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Podczas II Konferencji Epistemologii Nauk cisªych w Królewcu w 1930
roku, Kurt Gödel zaprezentowaª dowód twierdzenia o peªno±ci systemu aksjomatycznego logiki elementarnej wprowadzonego przez David Hilberta i
Wilhelma Ackermanna w Grundzüge der theoretischen Logik [4], gdzie te»
problem peªno±ci tego systemu zostaª po raz pierwszy postawiony. Niemniej
w sprawozdaniu ze wspomnianej konferencji nie znalazªa si¦ nawet wzmianka
o wyst¡pieniu Gödla. Dlaczego referat Gödla przeszedª bez echa?
Jean van Heijenoort w komentarzu do artykuªu Gödla opublikowanym
w From Frege to Gödel [3] dopatruje si¦ powodu takiego stanu rzeczy w
semantycznym charakterze twierdzenia o peªno±ci. Jego sformuªowanie z
Grundzüge der theoretischen Logik byªo nast¦puj¡ce: Ka»da prawomocna
formuªa logiki elementarnej jest dowodliwa, gdzie prawomocna miaªo znaczy¢ tyle co prawdziwa w ka»dej dziedzinie. Powy»sze twierdzenie ª¡czy w
sobie wªasno±ci skªadniowe j¦zyka (dowodliwa) z wªasno±ciami semantycznymi (prawomocna). Zwró¢my uwag¦ na fakt, »e przed prac¡ Tarskiego
z 1933 roku [5] poj¦cia semantyczne budziªy w±ród logików wiele zastrze»e«. Wynikaªo to z faktu, »e próby uogólniania wnioskowa« semantycznych,
znanych na przykªad z algebry, natraaªy na problemy i prowadziªy do antynomii. W szczególno±ci nie istniaªo ±cisªe poj¦cie prawdziwo±ci w dziedzinie.
Posªugiwano si¦ co prawda poj¦ciem systemów (dziedzin), w które to 'czyniªy' formuªy prawdziwymi b¡d¹ faªszywymi, jednak jego u»ycia wyst¦powaªy na poziomie intuicji  problematyczne pozostawaªo poj¦cie dowolnego
systemu. Dlatego samo postawione przez Hilberta i Ackermanna zagadnienie wydaje si¦ by¢ pewnego rodzaju póªnaukow¡ hipotez¡. Zatem przed
Tarskim twierdzenie o peªno±ci logiki elementarnej mogªo by¢ postrzegane w
podobny sposób, jak w latach czterdziestych teza Churcha, a dowód Gödla
jako agitacja, argument, nie za± jako ±cisªe rozumowanie  dowód na miar¦
oczekiwa« ówczesnych logików.
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Warto zwróci¢ uwag¦ na fakt, »e ówczesna logika znaªa ju» zagadnienie peªno±ci. W 1926 roku Paul Bernays udowodniª peªno±¢ klasycznego
rachunku zda«. Jednak w tym przypadku modele s¡ bardzo prostymi obiektami  funkcjami ze zbioru zda« atomowych w {0, 1}, podczas gdy w przypadku logiki elementarnej mog¡ one by¢ o wiele bardziej zªo»one. Ponadto,
zdaniem van Heijenoorta, zagadnienie peªno±ci logiki elementarnej, jako metatwierdzenie byªo o wiele mniej interesuj¡ce dla Hilberta i Ackermanna, ni»
wªasno±ci wewn¦trzne ich systemu, czy problem znalezienia ogólnej metody
budowania dowodów formuª logiki elementarnej. Mo»liwe te», »e semantyczny charakter twierdzenia o peªno±ci sprawiaª, »e Hilbert i Ackermann
nie zwyczajnie wyobra»ali sobie, jak miaªby wygl¡da¢ konkluzywny za nim
argument.
W swoim dowodzie twierdzenia o peªno±ci Gödel po±wi¦ca wi¦kszo±¢
uwagi lematom dotycz¡cym skªadni, w tym mi¦dzy innymi dobrze ju» wówczas znanym twierdzeniom o preneksowej i Skolemowskiej postaci normalnej,
wyj¡tkowo skrótowo przedstawiaj¡c argumenty semantyczne. W ten sposób
pokazuje na przykªad równowa»no±¢ oryginalnego sformuªowania peªno±ci z
Grundzüge der theoretischen Logik z dowodzon¡ przez siebie wersj¡:
Twierdzenie 1. Dla dowolnej formuªy α logiki elementarnej (bez identyczno±ci) albo α jest obalalna ( refutable  ¬α jest dowodliwa), albo α jest speªnialna ( satisable  istnieje interpretacja, w której α jest prawdziwa).

Pokazuj¡c ka»d¡ z implikacji trzeba zastosowa¢ warunek Tarskiego dla
negacji1 , co Gödel czyni na poziomie intuicji, w przypadku implikacji, w
której poprzednikiem jest twierdznie 1, oraz przyjmuj¡c za oczywist¡ drug¡
implikacj¦. Na tym jednak nie ko«cz¡ si¦ przykªady zamiatania pod dywan
wnioskowa« semantycznych. Najwi¦ksze nagromadzenie przemilczanych argumentów semantycznych mo»na znale¹¢ pod sam koniec dowodu. Aby jednak móc omówi¢ ten fragment trzeba zarysowa¢ ide¦ caªego dowodu. Najpierw nale»y pokaza¢, »e ka»d¡ formuª¦ logiki elementarnej mo»na sprowadzi¢ do postaci normalnej Skolema i otrzymana w ten sposób formuªa jest
speªnialna dokªadnie wtedy, gdy speªnialna jest oryginalna formuªa. Dla dowolnej formuªy w postaci normalnej Skolema, czyli ϕ = ∀x∃y A(x, y) mo»na
skonstruowa¢ ci¡g formuª An , którego nty wyraz jest koniunkcj¡ n kopii
formuªy A z podstawionymi w odpowiedni sposób zmiennymi w taki sposób,
by przeliczy¢ wszystkie krotki zmiennych wi¡zanych przez kwantykatory
ogólne, oraz by zmienne egzystencjalne w »adnym z podstawie« nie powtarzaªy si¦, i by byªy ró»ne od ogólnych. Taka konstrukcja gwarantuje nam,
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Zdanie ¬ϕ jest prawdziwe w modelu M dokªadnie wtedy, gdy zdanie ϕ jest nie jest
prawdziwe w M .
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»e egzystencjalne domkni¦cie ka»dego An dowodliwie wynika z ϕ. Nast¦pnie
tªumaczymy ka»d¡ formuª¦ An na klasyczny rachunek zda« otrzymuj¡c ci¡g
Bn . Poniewa» klasyczny rachunek zda« jest peªny ka»de zdanie Bn jest speªnialne b¡d¹ odrzucalne. Je»eli które± ze zda« Bn jest odrzucalne, to istnieje
dowód w logice elementarnej egzystencjalnego domkni¦cia An , a tym samym
ϕ jest odrzucalne. Pozostaje wi¦c do zbadania przypadek, gdy wszystkie Bn
s¡ speªnialne. Wtedy speªniaj¡ce je warto±ciowania mo»na przetªumaczy¢ na
pewne sko«czone modele dla An  dla ka»dego i zmienn¡ xi tªumaczymy na
liczb¦ i. Egzystencjalne domkni¦cie formuªy An jest speªnialne, gdy istnieje
warto±ciowanie speªniaj¡ce Bn . W tym miejscu a» prosi si¦, by wprowadzi¢
poj¦cie warto±ciowania w modelu, jednak Gödel tego nie czyni. Nast¦pnie
Gödel korzysta implicite z lematu Königa  ka»da z formuª An ma tylko sko«czenie wiele modeli2 oraz ka»dy model dla An+1 jest równie» modelem dla An
(tu implicite wprowadzony warunek Tarskiego dla koniunkcji3 ), zatem musi
istnie¢ ci¡g modeli S1 ⊆ S2 ⊆ . . . dla formuª A1 , A2 , . . . . Ostatecznie model
S (o uniwersum b¦d¡cym liczbami naturalnymi) dla formuªy ϕ otrzymujemy
sumuj¡c ci¡g modeli Sn . Nast¦pnie Gödel stwierdza, »e jest oczywiste, »e w
S prawdziwe jest ϕ.
Jak wygl¡da¢ powinien dowód tego 'oczywistego' faktu? Przeprowadzimy
rozumowanie w S przy zaªo»eniu nie wprost, »e w S zdanie ϕ jest faªszywe.
Wtedy na mocy warunku Tarskiego dla negacji w S prawdziwe jest zdanie ¬ϕ = ¬∀x∃yA(x, y) = ∃x∀y¬A(x, y). Na mocy warunku Tarskiego dla
kwantykatora egzystencjalnego4 istnieje ci¡g liczb naturalnych a taki, »e
∀y¬A(a, y). Model S zostaª skonstruowany w taki sposób, by prawdziwe
byªy zdania ∃yA(c, y) dla dowolnej krotki c5 . Otrzymujemy sprzeczno±¢  w
S prawdziwe s¡ zarówno A(a, b), jak i ¬A(a, b) dla pewnej krotki b. Gdyby
Gödel uzupeªniª swój dowód o sformuªowanie warunków prawdziwo±ci dla
negacji, koniunkcji i kwantykatora egzystencjalnego oraz rozpisaª przemilczane argumenty semantyczne powoªuj¡c si¦ na te warunki, jego dowód byªby
kompletny i wreszcie zasªugiwaªby na miano dowodu.
Swoboda z jak¡ Gödel u»ywa argumentów semantycznych dziwi tym bardziej, »e ju» w rok pó¹niej w swojej najsªynniejszej pracy Über formal unent2
Poniewa» rozwa»amy jedynie sko«czone modele (o uniwersach b¦d¡cych pocz¡tkowymi
segmentami liczb naturalnych) pochodz¡ce od warto±ciowa« speªniaj¡cych Bn .
3
Zdanie ϕ ∧ ψ jest prawdziwe w modelu M dokªadnie wtedy, gdy zdanie ϕ jest prawdziwe w M oraz zdanie ψ jest prawdziwe w M .
4
Zdanie ∃xϕ(x) jest prawdziwe w modelu M dokªadnie wtedy, gdy istnieje element e
uniwersum modelu M taki, »e w modelu M prawdziwe jest zdanie ϕ(ẽ), gdzie ẽ jest nazw¡
elementu e.
5
W ci¡gu An przeliczone zostaªy wszystkie krotki x, te za± tªumaczone byªy na krotki
liczb naturalnych odpowiadaj¡cych indeksom tych zmiennych.

3

scheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I jego
podej±cie nich jest zgoªa inne. We wst¦pie podaje intuicyjny, semantyczny
argument za tym, »e arytmetyka pierwszego rz¦du jest niezupeªna. Argumentacj¦ t¦ mo»na by ªatwo uzupeªni¢ do peªnego dowodu, jednak Gödel
tego nie czyni  tym razem traktuje j¡ jedynie jako szkic, prezentuj¡c nast¦pnie dªugi i skomplikowany, ale w peªni syntaktyczny dowód6 .
Wydaje si¦ zatem, »e peªno±ci nie mo»na byªo w ±cisªym sensie dowie±¢ w
1930 roku, a zarazem, »e ±rodowisko formalistów wierzyªo, »e podana przez
Hilberta i Ackermanna aksjomatyka logiki elementarnej faktycznie pozwala
dowodzi¢ wszystkich tautologii, natomiast referat Gödla mógª utwierdzi¢
ich w tej wierze. Z drugiej strony jakkolwiek doniosªym osi¡gni¦ciem byª
dowód peªno±ci, sªaw¦ przyniosªo Gödlowi dopiero twierdzenie o niezupeªno±ci arytmetyki pierwszego rz¦du  twierdzenie, którego nikt7 si¦ wówczas
nie spodziewaª. Co wi¦cej kontrowersje, jakie budziªo twierdzenie o niezupeªno±ci sprawiªy, »e Gödel nie mógª sobie pozwoli¢ w dowodzie na »adne
niepewne kroki. Efekty byªy niezwykle doniosªe  'przy okazji' Gödel musiaª wymy±li¢ arytmetyzacj¦ skªadni, lemat przek¡tniowy, funkcje pierwotnie
rekurencyjne8 , funkcj¦ β 9 , czy poj¦cie reprezentowalno±ci relacji.
Z drugiej strony, poniewa» hipoteza peªno±ci logiki pierwszego rz¦du nie
nale»aªa do najistotniejszych problemów ówczesnej logiki oraz nie wydawaªa
si¦ kontrowersyjna, Gödlowi mogªy uj±¢ na sucho argumenty semantyczne
stosowane bez wi¦kszych uzasadnie«. By¢ mo»e, gdyby Gödel byª zmuszony
pracowa¢ nad problemem równie wytrwale, co w przypadku twierdzenia o
niezupeªno±ci semantyka zostaªaby ujarzmiona ju» wtedy w 1930 roku.
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