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9. Logika intuicjonistyczna

Logika klasyczna oparta jest na poj!ciu warto"ci logicznej zdania. Poprawnie zbudowane i jednoznaczne
stwierdzenie jest w tej logice klasyfikowane jako ”prawdziwe” lub ”fa#szywe”. Warto"$ logiczna zdania
z#o%onego (np. implikacji) jest za" ustalana na podstawie warto"ci jego sk#adowych (niezale%nie od ich
faktycznej tre"ci). W wi!kszo"ci przypadków takie post!powanie jest naturalne i wygodne. Ale nie zawsze.
Przypomnijmy na przyk#ad, %e klasyczna materialna implikacja nie zawsze odpowiada jakiejkolwiek
faktycznej zale%no"ci pomi!dzy przes#ank& i konkluzj&: zdanie

je%eli asfalt jest czarny, to %aby kumkaj&
jest logicznie poprawne. Inn& konsekwencj& dwuwarto"ciowo"ci logiki klasycznej jest prawo wy#&czonego
"rodka. Akceptujemy alternatyw! p!¬p, niezale%nie od tego czy zdanie p jest faktycznie prawdziwe czy
fa#szywe, a nawet nie wiedz&c, co dok#adnie to zdanie wyra%a. Zilustrujmy to na przyk#adzie:

Stwierdzenie 11. Istniej! takie liczby niewymierne x i y, "e xy jest liczb! wymiern!.

Dowód. Je"li
"

2
!

2
jest wymierne, to mo%na przyj&$ x = y =

"
2, w przeciwnym przypadku niech

x =
"

2
!

2
i y =

"
2. !

Powy%szy dowód, przy ca#ej swojej prostocie i elegancji, ma pewn& oczywist& wad!: nadal nie wiemy,
jakie liczby naprawd! spe#niaj& %&dany warunek. A oto inny dowód tego samego stwierdzenia:

Dowód. Dla x =
"

2 oraz y = 2log23 mamy xy = 3. !
Mówimy, %e drugi dowód, w odró%nieniu od pierwszego, jest konstruktywny. Oczywi"cie, konstruk-
tywny dowód zawiera w sobie wi!cej przydatnej informacji ni% niekonstruktywny, ale z punktu widzenia
logiki klasycznej, oba te dowody s& tak samo poprawne. Logika dopuszczaj&ca tylko wnioskowania o cha-
rakterze konstruktywnym, znana jest pod tradycyjn&, nieco myl&c&, nazw& logiki intuicjonistycznej.
W tej logice nie przypisujemy zdaniom warto"ci logicznych. Nieformalne obja"nienie zasad logiki intu-
icjonistycznej pos#uguje si! poj!ciem konstrukcji. Zdanie jest uwa%ane za prawdziwe, gdy mo%na poda$
jego konstrukcj!, tworzon& wed#ug nast!puj&cych zasad (od nazwisk Brouwera, Heytinga i Ko#mogorowa
zwanych interpretacj& BHK):

• Konstrukcja dla ! # " polega na podaniu konstrukcji dla ! i konstrukcji dla ".
• Konstrukcja dla !!" polega na wskazaniu jednego ze sk#adników !, " i podaniu konstrukcji dla
tego sk#adnika.

• Konstrukcja dla implikacji ! $ " to metoda (funkcja) przekszta#caj&ca ka%d& konstrukcj! prze-
s#anki ! w konstrukcj! dla konkluzji ".

• Nie ma konstrukcji dla fa#szu %.
• Konstrukcja dla &x!(x) to metoda, która ka%dej potencjalnej warto"ci a zmiennej x przypisuje
konstrukcj! dla !(a).

• Konstrukcja dla 'x!(x) polega na wskazaniu pewnej warto"ci a zmiennej x, oraz konstrukcji dla
!(a).

• Negacja intuicjonistyczna ¬! uto%samiana jest z implikacj& ! $%. A zatem konstrukcja dla ¬!
to metoda obracaj&ca ka%d& ewentualn& konstrukcj! ! w absurd (”rzecz, której nie ma”).

Nie od rzeczy jest tu nastepuj&ca uwaga: o konstrukcji dla ! $ " mo%na my"le$ jak o funkcji typu
! $ ", bo przecie% konstrukcjom dla ! (obiektom ”typu !”) przypisuje ona konstrukcje dla ", czyli
obiekty ”typu "”. Wrócimy jeszcze do tej analogii.
Przyk!ad:
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(1) Konstrukcj! dla formu#y p $ ¬¬p mo%emy zapisa$ tak: Przypu"$my, %e dana jest konstrukcja C
dla przes#anki p. Wtedy konstrukcja dla konkluzji ¬¬p (czyli dla (p $%) $%) jest nast!puj&ca:
dan& konstrukcj! dla formu#y p $ ¬ nale%y zastosowa$ do C.

Próba podania konstrukcji dla implikacji odwrotnej ¬¬p $ p natrafia jednak na nieprzezwyci!%aln&
trudno"$. Aby wykorzysta$ dan& konstrukcj! dla (p $%) $%, musieliby"my mie$ konstrukcj! dla p $%,
a skoro jej nie mamy, to za#o%enie jest bezu%yteczne.
Niemo%liwe jest te% wskazanie konstrukcji dla schematu p ! ¬p, nie znaj&c p nie mo%emy bowiem
wskaza$ %adnego z cz#onów alternatywy.
Podobnie b!dzie na przyk#ad z implikacj& &x(q!p(x)) $ q!&xp(x). Konstrukcja przes#anki dla ka%dej
warto"ci a zmiennej x generuje albo konstrukcj! dla q albo konstrukcj! dla p(a). Ale skorzysta$ z niej
mo%na tylko dla konkretnych warto"ci a. Tymczasem, aby poda$ konstrukcj! dla konkluzji, musieliby"my
umie$ podj&$ krytyczn& decyzj! ”w ciemno”.

9.1. Intuicjonistyczny rachunek zda". Obja"nienia odwo#uj&ce si! do poj!cia konstrukcji s& tylko
nieformalne. 'cis#& definicj! logiki intuicjonistycznej mo%e stanowi$ system wnioskowania, na przyk#ad w
stylu naturalnej dedukcji. Dla uproszczenia ograniczymy si! dzisiaj do intuicjonistycznego rachunku zda(.
System naturalnej dedukcji dla takiego rachunku, przedstawiony poni%ej mo%na uwa%a$ za u"ci"lenie
interpretacji BHK. Otrzymujemy go z systemu klasycznego przez odrzucenie regu ly PS. Robimy to,
zauwa%aj&c z pewn& satysfakcj&, %e w#a"nie ta regu#a ”nie pasuje” do pozosta#ych, bo odbiega swoj&
form& od zasady wprowadzania i eliminacji spójników.
Regu!y dowodzenia:
$-intro: !,!""

!"!#"

$-elim: !"!#",!"!
!""

#-intro: !"!,!""
!"!$"

#-elim: !"!$"
!"!

#-elim: !"!$"
!""

!-intro: !"!
!"!%"

!-intro: !""
!"!%"

!-elim: !"!%",!,!"#,!,""#
!"#

(PS): !,¬!"&
!"!

Ciekawy jest sposób w jaki z klasycznego rachunku sekwentów mo%na otrzyma$ system dla logiki
intuicjonistycznej. Otó% nale%y w tym celu ograniczy$ liczb! formu# wyst!puj&cych po prawej stronie
sekwentów do (co najwy%ej) jednej, przy czym sekwent ! ( z pust& praw& stron& mo%na uto%samia$
z sekwentem ! (%. Regu#a (!-prawa) traci wtedy sens i trzeba j& zast&pi$ przez dwie inne regu#y.
Pozosta#e regu#y pozostaj& w zasadzie bez zmian.
Regu!y dowodzenia:
$-lewa: !"!;!,""#

!,!#""#

$-prawa: !,!""
!"",!#"

#-lewa: !,!,""#
!,!$""#

#-lewa: !"!;!""
!"!$"

!-lewa: !,!"#;!,""#
!,!%""#

!-prawa: !""
!"!%"
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Intuicjonistyczny system dowodzenia w stylu Hilberta dla logiki zdaniowej, w której wyst!puje tylko
implikacja i fa#sz, a negacja ¬! jest zdefiniowana jako ! $%, otrzymamy bardzo #atwo: wystarczy usun&$
aksjomat ¬¬! $ ! z systemu klasycznego i doda$ jeden nowy:
(A3i): %$ !.

Z aksjomatów klasycznego rachunku zda( w uj!ciu hilbertowskim przyjmujemy nast!puj&ce w duchu
BHK:
(1) A #B $ A,
(2) A #B $ B,
(3) (A $ B) $ ((A $ C) $ (A $ (B # C))),
(4) A $ A !B,
(5) B $ A !B,
(6) (B $ A) $ ((C $ A) $ (B ! C $ A)).

Stwierdzenie 12. Opisane powy"ej intuicjonistyczne systemy dowodzenia (naturalna dedukcja, rachunek
sekwentów oraz system Hilberta) s! sobie równowa"ne: formu#a ! jest twierdzeniem dowolnego z tych
systemów wtedy i tylko wtedy, gdy jest twierdzeniem ka"dego z pozosta#ych.

Dowód pozostawiamy jako $wiczenie.

9.2. Normalizacja dowodów. Wró$my teraz do systemu naturalnej dedukcji dla intuicjonistycznego
rachunku zda(. Dla uproszczenia ograniczmy si! na razie do tzw. minimimalnej logiki implikacyjnej, tj.
do formu# zbudowanych z pomoc& samej implikacji. Przypu"$my, %e mamy taki dowód:

(2)

(1)
...

... !, ! ( "
! ( ! ! ( ! $ " ($ I)

($ E)
! % "

W tym dowodzie najpierw wprowadzamy implikacj!, a zaraz potem j& eliminujemy. Mo%na jednak zrobi$
inaczej. Tam gdzie w cz!"ci (2) dowodu u%ywane jest za#o%enie ! mo%na po prostu wstawi$ ca#& cz!"$
(1). Chocia% rozmiary nowego dowodu mog& by$ wi!ksze (za#o%enie ! mog#o by$ u%ywane kilkakrotnie)
to jednak jego struktura b!dzie prostsza. Docelowo mo%emy uzyska$ dowód, w którym takie sytuacje jak
na rysunku w ogóle nie wyst!puj&. Taki dowód nazwiemy dowodem normalnym. Proces normalizacji
dowodu jest podobny do procesu eliminacji ci!cia, a dowody normalne maj& podobne zalety jak dowody
bez ci!cia. W szczególno"ci, wyszukiwanie dowodu dla danej formu#y staje si! #atwiejsze, je"li mo%na si!
ograniczy$ do dowodów normalnych.


