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III rok kognitywistyki UAM, 2016–2017

1 Wstęp

W tym wykładzie podamy kilka ważnych twierdzeń metalogicznych, wraz z do-
wodami.

1. Twierdzenie Gödla o niezupełności PA.

2. Twierdzenie Rossera o niezupełności PA.

3. Twierdzenie Gödla o niedowodliwości niesprzeczności PA w PA.

4. Twierdzenie Löba.

5. Twierdzenie Tarskiego o niedefiniowalności w PA pojęcia prawdy arytme-
tycznej.

Dowody tych twierdzeń w istotny sposób wykorzystują procedurę arytmetyza-
cji składni opisaną w poprzednim wykładzie.

2 Kilka pojęć metalogicznych

2.1 Teorie rekurencyjnie aksjomatyzowalne

Procedurę arytmetyzacji składni można przeprowadzić dla dowolnej teorii pierw-
szego rzędu, której zbiór numerów gödlowskich symboli pozalogicznych jest re-
kurencyjny.

Jeśli jednak zbiór numerów gödlowskich aksjomatów pozalogicznych teorii T
nie jest rekurencyjny, to relacja DowT (a, b) (czytaj: a jest numerem gödlowskim
dowodu w teorii T formuły o numerze gödlowskim b) nie musi być rekurencyjna.
W konsekwencji, w takim przypadku zbiór numerów gödlowskich twierdzeń teorii
T nie musi być rekurencyjnie przeliczalny.
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Mówimy, że teoria T jest (rekurencyjnie) aksjomatyzowalna, gdy zbiór nu-
merów gödlowskich aksjomatów teorii T jest rekurencyjny. Arytmetyka PA jest
rekurencyjnie aksjomatyzowalna.

2.2 Zupełność i rozstrzygalność

Niech T będzie teorią pierwszego rzędu, której zbiór numerów gödlowskich sym-
boli pozalogicznych jest rekurencyjny. Mówimy, że T jest:

1. zupełna, gdy dla dowolnego zdania ψ jej języka: albo T ` ψ, albo T ` ¬ψ;
w przeciwnym przypadku T nazywamy niezupełną.

2. rozstrzygalna, gdy zbiór numerów gödlowskich jej twierdzeń jest rekuren-
cyjny; w przeciwnym przypadku T nazywamy nierozstrzygalną.

Teoria T jest zatem zupełna, gdy dla dowolnego pytania rozstrzygnięcia sfor-
mułowanego w jej języku: albo odpowiedź TAK, albo odpowiedź NIE na to pytanie
jest dowodliwa w T .

Teoria T jest rozstrzygalna, gdy istnieje obliczalna metoda pozwalająca roz-
strzygać o dowolnej formule jej języka czy jest ona twierdzeniem T czy nie jest
[zakładamy tu Tezę Churcha: obliczalne=rekurencyjne].

2.3 ω-niesprzeczność

Niech T będzie teorią (pierwszego rzędu), w której języku mamy liczebniki (nazwy
liczb naturalnych). Jak zwykle, T ` ψ oznacza, że istnieje dowód formuły ψ w
teorii T . Piszemy T non ` ψ, gdy nie zachodzi T ` ψ.

Mówimy, że teoria T jest ω-niesprzeczna, gdy dla każdej formuły ψ(x): jeśli
T ` ψ(0), T ` ψ(1), T ` ψ(2), . . . , T ` ψ(n),. . . , to T non ` ∃x ¬ψ(x).
Twierdzenie. Jeśli PA jest ω-niesprzeczna, to jest niesprzeczna.
Zarys dowodu. Wystarczy znaleźć choć jedną formułę, która nie jest twierdzeniem
PA. Mamy: PA ` x

.
= x → x

.
= x, a zatem PA ` n

.
= n → n

.
= n dla

wszystkich n. Z założenia o ω-niesprzeczności mamy: PA non ` ∃x ¬(x .
= x→

x
.
= x).

3 Konstrukcja zdania Gödla

Funkcję num określamy przez schemat rekursji prostej:

1. num(0) = 〈sn(0)〉
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2. num(a+ 1) = 〈sn(s), num(a)〉.

Wtedy num(n) jest numerem gödlowskim liczebnika n. Funkcja num jest re-
kurencyjna. Przypominamy, że 〈 〉 jest tu funkcją kodowania ciągów zdefiniowaną
w poprzednim wykładzie.

Nie zagub się! Należy odróżniać:

1. liczbę naturalną n

2. liczebnik n

3. numer gödlowski num(n) liczebnika n.

Niech sam będzie dwuargumentową relacją zdefiniowaną następująco:
sam(a, b) ≡ Form(a) ∧ Fr(a, 2) ∧ Dow(b,Sub(a, 2, num(a))).
Jeśli a jest numerem gödlowskim formuły, powiedzmy,ψ(x1), to Sub(a, 2, num(a))

jest numerem gödlowskim formuły, która powstaje z formuły ψ(x1) poprzez wsta-
wienie za zmienną x1 liczebnika nazywającego liczbę a, czyli nazywającego wła-
śnie numer gödlowski samej formuły ψ.

Tak więc, rekurencyjna (!) relacja sam zachodzi między liczbami a oraz b do-
kładnie wtedy, gdy:

1. a jest numerem gödlowskim formuły o zmiennej wolnej x1,

2. b jest numerem gödlowskim dowodu formuły o numerze gödlowskim Sub(a, 2, num(a)),
czyli formuły otrzymanej z formuły o numerze gödlowskim a w wyżej po-
dany sposób.

Komentarz dydaktyczny. Mamy formułę, powiedzmy, ψ(x1) o jednej zmien-
nej wolnej x1 (wybór tej właśnie zmiennej jest nieistotny). Wtedy:

1. Formuła ta ma swój numer gödlowski, powiedzmy, a, czyli pψ(x1)q = a.

2. Liczba num(a) jest numerem gödlowskim liczebnika a.

3. Do formuły ψ(x1) chcemy wstawić, w miejsce zmiennej wolnej x1 term a,
czyli chcemy otrzymać formułę ψ(a), która (na mocy definicji liczby a) jest
formułą ψ(pψ(x1)q).

4. Liczba Sub(a, 2, num(a)) jest właśnie numerem gödlowskim otrzymanej w
ten sposób formuły: Sub(a, 2, num(a)) = pψ(pψ(x1)q)q.
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Pamiętaj: do formuły podstawiamy (w miejsce zmiennej wolnej) term. W szcze-
gólności, term ten może być liczebnikiem.

Ponieważ sam jest relacją rekurencyjną, więc (na mocy twierdzenia o reprezen-
towalności) istnieje co najmniej jedna formuła języka PA, która mocno reprezen-
tuje tę relację. Niech sam(x, y) będzie taką formułą. Konstruujemy zdanie Gödla:

1. Rozważmy formułę o postaci: ∀y ¬ sam(x, y).

2. Niech m = p∀y ¬ sam(x, y)q, czyli niech m będzie numerem gödlowskim
formuły ∀y ¬ sam(x, y).

3. Niech god będzie zdaniem: ∀y ¬ sam(m, y).

4. Zdanie god nazywamy zdaniem Gödla.

5. Zdanie god stwierdza zatem, że formuła o numerze gödlowskim m nie ma
dowodu w PA.

6. Ponieważ m jest numerem gödlowskim formuły ∀y ¬ sam(x, y), więc zda-
nie Gödla god stwierdza, że zdanie god nie jest twierdzeniem PA, czyli głosi
ono samo o sobie: „nie jestem twierdzeniem PA.”

4 I Twierdzenie Gödla (o niezupełności PA)

I Twierdzenie Gödla (o niezupełności PA). Jeśli PA jest ω-niesprzeczna, to ani
zdanie god, ani zdanie ¬ god nie ma dowodu w PA:

1. PA non ` god

2. PA non ` ¬ god.

Tak więc, PA jest niezupełna.
Zauważmy, że jedno ze zdań: god, ¬ god musi być prawdziwe w modelu stan-

dardowym N0. Zobaczymy, że N0 |= god.
Dla dowodu PA non ` god wystarczy założenie niesprzeczności PA; dowód

PA non ` ¬ god wymaga silniejszego założenia ω-niesprzeczności.
Dowód I Twierdzenia Gödla.
Dowód, że PA non ` god.

1. Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że PA ` god, czyli że god ma dowód
w PA.
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2. Niech k będzie numerem gödlowskim jakiegoś dowodu zdania god (pamię-
tamy, że dowody, jako ciągi formuł, też mają numery gödlowskie).

3. Zachodzi zatem sam(m, k). Ponieważ sam mocno reprezentuje relację sam,
więc PA ` sam(m, k).

4. Skoro PA ` god, czyli PA ` ∀y ¬ sam(m, y), to PA ` ¬ sam(m, k).

5. Skoro PA ` sam(m, k) oraz PA ` ¬ sam(m, k), to PA jest sprzeczna,
wbrew założeniu (bo zakładamy, że PA jest nawet ω-niesprzeczna).

6. Przypuszczenie dowodu nie wprost trzeba zatem odrzucić. Ostatecznie,PA non `
god.

Dowód, że PA non ` ¬ god.

1. Pokazaliśmy, że PA non ` god, a więc nie istnieje liczba naturalna n, która
byłaby numerem gödlowskim dowodu god w PA.

2. Dla każdej n: nie zachodzi zatem sam(m,n).

3. Ponieważ sam mocno reprezentuje relację sam, więc dla wszystkich nmamy:
PA ` ¬ sam(m,n).

4. Na mocy ω-niesprzeczności PA mamy: PA non ` ∃y ¬¬ sam(m, y), co
jest równoważne temu, iż PA non ` ¬∀y ¬ sam(m, y).

5. Ponieważ ¬∀y ¬ sam(m, y) jest formułą ¬ god, więc PA non ` ¬ god.

Dowód całego twierdzenia został tym samym zakończony.
Zdanie Gödla god jest formułą generalnie skwantyfikowaną: ∀y ¬ sam(m, y).

Ponieważ:

1. PA non ` god oraz

2. sam mocno reprezentuje w PA relację sam,

więc dla każdej liczby naturalnej n mamy: PA ` ¬ sam(m,n).
Tak więc, choć samo (generalnie skwantyfikowane) zdanie Gödla jest nieroz-

strzygalne w PA, to wszystkie jego szczególne przypadki (gdy pomijamy kwanty-
fikator generalny i wstawiamy liczebnik za zmienną) są twierdzeniami PA.

Założenie ω-niesprzeczności można osłabić do zwykłej niesprzeczności, jak za
chwilę zobaczymy.
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5 Twierdzenie Rossera

Zdefiniujmy dwuargumentową relacje rekurencyjną samneg:
samneg(a, b) ≡ Form(a) ∧ Fr(a, 2) ∧ Dow(b,Sub(〈3, a〉, 2, num(a))).
Relacja samneg zachodzi zatem między liczbami a oraz b dokładnie wtedy,

gdy a jest numerem gödlowskim pewnej formuły, powiedzmy, ψ(x1) o zmiennej
wolnej x1, natomiast b jest numerem gödlowskim dowodu formuły otrzymanej
przez podstawienie w formule ¬ψ(x1) za zmienną x1 liczebnika nazywającego
liczbę a, czyli numer gödlowski samej formuły ψ(x1).

Relacja samneg jest rekurencyjna, a zatem istnieje co najmniej jedna formuła
języka PA, która ją mocno reprezentuje. Niech samneg będzie taką formułą.

Jak poprzednio, niech formuła sam mocno reprezentuje relację sam. Konstru-
ujemy zdanie Rossera:

1. Rozważmy formułę: ∀y (sam(x, y)→ ∃z (z6y∧ samneg(x, z))). Tu 6 jest
predykatem o denotacji 6.

2. Niech n będzie numerem gödlowskim tej formuły, czyli: n = p∀y (sam(x, y)→
∃z (z6y ∧ samneg(x, z)))q.

3. Niech ros będzie zdaniem: ∀y (sam(n, y)→ ∃z (z6y ∧ samneg(n, z))).

4. Zdanie ros nazwiemy zdaniem Rossera.

Dla każdej liczby naturalnej y mamy:

1. (†) sam(n, y) dokładnie wtedy, gdy y jest numerem gödlowskim dowodu
w PA zdania ros

2. (‡) samneg(n, y) dokładnie wtedy, gdy y jest numerem gödlowskim do-
wodu w PA zdania ¬ ros.

Zdanie Rossera ros stwierdza zatem, że jeśli istnieje w PA dowód zdania ros,
to istnieje w PA również dowód (o niewiększym numerze gödlowskim) zdania
¬ ros.

Zdanie ros stwierdza więc, że jeśli ono samo jest twierdzeniem PA, to twier-
dzeniem PA jest także jego negacja.
Twierdzenie Rossera. Jeśli PA jest niesprzeczna, to ani zdanie ros, ani zdanie
¬ ros nie ma dowodu w PA:

1. PA non ` ros

2. PA non ` ¬ ros.

6



Tak więc, PA jest niezupełna.
Dowód Twierdzenia Rossera.
1. Dowód, że PA non ` ros.

1. Przypuśćmy, dla dowodu nie wprost, że PA ` ros i niech k będzie numerem
gödlowskim jakiegoś dowodu ros w PA.

2. Wtedy (na mocy (†)) sam(n, k), a więc PA ` sam(n, k).

3. Na mocy przypuszczenia dowodu nie wprost mamy: PA ` sam(n, k) →
∃z (z6k ∧ samneg(n, z)).

4. Na mocy reguły odrywania mamy: (∗) PA ` ∃z (z6k ∧ samneg(n, z)).

5. Na mocy założenia, że PA niesprzeczna: nie istnieje w PA dowód zdania
¬ ros.

6. Na mocy (‡), dla każdej y: nie zachodzi samneg(n, y).

7. Ponieważ samneg mocno reprezentuje samneg w PA, więc dla wszystkich i
mamy: PA ` ¬ samneg(n, i).

8. W szczególności:PA ` ¬ samneg(n, 0)∧¬ samneg(n, 1)∧. . .∧¬ samneg(n, k).

9. Na mocy faktu podanego w poprzednim wykładzie mamy:PA ` (¬ samneg(n, 0)∧
¬ samneg(n, 1) ∧ . . . ∧ ¬ samneg(n, k))→ ∀z (z6k → ¬ samneg(n, z)).

10. Na mocy reguły odrywania mamy: (∗∗) PA ` ∀z (z6k → ¬ samneg(n, z)).

11. Skoro zachodzą (∗) oraz (∗∗), to PA jest sprzeczna, wbrew założeniu.

12. Tak więc, przypuszczenie dowodu nie wprost PA ` ros trzeba odrzucić
jako fałszywe.

13. Ostatecznie, PA non ` ros.

2. Dowód, że PA non ` ¬ ros.

1. Przypuśćmy, dla dowodu nie wprost, że PA ` ¬ ros i niech r będzie nume-
rem jakiegoś dowodu ¬ ros w PA.

2. Na mocy (‡) mamy: samneg(n, r), a na mocy mocnej reprezentowalności
samneg przez samneg mamy: PA ` samneg(n, r).
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3. Z założenia niesprzeczności PA oraz przypuszczenia dowodu nie wprost
mamy: PA non ` ros.

4. Tak więc, żadna liczba y nie jest numerem gödlowskim dowodu zdania ros,
co oznacza, że dla każdej y: nie zachodzi sam(n, y).

5. W konsekwencji, PA ` ¬ sam(n, i), dla wszystkich i.

6. Mamy więc: PA ` ¬ sam(n, 0) ∧ ¬ sam(n, 1) ∧ . . . ∧ ¬ sam(n, r).

7. Tak samo jak w dowodzie punktu 1 otrzymujemy stąd: PA ` y6r →
¬ sam(n, y).

8. Skoro PA ` samneg(n, r), to PA ` r6y → ∃z (z6y ∧ samneg(n, z)).

9. Z faktu podanego w poprzednim wykładzie mamy: PA ` y6r ∨ r6y.

10. Z trzech powyższych faktów otrzymujemy: PA ` ¬ sam(n, y)∨∃z (z6y∧
samneg(n, z)).

11. Na mocy reguły generalizacji mamy: PA ` ∀y (sam(n, y) → ∃z (z6y ∧
samneg(n, z))).

12. Otrzymaliśmy więc: PA ` ros, co (łącznie z przypuszczeniem dowodu nie
wprost) przeczy założeniu o niesprzeczności PA.

13. Ostatecznie, odrzucamy przypuszczenie dowodu nie wprost i mamy:PA non `
¬ ros.

6 Lemat przekątniowy

Oba powyższe twierdzenia (oraz szereg dalszych) można udowodnić, odwołując
się do pewnego wyniku dotyczącego dowodów przekątniowych. W dalszym ciągu
tego wykładu przyjmujemy we wszystkich twierdzeniach założenie: PA jest nie-
sprzeczna.
Lemat Przekątniowy. Dla dowolnej formuły języka PA ϕ(x) o jednej zmiennej
wolnej istnieje zdanie ψ tego języka takie, że: PA ` ψ ≡ ϕ(pψq).

Tak więc, dla każdej własności (liczb) wyrażalnej w PA znajdziemy zdanie ψ
stwierdzające, że jego numer gödlowski pψq ma tę własność.
Dowód. Przypomnijmy, że dla termu t, zmiennej x oraz formuły φ mamy:

1. Sub(pφq, pxq, ptq) = pφ(x/t)q (= numer gödlowski formuły otrzymanej
przez podstawienie termu t za zmienną x w formule φ).
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2. Niech Subst(x, y, z) = Sub(x, y, num(z)).

3. Subst jest funkcją rekurencyjną, a więc istnieje co najmniej jedna formuła
języka PA, która ją reprezentuje w PA. Niech Subst(x, y, u, v) będzie taką
formułą.

Rozważmy formułę ref(x) o postaci: ∀y (Subst(x, 2, x, y)→ ϕ(y)).
W powyższym (i dalej) zakładamy, że x to zmienna x1, y to zmienna x2, z to

zmienna x3. Wtedy pxq = px1q = 2.

1. Niech m = pref(x)q.

2. Niech ψ będzie zdaniem ref(m).

3. Wtedy w PA można udowodnić równoważność następujących zdań (co daje
dowód Lematu Przekątniowego):

(a) ψ

(b) ref(m)

(c) ∀y (Subst(m, 2,m, y)→ ϕ(y))

(d) ∀y (Subst(pref(x)q, 2,m, y)→ ϕ(y))

(e) ϕ(pref(m)q)

(f) ϕ(pψq).

Istniejące na mocy Lematu Przekątniowego zdanie ψ stwierdza samo o so-
bie, że (jego numer gödlowski) ma własność ϕ. Precyzyjne sformułowanie tego
faktu stało się możliwe dzięki procedurze arytmetyzacji składni. Unikamy przy
tym wszelkich niebezpieczeństw, które stwarzają zdania samozwrotne w językach
etnicznych.

Przypominamy, że np. zdanie:

Zdanie napisane w tej ramce jest fałszywe.

prowadzi do antynomii. Powstaje ona na skutek pomieszania języka przedmioto-
wego i metajęzyka.
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6.1 Przykład: I Twierdzenie Gödla jako konsekwencja LP

Dla dowolnej formuły ψ języka PA: jeśli PA ` ψ, to PA ` Tw(pψq) (implikacja
odwrotna nie zachodzi). Tutaj Tw(y) jest formułą ∃xDow(x, y), gdzie Dow mocno
reprezentuje w PA relację Dow.

Niech ϕG będzie zdaniem takim, że PA ` ϕG ≡ ¬ Tw(pϕGq).
Zdanie ϕG istnieje na mocy Lematu Przekątniowego.

I Twierdzenie Gödla. Niech ϕG będzie określonym powyżej zdaniem. Wtedy:

1. PA non ` ϕG.

2. Jeżeli dla dowolnego zdania ψ zachodzi implikacja:

(∗) jeśli PA ` Tw(pψq), to PA ` ψ,

to PA non ` ¬ϕG.

noindent Dowód 1.

1. Dla dowodu nie wprost punktu 1, przypuśćmy, że PA ` ϕG.

2. Wtedy PA ` Tw(pϕGq), a stąd PA ` ¬ϕG.

3. To oznacza, że PA jest sprzeczna, wbrew założeniu.

4. Przypuszczenie PA ` ϕG trzeba więc odrzucić. Ostatecznie, PA non `
ϕG.

Dowód 2.

1. Dla dowodu nie wprost punktu 2, przypuśćmy, że PA ` ¬ϕG.

2. Wtedy PA ` ¬¬ Tw(pϕGq), a stąd PA ` Tw(pϕGq).

3. Na mocy (∗) mamy wtedy PA ` ϕG, wbrew 1.

4. Przypuszczenie dowodu nie wprost zatem odrzucamy i mamy ostatecznie
PA non ` ¬ϕG.

Komentarz:

1. Nie zakładano ω-niesprzeczności PA, a tylko jej niesprzeczność oraz waru-
nek (∗).

2. Z ω-niesprzeczności wynika warunek (∗).
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3. W dowodzie wykorzystywano warunek (∗) tylko dla zdania ϕG.

4. Zdanie ϕG ma postać: ¬∃x Dow(x, pϕGq), jest zatem równoważne zdaniu
ogólnemu.

5. Pokazaliśmy, że to zdanie jest nierozstrzygalne w PA.

6. Można też pokazać, że wszystkie jego instancje (przypadki szczególne) są
rozstrzygalne.

7 Warunki dowodliwości

Przypomnijmy: relacja Dow jest rekurencyjna, więc istnieje co najmniej jedna
formuła języka PA, która ją mocno reprezentuje. Niech Dow(x, y) będzie taką
formułą (o dwóch zmiennych wolnych). Przypomnijmy: niech Tw(y) będzie for-
mułą ∃x Dow(x, y). Wtedy dla dowolnej formuły ψ języka PA: jeśli PA ` ψ, to
PA ` Tw(pψq).

Warunkami dowodliwości nazywamy następujące trzy warunki, dla dowolnych
zdań ϕ i ψ:

1. (D1) Jeśli PA ` ϕ, to PA ` Tw(pϕq).

2. (D2) PA ` Tw(pϕq) → Tw(pTw(pϕq)q).

3. (D3) PA ` (Tw(pϕq) ∧ Tw(pϕ→ ψq))→ Tw(pψq).

Jak się okazuje, postać formuły mocno reprezentującej relację Tw jest istotna w
dowodach niektórych twierdzeń o PA. To samo dotyczy też postaci formuły mocno
reprezentującej relację Dow. Nie możemy mocno reprezentować relacji dowodli-
wości całkiem dowolnie, chcąc otrzymać te twierdzenia.

Warunki dowodliwości są właśnie pewnymi ograniczeniami nakładanymi na
mocną reprezentację relacji dowodliwości w PA.

Dowodliwość w PA można interpretować jako modalność. Otrzymujemy wtedy
pewną logikę modalną, logikę dowodliwości (logikę Gödla-Löba). Warunki dowo-
dliwości przekładają się na aksjomaty tej logiki.

8 II Twierdzenie Gödla (niedowodliwość niesprzeczności)

Jak można wyrazić w PA niesprzeczność PA? Wystarczy zapisać, że w PA nie
można dowieść sprzeczności.

Przez ConPA rozumiemy formułę: ¬ Tw(p0
.
= 1q).
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WtedyConPA wyraża niesprzeczność PA. Wszystkie zdania sprzeczne są rów-
noważne na gruncie PA.
II Twierdzenie Gödla. (Niedowodliwość niesprzeczności PA w PA.) Przy założe-
niach (D1)–(D3): PA non ` ConPA.

Pokażemy, że PA ` ϕG ≡ ConPA. Na mocy I Twierdzenia Gödla dostaniemy
wtedy: PA non ` ConPA.
Dowód.

1. Przypominamy, że na mocy Lematu Przekątniowego istnieje zdanie ϕG ta-
kie, że PA ` ϕG ≡ ¬ Tw(pϕGq) (czyli zdanie gödlowskie, stwierdzające
swoją własną niedowodliwość w PA).

2. Ponieważ dla wszystkich ψ mamy: PA ` (0
.
= 1 → ψ), więc PA ` (0

.
=

1→ ϕG).

3. Na mocy (D1): PA ` Tw(p0
.
= 1→ ϕGq).

4. Na mocy (D3): PA ` Tw(p0
.
= 1q)→ Tw(pϕGq).

5. Przez kontrapozycję: PA ` ¬ Tw(pϕGq)→ ¬ Tw(p0
.
= 1q).

6. Z definicji ϕG mamy: PA ` ϕG → ¬ Tw(pϕGq).

7. Z powyższego mamy: PA ` ϕG → ¬ Tw(p0
.
= 1q), czyli PA ` ϕG →

ConPA. Trzeba jeszcze udowodnić implikację odwrotną.

8. Na mocy (D2): (†) PA ` Tw(pϕGq)→ Tw(pTw(pϕGq)q).

9. Z definicji ϕG mamy: PA ` ϕG → ¬ Tw(pϕGq).

10. Przez kontrapozycję: PA ` Tw(pϕGq)→ ¬ϕG.

11. Na mocy (D1) oraz (D3) otrzymujemy odpowiednio:

PA ` Tw(pTw(pϕGq)→ ¬ϕGq)

(‡) PA ` Tw(pTw(pϕGq)q)→ Tw(p¬ϕGq).

12. Z (†) oraz (‡) mamy: (♥) PA ` Tw(pϕGq)→ Tw(p¬ϕGq).

13. Mamy także: PA ` ϕG → (¬ϕG → (ϕG ∧ ¬ϕG)).

14. Na mocy (D1) oraz (D3) mamy: PA ` Tw(pϕGq) → (Tw(p¬ϕGq) →
Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq)).
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15. Mamy więc też: (♣) PA ` Tw(p¬ϕGq)→ (Tw(pϕGq)→ Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq)).

16. Podstawiamy w prawie KRZ (p → (q → r)) → ((q → p) → (q → r)):
Tw(p¬ϕGq) za p; Tw(pϕGq) za q; Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq) za r i otrzymujemy:

(♠) PA ` (Tw(p¬ϕGq) → (Tw(pϕGq) → Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq))) →
((Tw(pϕGq)→ Tw(p¬ϕGq))→ (Tw(pϕGq)→ Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq)))

17. Z (♠), (♣) oraz (♥) dostajemy: (♦) Tw(pϕGq)→ Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq).

18. Ponieważ PA ` (ϕG ∧ ¬ϕG) ≡ (0
.
= 1), więc PA ` (ϕG ∧ ¬ϕG)→ (0

.
=

1).

19. Na mocy (D1) i (D3) mamy: PA ` Tw(pϕG ∧ ¬ϕGq)→ Tw(p0
.
= 1q).

20. A stąd oraz z (♦) mamy: PA ` Tw(pϕGq)→ Tw(p0
.
= 1q).

21. Przez kontrapozycję mamy: PA ` ¬ Tw(p0
.
= 1q)→ ¬ Tw(pϕGq).

22. Na mocy definicji zdania ϕG oraz formuły ConPA otrzymujemy stąd po-
trzebną implikację: PA ` ConPA → ϕG.

23. Udowodniliśmy obie implikacje:PA ` ϕG → ConPA orazPA ` ConPA →
ϕG, a więc mamy: PA ` ϕG ≡ ConPA.

24. Ponieważ (I Twierdzenie Gödla) mamy PA non ` ϕG, więc mamy również:
PA non ` ConPA, co kończy dowód II Twierdzenia Gödla.

Przy założeniach (D1)–(D3) każde zdanie wyrażające swoją własną niedowo-
dliwość jest równoważne zdaniu ConPA wyrażającemu niesprzeczność PA. Tak
więc, przy tych założeniach dowolne dwa zdania gödlowskie są dowodliwie rów-
noważne na gruncie PA: jeśli PA ` ϕ ≡ ¬Tw(pϕq) oraz PA ` ψ ≡ ¬Tw(pψq),
to PA ` ϕ ≡ ψ.

9 Twierdzenie Löba

Twierdzenie Löba. Dla dowolnego zdania ϕ języka PA następujące warunki są
równoważne:

1. PA ` Tw(pϕq)→ ϕ

2. PA ` ϕ.

13



Niech ψH będzie zdaniem Henkina (zdaniem stwierdzającym swoją własną
dowodliwość), czyli takim, iż: PA ` ψH ≡ Tw(pψHq). Z Twierdzenia Löba
wynika, że zdanie Henkina jest dowodliwe w PA: PA ` ψH .
Dowód Twierdzenia Löba. Implikacja 2⇒ 1 jest oczywista.
Dowód implikacji 1⇒ 2.

1. Załóżmy, że PA ` Tw(pϕq)→ ϕ.

2. Na mocy Lematu Przekątniowego istnieje zdanie ψ takie, że: PA ` (ψ ≡
(Tw(pψq)→ ϕ)).

3. Na mocy warunków (D1) oraz (D3) mamy:

PA ` Tw(pψq) ≡ Tw(pTw(pψq)→ ϕ)q)

PA ` Tw(pψq)→ (Tw(pTw(pψq)q)→ Tw(pϕq)).

4. Na mocy warunku (D2) mamy:

PA ` Tw(pψq)→ Tw(pTw(pψq)q).

5. Korzystamy teraz z Prawa Fregego: (p → (q → r)) → ((p → q) → (p →
r)) i otrzymujemy: PA ` Tw(pψq)→ Tw(pϕq).

6. Stąd oraz z założenia PA ` Tw(pϕq)→ ϕ mamy: PA ` Tw(pψq)→ ϕ.

7. Ponieważ PA dowodzi równoważności ψ z Tw(pψq)→ ϕ, więc PA ` ψ.

8. Z PA ` ψ otrzymujemy, na mocy (D1): PA ` Tw(pψq).

9. Na mocy reguły odrywania mamy ostatecznie: PA ` ϕ.

Inny jeszcze dowód Twierdzenia Löba można otrzymać wykorzystując II Twier-
dzenie Gödla.

Z Twierdzenia Löba wynika, że każde dwa zdania Henkina są równoważne na
gruncie PA.

10 Twierdzenie Tarskiego

Twierdzenie Tarskiego. (Niedefiniowalność prawdy arytmetycznej w PA.) Nie ist-
nieje formuła alf(x) języka PA taka, że dla dowolnego zdania ϕ tego języka:
PA ` ϕ ≡ alf(pϕq).
Dowód.

1. Przypuśćmy, dla dowodu nie wprost, że istnieje taka formuła alf .
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2. Na mocy Lematu Przekątniowego istnieje zdanie ψ takie, że PA ` ψ ≡
¬ alf(pψq).

3. Ponieważ z przypuszczenia dowodu nie wprost mamy:PA ` ψ ≡ alf(pψq),
więc otrzymujemy PA ` alf(pψq) ≡ ¬ alf(pψq).

4. To oznacza, że PA jest sprzeczna, wbrew założeniu.

5. Przypuszczenie dowodu nie wprost musimy więc odrzucić.

6. Ostatecznie, nie istnieje taka formuła alf .

Aksjomaty PA są prawdziwe w modelu standardowym N0. Wszystkie twier-
dzenia PA są prawdziwe w modelu standardowym.

Konsekwencją Twierdzenia Tarskiego jest zatem to, że nie istnieje formuła alf
języka PA taka, iż dla dowolnego zdania ϕ tego języka: N0 |= ϕ dokładnie wtedy,
gdy N0 |= alf(pϕq).

To z kolei oznacza, że w języku PA nie istnieje definicja zbioru tych zdań tego
języka, które są prawdziwe w modelu standardowym.

Można udowodnić, że definicja tego zbioru wykracza poza (omówioną w po-
przednim wykładzie) hierarchię arytmetyczną.

11 Inne konsekwencje Lematu Przekątniowego

11.1 Twierdzenie Rossera

Jeśli Dow jest formułą mocno reprezentującą w PA relację Dow, to niech DowR

będzie formułą:
Dow(x, y) ∧ ∀z6x∀w (Dow(z, w)→ (¬ Neg(w, y) ∧ ¬ Neg(y, w))),

gdzie Neg jest formułą mocno reprezentującą w PA rekurencyjną relację Neg taką,
że: Neg(pϕq, pψq) dokładnie wtedy, gdy ϕ jest tożsama z ¬ψ.

Formuła DowR(x, y) stwierdza zatem, że:

1. x jest numerem gödlowskim dowodu formuły o numerze gödlowskim y oraz

2. nie istnieje dowód negacji formuły o numerze gödlowskim y, który miałby
numer gödlowski mniejszy od x.

Niech TwR(y) będzie formułą ∃x DowR(x, y).
Niech ConRPA będzie zdaniem ¬ TwR(p0

.
= 1q). Mamy wtedy:

1. Dla dowolnego ϕ: PA ` ¬(TwR(pϕq) ∧ TwR(p¬ϕq)).
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2. W szczególności: PA ` TwR(p¬(0 .
= 1)q)→ ¬ TwR(p0

.
= 1q).

3. Ponieważ PA ` ¬(0 .
= 1), więc PA ` TwR(p¬(0 .

= 1)q).

4. W konsekwencji: PA ` ¬ TwR(p0
.
= 1q), czyli PA ` ConRPA.

5. Formuła TwR nie może zatem spełniać warunków dowodliwości (D1)–(D3).
Dowodzi się, że TwR nie spełnia (D2).

6. Formuła ConRPA wyraża własność niesprzeczności PA, ale dowodliwą na
gruncie PA.

Na mocy Lematu Przekątniowego istnieje zdanie ϕR takie, że: PA ` ϕR ≡
¬ TwR(pϕRq).
Twierdzenie. Niech ϕR będzie określonym powyżej zdaniem. Wtedy:

1. PA non ` ϕR

2. PA non ` ¬ϕR.

Dowód punktu 1.

1. Jeśli PA jest niesprzeczna, to formuły Dow oraz DowR mocno reprezentują
w PA tę samą relację.

2. Zachodzi zatem warunek (D1) dla TwR, czyli: jeśli PA ` ϕ, to PA `
TwR(pϕq), dla wszystkich ϕ.

3. Tak samo jak w (drugim) dowodzie I Twierdzenia Gödla pokazujemy, że:
PA non ` ϕR.

Dowód punktu 2.

1. Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że PA ` ¬ϕR.

2. Niech d będzie numerem gödlowskim jakiegoś dowodu zdania ¬ϕR.

3. PonieważDow(d, p¬ϕRq), a DowR mocno reprezentuje w PA relację DowR

(czyli również relację Dow), więc PA ` DowR(d, p¬ϕRq).

4. Na mocy definicji zdania ϕR oraz przypuszczenia dowodu nie wprost mamy:
PA ` TwR(pϕRq).

5. To oznacza, że: PA ` ∃x (Dow(x, pϕRq) ∧ ∀z6x∀w (Dow(z, w) →
(¬Neg(w, pϕRq) ∧ ¬Neg(pϕRq, w)))).
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6. Oznaczmy przez ρ(x) podformułę powyższej formuły, będącą zasięgiem
kwantyfikatora ∃x. Mamy wtedy:

7. PA ` ∃x ((x6d ∨ x>d) ∧ ρ(x)).

8. PA ` ∃x ((x6d ∧ ρ(x)) ∨ (x>d ∧ ρ(x))).

9. PA ` ∃x (x6d ∧ ρ(x)) ∨ ∃x (x>d ∧ ρ(x)).

10. Ponieważ PA ` DowR(d, p¬ϕRq), więc drugi składnik powyższej alterna-
tywy jest sprzeczny.

11. Mamy więc: PA ` ∃x (x6d ∧ ρ(x))

12. Ponieważ PA ` (x6d ≡ (x
.
= 0 ∨ x .

= 1 ∨ . . . ∨ x .
= d)), więc mamy:

PA ` Dow(0, pϕRq) ∨ Dow(1, pϕRq) ∨ . . . ∨ Dow(d, pϕRq).

13. To jest sprzeczne z PA ` DowR(d, p¬ϕRq).

14. Przypuszczenie dowodu nie wprost musimy więc odrzucić i mamy ostatecz-
nie: PA non ` ¬ϕR.

11.2 Inne zdania samozwrotne

Twierdzenie. Załóżmy, że PA niesprzeczna oraz że formuła Tw spełnia warunki
(D2), (D3) i warunek (D1′): PA ` ϕ dokładnie wtedy, gdy PA ` Tw(pϕq). Wtedy:

1. Jeśli ϕ jest takie, że PA ` ϕ ≡ (¬ Tw(pϕq) ∧ ¬ Tw(p¬ϕq)), to PA ` ¬ϕ
oraz PA non ` ϕ. [Tu ϕ stwierdza własną nierozstrzygalność.]

2. Jeśli ϕ jest takie, że PA ` ϕ ≡ (Tw(pϕq) ∨ Tw(p¬ϕq)), to PA ` ϕ. [Tu ϕ
stwierdza własną rozstrzygalność.]

3. Jeśli ϕ jest takie, że PA ` ϕ ≡ ¬Tw(p¬ϕq), to PA ` ¬ϕ (oraz PA non `
ϕ). [Tu ϕ stwierdza własną niesprzeczność z PA.]

4. Jeśli ϕ jest takie, że PA ` ϕ ≡ Tw(p¬ϕq), to PA non ` ϕ oraz PA non `
¬ϕ. [Tu ϕ stwierdza własną sprzeczność z PA.]

Zarys dowodu. Każde ze zdań wymienionych w twierdzeniu istnieje na mocy Le-
matu Przekątniowego.

1. Na mocy definicji ϕ: PA ` ϕ → ¬Tw(p¬ϕq), a przez kontrapozycję:
PA ` Tw(p¬ϕq) → ¬ϕ. Na mocy Twierdzenia Löba mamy: PA ` ¬ϕ.
Z niesprzeczności PA: PA non ` ϕ.
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2. To konsekwencja poprzedniego punktu.

3. Na mocy definicji ϕ zdanie ¬ϕ jest zdaniem Henkina, a zatem PA ` ¬ϕ.

4. Na mocy definicji ϕ zdanie ¬ϕ jest zdaniem gödlowskim. Tak więc, na mocy
I Twierdzenia Gödla: PA non ` ϕ oraz PA non ` ¬ϕ.

12 Istotna niezupełność arytmetyki PA

Z podanych w tym wykładzie twierdzeń wynika, że jeśli arytmetyka PA jest nie-
sprzeczna, to jest: niezupełna oraz nierozstrzygalna.

Przez rekurencyjne rozszerzenie arytmetyki PA rozumiemy każdą teorię pierw-
szego rzędu, która jest rozszerzeniem PA o rekurencyjny zbiór aksjomatów i której
zbiór numerów gödlowskich symboli pozalogicznych jest rekurencyjny.

Teoria T (w której możliwa jest arytmetyzacja składni) jest istotnie niezu-
pełna, jeśli T jest (niesprzeczna i) niezupełna oraz każde jej niesprzeczne roz-
szerzenie rekurencyjne jest niezupełne.

Jeśli arytmetyka PA jest niesprzeczna, to jest istotnie niezupełna.

13 Uwagi końcowe

Twierdzenia Gödla uważa się za najbardziej doniosłe dokonanie w logice XX
wieku. Istnieje na ten temat olbrzymia literatura. Szczególnie polecamy lekturę
dwóch monografii:

1. Krajewski, S. 2003. Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne. Od
mechanicyzmu do postmodernizmu. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i So-
cjologii PAN, Warszawa.

2. Murawski, R. 20003. Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki. Pro-
blemy zupełności, rozstrzygalności, twierdzenia Gödla. Wydawnictwo Nau-
kowe UAM, Poznań. Kilka wykładów z niniejszego cyklu przygotowano
właśnie na podstawie tej monografii.
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