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jednoczłonowe (własniści) i wieloczłonowe. Twierdzenia nauki opisują zwykłe „zdarzenia"
czyli „stany rzeczy". Tak autor nazywa realizację wspólną układu przedmiotów (np. łączny
układ trzech przedmiotów : grawitacji, ziemi, księżyca — opisany przez zdanie : „ziemia
przyciąga księżyc"). Zasadniczą tezą pracy Stonerta jest wypowiedź, że symboli denotujących lub reprezentujących byty nie można różnicować syntaktycznie n a orzekane i orze
kające. Nie można, bo takie zróżnicowanie jest „nienaturalne, niczym nieusprawiedliwione
i zbędne". Dotychczasowe teorie sformalizowane przyjmują zróżnicowanie syntaktyczne
symboli bytów. Są więc „nieadekwatne" z ontologią języka nauki. Toteż Stonert podejmuje
się wypracowania „adekwatnego" języka i teorii, w której wszystkie symbole odnoszące
się do bytów (denotujące, reprezentujące byty) mają tę samą kategorię syntaktyczną.
W języku tym występują jednoargumentowe „predykaty kwalifikujące". P 1, P 2, P 3 ... ,
które wyrażają odpowiednio: P 2(x) — x jest przedm iotem elem entarnym , P 2(x) — x jest
stosunkiem jednoczłonowym, P 3(x) — x jest stosunkiem dwuczłonowym, itd. W ystępują
również „predykaty realizacyjne" : R1, R 2, R3 ... od tylu argumentów (sym boli: przedmiotów
elem entarnych i stosunków) ile wskazuje liczba wypisama przy R. O tym , w jaki sposób
mogą być zestawiane argum enty predykatów realizacyjnych, decydują dwa warunki:
„realizować mogą się ze sobą jedynie byty, które tworzą układ złożony z jednego stosunku
n-czlonowego i n przedmiotów elem entarnych" oraz „realizować się mogą ze sobą tylko
te układy, w których na pierwszym miejscu występuje stosunek albo własność a na dalszych
byty będące przedmiotami elem entarnym i". Języka teorii adekwatnej różni się od języka
zwykłych teorii tym , że oprócz stałych logicznych i specyficznych wprowadza wymienione
stałe ontologiczne, jak również i tym , że przyjmuje odm ienne reguły składni zdań atom o
wych (reguły konstrukcji zdań złożonych pozostają bez zmiany). Lista aksjomatów teorii
adekwatnej została wzbogacona aksjomatam i charakteryzującymi term iny ontologiczne.
Po przedstawieniu języka i teorii adekwatnej z ontologią języka nauki autor — dla zilustro
wania poprzednich rozważań i rezultatów — konstruuje „adekwatny" system arytm etyki
liczb naturalnych.
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Treść i zakres wyrażeń muszą być rozważane w pewnym systemie semantycznym.
A utorka referuje Camapa i Betha koncepcje systemu semantycznego. Podaje następnie —
związane z tym i pojęciami — definicje intensjonalnego i ekstensjonalnego izomorfizmu
wyrażeń. Trzecim zagadnieniem, którym zajęła się p. Stanosz, to sprawa wskazania bytów,
które traktuje się jako reprezentacje term inów „zakres" i „treść". Omawia mianowicie
sposób, w jaki wskazali reprezentacje pojęć ekstensji i intensji Carnap, B eth i Suszko.

