базата на чисто логически дефиниции
и с помощта на чисто логически дедукции. За тази цел Фреге предлага
система на логиката, формулирана на създадения от него символен език
– на служещия си единствено с писмени знаци (графеми) ‘понятопис’.
Така доказателството за изводимостта на аритметиката от логиката се
извършва изцяло в рамките – и чрез изразните средства – на понятописа.
Връщайки се към съвременността, ние се натъкваме на следното
‘логическо’ събитие. В края на 2009 Томас Мюлер, Бернхард Шрьодер и
Райнер Щулман-Лаайсц публикуват – изготвеното от тях – ново издание
на Grundgesetze. Наистина ‘новото’ в случая е решението на съставителите да издадат текста на Фреге, като същевременно ‘транскрибират’
понятописа в модерна логическа нотация. Основният мотив за това решение е, че понятописът е – както четем във второто изречение от техния
предговор – „извънредно трудно достъпна [äußerst schwer zugängliche]
нотация“ (Frege 2009: ix). Ето защо, „за да стане съчинението по-лесно
читаемо [leichter lesbar], Фрегевата нотация следва да се транскрибира в
някоя от обичайните днес“ (пак там).
Истина е, че исторически логическата нотация на Фреге не успява
да се наложи. Също така е истина, че тя на пръв поглед изглежда необичайна. Следва ли обаче от тези факти, че, първо, съчинението на Фреге
става по-достъпно, след като понятописът бъде транскрибиран (Печелим ли нещо от подобна транскрипция?); и, второ, ако не, то дали с това
все пак не се прикриват някои характерни черти на Фрегевата логика,
които биха могли да бъдат интересни напр. от философска гледна точка?
(Дали по-скоро не губим нещо?) Това са въпросите, на които ще се опитам да отговоря в настоящия текст. Техният отговор би хвърлил светлина
непосредствено и върху въпроса за адекватността на предложената транскрипция1. За да получим нужната перспектива, е добре да разгледаме
следните три теми: 1) каква изобщо е идеята за понятописа; 2) как Фреге е реализирал тази идея най-напред, а именно в книгата Понятопис
(1879); и 3) под каква форма срещаме същата идея в Grundgesetze.

1

Тук не поставям под въпрос ‘преводимостта’ на понятописните изречения. Според самия Фреге те изразяват мисли. Мислите са обективните съдържания на мисленето. Макар че
имаме достъп до тях само в езика, една и съща мисъл е изразима чрез различни изречения.
Именно в това се корени и възможността на превода. В случая обаче не става дума за превод,
а за транскрипция – за заместване на точно определени знаци с други точно определени знаци. Това би било, разбира се, безобидно, само ако ‘интерпретацията’ на тези знаци съвпада.
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1. Идеята за понятописа2
Логическата нотация на Фреге не е възприета от следващите поколения модерни логици. Ръсел, който продължава делото на Фреге и който,
както вече беше споменато, допринася в най-голяма степен за интереса
към него сред по-широки кръгове в академичните – включително и във
философските – среди в началото на ХХ век, следва по същество новите логически идеи на Фреге, дистанцирайки се същевременно от самата
понятописна нотация. Една от причините за това развитие се корени вероятно във факта, че преди да се запознае с трудовете на Фреге, Ръсел е
попаднал на – и, както знаем, е бил силно впечатлен от – изследванията
на италианския математик Джузепе Пеано (1858–1932), аксиоматизирал
аритметиката няколко години след логицистичните опити на Фреге, и
то – което е особено важно за нашата тема – с помощта на собствена логическа нотация. Логическите символи, които Пеано въвежда, се различават както от диаграмните фигури на понятописа, така и от по-старата
практика в алгебрата на логиката за използване на аритметически знаци
за логически операции. Така в Principia Mathematica (монументалния
тритомник на Ръсел и Уайдхед от 1910–1913, който се превръща бързо в
стандартната книга по модерна логика), Ръсел интегрира, от една страна,
възгледите на Фреге по въпросите на логическия анализ, но развива, от
друга страна, собствено предложение за система на формалната логика в
логическата нотация на Пеано.
Понятописът изглежда наистина странно. Той е твърде авангарден
като система от писмени символи. Той – както казва Бохенски (1956: 314)
– е бил „прекалено оригинален, пренебрегнал е в значителна степен хилядолетните привични на човечеството, за да е можел да бъде възприет без
предразсъдъци“. Онова, което Бохенски има предвид под „хилядолетни
привички на човечеството“, е линеарното писмо: записването на устното
2

Поради ограниченото място, което допуска жанрът ‘статия’, тук няма да се впускам в
подробно обсъждане на 1). Тази тема е широко засегната във вторичната литература. Почти
всички въведения във (философските и логическите схващания на) Фреге включват и по
една глава в смисъла на ‘идеята за понятописа’. Това не е случайно. Самият Фреге започва
с думите „Почти всичко е свързано с понятописа“ един ръкопис от 5 август 1906, който,
както изглежда, е бил проект за статия и който носи показателното заглавие „Was kann ich als
Ergebnis meiner Arbeit ansehen?“ („Плодът на моя дългогодишен труд“ [за основателността
на този по-свободен превод на заглавието срв. писмото до Хуго Динглер от 17 ноември 1919
(Frege 1976: 47) и тематичната връзка между Фрегевите Логически изследвания, за които
става дума там, с проектите за статии „Einleitung in die Logik“ („Въведение в логиката“) и
„Kurze Übersicht meiner logischen Lehren“ („Кратък очерк на логическите ми схващания“), в
контекста на чието възникване следва да се разглежда и въпросният ръкопис).
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слово в последователността на неговото изричане, характерно не само за
фонограмите на съвременните писмености, но и за (повечето от) предхождащите ги логограми. Символиката на Фреге, обратно, е двуизмерна; тя се
реализира в рамките на двете измерения на зримата писмена повърхност
(от тук и името: понято-пис)3. В понятописните изречения обаче няма
‘движение’ в определена посока в буквалния смисъл на думата. Въпреки
че представят последователни зависимости между аргументи и стойности
на функции, които се ‘получават’ за тези аргументи (и които биха могли
да бъдат, разбира се, аргументи на по-нататъшни комплексни функции, и
т.н.), тези изречения изразяват по-скоро статични релации.
Нека, преди да навлезем в детайлите на понятописа, се запознаем
най-общо с неговата цел. Понятописът е логическа символика, която Фреге изобретява във време, когато говоренето за логическа символика е било
доста новаторско. На практика до Фреге е имало само два типа логическо
символизиране. Първо, по-традиционните опити за диаграмно онагледяване на отношенията на понятията в съжденията; и, второ, употребата на някои знаци за аритметични операции, чрез чиято логическа ‘интерпретация’
е била изследвана структурната (‘алгебрична’) аналогия между тези операции и логическите операции за образуване на понятия и съждения:

3

„Begriffsschrift“ (нем.), „concept-script“ (анг.), „idéographie“ (фр.). Като предшест-веници в това отношение биха могли да се разгледат диаграмните репрезентации в традиционната
логика и на появилите се в средата на ХIX век структурни формули на химията.
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Фреге отива много по-далеч. Той конструира собствено логически език,
който следва да съответства на логическата част на обичайния език, но
да предава нейното съдържание ясно и еднозначно (за разлика от начина,
по който това става в естествените езици). Затова той въвежда за пръв път
в историята на логиката специални логически символи, понятописните
знаци, които получават правила за формиране и трансформиране въз основа на техния смисъл, описан от Фреге с помощта на понятието за истина и съответно в терминологията на условия за истинност4. Крайната цел
– така както тя е била съзирана първоначално в Понятописа от 1879 г.
– е да се получат знаци за логическите отношения между (‘атомарни’)
пропозиционални съдър-жания, които правят експлицитни всички ходове в дадена верига от умозаключения (Schlussketten) и позволяват така
да се вникне в характера на съответните валидни преходи от (истинни)
съждения към други (истинни) съждения. Само с помощта на подобно
безостатъчно (lückenlos) проследяване на веригите от умозаключения –
както е смятал Фреге – ние бихме могли да проверим дали аритметиката
е по-широко разгърната логика (т.е. дали понятията на аритметиката са
дефинируеми чрез чисто логически понятия и дали истините на аритметиката са изводими от чисто логически истини).
Особеното в случая е привидната лекота, с която Фреге скъсва с
традицията на линеарно записване на отделните изречения (била тази
линеарност хоризонтална, вертикална или спираловидна5). В неговата
двудименсионална символика всяко изречение е разположено в двуизмерната равнина на писмената повърхност и по този начин е в състояние да дава по-лесно израз на по-сложни релации между цели комплекси от елементи (особено в случая на комплексните изречения, където
имаме работа не просто с два елемента – номинална фраза (субект)
и вербална фраза (предикат), както е при сингуаарните предикативни
изречения, – а редом с това и с отношенията между стойностите по
истинност на съответните подизречения). Още Ернст Шрьодер, който
е един от малкото логици, забелязали и коментирали книгата Понятопис, критикува Фреге заради своенравната форма на неговата символика. Той се възмущава от характерното за понятописната нотация –
според него – „огромно разточителство на пространство“ („ungeheure
Raumverschwendung“) и иронизира понятописните символи със забележката, че едно изречение, което се побира на един-единствен ред в
4

С това Фреге полага основите на истинностно-кондиционалната семантика.
Пример за вертикално писмо е старокитайската писменост, а за спираловидно –
фестският диск с пиктограми на минойската писменост.
5

Логическата нотация на Фреге

67

един нормален текст, би заело цяла страница след съответния понятописен превод (Schröder 1880: 89).
Фреге, разбира се, е бил наясно, че на пръв поглед неговата символика би изглеждала странно, но същевременно е бил убеден, че чрез
нея се предава нещо, чието своеобразие произтича от самата природа
на логическото. В този смисъл той призовава в края на предговора към
Понятописа:
Както ми се струва, самото създаване на този понятопис вече подпомага
логиката. Моята надежда е, че логиците, ако не се побоят от първото впечатление на чуждост, няма да се поколебаят да се съгласят с новостите, до
които бях доведен чрез една вътрешно присъща на самия предмет необходимост. (Frege 1879: VII)

Фреге засяга тази тема и в предговора към Grundgesetze, макар и с известно разочарование от минималния и по същество отрицателен отзвук,
който първата му книга е успяла да постигне:
Аз се отдалечих доста от традиционните схващания [...]. Не е учудващо,
че при по-повърхностно прелистване един появяващ се тук или там израз
би предизвикал чувство на отчуждение и би създал предразсъдъци. Много добре си давам сметка за съпротивата, с която ще се сблъскат моите
нововъведения, защото, за да ги направя, аз сам трябваше да я преодолея
най-напред в себе си. Понеже не по случайност или от ексцентричност, а
притиснат от самия предмет, аз достигнах до тях. (Frege 1893: X)

Фреге има предвид тук на първо място, разбира се, своите логически
дистинкции (и сред тях най-вече тези между предмет и понятие, между
аргумент и функция и т.н.), но също така е ясно, че тъкмо понятописът
следва да бъде техният адекватен израз. Ето защо и самият метод на
символизиране, който подтиква към предразсъдъци и обуславя съпротивата срещу логическите ‘нововъведения’, не е избран ‘произволно’
или ‘поради мания за оригиналничене’ („nicht aufs Geratewohl und aus
Neuerungssucht“).
Фреге подчертава изрично в предговорите към двете изложения
на понятописа (1879: Х; и 1893: VІ сл.), както и в една статия, в която
сравнява своя понятопис със символния език на Пеано (Frege 1896: 362
сл.), че основната цел на понятописа е да направи прозрачна инференциалната зависимост между пропозиционални съдържания, т.е. между
такива съдържания, които са способни да носят стойности по истинност
(в понятописа от 1879 той ги нарича „beurteilbare Inhalte“ (отсъдими съ-
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държания), а след 1891 – „Gedanken“ (мисли)). Това довежда до няколко
задачи: най-напред – до нуждата от едно ново ‘структуриране’ на самите
пропозиционални съдържания, което се ориентира преди всичко спрямо логически критерии като напр. техните условия за истинност, а не
– както е било в традицията – спрямо граматическия строеж, на който
се натъкваме в техния естествено-езиков израз; по-нататък – до строгото
различаване, от една страна, на атомарните, а, от друга, на логически
съставените съдържания, като последните са тези, чиято стойност по истинност е функция от други стойности по истинност; и тук в частност –
до отхвърлянето на традиционната представа, че генералните съждения
са (прости) субектно-предикатни съждения, т.е. че те имат субектно-предикатна форма не само от граматико-синтактическа, но и логико-семантична гледна точка. Ключова роля при решаването на тези задачи се пада
на схващането на Фреге за понятието като за функция, чиито стойности
са стойности по истинност.
Фреге предлага две систематични изложения на понятописа (първото – в книгата Понятопис, а второто – в първия том на Grundgesetze).
Въпреки че те не показват съществени разлики във формализма на понятописната системата (в нейния ‘алгоритъм’), все пак са налице някои
разлики в интерпретацията на формулите. В Понятопис Фреге още не
е направил семантичното разграничение между смисъл и значение. То
е следствие от едно състояло се междувременно – както той се изразява – „дълбоко развитие на [неговите] логически възгледи“ (1893: Х).
Така в Grundgesetze дистинкцията между един ‘знак’ като синтактическа
единица, от една страна, и свързаните с него два семантични елемента:
‘смисъл’ и ‘значение’, от друга страна, лежи в основата на далеч по-прецизното – в сравнение с Понятопис – обяснение на основополагащите
логически категории като понятие (функция, чиито стойности са стойности по истинност), логическа функция от първа степен (функция от
стойности по истинност), от втора степен (функция от понятия, т.е. от
функции, чиито стойности са стойности по истинност), стойност по
истинност, мисъл, съждение и т.н. Освен това, във второто изложение
на понятописа се появяват и няколко системни разлики. Такива са напр.
намаляването на аксиомите за сметка на добавянето на съответни правила за извод, компенсиращи по-малкото аксиоми – което, по същество,
има предимно техническо значение, – но също така и въвеждането на
една нова аксиома, която легитимира употребата на един нов вид оператор, а именно т.нар. абстрактор, който служи за образуване на имена за
множества от имена за понятия (функции). Това предизвиква известни-
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те проблеми, свързани с втората логическа система на Фреге, а именно
възможността за конструиране на противоречие (антиномията на Ръсел)
чрез нейните изразни средства. Тъй като тези теми обаче не са важни в
случая, сега ще ги оставим настрана и ще разгледаме самата архитектоника на понятописа, като започнем първо от неговата реализация през
1879 и преминем после към някои особености на системата от 1893, засягащи непосредствено въпроса за транскрибируемостта на понятописните символи в съвременна нотация.
2. Понятописът от 1879 г.
Фреге, както изглежда, е забелязал, че нито едно елементарно изречение
не може да следва логически от което и да е друго елементарно изречение,
взето самò по себе си, т.е. да следва логически непосредствено от изречение, което не е съставено чрез логически думи като „ако“, „и“, „не“, „или“,
„има“, „някои“, „всички“. Ако това е така, то всички логически импликации се основават именно на логическото съставяне на сложните изречения. Парадигмалният пример тук са, разбира се, комплексните изречения.
Те включват в състава си свързани чрез логически съюзи като „и“, „или“
и т.н. елементарни изречения. Но към логически сложните изречения
следва да се причислят – според Фреге – и генерализациите като „всички ...
са ...“, „някои ... са ...“ и др. В тях чрез логическите частици „всички“,
„някои“ (но също и: „нито един“, „само един“, „най-много един“, „наймалко един“, „само два“, „най-много два“, „най-малко два“, „три“, „четири“ и т.н.) се образуват логически съставени изречения дотолкова,
доколкото в тях се изказва нещо за едно или повече понятия, които, на
свой ред, препращат към отношението на попадане на предмети под тях
и съответно към съдържания, които получават израз в елементарни изречения. Ето защо, като казваме, че понятописът следва да даде израз на
формалните инференциални релации между пропозиционални съдържания, това означава сега по-конкретно, че той трябва, първо, да открои
вида на логическото съставяне и, второ, да го направи прозрачен по отношение на свързването му с атомарни пропозиционални съдържания, в
които за един (или повече) предмет(и) се предицира едно ‘нелогическо’
понятие (или отношение).
Следните два примера могат да онагледят това. Нека най-напред вземем изречението: „Ако едно число е корен квадратен от 1, то то е или +1,
или –1“. В понятописния превод това твърдение изглежда така:
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 a = 1
 a = –1
 a2 = 1
Преди да обясним диаграмните връзки в тази формула, нека обърнем
внимание на нейния типологичен строеж. От дясната страна едно под
друго са изразени трите (‘нелогически’) понятия ξ е идентично с едно,
ξ е идентично с минус едно и ξ е корен квадратен от едно (тук буквата
„ξ“ маркира просто празни места, така че, когато тези места бъдат допълвани с имена за единични предмети, напр. за определени числа, ще се
получават изрази за атомарни пропозиционални съдържания), докато от
лявата страна са изобразени логическите отношения, в които въпросните понятия се намират. Буквата „a“ указва само неопределено едно число
(по подобие на употребата на букви в аритметиката) и служи с това за
израз на всеобщността на съдържанието: с която и цифра да заместим
„a“, ще получим истинно изречение6. Логическите отношения, които са
отделени в лявата страна на понятописното изречение, получават израз
в горната естествено-езикова формулировка чрез думите „ако – то“ и
„или“, а всеобщността чрез думите „едно (число) – то“.
Нека разгледаме и следното комплексно изречение: „Нито 12 = 21,
нито 32 = 23, но 42 = 24“:
 42 = 24
 32 = 23
 12 = 21
Тук логическата структура, предадена в естествено-езиковата формулировката чрез съюзите „нито – нито“ и „но“, е изведена отново от лявата
страна на формулата, докато от нейната дясна страна са подредени едно
под друго трите атомарни пропозиционални съдържания 12 = 21, 32 = 23
и 42 = 24.
Фреге различава една формална и една съдържателна част в езика. В
ръкописа „Булевото логическо изчисление и понятописът“ той разглежда ролята на изкуствените писмени символи за числа, които са обичайни
от столетия в аритметиката (и от хилядолетия в търговската и счетоводната практика), и говори за:
6 С други думи (с които не се взема отношение към езиковия израз): което и число да
вземем, ако то е корен квадратен от едно, то ще бъде идентично с едно или с минус едно;
или: за всяко число важи, че ако то е корен квадратен от едно, то ще бъде идентично с едно
или с минус едно.
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две части, от които трябва да се състои всеки по-развит език (jede
ausgebildetere Sprache). Ние можем да различим формалната част, която в
словесните езици (Wortsprachen) се състои от окончания, префикси и суфикси и формообразуващи думи (Formwörtern), от същински съдържателната част. Знаците на аритметиката съответстват на последната. Онова, което
липсва [в символиката на аритметиката, за да бъде превърната тя в един истински символен език (= понятопис) за областта на числата], е логическият
хоросан (der logische Mörtel) чрез който тези елементи (Bausteine) [аритметичните обекти, понятия и твърдения] могат да бъдат свързани здраво помежду си. Досега той беше представян от словесния език... (Frege: 1983: 14)

Първоначалната задача на Фреге е била следователно „да допълни формулите на математическия език със знаци за логически релации“, както
той казва в статията „За научното оправдание на един понятопис“ (1882:
55). Понятописните знаци – като ‘чертите’ от горните формули – съответстват в този смисъл на формалната страна на езика. При това Фреге
взема типологическото решение – като показват нашите два примера –
да изнесе знаците за логическо съставяне от лявата страна на понятописните изречения и да подреди от дясната им страна изразите за собствено
съдържателните елементи, а именно тези елементи, които се състоят изключително от ‘нелогически’ съдържания и които имат съотв. – от логическа гледна точка – атомарен характер7.
Нека видим сега най-общо какви са самите понятописни знаци и съотв. въпросните ‘черти’. Фреге е разполагал с различни възможности да
изгради логическата си система. В късните Логически изследвания (срв.
Frege 1924) той показва неформално как това е възможно с помощта на
думите „не“ и „и“ (що се отнася до пропозиционалната логика; предикатната логика там остава недовършена). В двете систематични изложения на понятописа той избира обаче да възприеме като първични понятията за условност (Bedingtheit)8, отрицание, равенство и всеобщност9.
7

Това не означава, че те не могат да бъдат дефинирани (или че вече не са били
дефинирани). Разбира се, че в общия случай могат, но това става тъкмо чрез други изречения.
В тези понятописни изречения тяхната поява е атомарна.
8 В термините на Ръсел: ‘импликация’. Тъй като понятието за импликация подвежда към
представата, че тук става въпрос за логическа импликация, т.е. за следване, Куайн употребява
термина „кондиционал“ отново в смисъла на Фреге като оператор за образуване на сложно
условно твърдение.
9 Това е последователността на въвеждането им в понятописа от 1879. В някои статии
те (без равенството) се появяват в последователността: отрицание, условност, всеобщност;
а в книжката Функция и понятие и в Grundgesetze те биват въведени по реда: отрицание,
всеобщност (като функции от един аргумент) и условност (като функция от два аргумента),
като в понятописа от 1893 (= Grundgesetze) след отрицанието се появява и равенството (чието
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Що се отнася до логическото съставяне на комплексни пропозиционални съдържания, основна роля се пада, разбира се, на отрицанието и условността и съотв. на техните знаци: чертите за отрицание и условие.
Изборът на ‘кондиционала’ редом с отрицанието е мотивиран от неговата фундаментална роля за предаването на логическите импликации и
съотв. на логическите дедукции.
Фреге дефинира своята черта за условие (Bedingungsstrich) в същия
смисъл, в който още Филон от Мегара обяснява условията за истинност
на изреченията с форма „ако – то“10. Фреге онагледява своята дефиниция с таблица по истинност и схваща т.нар. условност (кондиционала)
като функция от стойности по истинност. В този смисъл при него
„p → q“ има вида:
 q
p
С това изречение се твърди „q“ при условие, че „p“ (т.е. отрича се случая
на „не-q и p“). Но каква е мотивацията на Фреге да избере този двудименсионален запис. Тя става по-очевидна при по-комплицирани изречения. Много твърдения, особено в математиката, имат формата: „ако
както p1, така и p2, също и p3, и p4, и p5, то q“, т.е.:
(p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5) → q.
Това е случаят, в който много предпоставки са условия, за да се направи
определено твърдение, като при това редът на тези условия е без значение. При доказване на една от предпоставките може да се заключи за
място в списъка с логическите функции е по-особено), а след всеобщността – абстракцията
на множества (за която вече стана дума), както и дефинираната с нейна помощ функция за
определителни описания (която съответства приблизително на употребата на определителния член в единствено число в естествените езици). След откриването на антиномията на
Ръсел и изоставянето на оператора за абстракция, в лекциите на Фреге върху понятописа
логическите операции биват въведени в последователността: отрицание, условност (като
функции от първа степен) и всеобщност (като функция от втора степен).
10 Филон изхожда от четирите възможни случая на комбинации на истината и неистината
на двете подизречения „p“ и „q“ в комплексно изречение „ако p, то q“: (1) „p“ е истинно и
„q“ е истинно; (2) „p“ е истинно, „q“ е неистинно; (3) „p“ е неистинно, „q“ е истинно; (4) „p“
е неистинно и „q“ е неистинно; и дефинира, че който твърди „ако p, то q“, изключва втория
случай, т.е. че това комплексно изречение е истинно при (1), (3) и (4) и неистинно само в
случая на (2) (срв. Bocheński 1965: 134 сл.). Като пропозиционални променливи „p“ и „q“
стоиците използват числителните „първото“ („τὸ πρῶτον“) и „второто“ („τὸ δεύτερον“). От
дефиницията на Филон се вижда, че „ако p, то q“ е еквивалентно с „не (p и не q)“ и съотв. с
„p не без q“, „q в случай, че p“ и др., които имат същите условия за истинност.
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кондиционално твърдение, което се различава от изходното по липсата
на доказаната предпоставка, напр.
 (p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5) → q
 p1
⇒  (p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5) → q

Подобни разсъждения са довели Фреге до обмисляне на варианти за
онагледяване на тези логически зависимости. Един вариант би бил напр.:

(срв. Thiel 23). Фреге избира следния вариант:
 q
 p5
 p4
 p3
 p2
 p1
Буквално това изречение трябва да се „транкрибира“ в модерната нотация по следния начин:
p1 → (p2 → (p3 → (p4 → (p5 → q)))),
но то всъщност е еквивалентно с изречението:
(p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4 ∧ p5) → q.
При своя избор Фреге се е ориентирал, както изглежда, спрямо традиционната представа за отношението между основание и следствие. В
този смисъл в
 q
p
„p“ e основание, за да се направи твърдението „q“, а в
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 q
 p2
 p1
негови основания са „p1“ и „p2“. Фрегевата символизация, която си служи само с един-единствен двуместен оператор, а именно с ‘двудименсиналния кондиционал’, е удобна, защото представя съвсем нагледно две
неща: импликативното отношение между основанията и следствието и,
същевременно, конюнктивното отношение, в което се намират основанията помежду си. Поради това ‘конюнктивно’ отношение на основанията напр. следните две формули са еквивалентни:
 q
 p2
 p1

 q
=  p
1
 p2

Фреге се възползва от възможността за размяна на „p1“ и „p1“, когато те
са ‘основания’ в едно и също условно твърдене, и я въвежда в понятописа експлицитно като правило за трансформация – т.нар. ‘заменимост на
поделементите’ (Vertauschbarkeit der Unterglieder).
Не по-малко важно е, че двудименсионалното символизиране на
кондиционала позволява прегледно изобразяване на споменатото по-горе отделяне на самото логическо съставяне (изразено от лявата страна)
от логически съотнесените съдържания (изразени от дясната страна),
като същевременно прави обозримо тяхното свързване.
С помощта на чертата за отрицание „ ξ“ (малката вертикална чертапод хоризонталната черта) и чертата за условие „
(вертикалната черта, свързваща двете хоризонтални черти) Фреге е в състояние да представи
съвсем просто произволни пропозиционално-логически връзки (дизюнктивни, конюнктивни и т.н.). Ето как изглежда понятописното „или“:
 p2
 p1

 p3
 p2
 p1

p1 ∨ p2
(¬p1 → p2)

p1 ∨ p2 ∨ p3

 p4
 p3
 p2
 p1

p1 ∨ p2 ∨ p3 ∨ p4

Отрицанието на „или“ ни дава понятописното „нито – нито“:
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 p2
 p1

 p3
 p2
 p1

 p4
 p3
 p2
 p1

p1 | p2
(¬p1 ∧ ¬p2)

¬p1 ∧ ¬p2 ∧ ¬p3

¬p1 ∧ ¬p2 ∧ ¬p3 ∧ ¬p4

Ако отречем в „нито–нито“-изречението всеки от неговите членове p1,
p2, p3, …, pn (и отстраним двойните отрицания), ще получим и понятописното изражение на „и“:
 p2
 p1

 p3
 p2
 p1

 p4
 p3
 p2
 p1

p1 ∧ p2

p1 ∧ p2 ∧ p3

p1 ∧ p2 ∧ p3 ∧ p4

При тези записи не е нужно да ‘четем’ и съотв. да си ‘превеждаме’ понятописните символи, като използваме тъкмо естествено-езиковите „ако
– то“, „нито – нито“, „или“, „и“ и т.н. Много често, когато въвежда понятописен символ за съответната пропозиционално-логическа функция,
да кажем, кондиционала, Фреге не използва думите „ако p то q“, за да
обясни специфичното отношение между стойностите по истинност на
„p“ и „q“, което има предвид с него, а напр. описанието „случаят ‘не q и
p’ се отрича“ (срв. Frege 1883: 6; 1983: 12, 57). Понятописните символи
не са преводи или съответствия на точно определени естествено-езикови
съюзи като „и“, „или“, „ако – то“ и т.н. Те просто дават израз на специфични релации между стойности по истинност, които могат да бъдат
изразявани с различни думи в различните езици, макар че обикновено
употребите на тези думи не се припокриват напълно с тези на строго дефинираните знаци на понятописа. В този смисъл естествено-езиковите
думите са ни нужни предимно, за да разберем най-напред какво се ‘крие’
зад формулите на понятописа, и след като веднъж овладеем начина на
употреба на понятописните символи, тези думи – поне такъв е идеалът
на Фреге – би трябвало да станат излишни. Разбира се, ние нямаме достъп до въпросните логически релации по друг начин освен чрез някакъв
език. Но според Фреге ние можем да мислим не само с думи, но и с ма-
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тематически или други знаци (Frege 1882: 49). Затова е напълно оправдано, ако кажем за понятописния кондиционал, както вече го направихме,
че той предава – чрез своята архитектоника – както импликативното отношение между основанията и следствието в едно условно изречение с
повече условия, така и конюнктивното отношение между подизреченията, които изразяват отделните основания. По същия начин – ако така
ни е по-удобно – ние бихме могли да ‘четем’ понятописните символи
просто като „ξ или ζ“ и „ξ и ζ“, без да е нужно въвеждане на специални несъставени знаци за дизюнкцията и конюнкцията, а не като „ако не ζ, то ξ“ и „не ако ζ, то не ξ“ (което, определено, не
е разбираемо без особени усилия). С помощта на двудименсионалния
понятописен кондиционал като единствен двуместен пропозиционално-логически оператор (заедно със знака за отрицание) символиката
на Фреге изглежда по-прегледна и обозрима в сравнение с вариант
на модерната логическа нотация, в който се използва един-единствен
двуместен юнктор, напр. „→“, (заедно със знак за отрицание), както
ще видим по-надолу по примера на транскрипцията на понятописа
от 1893.
Друго предимство на понятописа е, че в него не са нужни скоби:
 p3
 p2
 p1

 p3
 p2
 p1

p1 → (p2 → p3)

(p1 → p2) → p3

По това той се различава от Пеано-Ръселовата символика. В нея логическите отношения са неизразими без употребата на пунктуация
(като скоби, специални точки, или други пунктуационни знаци). Ето
защо, за да се върне към първоначалните идеи на Фреге, Ян Лукашевич – както сам признава (Łukasiewicz 1935: 125) – създава отново безскобна нотация (т.нар. ‘полска нотация’). В нея той предава шестте аксиоми на (пропозициолнално-логическата част на) понятописа от 1879 по
следния начин (пак там, 126):
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Лукашевич

Фреге

модерна нотация

I

CpCqp

 p
 q
 p

(p ∧ q) → p

II

CCpCqrCCpqCpr

 r
 p
 q
 p
 r
 q
 p

(((p ∧ q) → r) ∧ (p → q)) → (p → r)

III

CCpCqrCqCpr

 r
 p
 q
 r
 q
 p

((p ∧ q) → r) ∧ p ∧ q) → r

IV

CCpqCNqNp

 p
 q
 q
 p

((p → q) ∧ ¬q) → ¬p
или
(p → q) → (¬q → ¬p)

V

CNNpp

 p
 p

¬¬p → p

VI

CpNNp

 p
 p

p → ¬¬p

Тук „не p“ се предава символно чрез „Np“, а „ако p, то q“ чрез „Cpq“.
Както се вижда, тази символиката заема редове в писмената повърхност
и си служи с функционален запис на отрицанието и условността, като
следва единния принцип за записване на всички аргументи след знаците за съответните функции в смисъла на „ϕ(ξ)“, „ϕ(ξ,ζ)“. Лукашевич изтъква, че неговата символика е по-проста от Фрегевата и че е по-кратка
(т.е. изразходва по-малко писмено пространство). Последното наистина
е вярно, но с него не се отчита, че символиката на Лукашевич изобщо не
е приспособена да се свързва по прегледен начин със знаци за извънлогически съдържания – това, което е било всъщност водещата цел на Фреге. Извънлогическите съдържания са указани в нея просто неопределено
чрез променливи, докато за понятописа е съществено, че на мястото на
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тези променливи могат да застават – и то по еднозначен и обозрим начин
– знаци за определени математически, химически или други съдържания. Само така от логическите формули и съдържателните знаци може
да се получи символен език за определена предметна област.
Нека още веднъж подчертаем този последен пункт. Фреге нееднократно обръща внимание в своята дискусията с ‘Булеанците’, че едно от
съществените предимства на понятописа пред символиката на булевата
алгебра на логиката е именно неговата възможност да се свързва съвсем
естествено със знаци за конкретни пропозиционални съдържания. Тази
тема е засегната експлицитно в „За целта на понятописа“:
Аз не желаех да представя във формули някаква абстрактна логика, а да
изразя чрез писмени знаци едно съдържание по по-точен и обозрим начин,
отколкото това е възможно чрез думи. (1883: 1)

а в ръкописа „Логическото изчисление на Бул и понятописът“ (Frege
1983) четем:
Моят понятопис има по-обхватна цел от Булевата логика, като във връзка
с аритметически и геометрически знаци се стреми да направи възможно
изобразяването на едно съдържание. (51)
[Ц]елта на моя понятопис се различава от тази на Булевата логика. Аз желаех да допълня формулите на математическия език със знаци за логически отношения по такъв начин, че от това да възникне един понятопис,
който да направи ненужно намесването на думи в хода на доказателството
и с това да обедини гаранцията за възможно най-голяма обоснованост на
следването с възможно най-голямата краткост. За тази цел въведените от
мен знаци трябваше да позволяват най-вътрешно сливане с обичайните в
математиката знаци. (53)

Темата е засегната отново и в „За научното оправдание на един понятопис“ (Frege 1882: 56).
Ако вземем нещо съвсем просто като първия понятописен пример:
 a = 1
 a = –1
 a2 = 1
и го предадем в символиката на Лукашевич, ще получим:
Ca2 = 1CNa = –1a = 1.
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Очевидно е, че тази формула е неразбираема, ако не се добави допълнителна пунктуация (напр. запетайки или скоби), която обособява изразите
на конкретните пропозиционални съдържания (понятия): „Ca2 = 1,CNa =
–1,a = 1“ или „C(a2 = 1)CN(a = –1)(a = 1)“. Но дори и така, нотацията на
Лукашевич отстъпва пред тази на Фреге, която не само предава логическото съставяне обособено и прегледно, но и прави това чрез различен тип
знаци, а именно чрез изнесени отстрани черти (а не чрез букви в самите
сложни изречения). Този пункт засяга и символиката на Пеано и Ръсел.
3. Понятописът от 1893 г.
Приближавайки се към темата за адекватността на транскрипцията на понятописа от 1893 в съвременна логическа нотация, можем вече да зададем
и въпроса: след като модерната символна логика се ражда във Фрегевата
логическа теория, чийто системен израз е понятописът, макар че самият
той, както казахме, не е възприет от следващите поколения логици, дали
все пак всичко ‘логическо’, което Фреге желае да изрази с него, е изразимо непосредствено и чрез нотацията на съвременната логика? Една нотация е, разбира се, въпрос на конвенция. Нищо не пречи, както изглежда,
да нормираме езика на съвременната логика така, че той да изразява понятописните дистинкции. Вече видяхме обаче, че има поне три нотационни предимства на понятописа, по които той се различава от съвременната
символика, възпроизвеждаща по духа си типа на Пеано-Ръселовия логически запис11. Първото се състои в техническата особеност, че понятописът е безскобна нотация. Второто е неговият изобразителен потенциал да
предава нагледно чрез един-единствен двуместен пропозиционално-логически оператор конюнктивната връзка между антецедентите и тяхната
импликативна връзка с консеквента на кондиционала. И третото, което е
най-съществено, е графичната лекота, с която понятописните символи се
свързват с извънлогически знаци, без това да прави непрегледно предаването на логическия строеж на изреченията. Тези три особености, макар
че биха обусловили известна необозримост при транскрипцията на понятописа в логическа нотация, която си служи с модерния кондиционал
„→“ като единствен двуместен пропозиционално-логически оператор,
сакаш не поставят под въпрос принципната транскрибируемост на поня11

Модификациите са несъществени: използването на скоби вместо точки като
пунктуационни знаци и използването на символите „¬“, „∧“, „→“, „↔“ и „∀x“ вместо „~“,
„.“, „⊃“, „≡“ и „(x)“ като изрази за съответните логически операции.
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тописната система от знаци. Има ли други специфики, които биха били
пречка за директна транскрипция на понятописа? Директна – в смисъла,
че тя се извършва в самия текст на Grundgesetze, а не става дума просто
за ‘превод’ напр. като част от някой съвременен коментар.
Между интерпретациите на формализма на понятописните от 1879 и
1893 има известни семантични различия. Промяната, както беше споменато, е следствие от същественото (tiefgreifende) развитие на логически
възгледи на Фреге, което се състои в различаването на два компонента в
съдържанието на един знак. Това са смисълът на знака и значението на
знака. В специалния случай на изреченията Фреге започва да различава
в онова, което е наричал преди ‘отсъдимо съдържание’, мисълта, която
едно изречение изразява, като смисъл на това изречение от стойността
по истинност, която то има, като негово значение. Така той въвежда в
логиката стойностите по истинност като ‘логически предмети’, а именно
като аргументи и стойности на функции.
Новите схващания се отразяват най-непосредствено върху един понятописен знак, който беше оставен досега неспоменат. Това е чертата
за съдържание (Inhaltsstrich) от понятописа от 1879:
ξ
Според обяснението, която тя получава 1879, тази черта сигнализира, че
знаците, които заемат мястото на „ξ“, имат отсъдимо съдържание, т.е. с
нея е свързано рестриктивното синтактическо изискване „ξ“ в „ ξ“ да
бъде замествано само с изречения (но не и със субсентенциални изрази).
Напр. в
2+3=5
ако това е правилно построен понятописен израз, ние виждаме по самия
знак „ 2 + 3 = 5“, че „2 + 3 = 5“ е изречение, т.е. израз, чието съдържание може да бъде утвърдено като истинно или отречено като неистинно. В противен случай „ 2 + 3 = 5“ няма да бъде правилно построена
формула – изречение – на понятописа. Напротив, изрази като „ 2“ или
„ 2 + 3“ нарушават понятописния синтаксис. Всички хоризонтални
черти в понятописните примери, които дадохме дотук, изпълняват тази
синтактична роля. Доколкото обаче се ограничават само до нея, те не
могат да бъдат ‘прочетени’ в обектния език на понятописа. С думите на
Витгенщайн: те „показват“ нещо, но не „казват“ нищо.
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След въвеждането на терминологията за миусли и стойности по истинност (засвидетелствана за пръв път през 1891 г. в доклада „Функция
и понятие“), която следва да прецизира функционалното схващане на
понятописните символи, интерпретацията на хоризонталната черта се
променя. Тя става част от обектния език на понятописа. Тази промяна
е резултат от изискването всички семантично релевантни понятописни
знаци да обозначават функции и съотв. да служат, в комбинация с други
знаци, за обозначаване на предмети, а, когато тези предмети са стойности по истинност, – за изразяване на мисли. Тъй като името „черта за
съдържание“ повече не изглежда подходящо, Фреге започва да говори за
хоризонталната черта просто като за „хоризонталата“. Той схваща знака
„ ξ“
като име на функция със следното обяснение: ако аргументът на функцията е истинното, то стойността на функцията за този аргумент е отново
истинното, във всички останали случаи (за всички останали аргументи)
стойността е неистинното12. Ние можем да предадем това чрез следната
квази-таблица за истинност на хоризонталата:
Δ
И
Н
О

Δ
И
Н
Н

Ако Δ е истинното (И), то и хоризонталата от Δ е истинното, ако Δ е неистинното (Н) или произволен друг обект (О), то и хоризонталата от Δ е
неистинното. Тъй като хоризонталата обозначава функция, чиито стойности са винаги стойности по истинност, както се вижда в дясната колонка, то тази функция е ‘понятие’ в терминологията на Фреге. В § 10 на
Grundgesetze тя е наречена „понятие, под което попада само истинното“,
12 Истинното и неистинното са двете стойности по истинност. Те – според теорията на
Фреге – са логически предмети. В случая на атомарните пропозиционални съдържания те се
получават като стойности на интерпретирани като функции понятия за определени предмети
като аргументи, а в случая на комплексните пропозиционални съдържания – като стойности
на функции от стойности по истинност или от понятия. Истинното е онова, към което се
‘отнасят’ истинните изречения посредством изразените от тях мисли (това ‘отнасят’ трябва
да се разбира в смисъла, че то е функция – че то се намира във функционална зависимост – от
референциите на частите на изречението). Затова всички истинни изречения имат – според
тази терминология – една и съща ‘референция’, а именно истинното. Същото се отнася и до
всички неистинни изречения: тяхната ‘референция’ е неистинното.
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а в § 5 четем: „Под това понятие попада истинното и само истинното“.
Ако вярваме на записките на Карнап, които той – като студент в университета в Йена – прави на Фрегевите лекции върху понятописа през 1913
г., то Фреге е наричал хоризонталната функция направо и ‘понятие за
истинното’ (Frege 1910-13: 20). Ние можем да дефинираме това понятие
и по-просто със следната схема, където „П“ стои за произволен предмет,
различен от истинното:
Δ

Δ

И
П

И
Н

Разбира се, тук възниква въпросът как може да се прочете знакът „ ξ“?
Какъв е неговият смисъл? Начинът, по който Фреге го чете, е: „ξ е истинното“. Това следва да се разбира в смисъла на „ξ е идентично с истинното“, т.е. „ξ = истинното“ (а не в смисъла на приписване на свойството
истинност, както това става в естествения език чрез предиката „… е
истинно“, който сякаш изразява свойството на нещо да бъде истинно13).
Между истинностните функции на съвременната логика няма подобна операция, чиито бази могат да бъдат както стойности по истинност,
така и произволни други предмети. Само своеобразие на понятописната
символика ли е хоризонталата? Или зад нейното въвеждане се крие философска мотивация? Каква е нейната роля в понятописа от 1893?
Службата, която изпълнява хоризонталата, е следната: тя превръща
обозначенията за произволни предмети в обозначения за стойности по
истинност и обозначенията за произволни функции в обозначения за понятия или отношения. С думите на Фреге:
[Ф]унцията  Φ(ξ) е понятие, а функцията  Ψ(ξ,ζ) е отношение, независимо дали Φ(ξ) е понятие или Ψ(ξ,ζ) отношение14. (Frege 1893: 10)

Ние можем да допълним:  Δ е винаги стойност по истинност, независимо дали Δ е стойност по истинност, или някакъв друг предмет. Това
превръщане на имената на произволни предмети в имена на стойности
13 „ ξ“ не е понятописното съответствие на предиката „ξ е истинно“, а квази истинностно-функционален оператор, който може да се дефинира чрез идентичността, доколкото
за всички аргументи функцията  ξ получава същите стойности като функцията ξ = (ξ = ξ).
14 Фреге нарича отношения многоместните функции, чиито стойности са винаги
стойности по истинност, напр. ξ4 = ζ или ξ е столицата на ζ.
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по истинност и на имената на произволни функции в имена на понятия
и отношения e важно за Фреге, защото той не различава синтактически
изреченията от сингуларните термини (знаците за предмети, които не са
стойности по истинност), нито предикатите от функторите (знаците за
функции, които не са понятия или отношения).
В своя логически анализ Фреге изхожда от изрази, които са пълни в
смисъла, че се отнасят към нещо. Той ги разлага на части и класифицира
тези части с оглед на въпроса дали те, на свой ред, са също пълни, или са
изрази, които могат да се отнесат към нещо само ако бъдат допълнени с
друг(и) израз(и). Частите от втория вид могат да бъдат наречени непълни (или ‘ненаситени’). Те – за разлика от първия вид части, при които
нямаме подвидове, доколкото изобщо нямаме допълване, – допускат понататъшно типологизиране съобразно вида на допълването, от което се
нуждаят, за да бъдат превърнати (отново) в пълни изрази.
Фреге съотнася със синтактическите категории ‘пълен израз’ и ‘непълен израз’ онтологическите категории ‘предмет’ (= референцията на
пълен израз) и ‘функция’ (= референцията на непълен израз) и подразделя по-нататък функциите според вида на тяхното допълване (на тяхната ‘ненаситеност’), а именно на функции с един, два, три или повече
аргументи, функции от първа и втора степен, разностепенни функции
и др. Тъй като съгласно тази онтологическа класификация (която е мотивирана по същество синтактически) стойностите по истинност са
предмети (понеже са референции на изречения, т.е. на изрази, които не
се нуждаят от допълване), Фреге приема, че в системата на понятописа
трябва да са допустими замествания на сингуларни термини с изречения
и обратното, доколкото както сингуларните термини, така и изреченията
са означения за предмети. С други думи: погледнато от най-обща, т.е.
логическа перспектива, при предметите няма типови различия; затова и
при понятописните знаци за тях няма логическо основание да се правят
синтактически разграничения – ако понятописът следва да предава наистина само най-общата, формалната част на езика, а именно онази част,
която е издигната над всички частни, съдържателни разлики. Напр. разграничението между конкретни и абстрактни предмети – и съотв. между
предмети, които могат да бъдат локализирани в пространството и датирани във времето, от една страна, и предмети като числата, множествата
и стойностите по истинност, които не допускат пространствено-времева
идентификация, от друга, – е в очите на Фреге съдържателно, а не формално, защото се прави не с оглед на начина на функциониране на техните означения, а с оглед на съдържанието тези означения, подобно, да
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кажем, на разграничението между неодушевени и одушевени предмети,
което се прави въз основа на съдържателни критерии. Фундаменталната
логическа дистинкция е тази между предмет и функция. По-нататъшни
логически дистинкции са онези, които засягат формалните различия на
функциите. Това са най-общо нещата – това са логическите категории, –
за които понятописът трябва да държи сметка.
Този подход довежда до проблеми. Нека вземем една функция от
първа степен f(ξ), напр. отрицанието, и една функция от втора степен
Mβ(φ(β)), напр. генерализацията (като тук буквата „φ“ маркира празно
място за функция, така както „ξ“ маркира мястото за предмет). Тогава
мястото на ξ би трябвало да може да се заема не само от стойности по
истинност, но и от произволни предмети, а мястото на φ – не само от
понятия от първа степен, но и от произволни функции от първа степен.
В този случай обаче биха били възможни изразите:
(i) „f(2)“		

„не е факт, че (2)“

където отрицанието е приложено върху числото 2; и
(ii) „Mβ(β2)“

„за което и да е a е валидно, че {квадратът на} a“

където генерализацията е приложена върху повдигането на втора степен ξ2. За да избегне подобни изрази, Фреге въвежда знаците на отрицанието, условността и всеобщността въз основа на хоризонталата, а именно като допуска като възможни аргументи на отрицанието и условността
единствено стойностите на хоризонталната функция за произволни предмети, а като възможни аргументи на всеобщността – единствено хоризонталната функция като съставна функция, чиито междинни аргументи
се получават от произволни функции от първа степен. Това е оправдано,
разбира се, именно дотолкова, доколкото хоризонталата се схваща като
интегрална част от имената на отрицанието, условността и всеобщността. Нека видим напр. дефиницията на отрицанието:
Стойността на функцията
ξ
ще бъде неистинното за всеки аргумент, за който стойността на функцията
ξ
е истинното; и ще бъде истинното за всички други аргументи. (Frege 1893:
10)
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В този смисъл отрицанието на Δ:
Δ
е еквивалентно както на:
 (Δ),
така и на:
 (Δ)
и затова по-общо имаме:
Δ

=  ( (Δ)).

Фреге въвежда тази еквивалентност като правило за трансформиране под
името ‘сливане на хоризонталите’, като схваща двете хоризонтални черти
от двете страни на малката вертикална черта в знака за отрицание като
хоризонтали в нашия смисъл. Също е положението и с кондиционала:
Γ
Δ

=

 
 



( Γ)
(Δ)



Изразите за всеобщност се появяват по два начина в понятописа: под
формите:
„ φ(a)“ и

„ φ()“15.

Разликата между тези изрази е само, че вторият показва ‘обсега’ на всеобщността в изречението – в смисъла, че позволява напр. изразяването
на разликата между всеобщността на отрицанието:
„ φ()“

:

„за всяко не . . . “

и отрицанието на всеобщността:
„ φ()“
15

:

„не за всяко . . . “.

По-подробно за употребата на неопределено указващи букви като „a“ за израз на всеобщност и ролята на кванторите „“, „
 “ при Фреге срв. моята статия Polimenov 2005.
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Тук хоризонталните черти са отново хоризонтали в нашия смисъл и ние
имаме:
 Φ() =  ( (  Φ())
Най-накрая и индикаторът за признаването на истината на една мисъл – т.нар. ‘черта за съждение’ – винаги се появява слят с хоризонталата
(той е малката вертикална черта на левия край на хоризонталата):
 Δ.
Той не е семантична величина. Той „не обозначава нищо, а твърди нещо“
(Frege 1891: 22), а именно че съответното понятописното съчетание от
знаци е истинно изречение.
След като отрицанието, условността и всеобщността (квантификацията) са въведени въз онова на хоризонталната функция, сега можем да
видим какво става с нашите примери (i) и (ii) от преди малко. Нека прочетем хоризонталата, която – както вече казахме – изразява понятието за
истинното или, с други думи, релационното свойство:
да бъде идентично с истинното
като следното отворено изречение:
„( ) – това е истинното“.
Тогава (i) ще получи формата на следното истинно изречение:
(i*)

„ 2“.

С думи: „не е факт, че 2 – това е истинното“ или просто „2 не е истинното“. (ii) ще получи формата на следното неистинно изречение:
(ii*)

„ 2“.

С думи: „за което и да е  е валидно, че квадратът на  – това е истинното“. За да получим истинно изречение, ние трябва да отречем стойността
по истинност на това, че
 ξ2
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и тогава можем да генерализираме:
 2.
С думи: „за което и да е  е валидно, че квадратът на  не е идентичен с
истинното“.
Така се вижда, че хоризонталата е (основополагаща) част от обектния език на понятописа от 1893. Докато преди тя показваше само, че
напр. „2 + 3 = 5“ в комплексния израз „ 2 + 3 = 5“ е изречение, то сега
този комплексен понятописен израз трябва да се прочете като: „2 + 3 =
5 – това е истинното“.
Тук изглежда резонен въпросът: дори и да има основополагаща роля
в символиката на понятописа, дали все пак хоризонталата не е просто
негова нотационна специфика, произтичаща от нежеланието на Фреге
да различи синтактически изреченията от сингуларните термини и предикатите от функторите? Както ми се струва, отговорът e: по-скоро не.
Положението е сякаш по-сложно. До края на настоящия параграф ще се
опитам да дам аргументи в полза на предположението, че с хоризонталата Фреге държи сметка, както изглежда, за един основополагащ феномен
в нашите езици, който бива артикулиран чрез предикацията.
В статията „Мисълта“ Фреге констатира:
[Н]ие не можем да познаем в нито едно нещо някакво свойство, без с това същевременно да намерим за истинна мисълта, че това нещо има това
свойство. (Frege 1918: 62)

Това означава: с всяка единица познание е свързана единица истинност.
Познанието на нещо в нещо (на едно свойство в един предмет или, обратно, на един предмет като такъв и такъв) е винаги признаване на истината на мисълта, че нещо е такова и такова. Този въпрос е засегнат поексплицитно в ръкописите на Фреге. Нещо повече, в тях не става дума
просто за ‘познание’. При познанието нещата са ясни: то се състои в
признаването на една мисъл за истинна (Frege 1983: 286). Напротив, тук
Фреге тематизира нещо по-основополагащо: самото схващане на една
мисъл – актът на разбиране, който предхожда познавателния акт (на установяване на истинността на вече схванатата мисъл). На три места в
ръкописа „Логика“ от 1897 той обръща внимание на своеобразието на
предиката „истинно“. То се състои в това, че за разлика от всички оста-
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нали предикати този предикат

винаги бива съизказан (wird immer mit ausgesagt), когато се изказва каквото
и да е (wenn irgend etwas ausgesagt wird) (Frege 1983: 140; срв. също 137,
138).

Под ‘съизказване’ Фреге няма предвид тук просто еквивалентността
между асерторичната употреба на изречението „p“ (неговото изричане с
утвърдителна сила) и асерторичната употреба на изречението „истинно
е, че p“, за която говори на други места (Frege 1882: 34; 1918: 62 сл.), а
тезата, че за всички изречения „p“ важи:
„p“ има същия смисъл като „истинно е, че p“.
(срв. Frege 1983: 271). „p“ и „истинно е, че p“ са следователно интензионално еквивалентни. С други думи, Фреге не само застъпва тезата, че
асерторичната употреба (прагматиката) на „p“ и „истинно е, че p“ може
да бъде еднаква, а че, по-принципно, в случая се натъкваме на особения
феномен на равенство между мисълта, че p, и мисълта, че е истинно, че
p, т.е. на семантичния феномен, че изразените от изреченията „p“ и „истинно е, че p“ мисли са еднакви. Това не означава, че думите „истинно е,
че …“ нямат смисъл, защото иначе и изразът „истинно е, че p“, в който
те се явяват като част, нямаше да има (срв. пак там). Нека видим по-внимателно какво се има предвид.
Когато изказваме някакъв предикат, напр. „Φ“, за даден предмет,
напр. Δ, чрез изречението „Δ е Φ“, ние съизказваме със самото това
– както казва Фреге – и предиката „истинно“ – в смисъла на „истинно е, че Δ е Φ“. Тук най-напред трябва да направим едно разграничение, което и иначе е изключително важно за Фреге (срв. Frege 1983:
201, 214), а именно разграничението между предикация (= семантичното образуване на едно пропозиционално съдържание) и утвърждаване
(= прагматическото полагане на едно пропозиционално съдържание
като истинно, т.е. неговото индикиране като доказано в определена аргументативна рамка). Основателността на това разграничение се вижда
от факта, че двете изречения „Δ е Φ“ и „истинно е, че Δ е Φ“ могат да се
заместват salva significatione в контексти, където те се явяват неутвърдени като, да кажем, когато те са подизречения на комплексни изречения
(кондиционали, дизюнкции и др.). Напр. изреченията:
„Ако слънцето е изгряло, то небето е заоблачено“,
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„Ако е истинно, че слънцето е изгряло, то небето е заоблачено“,
„Ако слънцето е изгряло, то е истинно, че небето е заоблачено“,
„Ако е истинно, че слънцето е изгряло, то е истинно, че небето е
заоблачено“,
„Истинно е, че ако слънцето е изгряло, то небето е заоблачено“,
и т.н.
изразяват една и съща мисъл, т.е. имат еднакъв смисъл. Ясно е, че изречения като „p“ и „истинно е, че p“, както и като „q“ и „истинно е, че q“ се
появяват без утвърдителна сила в „ако е истинно, че p, то q“ или в „ако p,
то е истинно, че q“. Подобна е и съответната интензионална еквивалентност на „p“ и „истинно е че p“ във въпросителни изречения от типа на
„дали p“ и „дали е истинно, че p“ (Frege: 1983: 139 сл.; 1918: 60)16.
Както изглежда, хоризонталата представлява понятописното съответствие на формата на предикацията, която служи в естествените езици
за образуване на изрази на пропозиционални съдържания (съдържания,
които са носители на стойности по истинност). Тя съпровожда израза на
всяко пропозиционално съдържание в понятописа по същия начин, по
който понятието за истина бива ‘съизказвано’ в естествения език с приписването на каквото и да е свойство на което и да е нещо.
Ако „p“ и „q“ са изречения, ние можем да разгледаме „p“ и „ p“,
както и „ако p, то q“ и „ако  p, то  q“ като еквивалентни – по същия
начин, по който са еквивалентни „p“ и „истинно е, че p“, както и „ако
p, то q“ и „ако е истинно, че p, то е истинно, че q“. Хоризонталата дава
израз на нещо, което лежи в сърцевината на предикацията (на образуването на пропозиционални съдържания), а именно на тяхната способност да носят стойности по истинност. Съвременната логическа нотация
предпоставя този основополагащ феномен, без да го експлицира чрез
своите символи. Тя просто предпоставя, че „p“, „q“, „r“, … са изречения,
а „F(…)“, „G(…)“, „H(…)“, … – предикати. Напротив, понятописът се
16 Може би тъкмо интензионалната еквивалентност между „p“ и „истинно е, че p“ (равенството между мисълта, че p, и мисълта, че е истинно, че p) е това, което подтиква Фреге
да характеризира мислите като „онова, при което изобщо може да става въпрос за истина“
(1918: 60; 1983: 273), както и да различи изречението „при Платея гърците победиха персите“ като израз на една мисъл от номиналната фраза „победата на гърците над персите при
Платея“ като означение, чийто смисъл не е мисъл и чието значение съотв. не е стойност по
истинност (Frege 1976: 232). Не смисълът, а значението – т.е. ‘референцията’ – на „победата
на гърците над персите при Платея“ е една мисъл, така както значението на „Питагоровата
теорема“ е една мисъл, докато значението на „a2 + b2 = c2“ е една стойност по истинност (срв.
Polimenov 2013: 15).
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отива да отиде, така да се каже, един пласт по-дълбоко и да стартира при
своеобразието на феномена на предикацията и съотв. на изречението.
Тъкмо затова в него не е нужно да се приема конвенция за употребата на
различни знаци за изречения и сингуларни термини и съотв. за предикати и функтори, защото той сам генерира тази разлика в своите символи
чрез хоризонталата.
4. ‘Понятописът’ от 2009 г.
Нека накрая се върнем на провокирания от новото издание на Grundgesetze
въпрос за траскрипцията на понятописа (в рамките на самия текст на Фреге). Тримата съставители заявяват в техния предговор, че ще „запазят хоризонталата като специфика на Фрегевата логика“ (Frege 2009: ix). И още,
че с това ще „държат сметка за принципа на Фреге, че всяка функция от
първа степен има стойност за всеки предмет като аргумент“ (пак там). С
това те имат предвид очевидно част от нещата, които вече обсъдихме, а
именно че отрицанието и условността – като функции от първа степен – са
дефинирани при Фреге за предмети изобщо въз основа на хоризонталната функция, която е интегрална част от тях, а не само за стойности по
истинност, както е в съвременните изложения на логиката. Разбира се, те
трудно биха елиминирали хоризонталата, без да им се наложи да предприемат драстични промени в обяснителния текст на Grundgesetze. Това, на
практика, не би могло да стане поне в частта, където се въвеждат понятописните знаци (а именно до § 13 включително), но най-вероятно би било
непостижимо чак до мястото в текста, от което нататък – според Фреге
– думите от естествения език стават ненужни и изложението продължава
само с понятописни дедукции (а именно до § 55)17.
Обещанието за запазване на хоризонталата е удържано обаче само отчасти. Съставителите заменят Фрегевото правило за ‘сливане на хоризонталите’ с новото правило за ‘редукция на хоризонталите’. Така, на практика, хоризонталите биват елиминирани. Те остават само на онези няколко
места в текста, където знаците за отрицанието, условността и всеобщ17 Транскрипцията не е минала все пак без промени в обяснителния текст. Напр.
термини като „долен“ и „горен член“ на кондиционала, които се отнасят до вертикалното
изобразяване на подизреченията при Фреге, е трябвало да бъдат заменени с „преден“ и „заден
член“, след като кондиционалът е бил записван хоризонтално. Ето защо със-тавителите
са взели типографското решение да маркират в светло сиво променените места в текста и
да ги съотнесат с бележки под линия, в които привеждат оригиналните думи на Фреге и
понятописните знаци, чието транскрибиране е наложило съответната промяна.
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ността биват въведени (с тяхна помощ). На нас не ни остава нищо друго
освен да се чудим защо изобщо Фреге обяснява тези логически функции
въз основа на неговата хоризонтална функция, след като веднага след техните дефиниции той прилага принципа за ‘редукция на хоризонталите’ и
последните изчезват. Така напр. кондиционалът се явява не като:
 (( ξ) → ( ζ))
или поне като:
( ξ) → ( ζ),
а просто като:
ξ → ζ.
Единствено при ‘чертата за съждение’ остава една мини-хоризонтала, но това е по-скоро следствие от начина, по който Ръсел възприема
този знак в Principia Mathematica, а именно във вида „“ (= неговият
‘assertion-sign’), а не от стремежа за предаване на автентичната хоризонтала. Ето защо няма да е пресилено, ако кажем, че в новото издание на
Grundgesetze хоризонталата изглежда повече като орнамент, отколкото
като съществена специфика на логическата нотация на Фреге.
Но нека разгледаме отрицанието. Наистина, ако вземем споменатата
по-горе дефиниция и съответната транскрипция:
„Стойността на функцията
¬ξ
ще бъде неистинното за всеки аргумент, за който стойността на функцията
ξ
е истинното; и ще бъде истинното за всички останали аргументи“,

ние можем да кажем, че изречението „¬Δ“ е еквивалентно както на
„¬(Δ)“, така и на „ ¬Δ“, т.е. че имаме:
¬Δ =  ¬(Δ)
(Frege 2009: 32). Но в текста на Фреге непосредствено след тези разсъждение се появява изразът:
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„¬2“.
Нещо повече, даже се казва, че той означава истинното, и по тази причина бива утвърден:
„ ¬2“.
(пак там). Дори и въз основа на дефиницията да можем да кажем с известно усилие, че „¬2“ означава една стойност по истинност, все пак е
доста трудно да се покаже в какво всъщност се състои смисълът на това
изречение (ако изобщо е изречение). Каква е мисълта, която то изразява?
Не мисля, че промени от този вид правят текста на Grundgesetze „полесно читаем“. Точно обратното, той става определено по-трудно разбираем, защото в него се преплитат идеи на Фреге с идеи, които във всеки
случай не са свързани непосредствено с неговите.
Що се отнася до четенето на самите формули, до същинската транскрипция, то и тук трябва за съжаление да се констатира, че логическата
система на Фреге не става по-достъпна. Това може да се види съвсем нагледно чрез съпоставяне на произволно (по-комплицирано) понятописно
изречение и неговата транскрипция. Напр. изречението:
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(Frege: 1903: 221) изглежда след транскрипцията по следния начин:

(Frege 2009: 515). В този пример се вижда достатъчно добре, че записаното в символиката на Фреге изречение е далеч по-ясно от неговата
транскрипция в съвременна логическа нотация. Това е така поне по три
причини. Първо, при него изразите на всички атомарни съдържания и
понятия са обособени един под друг от дясната страна, като всеки от
тях стои самостоятелно на отделен ред. Второ, неговата логическа структура е отделена от лявата страна на израза и в нея напълно прозрачно
са изобразени конюнктивните отношения на антецедентите и тяхното
импликативно отношение към консеквента на този сложен кондиционал.
Трето, докато понятописното предаване на логическата структура е безскобно, то в неговата транскрипция има толкова много двойки скоби, а
именно 14 (при което затварящите са натрупани една до друга) и в тези
скоби са включени още толкова двойки скоби на свързаните чрез итерираното „→“ изрази, а именно 9, че това не може да доведе до нищо друго
освен до максимално затрудняване на разбирането.
Както изглежда, тази необозримост е била забелязана дори и от самите съставители на определен етап от тяхната работа, защото те са се
видели принудени да добавят към някои особено важни формули допълнителни – поставени в правоъгълни рамки – опростения на собствената
си транскрипция, които се състоят в добавяне на знака за конюнкция „∧“
(за експлициране тъкмо на конюнктивното отношение на антецедентите в сложните понятописни кондиционали), за дизюнкция „∨“ и квантора за съществуване „∃х“ (за който при Фреге няма ‘прост’ знак, а се
предава чрез отрицанието „“ и всеобщността „“: „“). Тази
транскрипция на транскрипцията (и съотв. удвоеност на формулите) е
особено фрапантна в послеслова, който Фреге добавя към втория том на
Grundgesetze, за да реагира на антиномията за която Ръсел му съобщава,
след като работата по втория том е вече завършена и той е предаден за

94

Тодор Полименов

печат. Там, на практика, са претранскрибирани (удвоени) почти всички
понятописни изречения.
И един последен пункт. По-горе беше споменато издигнатото найнапред от Шрьодер и често повтаряно възражение, че понятописът е
прекалено разточителна нотация, защото изразходва огромно количество писмено пространство. Ако новото издание на Grundgesetze доказва нещо, то е несъстоятелността на това възражение. Тъй като понятописните изречение не са особено дълги хоризонтално, в общия случай
те могат да бъдат записвани в две колонки на страница, което, разбира
се, спестява пространство. Така в понятописната нотация двата тома на
Grundgesetze обхващат общо 567 страници. За сравнение тяхната транскрипция се разгръща на 564 страници (и то с малко по-голям формат и
по-ситен шрифт).
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