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Fo re wo rd

The essays in this collection have various themes. But one o f them, in particular, 
tends to dominate: paradox. Philosopher love paradoxes. They invent them, express 
themselves in terms o f them, analyze what gives rise to them, argue about what to 
do about them.

This is true o f Western philosophy. Paradoxes are to be found in the writings o f  
Eckhart, Wittgenstein, and Heidegger; they have been invented by w riter as Anci
ent as Zeno and Eubulides, and as modern as Russell; the analyses o f paradoxes and 
their solutions are a dominant theme in both medieval and contemporary logic.

It is equally true ofEasteim philosophy. Paradoxical utterances can be found in 
the Rig Veda and the Dao De Jing, and are exploited by Buddhist philosopher from  
Nügürjuna through Dögén. Indeed, a standard trope o f Buddhist logic, the catuskoti, 
alloios explicitly, as one o f its four possibilities, that some paradoxical contradictions 
are true. There is no similar tradition in Western logic -  at least until recently.

In the last 30 y ear , some logicians have been exploring the thought that some 
paradoxical statements are actually true contradictions: dialetheias. And they do this 
with all the sophistication o f  the techniques o f  modern logic: techniques that were 
available to no previous generation, East or West.

This permits an analysis o f paradox and its doings with a depth and rigor never 
before possible. O f course, this does not mean that it is always the best tool to use fo r  
the business, or that it is not sometimes better to use other tools. It is, none the less, 
a singularly powerful tool in the philosopher's armory; and it is such a new tool that 
we are only just beginning to realize its possibilities. It is, at any rate, pleasing to 
see it as one o f the tools deployed in the essays in this collection.

Graham Priest

July 22, 2013 
The Graduate Center

City University o f  New York



6 KER ÉKN YO M O K 2 0 1 3 /7

Előszó

Különböző témájú cikkek vannak e gyűjteményben. De közülük egy különösen domi
nál, s ez a paradoxon. A filozófusok szeretik a paradoxonokat. Kitalálják őket, segít
ségükkel fejezik ki magukat, elemzik, hogy mi vezet a felmerülésükhöz, vitatkoznak 
azon, hogy mit kellene tenni velük.

Ez igaz a nyugati filozófiára. Paradoxonokkal találkozhatunk Eckhart mester, 
Wittgenstein és Heidegger írásaiban; olyan ősi szerzők is találtak fe l  paradoxonokat, 
mint Zenón és Eubulidész, és olyan modern kutatók is, mint Russell; a paradoxonok 
elemzése és megoldásuk keresése mind a középkori mind a kortárs logika egyik domi
náns témája.

De ugyanúgy igaz a keleti filozófiára is. Paradox kijelentéseket találhatunk a Rig- 
védában, a Tao Te Kingben, buddhista filozófusok használják őket Nagárjimától Dö- 
genig. Valóban, a buddhista logika egy standard trópusa, a catuskoti, nyíltan meg
engedi, hogy négy lehetősége egyikeként bizonyos paradox ellentmondások igazak 
legyenek. Hasonló hagyomány nincs a nyugati logikában -  legalábbis mostanáig.

Az elmúlt 30 évben néhány logikával foglalkozó szakember részletesen meg
vizsgálta azt a gondolatot, hogy bizonyos paradox kijelentések ténylegesen igaz 
ellentmondások: dialetheiák. Tették ezt a modern logika teljes, kifinimult technikai 
arzenáljával, olyan eszközökkel, amelyek a korábban élt generációk számára sem ke
leten sem nyugaton nem voltak elérhetőek.

Mindez lehetővé teszi, hogy a paradoxonokat és következményeiket olyan szigor
ral és olyan mélységben elemezzük, amely azelőtt soha nem volt lehetséges. Termé
szetesen ez nem jelenti azt, hogy mindig ez a legjobb eszköz, amit használnunk kell, 
hogy néha ne lenne jobb más eszközöket használni. A paradoxon ugyanakkor egye
dülálló módon hasznos eszköz a filozófus arzenáljában; éspedig egy olyan új eszköz, 
aminek a lehetőségeit csak most kezdtük el felfogni. Örömmel látom, hogy e kötet 
tanulmányaiban alkalmazott eszközök között is szerepel.

Graham Priest

2013. július 22.
The Graduate Center

City University o f  New York


