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Sªowo wst¦pne

W niniejszym artykule pokrótce przedstawiam motywacje i przemy±lenia, które doprowadziªy Alana Turinga do sformuªowania najpopularniejszej
dzi± eksplikacji poj¦cia obliczalno±ci oraz omawiam kilka klasycznych wyników teorii oblicze«. Nast¦pnie przedstawiam zwi¡zki obliczalno±ci z twierdzeniami Gödla, by w ostatniej cz¦±ci zaprezentowa¢ przykªady bª¦dnych
rozumowa« motywowanych przez twierdzenia Gödla.
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Na czym polega obliczanie

W programie wi¦kszo±ci wspóªczesnych kursów akademickich teorii oblicze«, jako model oblicze« o uniwersalnej mocy, przedstawiane s¡ maszyny
Turinga. Z punktu widzenia informatyki teoretycznej, taki stan rzeczy nie
dziwi, poniewa» jest to bardzo prosty model, o którym ªatwo dowodzi¢ istotnych twierdze« dotycz¡cych poj¦cia obliczalno±ci. Z drugiej jednak strony
zaprogramowanie maszyny Turinga tak, by obliczaªa nawet proste funkcje,
czy rozstrzygaªa niezbyt zªo»one, a intuicyjnie  w sposób oczywisty  obliczalne problemy, kosztuje wiele pracy, a owocuje powstaniem bardzo skomplikowanej funkcji przej±cia, z której niesªychanie trudno odczyta¢, do czego
tak naprawd¦ ona sªu»y.
Niemniej Turing w 1936 [5] wyabstrahowaª poj¦cie maszyny1 wªa±nie z
rozwa»a« nad tym, jak przebiega obliczanie wykonywane przez czªowieka.
Obszerny komentarz na ten temat znajduje si¦ w rozdziale 9 The extent of
the computable numbers, gdzie Turing argumentuje za tym, »e wprowadzone
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Nazywaª je

automatic machines.
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przez niego maszyny potra¡ liczy¢ dokªadnie to, co jest obliczalne w intuicyjnym sensie. Na pocz¡tku wªa±nie tego rozdziaªu postawione zostaje
pytanie o wszelkie mo»liwe procedury, jakie mogªyby zosta¢ u»yte podczas
obliczania pewnej liczby. Pytanie to jest w istocie równowa»ne tezie Churcha,
zwanej równie» cz¦sto tez¡ ChurchaTuringa.
Tak wi¦c model oblicze«, jakim jest maszyna Turinga, powstaª przez
nast¦puj¡c¡ abstrakcj¦:
Czªowiek:
Kartka (w kratk¦)
Stany umysªu
Oªówek (i gumka)
Symbole
Algorytm

Maszyna:
Ta±ma
Stany maszyny
Gªowica
Alfabet
Funkcja przej±cia

Funkcja:
Pami¦¢
Wykonywana procedura
Dost¦p do pami¦ci
Zawarto±¢ pami¦ci
Sposób obliczania

W zasadzie wszystkie najwa»niejsze aspekty obliczania, kryj¡ si¦ w funkcji
przej±cia  algorytmie, przy pomocy którego problem jest rozwi¡zywany. Zanim jednak powiemy o niej co± wi¦cej przyjrzyjmy si¦ pozostaªym wierszom
tabeli. Je»eli chodzi o alfabet, to ma si¦ on skªada¢ z pewnej sko«czonej
liczby symboli, z których ka»dy zajmowa¢ b¦dzie jedn¡ kratk¦ na kartce.
Symboli tych powinno by¢ sko«czenie wiele, aby mo»na je byªo bez trudu
odró»nia¢ od siebie (»eby nie byªy zbyt podobne). W czasie obliczania b¦dziemy pokrywa¢ kartk¦ symbolami, wymazywa¢ je i znów pokrywa¢ kartk¦
kolejnymi symbolami. Maj¡ one za zadanie reprezentowa¢ informacje, które
przechowujemy, i z których b¦dziemy mogli korzysta¢ w kolejnych etapach
obliczania. Je»eli chodzi o pami¦¢, czyli o sam¡ kartk¦ w kratk¦, nale»y zwróci¢ uwag¦ na dwie jej cechy. Pocz¡tkowo zawiera ona problem, który mamy
rozwi¡zywa¢, zapisany przy u»yciu sko«czonego ci¡gu symboli. Nietrudno
jednak wyobrazi¢ sobie dowolnie du»e problemy, wymagaj¡ce dowolnie wiele
miejsca na kartce (nie mówi¡c nawet o ich rozwi¡zaniu, które mo»e by¢ nieporównywalnie dªu»sze). Ju» sam ten fakt sprawia, »e do obliczania b¦dzie
potrzebna potencjalnie niesko«czona ilo±¢ papieru. Z drugiej jednak strony,
poniewa» ka»dy problem ma by¢ zapisany w postaci sko«czonego ci¡gu symboli, a podczas ka»dego kroku obliczania (o czym zaraz poni»ej) b¦dziemy
dopisywa¢ co najwy»ej pewn¡ sko«czon¡ ilo±¢ symboli, zatem w ka»dej chwili
na kartce znajdzie si¦ ich jedynie sko«czenie wiele. Stanów umysªu, podobnie, jak symboli w alfabecie (z tych samych powodów), powinno by¢ ich
sko«czenie wiele. Maj¡ one odzwierciedla¢, co w danej chwili robimy  jaki
podproblem rozwi¡zujemy. Oªówek i gumka pozwalaj¡ nam dokonywa¢ zapisków na kartce, jednak peªni¡ jeszcze jedna rol¦. W swojej pracy Turing
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zwraca uwag¦ na to, »e posiadamy sko«czone pole widzenia. Przytacza przykªad dwóch liczb: 999999999999999999 i 9999999999999999999, o których
nie mo»emy z biegu powiedzie¢, czy s¡ równe, czy te» nie. Rozstrzygni¦cie
ich równo±ci wymaga osobnego obliczenia. Zatem nasz dost¦p do pami¦ci
jest ograniczony. Wreszcie algorytm ma w peªni opisywa¢, w jaki sposób
mamy przeprowadza¢ obliczenia. W zale»no±ci od tego, jakie symbole s¡ w
naszym polu widzenia, i w jakim jeste±my stanie umysªu mamy zmieni¢ stan
umysªu, dokona¢ pewnych modykacji symboli na kartce (ale w obr¦bie pola
widzenia) oraz przenie±¢ wzrok w pobliskie miejsce na kartce.
Nale»y zwróci¢ uwag¦, »e rozwa»amy obliczanie czysto mechaniczne, takie, które mo»na opisa¢ przy pomocy sko«czonych ±rodków. Algorytm jednoznacznie wyznacza nasze zachowanie podczas obliczania i nie ulega zmianie
w jego toku. To znaczy, »e je»eli przypadkiem znajdziemy si¦ w tym samym
stanie umysªu, patrz¡c na te same symbole wi¦cej ni» raz, to zawsze wykonamy t¡ sam¡ czynno±¢. W swoim artykule z 1936 roku Turing co prawda
o liczbach obliczalnych, maj¡c na my±li problem liczenia kolejnych cyfr w
dziesi¦tnym, czy dwójkowym, rozwini¦ciu obliczanej liczby. Istnieje jednak
naturalna odpowiednio±¢ pomi¦dzy problemem obliczania kolejnych cyfr rozwini¦cia dwójkowego liczby rzeczywistej, a problemem nale»enia do zbioru
liczb naturalnych. Przy pomocy liczby naturalnej i zbioru liczb naturalnych
mo»na zakodowa¢ dowoln¡ nieujemn¡ liczb¦ rzeczywist¡: liczba wskazuje po
której cyfrze nale»y postawi¢ przecinek, natomiast zbiór przechowuje informacj¦ o pozycjach, na których znajduj¡ si¦ jedynki (na pozostaªych miejscach
s¡ zera).
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Czego nie mo»na policzy¢?

Posiadaj¡c gotowy model oblicze« mo»na zada¢ pytanie o jego siª¦, czyli
o to, jakie problemy mo»na przy jego pomocy rozwi¡zywa¢. Zauwa»my, »e
przedstawiony wy»ej model oblicze« dopuszcza sytuacje, w których obliczenie nigdy si¦ nie zako«czy  wtedy nie mo»na mówi¢ o jego wyniku. Mo»e
si¦ te» zdarzy¢, »e wiele ró»nych algorytmów b¦dzie rozwi¡zywa¢ ten sam
problem. Te dwie cechy modelu okazuj¡ si¦ nie do obej±cia, je»eli chcemy
zachowa¢ siª¦ obliczeniow¡. Je»eli istnieje maszyna, która zatrzymuje si¦
dokªadnie wtedy, gdy na wej±ciu otrzyma liczb¦ z danego zbioru, to zbiór
ten nazwiemy cz¦±ciowo obliczalnym. Je»eli za± maszyna zatrzymuje si¦ na
ka»dym wej±ciu, a ponadto odpowiada TAK, gdy liczba dana na wej±ciu nale»y do zbioru oraz NIE w przeciwnym przypadku, to zbiór ten nazywamy
obliczalnym. Czy zatem wszystko mo»na policzy¢? Czy ka»da liczba rze3

czywista, ka»dy podzbiór liczb naturalnych jest obliczalny? Oczywi±cie nie!
Najprostszy dowód istnienia liczb nieobliczalnych odwoªuje si¦ do argumentu
ilo±ciowego  ka»dy algorytm mo»na przedstawi¢ w postaci sko«czonej listy
instrukcji, zatem wszystkich algorytmów jest co najwy»ej przeliczalnie wiele,
podczas gdy wszystkich liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalnie wiele.
Argument ilo±ciowy nie pokazuje nam jednak przykªadu problemu nieobliczalnego. Najprostszym problemem nieobliczalnym jest problem stopu,
który prezentujemy poni»ej. Intuicyjnie: skoro ka»dy algorytm posiada sko«czony opis, to mo»na go zapisa¢ na kartce i przedstawi¢ jako wej±cie dla
oblicze«. ci±lej  dowolna maszyna posiada pewn¡ sko«czon¡ specykacj¦,
któr¡ mo»na zakodowa¢ w postaci liczb i zapisa¢ na ta±mie innej maszyny.
Przez Mn b¦dziemy oznacza¢ maszyn¦, której kodem jest liczba n  mo»na
wprowadzi¢ tak¡ efektywn¡ numeracj¦ maszyn, by z kodu mo»na byªo odczyta¢ specykacj¦ maszyny. Podobnie mo»emy kodowa¢ konguracje i obliczenia maszyn. Aby wiedzie¢ dokªadnie jaki b¦dzie kolejny ruch maszyny
nale»y zna¢ algorytm, którym si¦ posªuguje, zawarto±¢ ta±my, pozycj¦ oraz
stan gªowicy. Wtedy stosuj¡c znan¡ funkcj¦ przej±cia dowiemy si¦ jaka b¦dzie nast¦pna konguracja. Z kolei poprawne (sko«czone) obliczenie to ci¡g
(sko«czony!) konguracji  zatem równie» obliczenia mo»emy kodowa¢.
Skoro niesko«czone dziaªanie maszyny jest zjawiskiem niepo»¡danym, to
chcieliby±my wiedzie¢, czy dana maszyna na danym wej±ciu zatrzyma si¦ i
poda nam odpowied¹, czy te» b¦dziemy musieli czeka¢ na ni¡ w niesko«czono±¢. Chcieliby±my zbudowa¢ maszyn¦, która dostaje dwie dane: kod
maszyny oraz wej±cie dla tej maszyny i odpowiada na postawione przez
nas pytanie. Oczywi±cie nasza maszyna musiaªaby si¦ zawsze zatrzymywa¢  inaczej pytanie jej, czy jaka± inna maszyna si¦ zatrzyma nie miaªo by
sensu, skoro ona sama nie musiaªaby si¦ zatrzymywa¢. Problemem stopu
nazwiemy problem przynale»no±ci pary liczb naturalnych do zbioru S , gdzie
S(n, m) ≡ Mn (m) ↓, czyli gdy maszyna o kodzie n zatrzymuje si¦ (przechodzi w stan ko«cowy) na wej±ciu o kodzie m. Mo»emy zdeniowa¢ przek¡tn¡
tego zbioru: K(n) ≡ Mn (n) ↓. Zaªó»my teraz, »e faktycznie istnieje maszyna, która zawsze rozstrzygnie, czy dana maszyna zatrzyma si¦ na danym
wej±ciu, czyli »e problem stopu jest obliczalny. Wtedy równie» rozstrzygalny
jest zbiór K oraz jego dopeªnienie K(n) ≡ Mn (n) ↑. To znaczy, »e istnieje algorytm Mk taki, »e dla dowolnego n ∈ ω K(n) dokªadnie wtedy, gdy
Mk (n) ↑, czyli »e Mk rozstrzyga K . Jednak wtedy w szczególno±ci dla n = k
mamy K(k) ≡ Mk (k) ↓ i z denicji K K(k) ≡ Mk (k) ↑. Zatem maszyna
Mk na wej±ciu k musiaªaby zatrzymywa¢ si¦ dokªadnie wtedy, gdy oblicza
w niesko«czono±¢, a to nie jest mo»liwe  taka maszyna nie mo»e istnie¢, a
zatem zbiór K nie mo»e by¢ obliczalny.
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Zbiór K jest natomiast cz¦±ciowo obliczalny. Wspominali±my ju», »e
maszyna mo»e na wej±ciu otrzyma¢ tak»e kod innej maszyny (lub swój),
i »e z tego kodu mo»na  algorytmicznie odczyta¢ wszystkie informacje o
zakodowanej maszynie. Zbiór K jest cz¦±ciowo obliczalny przez uniwersaln¡
maszyn¦, która na wej±ciu dostaje kod maszyny, nast¦pnie odkodowuje go, by
zasymulowa¢ obliczenie tej maszyny na jej wªasnym kodzie. Je»eli obliczenie
to jest sko«czone, czyli Mn (n) ↓, to uniwersalna maszyna zatrzyma si¦. W
przeciwnym wypadku b¦dzie symulowa¢ obliczenie w niesko«czono±¢.
A mo»e nasz model jest za sªaby, by rozstrzyga¢ problem stopu? Mo»e
mo»na stworzy¢ silniejsze maszyny? Od lat 30tych powstaªo wiele modeli
oblicze«, najbardziej znane to obok maszyn Turinga funkcje rekurencyjne
Kleenego, rachunek λ, maszyny rejestrowe, whileprogramy (np. C++, PASCAL), czy Σ01 formuªy. Wszystkie okazaªy si¦ równie silne, chocia» cz¦sto
powstawaªy na podstawie zupeªnie innego typu abstrakcji. Nie jest to co
prawda dowód, »e nie mo»emy stworzy¢ silniejszych maszyn, jednak jest to
pewien argument za tym, »e moc obliczeniowa maszyn Turinga obejmuje
dokªadnie to, co mo»na mechanicznie policzy¢. Stwierdzenie, »e intuicyjne
poj¦cie obliczalno±ci pokrywa si¦ z poj¦ciem obliczalno±ci przez maszyny
Turinga, nazywane jest tez¡ Churcha, b¡d¹ tez¡ ChurchaTuringa i istnieje
obszerna literatura na jego temat. Rozwa»ania te nie mieszcz¡ si¦ jednak w
obr¦bie niniejszej pracy.
Przytocz¦ jeszcze jedno klasyczne twierdzenie teorii oblicze«  twierdzenie Posta.

Zbiór jest obliczalny dokªadnie wtedy, gdy jest cz¦±ciowo
obliczalny i jego dopeªnienie jest cz¦±ciowo obliczalne.
Twierdzenie 1.

Dowód jest bardzo prosty. Je»eli zbiór A jest obliczalny, to maszyna
cz¦±ciowo obliczaj¡ca go wykonuje te same operacje, co ta, która go oblicza,
tylko zamiast odpowiada¢ NIE dla elementów nie nale»¡cych do niego wykonuje w niesko«czono±¢ jak¡± bezsensown¡ operacj¦ (na przykªad przesuwa
gªowic¦ w prawo w niesko«czono±¢). Analogicznie w przypadku maszyny
cz¦±ciowo obliczaj¡cej dopeªnienie A. Je»eli natomiast mamy maszyny cz¦±ciowo obliczaj¡ce A oraz jego dopeªnienie A, to uruchamiamy je jednocze±nie i sprawdzamy, która si¦ zatrzyma (która± musi). Je»eli zatrzyma si¦
maszyna cz¦±ciowo obliczaj¡ca A, to odpowiadamy TAK, a w przeciwnym
przypadku odpowiadamy NIE.
Nast¦puj¡ce twierdzenie ª¡czy teori¦ oblicze« z problemem rozstrzygalno±ci teorii matematycznych.

Je»eli teoria T ma rekurencyjny zbiór aksjomatów i jest
zupeªna, to jest rozstrzygalna.

Twierdzenie 2.
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Jest to oczywisty wniosek z twierdzenia Posta  aby sprawdzi¢, czy zdanie
ϕ jest twierdzeniem teorii T szukamy jego dowodu (dowody, jako sko«czone
obiekty maj¡ kody, podobnie jak obliczenia) równolegle szukaj¡c dowodu
jego negacji. Z zupeªno±ci teorii wynika, »e w ko«cu znajdziemy jeden z nich,
rekurencyjna aksjomatyzowalno±¢ jest konieczna, by móc kodowa¢ dowody i
rozstrzyga¢ czy dany kod jest dowodem jakiejkolwiek formuªy. W powy»szym
twierdzeniu istotne s¡ oba zaªo»enia. Mamy rekurencyjnie aksjomatyzowalne
i zupeªne, a wi¦c rozstrzygalne teorie T h(N, +), T h(N, ×), T h(R, +, ×, 0, 1)2 ,
zupeªne i nierozstrzygalne, a wi¦c nie posiadaj¡cej rekurencyjnej aksjomatyzacji T h(N, +, ×, 0, 1), niezupeªne i rozstrzygalne {0 = 0} i wreszcie rekurencyjnie aksjomatyzowalne, niezupeªne i nierozstrzygalne np. P A, ZF C .
Istnieje zatem wzajemna odpowiednio±¢ pomi¦dzy teoriami, a obliczeniami. Z jednej strony w odpowiednio silnych teoriach mo»emy reprezentowa¢ obliczenia, z drugiej mo»emy oblicza¢ co jest twierdzeniem teorii szukaj¡c dowodów. Zanim przejdziemy do analizy wybranych nietrafnych u»y¢
twierdze« Gödla przypomnijmy je.

(Gödel 1. w wersji Rosera [3].) Niech T b¦dzie dostatecznie
siln¡, niesprzeczn¡, rekurencyjnie aksjomatyzowaln¡ teori¡. Wtedy istnieje
zdanie ϕ takie, »e T 6` ϕ oraz T 6` ¬ϕ.

Twierdzenie 3.

(Gödel 2.) Niech T b¦dzie dostateczne siln¡, niesprzeczn¡,
rekurencyjnie aksjomatyzowaln¡ teori¡. Wtedy T 6` ConT .

Twierdzenie 4.

Przed dostatecznie siln¡ teori¦ rozumiemy tak¡, która jest prawdziwa o
liczbach naturalnych oraz zawiera arytmetyk¦ P A. W istocie zawieranie caªej
arytmetyki P A nie jest konieczne  wystarczy jej niewielki fragment. Zdanie
ConT jest zdaniem arytmetycznym wyra»aj¡cym niesprzeczno±¢ teorii T .
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Co z tego (nie) wynika?

Jednym z najbardziej znanych argumentów motywowanych twierdzeniem
Gödla jest argument Lucasa. Przez wiele lat ewoluowaª on pod naporem krytyki i trudno znale¹¢ jego ostateczn¡ form¦. W [1] Franzen przypisuje Lucasowi nast¦puj¡ce zdanie: Twierdzenie Gödla mówi, »e ka»dy niesprzeczny
system S wystarczaj¡co silny, by uprawia¢ w nim prost¡ arytmetyk¦ zawiera

formuªy, których nie mo»e dowie±¢, a o których my wiemy, »e s¡ prawdziwe. Podobna, bª¦dna interpretacja twierdzenia Gödla znalazªa si¦ w pracy
Rudy'ego Ruckera z 1995 roku [4]. Przedstawiª on j¡ w siedmiu punktach,
2

Przez

T h(M )

oznaczamy zbiór zda« pierwszego rz¦du prawdziwych w modelu
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M.

natomiast poni»sza krytyka tego argumentu wraz z ósmym punktem argumentacji pochodzi od Franzena [1] (zamieniam wsz¦dzie nazwisko Gödel na
Rucker).
1. Kto± daje Ruckerowi UTM (uniwersaln¡ maszyn¦ prawdy) mówi¡c oto
uniwersalna maszyna prawdy odpowiada poprawnie na ka»de pytanie.
2. Rucker prosi o specykacj¦ UTM: P(UTM).
3. Zadowolony z siebie Rucker buduje na bazie P(UTM) zdanie G: ma-

szyna zbudowana na bazie P(UTM) nigdy nie powie, »e to zdanie jest
prawdziwe.

4. Rucker pyta UTM o prawdziwo±¢ G.
5. Gdyby UTM miaªa potwierdzi¢, »e G jest prawdziwe, to G faktycznie
musiaªoby by¢ prawdziwe, zatem UTM nie mogªaby nigdy powiedzie¢,
»e G jest prawdziwe. Gdyby z kolei UTM miaªa zaprzeczy¢, »e G jest
prawdziwe, to znaczyªoby, »e G jest faªszywe, czyli »e UTM powie zdanie faªszywe, czego jej nie wolno. Zatem UTM nie mo»e odpowiedzie¢
na pytanie Ruckera.
6. Zatem UTM nie powie nigdy, »e G jest prawdziwe, czyli na mocy sformuªowania G  istotnie  G jest prawdziwe.
7. Rucker obwieszcza  wiem co± czego nie wie UTM: otó» G.
8. (Franzen) Ruckerowi opada szcz¦ka, gdy UTM nagle ogªasza, »e G jest
prawdziwe. Zadziwiony Rucker wyj¦kuje ale przecie» miaªa± zawsze
mówi¢ prawd¦!, na co UTM odpowiada zdaje si¦, »e jednak nie.
Na pierwszy rzut oka wprowadzony prze Franzena ósmy punkt argumentacji wydaje si¦ absurdalny  przecie» takie zachowanie przeczy naturze UTM.
Jednak»e jedyn¡ rzecz¡, któr¡ Rucker wie (punkt 6.), to: je»eli UTM jest niesprzeczna, to UTM nie powie G. Tªumacz¡c to zdanie na j¦zyk arytmetyki (to
pierwotne podªo»e argumentów z twierdze« Gödla) Rudy Rucker wie jedynie,
»e ConP A −→ ¬P rP A (ConP A ). Nie jest to jednak nic odkrywczego, poniewa» UTM te» musi to wiedzie¢, jako »e P A ` ConP A −→ ¬P rP A (ConP A ).
Zatem aby wiedzie¢ co± wi¦cej ni» UTM Rucker powinien zbada¢ niesprzeczno±¢ UTM.
To, »e Rucker nie mo»e tego wiedzie¢ zachowuj¡c si¦ racjonalnie pokazuje
Stanisªaw Krajewski w [2]. Pokazuje on, »e nawet przy bardzo ªagodnej
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interpretacji sªów Lucasa, »aden tego typu argument nie mo»e by¢ trafny.
Poni»ej przedstawiam rozumowanie Krajewskiego.
Zaªó»my, »e istnieje funkcja F , która dla dowolnej maszyny zwraca kod
zdania Gödla dla tej maszyny. Czyli F (n) = GMn . Je»eli przez S(Mn ) oznaczymy zbiór twierdze« dowodzonych przez Mn , to S(Mn ) 6` F (n) o ile S(Mn )
jest teori¡ niesprzeczn¡, a w przeciwnym wypadku niech F (n) b¦dzie dowolnym zdaniem. Nie zakªadamy o zadaniach F (n) nic wi¦cej  nie interesuje
nas ich prawdziwo±¢, zªo»ono±¢, ani czy je rozumiemy. Funkcja F musi stosowa¢ si¦ co najmniej do wszystkich niesprzecznych maszyn. Jednak zbiór
C = {n : S(Mn ) niesprzeczna} nie jest rekurencyjny. Je»eli chcieliby±my
zatem, by argument Lucasa byª sensowny funkcja F nie mo»e by¢ okre±lona
dokªadnie na C , poniewa» w takim wypadku od razu daliby±my Lucasowi
narz¦dzie, które wykracza poza mo»liwo±ci maszyn i argument z twierdzenia
Gödla nie byªby potrzebny, poniewa» posiadanie funkcji F dawaªoby wiedz¦
nieznan¡ »adnej maszynie. Zatem F musi by¢ funkcj¡ cz¦±ciow¡. Z drugiej
strony, aby móc wygödlowa¢ formuª¦ dla dowolnej niesprzecznej teorii musi
zachodzi¢ C ( dom(F ). Poni»ej raz jeszcze podaj¦ wszystkie poczynione
zaªo»enia.
1. F jest cz¦±ciow¡ funck¡ rekurencyjn¡.
2. C ( dom(F ).
3. ∀n ∈ C S(Mn ) 6` F (n).
Twierdzimy, »e zbiór A = {F (n) : n ∈ dom(F )} warto±ci F jest sprzeczny.
Zaªó»my nie wprost, »e A jest niesprzeczny. Poniewa» A jest cz¦±ciowo rekurencyjny, wi¦c istnieje maszyna Mk taka, »e A = S(Mk ), a skoro A niesprzeczny, wi¦c k ∈ C , a zatem F (k) jest okre±lone. Na mocy 3. S(Mk ) 6`
F (k), a zatem F (k) ∈
/ S(Mn ). Czyli F (k) ∈
/ A, co przeczy denicji A.
Zatem gdyby antymechanicysta, jak Lucas, posiadaª metod¦, która pozwalaªaby dla dowolnej niesprzecznej maszyny znale¹¢ zdanie od niej niezale»ne
(wystarczy nawet przez ni¡ niedowodliwe) i twierdziªby, »e faktycznie wie,
»e te zdania s¡ prawdziwe, to zbiór twierdze«, które gªosi byªby sprzeczny.
Trudno w takiej sytuacji uzna¢ argument Lucasa i twierdzi¢, »e naprawd¦
wie o prawdziwo±ci tych zda«.
Kolejne niewªa±ciwe wykorzystanie twierdze« Gödla stosowane jest do
szerzenia sceptycyzmu, w kontek±cie naszych mo»liwo±ci poznawczych, a w
szczególno±ci poznania naukowego. Cz¦sto spotykane s¡ pogl¡dy typu (przytaczam za Franzenem [1]):

• Niczego nie mo»na dowie±¢ w matematyce (gdy» teorie s¡ w¡tpliwej
pewno±ci).
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• PA i ZFC s¡ w¡tpliwe z uwagi na drugie twierdzenie Gödla.
• (Encyclopedia Britannica) Twierdzenie Gödla gªosi, »e w ka»dym sensownym systemie matematycznym s¡ zdania, których nie mo»na ani
dowie±¢, ani obali¢ na bazie aksjomatów tego systemu, a zatem nie jest
pewne, czy nawet proste aksjomaty arytmetyki nie pozwol¡ wyprowadzi¢ sprzeczno±ci.
• Na mocy twierdzenia Gödla ka»da teoria jest albo niezupeªna, albo
sprzeczna. Zatem nie jest mo»liwe caªkowite dowiedzenie jakiegokolwiek twierdzenia.
Na powy»sze s¡dy skªadaj¡ si¦ w gªównej mierze dwa czynniki. Przekonanie, »e niesprzeczno±¢ pewnych b¡d¹ wszystkich teorii matematycznych jest
w¡tpliwa, oraz »e niesprzeczno±¢ nie mo»e by¢ dowiedziona w takim samym
sensie, jak inne twierdzenia matematyczne. Jednak nasz sceptycyzm odno±nie, na przykªad aksjomatów arytmetyki Peano nie zale»y w ogóle od
twierdzenia Gödla. Je»eli nie w¡tpimy w aksjomaty, ani w reguªy dowodzenia, to nie mamy podstaw, by w¡tpi¢ w niesprzeczno±¢ P A. Dziwne wydaje
si¦ równie» stwierdzenie, »e skoro jeste±my pewni aksjomatów ZF C , to ZF C
powinna dowodzi¢ swojej niesprzeczno±ci. Jest oczywiste, »e nie mo»emy dowie±¢ wszystkiego w matematyce, jednak nie potrzebujemy twierdze« Gödla,
by to stwierdzi¢. I wreszcie, co daªby nam (w sensie w¡tpliwo±ci) ewentualny
dowód niesprzeczno±ci ZF C przeprowadzony wewn¡trz ZF C ? Gdyby±my
nie ufali aksjomatom ZF C , dlaczego mieliby±my uzna¢ oparty o nie dowód
niesprzeczno±ci za poprawny i mniej w¡tpliwy ni» one same?
Jest jeszcze jedna luka w argumentach z twierdze« Gödla wysuwanych
przez sceptyków. Nie jest jasne, w jakim sensie niesprzeczno±¢ miaªaby by¢
miar¡ prawdziwo±ci, czy pewno±ci teorii? Je»eli arytmetyka P A jest niesprzeczna, to teoria P A + ¬ConP A równie» jest niesprzeczna, tymczasem
dowodzi ona faªszywego zdania: ¬ConP A . Niesprzeczno±¢ nie zabrania teorii dowodzi¢ zda« faªszywych. Wi¦c o ile sprzeczno±¢ teorii gwarantuje, »e
jest ona faªszywa, o tyle wiedza, »e pewna teoria jest niesprzeczna, nie dostarcza nam »adnej informacji o prawdziwo±ci. Zatem wszelkie argumenty z
twierdze« Gödla w kontek±cie sceptycyzmu poznawczego s¡ chybione.
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