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Capitolul 1

No̧tiuni de logic¼a

1.1 Propozi̧tii

Unitatea discursului logic este propoziţia. Not¼am propozi̧tiile cu p; q; r;
. . . ; p0; q0; p00; . . . .
O propozi̧tie poate � adev¼arat¼a sau fals¼a. Numim valoare de adev¼ar carac-

terul adev¼arat sau fals al unei propozi̧tii. Logica ignor¼a în mod voit conţinutul
semantic al propozi̧tiilor, considerându-le doar sub aspectul valorii lor de ade-
v¼ar. Valoarea de adev¼ar epuizeaz¼a, deci, conţinutul logic al propozi̧tiilor, dou¼a
propozi̧tii care au aceeaşi valoare de adev¼ar în toate împrejur¼arile neputând �
deosebite una de cealalt¼a din punct de vedere logic. Dou¼a astfel de propozi̧tii,
p şi q, se vor numi echivalente şi vom marca acest lucru scriind p � q.
Punând al¼aturi, dup¼a o regul¼a de formare bine precizat¼a, un simbol şi una sau

mai multe propozi̧tii date, se poate forma o nou¼a propozi̧tie. Pentru ca al¼atu-
rarea de simboluri format¼a prin aplicarea unei astfel de reguli s¼a �e o propozi̧tie,
trebuie s¼a i se atribuie f¼ar¼a ambiguitate o valoare de adev¼ar. Numim propoziţie
format¼a rezultatul aplic¼arii regulii şi componente ale acesteia propozi̧tiile date,
de la care se pleac¼a. Pentru a nu ieşi din cadrul logicii, valoarea de adev¼ar a
propozi̧tiei formate nu trebuie s¼a depind¼a de componentele sale, ci doar de val-
oarea lor de adev¼ar. O regul¼a de formare se introduce, deci, precizând valoarea
de adev¼ar pe care o are propozi̧tia format¼a, pentru �ecare combinaţie posibil¼a
de valori de adev¼ar ale componentelor. Dou¼a reguli de formare care asociaz¼a
aceeaşi valoare de adev¼ar propozi̧tiei formate, indiferent de combinaţia de valori
de adev¼ar ale componentelor, nu pot � distinse din punct de vedere logic.
Regulile de formare cele mai uzuale vor � enumerate mai jos.
Astfel, din propozi̧tia p, se formeaz¼a propozi̧tia :p (citeşte �non p�), numit¼a

negaţia lui p. Propozi̧tia :p este adev¼arat¼a când p este fals¼a şi este fals¼a când
p este adev¼arat¼a.
Din propozi̧tiile p şi q, se formeaz¼a propozi̧tiile:

p ^ q (citeşte �p şi q�), numit¼a conjuncţia propozi̧tiilor p şi q
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p _ q (citeşte �p sau q�), numit¼a disjuncţia propozi̧tiilor p şi q

p! q (citeşte �p implic¼a (sau antreneaz¼a) q� sau înc¼a �din p rezult¼a q�), numit¼a
implicaţia propozi̧tiilor p şi q

p$ q (citeşte �p echivalent cu q�), numit¼a echivalenţa propozi̧tiilor p şi q

p^ q este adev¼arat¼a dac¼a propozi̧tiile p şi q sunt amândou¼a adev¼arate şi este
fals¼a dac¼a m¼acar una din propozi̧tii este fals¼a. Deci propozi̧tia p ^ q este fals¼a
şi dac¼a numai una din propozi̧tiile p şi q este fals¼a şi, cu atât mai mult, atunci
când amândou¼a sunt false.
p_ q este fals¼a dac¼a p şi q sunt amândou¼a false şi este adev¼arat¼a dac¼a m¼acar

una din propozi̧tii este adev¼arat¼a. Propozi̧tia p _ q este, deci, adev¼arat¼a dac¼a
numai una din propozi̧tiile p şi q este adev¼arat¼a. Ea este, cu atât mai mult,
adev¼arat¼a şi atunci când amândou¼a sunt adev¼arate.1

p ! q este fals¼a dac¼a p este adev¼arat¼a şi q este fals¼a şi este adev¼arat¼a în
celelalte cazuri. Altfel spus, adev¼arul implic¼a numai adev¼arul, dar din fals se

1Aceasta vine în contradicţie cu sensul pe care îl ia uneori cuvântul sau în limba natural¼a
în fraze precum: �sau vii, sau r¼amâi�, �sau înveţi, sau iei not¼a mic¼a�. În aceste cazuri, acelaşi
cuvânt formeaz¼a o alt¼a propozi̧tie, mai rar folosit¼a în raţionamentul matematic, care se cuvine
a � distins¼a de disjuncţia logic¼a, numit¼a sau exclusiv sau antiechivalenţ¼a şi caracterizat¼a de
faptul de a � adev¼arat¼a când propozi̧tiile componente au valori de adev¼ar opuse şi fals¼a când
au aceeaşi valoare de adev¼ar.
Exist¼a şi alte reguli de formare decât cele amintite. De fapt, cu dou¼a propozi̧tii p şi q, se

pot forma atâtea propozi̧tii câte moduri diferite exist¼a de a asocia o valoare de adev¼ar oric¼arei
combinaţii de valori de adev¼ar pentru propozi̧tiile p şi q. Cum sunt 4 astfel de combinaţii
distincte (v. tabelele de adev¼ar) şi cum oric¼areia dintre ele i se poate asocia �e adev¼arul, �e
falsul, r¼amâne c¼a num¼arul regulilor de formare este egal cu num¼arul funcţiilor de�nite pe o
muļtime cu 4 elemente, cu valori într-o muļtime cu 2 elemente. Aşadar, cu dou¼a propozi̧tii,
p şi q, se pot forma 24 = 16 propozi̧tii, neechivalente dou¼a câte dou¼a. Cu 3 propozi̧tii, p,
q şi r, se pot forma 22
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neechivalente şi aşa mai departe.
Propozi̧tiile formate pe care nu le-am enumerat mai sus se folosesc, f¼ar¼a îndoial¼a, mult mai

rar în raţionamentele matematice. Îns¼a adev¼aratul motiv pentru care nu le-am atribuit un
nume şi nu le-am alocat un simbol este acela c¼a ele pot � exprimate cu ajutorul celorlalte,
combinându-le între ele. Astfel, cele 16 propozi̧tii neechivalente ce se pot forma din dou¼a
propozi̧tii p şi q sunt: p _ (:p), p ^ (:p); p, q, :p, :q; p ^ q, p _ q, p $ q, p ! q, q ! p,
:(p ^ q), :(p _ q), :(p $ q), :(p ! q), :(q ! p). Valoarea de adev¼ar a primelor dou¼a
nu depinde de valoarea de adev¼ar a propozi̧tiilor componente, ele �ind, respectiv, totdeauna
adev¼arat¼a şi totdeauna fals¼a. Valoarea de adev¼ar a urm¼atoarelor patru nu depinde decât de
valoarea de adev¼ar a uneia din propozi̧tiile componente. Valoarea de adev¼ar a celorlalte zece
propozi̧tii depinde de valorile de adev¼ar ale ambelor componente. Toate aceste a�rmaţii se
pot veri�ca uşor cu ajutorul tabelelor de adev¼ar (v. mai departe).
De fapt, setul de reguli de formare considerat este supraabundent, din acest punct de vedere,

şi se poate ar¼ata c¼a negaţia şi disjuncţia, sau negaţia şi conjuncţia sunt su�ciente pentru a
le putea construi pe toate celelalte (v., în exerci̧tiul urm¼ator, primele dou¼a echivalenţe, care
permit de�nirea implicaţiei cu ajutorul negaţiei şi al disjuncţiei şi de�nirea echivalenţei cu
ajutorul implicaţiei şi al conjuncţiei; v., de asemenea legile lui de Morgan care permit, folosind
negaţia, derivarea conjuncţiei din disjuncţie sau a disjuncţiei din conjuncţie).
Dintre propozi̧tiile pe care nu le-am enumerat, de o anumit¼a importanţ¼a teoretic¼a se bucur¼a

anticonjuncţia şi antidisjuncţia, adic¼a propozi̧tiile :(p^ q) şi :(p_ q), notate respectiv pZ q şi
pY q, tocmai deoarece au proprietatea remarcabil¼a c¼a oricare dintre ele poate produce singur¼a
propozi̧tiile formate dup¼a toate celelalte reguli. De exemplu, propozi̧tia :p este tocmai
propozi̧tia p Z p, iar propozi̧tia p ^ q este tocmai propozi̧tia (p Z q) Z (p Z q).
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poate obţine şi fals, şi adev¼ar. Propozi̧tia p se numeşte premisa sau ipoteza
implicaţiei, iar propozi̧tia q se numeşte consecinţa sau concluzia implicaţiei.
Propozi̧tia q ! p se numeşte reciproca propozi̧tiei p ! q. În raport cu recip-
roca ei, implicaţia p ! q se numeşte propoziţie direct¼a. Fiind tot o implicaţie,
propozi̧tia reciproc¼a admite la rândul ei o reciproc¼a. Se vede c¼a reciproca
propozi̧tiei reciproce este tocmai propozi̧tia direct¼a. Altfel spus, cele dou¼a
implicaţii, p! q şi q ! p î̧si sunt una reciproc¼a celeilalte.
p$ q este adev¼arat¼a dac¼a propozi̧tiile p şi q au aceeaşi valoare de adev¼ar şi

este fals¼a dac¼a propozi̧tiile p şi q au valori de adev¼ar opuse. Detaliind, propozi̧tia
p $ q este adev¼arat¼a dac¼a propozi̧tiile p şi q sunt amândou¼a adev¼arate sau
amândou¼a false şi e fals¼a dac¼a una din propozi̧tiile p şi q e adev¼arat¼a şi cealalt¼a
fals¼a.
Notând adev¼arul cu 1 şi falsul cu 0, putem rescrie de�ni̧tiile anterioare în

tabelul de adev¼ar urm¼ator. (Avem grij¼a ca, pentru perechea de propozi̧tii com-
ponente p şi q, s¼a consider¼am toate combinaţiile posibile de valori de adev¼ar.)

p q :p :q p ^ q p _ q p! q p$ q
1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1

Exist¼a propozi̧tii care nu apar ca rezultat al aplic¼arii vreunei reguli de for-
mare. Ele se numesc propoziţii atomice sau atomi propoziţionali, pentru c¼a nu
pot � descompuse în propozi̧tii mai simple. Orice alt¼a propozi̧tie se constru-
ieşte recursiv, într-un num¼ar �nit de paşi, prin aplicarea, la �ecare pas, a unei
reguli de formare unor atomi şi/sau propozi̧tiilor obţinute la paşii precedenţi.
Valoarea de adev¼ar a unei propoziţii compuse (care nu este atomic¼a) nu depinde
de atomii propozi̧tionali din care este construit¼a, ci doar de valorile de adev¼ar
ale acestora; aceasta provine din proprietatea regulilor de formare, care spune
c¼a valoarea de adev¼ar a propozi̧tiei formate nu depinde decât de valoarea de
adev¼ar a componentelor, proprietate care se transmite din aproape în aproape
compunerilor de reguli de formare.
O propozi̧tie compus¼a se numeşte tautologie, dac¼a este adev¼arat¼a oricare

ar � valoarea de adev¼ar a propozi̧tiilor atomice care o compun. De exemplu,
dac¼a propozi̧tiile p şi q sunt echivalente: p � q, atunci propozi̧tia p $ q este o
tautologie şi, reciproc, dac¼a p$ q este o tautologie, atunci p � q. Tautologiile
exprim¼a principiile logicii.

Propriet¼aţi ale substituţiei

În mod excepţional, în acest paragraf, vom nota propozi̧tiile cu majuscule,
p¼astrând minusculele pentru propozi̧tiile atomice. Fie R o propozi̧tie com-
pus¼a în care apare atomul propozi̧tional p. Vom marca acest lucru, scriind
Rhpi. Propozi̧tia compus¼a Rhpi poate conţine şi aļti atomi propozi̧tionali, dar
dependenţa faţ¼a de aceştia nu este marcat¼a gra�c. Pentru a marca gra�c de-
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pendenţa unei propozi̧tii R0 (aceeaşi sau diferit¼a de R) şi de un al doilea atom
q, vom scrie R0hp; qi: La rândul ei, propozi̧tia R0hp; qi poate s¼a depind¼a şi de
aļti atomi propozi̧tionali, f¼ar¼a ca acest fapt s¼a �e marcat gra�c. Dac¼a P şi
Q sunt propozi̧tii, atunci RhP i, expresia care se obţine înlocuind (substituind)
în R toate ocurenţele atomului p cu propozi̧tia P , şi R0hP;Qi, expresia care se
obţine înlocuind simultan în R0 toate ocurenţele lui p cu P şi toate ocurenţele
lui q cu Q sunt de asemenea propozi̧tii. Într-adev¼ar, se poate observa c¼a aceste
propozi̧tii se construiesc în acelaşi mod ca R şi ca R0, într-un num¼ar egal de
paşi, aplicând la �ecare pas aceeaşi regul¼a de formare unor atomi, unor propoz-
i̧tii obţinute la paşii precedenţi şi/sau propozi̧tiilor P şi/sau Q. Dac¼a preced¼am
acest şir de paşi de paşii necesari construçtiei lui P şi Q, se vede c¼a obţinem
un şir de paşi care construieşte propozi̧tia compus¼a RhP i, respectiv R0hP;Qi, şi
în care, la �ecare pas, nu se mai face apel decât la atomi sau la propozi̧tii deja
obţinute la paşii precedenţi.
Mai mult, valoarea de adev¼ar a propozi̧tiei RhP i, respectiv R0hP;Qi, nu

depinde de propozi̧tia P , respectiv de propozi̧tiile P şi Q, ci doar de valorile
lor de adev¼ar, proprietate care provine din proprietatea similar¼a a regulilor
de formare, care se transmite din aproape în aproape compunerilor de reguli de
formare. Prin urmare, dac¼a, într-o tautologie, înlocuim o propozi̧tie atomic¼a cu
o propozi̧tie compus¼a, peste tot pe unde aceasta apare, obţinem tot o tautologie.
Altfel spus, dac¼a Rhpi este o tautologie, iar P e o propozi̧tie oarecare, RhP i este,
de asemenea, o tautologie. La fel, dac¼a R0hp; qi este o tautologie, iar P şi Q
sunt propozi̧tii oarecare, R0hP;Qi r¼amâne o tautologie. Într-adev¼ar, valoarea
de adev¼ar a propozi̧tiei compuse RhP i (respectiv R0hP;Qi) este 1 când P este p
(şi Q este q), indiferent de valoarea de adev¼ar a atomilor p şi, eventual, q. Cum
valoarea de adev¼ar a propozi̧tiei RhP i (respectiv R0hP;Qi) nu depinde direct
de P (sau Q), ci doar de valoarea lor de adev¼ar, r¼amâne c¼a RhP i (respectiv
R0hP;Qi) este totdeauna adev¼arat¼a.
S¼a presupunem acum c¼a propozi̧tia P $ Q este o tautologie şi c¼a Rhpi,

R0hp; qi sunt propozi̧tii oarecare, în care �gureaz¼a atomii propozi̧tionali p şi,
eventual, q. Atunci propozi̧tiileRhP i $ RhQi, R0hP; P i $ R0hP;Qi, R0hP;Qi $
R0hQ;Qi, R0hP;Qi $ R0hQ;P i, sunt, de asemenea, tautologii. Într-adev¼ar, ob-
servam mai sus c¼a valoarea de adev¼ar a propozi̧tiei RhP i, respectiv a propozi̧tiei
R0hP;Qi, nu depinde efectiv de P (şiQ), ci doar de valorile lor de adev¼ar. Îns¼a P
� Q. Avem deci RhP i � RhQi şi R0hP; P i � R0hP;Qi � R0hQ;P i � R0hQ;Qi,
de unde tautologiile de mai sus.

Exerci̧tiul 1 Cu ajutorul tabelelor de adev¼ar, s¼a se arate c¼a urm¼atoarele propoz-
iţii sunt tautologii:

1. expresia implicaţiei: (p! q)$ ((:p) _ q)

2. expresia echivalenţei: (p$ q)$ ((p! q) ^ (q ! p))

3. p! (p _ q), (p ^ q)! p

4. idempotenţa disjuncţiei şi conjuncţiei: p _ p$ p, p ^ p$ p
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5. principiul terţiului exclus: p _ (:p), p! p

principiul noncontradicţiei: :(p ^ (:p))

6. principiul dublei negaţii: (::p)$ p

7. legile lui de Morgan:

(:(p _ q)) $ ((:p) ^ (:q))
(:(p ^ q)) $ ((:p) _ (:q))

8. asociativitatea disjuncţiei şi a conjuncţiei:

((p _ q) _ r) $ (p _ (q _ r))
((p ^ q) ^ r) $ (p ^ (q ^ r))

9. comutativitatea disjuncţiei şi a conjuncţiei:

(p _ q) $ (q _ p)
(p ^ q) $ (q ^ p)

10. distributivitatea disjuncţiei faţ¼a de conjuncţie (şi faţ¼a de implicaţie, la
dreapta acesteia) şi a conjuncţiei faţ¼a de disjuncţie (şi faţ¼a de implicaţie,
la dreapta acesteia):

(p ^ (q _ r)) $ ((p ^ q) _ (p ^ r))
(p _ (q ^ r)) $ ((p _ q) ^ (p _ r))
(p! (q _ r)) $ ((p! q) _ (p! r))

(p! (q ^ r)) $ ((p! q) ^ (p! r))

11. (p! (q _ r))$ ((p ^ (:q))! r)

12. metoda disjuncţiei cazurilor: ((p _ q)! r)$ ((p! r) ^ (q ! r))

13. ((p ^ q)! r)$ (p! (q ! r))

14. tranzitivitatea implicaţiei şi a echivalenţei:

((p! q) ^ (q ! r)) ! (p! r)

((p$ q) ^ (q $ r)) ! (p$ r)

15. modus ponens: (p ^ (p! q))! q

16. principiul contrapoziţiei: (p! q)$ ((:q)! (:p))

17. principiul reducerii la absurd: ((:p)! (q ^ (:q)))! p
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Exemplu de demonstra̧tie. Demonstr¼am faptul c¼a implicaţia se poate
exprima cu ajutorul negaţiei şi al disjunçtiei:

p q p! q :p (:p) _ q (p! q)$ ((:p) _ q)
1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1

Demonstr¼am legile lui de Morgan:

p q p _ q :(p _ q) :p :q (:p) ^ (:q) (:(p _ q))$ ((:p) ^ (:q))
1 1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1

p q p ^ q :(p ^ q) :p :q (:p) _ (:q) (:(p ^ q))$ ((:p) _ (:q))
1 1 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1

În toate trei cazurile, obţinem 1 în ultima coloan¼a, oricare ar � combinaţia
de 0 şi 1 din primele dou¼a coloane. Aceasta arat¼a c¼a propozi̧tia compus¼a din
ultima coloan¼a este totdeauna adev¼arat¼a, oricare ar � valorile de adev¼ar ale
propozi̧tiilor componente, adic¼a este o tautologie.
Aceast¼a metod¼a de demonstraţie se poate aplica cu succes pentru a ar¼ata

c¼a oricare din formulele enumerate mai sus � şi multe altele � sunt tautologii.
Vom c¼auta, dimpotriv¼a, s¼a descriem şi alte metode de demonstraţie, pe care le
vom ilustra demonstrând caracterul tautologic al câtorva din propozi̧tiile enu-
merate mai sus.
Pentru a demonstra c¼a o propozi̧tie este tautologie, nu este întotdeauna nece-

sar s¼a-i construim întregul tabel de adev¼ar. Dac¼a propozi̧tia este o implicaţie,
atunci e su�cient s¼a ar¼at¼am c¼a are consecinţa adev¼arat¼a când are premisa ade-
v¼arat¼a. Într-adev¼ar, aşa cum am subliniat mai devreme, dac¼a premisa este
fals¼a, implicaţia este adev¼arat¼a oricare ar � valoarea de adev¼ar a consecinţei.
Aceast¼a metod¼a de demonstraţie poart¼a numele de metoda ipotezei auxiliare sau
criteriul deducţiei.
S¼a aplic¼am aceast¼a metod¼a pentru a demonstra propozi̧tia modus ponens.

Presupunem ipoteza propozi̧tiei adev¼arat¼a, adic¼a presupunem c¼a avem p^ (p!
q), şi vrem s¼a demonstr¼am c¼a şi concluzia ei, adic¼a propozi̧tia q, este adev¼arat¼a.
Conjunçtia p ^ (p ! q) este adev¼arat¼a, deci ambele propozi̧tii ce o compun, p
şi p ! q sunt adev¼arate. Dar p este premisa lui p ! q, deci q este adev¼arat¼a.
Obţinem deci tocmai ceea ce ne-am propus.
Observ¼am c¼a, în demonstraţia de mai sus, am folosit urm¼atoarea regul¼a de
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deducţie (de raţionament), care rezult¼a din tabelul de adev¼ar al implicaţiei:
dac¼a implicaţia adev¼arat¼a p ! q are ipoteza p adev¼arat¼a, atunci ea are şi
concluzia q adev¼arat¼a. Aceast¼a regul¼a poart¼a tot numele de modus ponens,
datorit¼a înrudirii evidente cu propozi̧tia omonim¼a. De asemenea, se observ¼a
c¼a am folosit şi regula de deduçtie urm¼atoare, care decurge direct din tabelul
de adev¼ar al conjunçtiei (sau aplicând regula modus ponens tautologiei de la
punctul 3): dac¼a propozi̧tia p^ q este adev¼arat¼a, atunci amândou¼a propozi̧tiile,
p şi q, sunt adev¼arate.
S¼a demonstr¼am, folosind tot metoda ipotezei auxiliare şi regulile de deduçtie

precedente, tranzitivitatea implicaţiei. Presupunem ipoteza propozi̧tiei ade-
v¼arat¼a, adic¼a presupunem c¼a avem (p ! q) ^ (q ! r), şi vrem s¼a demonstr¼am
c¼a şi concluzia ei, adic¼a propozi̧tia p ! r, este adev¼arat¼a. Concluzia este tot o
implicaţie. Pentru a o demonstra, presupunem c¼a ea are premisa p adev¼arat¼a
şi va trebui s¼a ar¼at¼am c¼a, atunci, şi concluzia ei, r, este adev¼arat¼a. Propozi̧tia
(p ! q) ^ (q ! r) este adev¼arat¼a, deci p ! q şi q ! r sunt adev¼arate. Dar
am presupus deja c¼a premisa celei dintâi, p, este adev¼arat¼a, deci şi concluzia ei,
q, este adev¼arat¼a. Dar q este tocmai premisa celei de-a doua, deci şi concluzia
acesteia din urm¼a, r, este adev¼arat¼a. Am ar¼atat deci ceea ce ne-am propus.
Nici pentru a demonstra o echivalenţ¼a nu este întotdeauna necesar¼a con-

struçtia unui întreg tabel de adev¼ar, ci este su�cient s¼a ar¼at¼am c¼a cei doi mem-
bri au întotdeauna aceeaşi valoare de adev¼ar. Folosind aceast¼a observaţie şi
metoda ipotezei auxiliare, s¼a demonstr¼am tranzitivitatea echivalenţei. În vir-
tutea metodei ipotezei auxiliare, presupunem c¼a avem (p $ q) ^ (q $ r). De
aici deducem p $ q, adic¼a p are aceeaşi valoare de adev¼ar ca şi q, şi q $ r,
adic¼a propozi̧tia q are aceeaşi valoare de adev¼ar ca r. Dar atunci p are aceeaşi
valoare de adev¼ar ca şi r, deci propozi̧tia p$ r este adev¼arat¼a. Tranzitivitatea
echivalenţei este deci demonstrat¼a.
Dac¼a ţinem seama de proprietatea 2, care se poate ar¼ata cu un tabel de ade-

v¼ar, echivalenţa are aceeaşi valoare de adev¼ar ca şi conjunçtia dintre implicaţia
direct¼a şi cea reciproc¼a. Pentru a demonstra o conjunçtie, putem demonstra sep-
arat �ecare membru. În particular, pentru a demonstra o echivalenţ¼a, putem
demonstra separat implicaţia direct¼a şi cea reciproc¼a. S¼a ar¼at¼am, folosind aceste
metode, distributivitatea conjunçtiei la dreapta implicaţiei. Aceast¼a propoz-
i̧tie este o echivalenţ¼a. O vom demonstra ar¼atând separat implicaţia direct¼a şi
implicaţia reciproc¼a. S¼a ar¼at¼am întâi implicaţia direct¼a. Presupunem premisa
acesteia adev¼arat¼a, adic¼a presupunem c¼a avem p ! (q ^ r), şi-i demonstr¼am
concluzia, adic¼a ar¼at¼am c¼a are loc (p! q)^ (p! r). Pentru aceasta vom ar¼ata
separat p ! q şi p ! r. S¼a ar¼at¼am p ! q. Presupunem p; aplicând modus
ponens premisei generale, deducem q^ r, de unde deducem q. S¼a ar¼at¼am acum
p! r. Presupunem p; aplicând modus ponens premisei generale, deducem q^r,
de unde deducem r. Astfel, demonstraţia direct¼a este încheiat¼a. S¼a ar¼at¼am
acum implicaţia reciproc¼a. Presupunem premisa acesteia adev¼arat¼a, adic¼a pre-
supunem c¼a avem (p ! q) ^ (p ! r) � şi, deci, separat, p ! q şi p ! r �
şi-i demonstr¼am concluzia, adic¼a ar¼at¼am c¼a are loc p! (q ^ r). Presupunem p
şi s¼a demonstr¼am q ^ r. Aplicând modus ponens propozi̧tiei adev¼arate p ! q,
deducem q. Aplicând modus ponens propozi̧tiei adev¼arate p ! r, deducem r.



10 CAPITOLUL 1. NOŢIUNI DE LOGIC¼A

Am ar¼atat separat q şi r, deci avem q ^ r. Astfel, şi demonstraţia reciproc¼a
este încheiat¼a.
S¼a ar¼at¼am, în acelaşi mod, metoda disjunçtiei cazurilor. Demonstr¼am întâi

implicaţia direct¼a. Îi presupunem ipoteza (p _ q) ! r adev¼arat¼a. Pentru a
ar¼ata (p ! r) ^ (q ! r), s¼a ar¼at¼am, separat, p ! r, apoi q ! r. Pentru
aceasta, s¼a presupunem întâi p adev¼arat¼a. În baza punctului 3, p ! (p _ q)
este o tautologie, deci p _ q este adev¼arat¼a, în virtutea regulii modus ponens.
Ipoteza general¼a are deci premisa adev¼arat¼a, deci aşa este şi concluzia: avem
deci r adev¼arat¼a. Am ar¼atat p ! r. S¼a presupunem acum q adev¼arat¼a.
Folosindu-ne succesiv de tautologiile de la punctele 3 şi 9 şi de ipoteza general¼a
şi aplicând, de �ecare dat¼a, modus ponens, obţinem succesiv c¼a sunt adev¼arate
propozi̧tiile q_p, p_q, r. Deci q ! r este adev¼arat¼a. Am încheiat demonstraţia
direct¼a. Pentru reciproc¼a, presupunem c¼a (p ! r) ^ (q ! r) este adev¼arat¼a,
deci sunt adev¼arate p ! r şi q ! r. Concluzia este şi ea o implicaţie, deci îi
presupunem premisa adev¼arat¼a. Avem deci p _ q adev¼arat¼a. Dar atunci �e p,
�e q este adev¼arat¼a, f¼ar¼a a exclude posibilitatea ca amândou¼a s¼a �e adev¼arate.
Dac¼a p e adev¼arat¼a, cum avem p ! r, r este adev¼arat¼a. Dac¼a q e adev¼arat¼a,
cum avem q ! r, r este adev¼arat¼a. Deci r este totdeauna adev¼arat¼a. Am
ar¼atat deci c¼a (p _ q)! r.
În aceast¼a demonstraţie am folosit tacit regula de deduçtie urm¼atoare, nu-

mit¼a tot metoda disjuncţiei cazurilor, din cauza înrudirii evidente cu propozi̧tia:
dac¼a p _ q, p ! r şi q ! r sunt propozi̧tii adev¼arate, atunci r este adev¼arat¼a.
Ea rezult¼a din tabelul de adev¼ar al disjunçtiei, precum şi din modus ponens. În
raport cu implicaţia (p _ q) ! r, propozi̧tiile p şi q se numesc ipoteze alterna-
tive. Aceast¼a regul¼a de deduçtie se generalizeaz¼a la un num¼ar �nit arbitrar de
alternative şi constituie o puternic¼a metod¼a de demonstraţie, care ne permite
s¼a facem raţionamente de forma urm¼atoare: dac¼a avem un num¼ar de alter-
native care acoper¼a toate posibilit¼aţile, f¼ar¼a a şti care din ele este adev¼arat¼a
într-o împrejurare dat¼a, şi dac¼a o propozi̧tie dat¼a este adev¼arat¼a în oricare din
alternative, ea este adev¼arat¼a întotdeauna, adic¼a şi în împrejurarea dat¼a.
Ţinând cont de de�ni̧tia cu tabel de adev¼ar a implicaţiei, are loc şi regula

de deduçtie urm¼atoare, numit¼a modus tollens: dac¼a implicaţia adev¼arat¼a p! q
are concluzia q fals¼a, atunci ea are şi ipoteza p fals¼a. Într-adev¼ar, doar din fals
se poate obţine ceva fals. Reformulând ţinând seama de tabelul de adev¼ar al
negaţiei, din propozi̧tiile p! q şi :q, se deduce propozi̧tia :p.
Folosind aceast¼a regul¼a, se poate demonstra principiul contrapozi̧tiei, adic¼a

atât propozi̧tia direct¼a (p ! q) ! ((:q) ! (:p)), cât şi reciproca ei. Într-
adev¼ar, s¼a presupunem adev¼arat¼a ipoteza propozi̧tiei directe, p ! q. Vrem
s¼a demonstr¼am c¼a (:q) ! (:p). Presupunem :q adev¼arat¼a. Conform regulii
modus tollens, deducem :p. Propozi̧tia direct¼a este demonstrat¼a. Reciproca ei
se poate ar¼ata urmând aceeaşi cale. Presupunem adev¼arat¼a ipoteza propozi̧tiei
reciproce, (:q) ! (:p). S¼a demonstr¼am c¼a p ! q. Presupunem p. Deci :p
este fals¼a. Aplicând modus tollens, deducem c¼a şi :q este fals¼a, adic¼a propozi̧tia
q este adev¼arat¼a. Propozi̧tia reciproc¼a este şi ea demonstrat¼a.
Pentru a demonstra propozi̧tia reciproc¼a, putem face şi un raţionament

diferit, pentru a ilustra şi alte metode de demonstraţie. Putem demonstra
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reciproca, operând unele substituţii în propozi̧tia direct¼a. Vom înlocui dar p
cu :p şi q cu :q. Obţinem, deci, tautologia (:p ! :q) ! ((::q) ! (::p)).
S¼a observ¼am, pe de alt¼a parte, c¼a în aceast¼a tautologie putem înlocui expresia
::p cu expresia echivalent¼a p.
Într-adev¼ar, tautologia se obţine înlocuind în propozi̧tia (:r ! :q) !

((::q) ! s) pe r cu p şi pe s cu ::p. Îns¼a, din principiul dublei negaţii
avem c¼a p $ (::p). Prin urmare, dac¼a înlocuim şi pe s tot cu p, obţinem
o propozi̧tie echivalent¼a cu tautologia, adic¼a tot o tautologie, şi aceasta este
(:p! :q)! ((::q)! p).
În acelaşi mod putem înlocui pe ::q cu propozi̧tia echivalent¼a q, obţinând

tautologia (:p ! :q) ! (q ! p). Dac¼a substituim simultan pe p cu q şi pe
q cu p, obţinem tocmai ceea ce trebuia demonstrat. (Dac¼a r şi s sunt atomi
propozi̧tionali diferi̧ti între ei şi diferi̧ti şi de p şi de q, substituim succesiv pe
p cu r, pe q cu s, pe r cu q şi pe s cu p; aceast¼a substituire succesiv¼a este
echivalent¼a cu substituirea simultan¼a invocat¼a mai sus.)
S¼a demonstr¼am principiul reducerii la absurd. Presupunem c¼a propozi̧tia

(:p)! (q^ (:q)) este adev¼arat¼a. Ea e o implicaţie cu concluzie fals¼a (datorit¼a
principiului noncontradiçtiei). Prin urmare, conform regulii modus tollens,
ea are şi premisa fals¼a, adic¼a p este adev¼arat¼a, fapt ce trebuia demonstrat.
În combinaţie cu metoda ipotezei auxiliare şi cu regula modus ponens, acest
principiu logic conduce la o puternic¼a metod¼a de demonstraţie, numit¼a metoda
reducerii la absurd. Pentru a demonstra o propozi̧tie p cu aceast¼a metod¼a, se
presupune negaţia sa adev¼arat¼a şi se demonstreaz¼a c¼a, atunci, sunt simultan
adev¼arate o propozi̧tie oarecare q, ca şi negaţia acesteia. Se trage concluzia c¼a
propozi̧tia p este adev¼arat¼a.
Dac¼a stabilim, la fel ca în algebr¼a, o ordine de prioritate între �operaţiile�

logice, atunci multe din parantezele care apar în formulele precedente pot �
suprimate, f¼ar¼a ca aceasta s¼a conduc¼a la ambiguitate.2 Ordinea cea mai accep-
tat¼a, în enumerare descresc¼atoare a priorit¼aţii, este :, ^, _, !, $. (Totuşi,
pentru unii autori, ^ şi _, pe de o parte, ! şi$, pe de alt¼a parte, au prioritate
egal¼a.)

1.2 Predicate

Se numeşte predicat (sau funçtie propozi̧tional¼a) o propozi̧tie care depinde
de o variabil¼a sau de mai multe. Dup¼a num¼arul de variabile, predicatele se
numesc unare, binare, ternare, cuaternare, cvinare etc. Not¼am predicatele cu
P (x); P (x; y); Q(x; y; z); Q0(a); R00(a; b; c; d) etc. Intuitiv, P (x) este o a�r-
maţie despre obiectul x. Spunem c¼a obiectul a veri�c¼a predicatul P (x), dac¼a
P (a) este o propozi̧tie adev¼arat¼a.
Dintr-un predicat P (x), cu ajutorul simbolurilor 9 şi 8, numite cuanti�catori

existenţial şi, respectiv, universal, se formeaz¼a propozi̧tiile:

2Parantezele pot � chiar suprimate complet, dac¼a folosim sistematic, pentru toate sim-
bolurile, notaţia pre�xat¼a. În notaţie pre�xat¼a, în loc s¼a scriem p _ q, ar trebui s¼a scriem
_pq. Vom evita îns¼a s¼a o folosim din cauz¼a c¼a nu este practic¼a, �ind greu de urm¼arit.
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(9x)P (x) (citeşte �exist¼a x (astfel) încât (a.î.) [s¼a aib¼a loc] P (x)�)

(8x)P (x) (citeşte �oricare ar � x, [are loc] P (x)�)

Propozi̧tia (9x)P (x), numit¼a propoziţie existenţial¼a, este adev¼arat¼a dac¼a
pentru un obiect particular x0 propozi̧tia P (x0) este adev¼arat¼a şi este fals¼a
dac¼a propozi̧tia P (x) este fals¼a, indiferent de obiectul x.
Propozi̧tia (8x)P (x), numit¼a propoziţie universal¼a, este adev¼arat¼a dac¼a pro-

pozi̧tia P (x) este adev¼arat¼a indiferent de obiectul x şi este fals¼a dac¼a P (x0) este
fals¼a pentru m¼acar un obiect particular x0.
Regula de introducere a cuanti�catorului universal. Admitem urm¼atoarea

regul¼a speci�c¼a de deduçtie. Dac¼a x este un obiect arbitrar, din propoziţia
P (x), deducem propoziţia (8x)P (x). Obiectul x trebuie s¼a �e în întregime
arbitrar. Dac¼a este aşa, propozi̧tia P (x) exprim¼a o proprietate pe care o are
un obiect oarecare, ales la întâmplare, deci o proprietate pe care trebuie s¼a o
aib¼a orice obiect. Deci P (x) trebuie s¼a �e adev¼arat¼a pentru orice x, adic¼a are
loc (8x)P (x). În raţionamentul matematic, anunţ¼am folosirea acestei reguli
de deduçtie spunând: �x¼am/alegem/�e un x oarecare/arbitrar. Demonstr¼am
apoi P (x) şi concluzion¼am cu o fraz¼a de genul: dar x era oarecare, deci P (x)
are loc pentru orice x. Pe de alt¼a parte, aplicarea acestei reguli de deduçtie
cere mult¼a atenţie, c¼aci, dac¼a obiectul x nu e ales la întâmplare, ci e un obiect
particular, din P (x) nu putem s¼a deducem (8x)P (x), ci, aşa cum se va vedea
mai jos, (9x)P (x), ceea ce e mult mai puţin. (De fapt, în general, propozi̧tia
P (x) ! ((8x)P (x)) este fals¼a: o proprietate a unui obiect particular nu este a
tuturor obiectelor.)
Intuitiv, propozi̧tia existenţial¼a este un sau repetat, iar propozi̧tia universal¼a

este un şi repetat:

(9x)P (x) $ P (x1) _ P (x2) _ P (x3) _ : : :
(8x)P (x) $ P (x1) ^ P (x2) ^ P (x3) ^ : : :

sau, mai corect,

(9x)P (x) $
_
x

P (x);

(8x)P (x) $
^
x

P (x):

De�ni̧tiile cuanti�catorilor se re�ect¼a cel mai bine în tautologiile urm¼atoare,
care nu sunt, în lumina observaţiei de mai sus, decât versiuni pentru cuanti�ca-
tori ale propriet¼aţilor 3 din Exerci̧tiul 1. Ele sunt valabile pentru orice obiect
z:

P (z) ! ((9x)P (x))
((8x)P (x)) ! P (z)

Pe de o parte, cum se poate lesne vedea, ele sunt consecinţe imediate ale de�ni̧ti-
ilor. Pe de alt¼a parte, ele implic¼a de�ni̧tiile cuanti�catorilor, încât, atunci când
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cuanti�catorii sunt introduşi axiomatic, f¼ar¼a a � de�ni̧ti în prealabil şi f¼ar¼a
referire la valori de adev¼ar, aceste propozi̧tii (sau doar una din ele) sunt de
obicei luate drept axiome ce descriu comportamentul cuanti�catorilor.
Legile lui de Morgan se transmit şi ele la cuanti�catori şi cap¼at¼a forma

urm¼atoare:

:((9x)P (x)) $ (8x):P (x)
:((8x)P (x)) $ (9x):P (x)

S¼a o demonstr¼am pe prima dintre ele, prin dubl¼a implicaţie. S¼a presupunem
mai întâi c¼a :((9x)P (x)) este o propozi̧tie adev¼arat¼a. Pentru a demonstra
propozi̧tia universal¼a (8x):P (x), în virtutea regulii de introducere a cuanti�-
catorului universal, este su�cient s¼a demonstr¼am propozi̧tia :P (x) pentru un x
arbitrar. Vom proceda prin reducere la absurd. Vom presupune deci propoz-
i̧tia P (x) adev¼arat¼a, fapt ce antreneaz¼a (9x)P (x). Dar avem şi :((9x)P (x)).
Obţinem deci o contradiçtie, care se datoreaz¼a falsit¼aţii presupunerii f¼acute.
Deci :P (x) este adev¼arat¼a. Reciproc, s¼a presupunem c¼a (8x):P (x) şi, prin
absurd, s¼a presupunem c¼a (9x)P (x). Prin urmare, din de�ni̧tia propozi̧tiei
existenţiale, g¼asim un x0 particular pentru care P (x0) este adev¼arat¼a. Dar,
din ipoteza general¼a, folosind tautologia de mai sus şi regula modus ponens,
deducem :P (x0). Am ajuns astfel la o contradiçtie, care se datoreaz¼a pre-
supunerii greşite c¼a ar � adev¼arat¼a propozi̧tia (9x)P (x). Prin urmare, are
loc, dimpotriv¼a, :((9x)P (x)). Cele dou¼a legi pot servi la de�nirea unuia dintre
cuanti�catori cu ajutorul celuilalt şi al negaţiei, exact în acelaşi mod în care
conjunçtia şi disjunçtia se pot de�ni una cu ajutorul celeilalte şi al negaţiei.
Logica predicatelor se poate deci scrie şi cu ajutorul unui singur cuanti�cator

Exerci̧tiul 2 S¼a se nege expresiile

(9x):P (x)
(8x):P (x)
(9x)P (x) ^ :Q(x)

Proof. Demonstr¼am doar ultima relaţie. Constat¼am din aproape în aproape
c¼a şirul urm¼ator de relaţii este format don relaţii echivalente. Pentru aceasta,
aplic¼am succesiv de Morgan pentru cuanti�catori, de Morgan pentru conjunçtie
şi disjunçtie, principiul dublei negaţii şi reducerea implicaţiei la disjunçtie şi ne-
gaţie: :((9x)P (x)^:Q(x)) � (8x):(P (x)^:Q(x)) � (8x)(:P (x)_::Q(x)) �
(8x)(:P (x) _Q(x)) � (8x)(P (x)! Q(x)).
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