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O tym, Īe sprzecznoĞü stanowi problem, wiadomo od stuleci. Zdecydowanie
przewaĪająca liczba uczonych upatruje istoty tego problemu w tym, Īe rzeczywistoĞü
jest niesprzeczna, a nasze poznanie wikła siĊ w sprzecznoĞci. Ilekroü takie sprzecznoĞci zostaną wykryte, naleĪy docieraü do ich Ĩródeł i usuwaü przyczyny. Przez całą
historiĊ filozofii snuje siĊ jednak zdecydowanie mniejszoĞciowa niü dysydentów,
godzących siĊ na to, Īe sprzeczna jest sama rzeczywistoĞü, a dokładniej, jej niektóre,
nader osobliwe fragmenty. Od Heraklita z Efezu, poprzez neoplatoników, niektórych
zwolenników teologii apofatycznej, heglistów, marksistów-leninistów aĪ do Grahama Priesta. Ten twórczy logik jest – co wcale nie stanowi wĞród logików normy –
autentycznie kompetentny w filozofii, a rozwijane przez niego argumenty nigdy nie
są banalne ani łatwe do odparcia. Priest głosi, Īe pewne fragmenty rzeczywistoĞci są
autentycznie i bez przenoĞni sprzeczne. Taką ontologiczną tezĊ nazywa dialeteizmem i argumentuje na jej rzecz z właĞciwą sobie sprawnoĞcią.
Celem niniejszego artykułu, poza ogólną prezentacją tezy dialeteizmu, jest analiza jednego z takich argumentów, bardzo charakterystycznego dla Priesta. Jest to
argument z antynomii, czyli sprzecznoĞci wystĊpujących w niektórych teoriach
dedukcyjnych.

1. PojĊcia sprzecznoĞci, izostenii, antynomii i dialetei
Spokrewnione ze sobą terminy: “dialeteja” i “dialeteizm” (oryginalnie ang. “dialetheia”, “dialetheism”) są stosunkowo młode. Zostały one wprowadzone w 1989
roku przez Grahama Priesta i jego współpracowników.1 Terminy te mają za zadanie
połączenie pojĊcia prawdy z pojĊciem sprzecznoĞci i sprawne wyraĪenie wcale
niemłodej tezy, Īe rzeczywistoĞü jest wewnĊtrznie sprzeczna.
1

G. PRIEST, R. ROUTLEY, J. NORMAN, Paraconsistent Logics: Essays on the Inconsistent, MĦnich:
Philosophia Verlag 1989, rozdział 18.
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O dwóch zdaniach mówimy, Īe są ze sobą sprzeczne wtedy i tylko wtedy, gdy
jedno z nich przeczy dokładnie temu, co drugie stwierdza. Najbardziej typową parĊ
zdaĔ sprzecznych stanowi dowolne zdanie i negacja tego zdania, czyli para:
A,
nie jest tak, Īe A,
w której A jest dowolnym zdaniem. Na przykład zdania: “dwa razy dwa równa
siĊ cztery”, “dwa razy dwa nie równa siĊ cztery” oraz zdania “Bóg istnieje”, “Bóg
nie istnieje” są parami sprzeczne. Nie są to jednak jedyne przykłady sprzecznoĞci.
W logice tradycyjnej rozwaĪane są stosunki opozycji miĊdzy wyraĪeniami kategorycznymi. Jednym z tych stosunków jest sprzecznoĞü. Przy ustalonym podmiocie i
orzeczniku wyraĪenie ogólnotwierdzące jest sprzeczne z wyraĪeniem szczegółowoprzeczącym, a wyraĪenie szczegółowotwierdzące jest sprzeczne z wyraĪeniem
ogólnoprzeczącym, czyli wyraĪenie “a przysługuje kaĪdemu b” jest sprzeczne z
wyraĪeniem “a nie przysługuje pewnemu b”, a wyraĪenie “a przysługuje pewnemu b” jest sprzeczne z wyraĪeniem “a nie przysługuje Īadnemu b”. Ponadto
wyraĪenie ogólnotwierdzące “a przysługuje kaĪdemu b” pozostaje w stosunku
przeciwieĔstwa (wykluczania) z wyraĪeniem ogólnoprzeczącym “a nie przysługuje Īadnemu b”. W szerszym sensie równieĪ takie wyraĪenia przeczą sobie
nawzajem. Para zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego, stanowi wiĊc podstawowy, ale niejedyny, wariant sprzecznoĞci. Koncepcja sprzecznoĞci uogólniająca pojĊcie pary zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego, znana jest jako
klasyczna koncepcja sprzecznoĞci. Mówimy, Īe zbiór X wyraĪeĔ jest sprzeczny w
sensie klasycznym (antynomialny) wtedy i tylko wtedy, gdy konsekwencją tego
zbioru X jest pewne wyraĪenie i negacja tego wyraĪenia. ParĊ wyraĪeĔ, z których
jedno jest negacją drugiego, moĪna, dla wygody, za Arystotelesem, nazywaü antyfazą (zdaniami antyfatycznymi).
Z róĪnych powodów klasyczne pojĊcie sprzecznoĞci nie jest jedynym, uĪywanym w logice. Obok niego najwaĪniejsze jest pojĊcie sprzecznoĞci wprowadzone
przez Emila Posta. Mówimy, Īe zbiór X wyraĪeĔ jest sprzeczny w sensie Posta
(trywialny, przepełniony) wtedy i tylko wtedy, gdy konsekwencją tego zbioru X jest
kaĪde wyraĪenie. Takie pojĊcie sprzecznoĞci odwołuje siĊ do znanej od ĝredniowiecza reguły Dunsa Szkota. Zezwala ona na wyprowadzenie dowolnego wyraĪenia ze sprzecznego zbioru. Posta pojĊcie sprzecznoĞci zostało wprowadzone pierwotnie ze wzglĊdu na istnienie rachunków, w których nie wystĊpuje spójnik negacji. Nie jest to jednak jedyne mijesce zastosowania tego pojĊcia. NaleĪy tutaj pamiĊtaü, Īe na gruncie logiki standardowej klasyczne pojĊcie sprzecznoĞci i Posta pojĊcie sprzecznoĞci są sobie równowaĪne. Są jednak konstruowane logiki, znane jako
logiki parakonsystentne lub logiki nieszkotowe, przeznaczone do analizy wnioskowania o sprzecznym zbiorze przesłanek. Istotą tych logik jest to, Īe pewne zbiory
sprzeczne w sensie klasycznym (antynomialne) nie są sprzeczne w sensie Posta
(przepełnione).
PojĊcie sprzecznoĞci i jego szczególny przypadek, pojĊcie antyfazy, nie zawierają Īadnej dalszej kwalifikacji wchodzących w grĊ wyraĪeĔ. Takie znane kwalifikacje zawarte są w pojĊciu izostenii oraz w pojĊciu antynomii.
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Przez izosteniĊ rozumiemy parĊ zdaĔ, które są sprzeczne (ewentualnie antyfatyczne) i które zarazem są równie dobrze uzasadnione. Na przykład para zdaĔ “dwa
razy dwa równa siĊ cztery”, “dwa razy dwa nie równa siĊ cztery” stanowi sprzecznoĞü, a nawet antyfazĊ, ale nie stanowi izostenii. Zdanie “dwa razy dwa równa siĊ
cztery” jest bowiem bardzo mocno uzasadnione, wrĊcz pewne, podczas gdy zdanie
“dwa razy dwa nie równa siĊ cztery” jest oczywistym fałszem znanym z dowcipów
o najbardziej tĊpych osobnikach. Niektórzy twierdzą natomiast, Īe para zdaĔ “Bóg
istnieje”, “Bóg nie istnieje” jest nie tylko sprzecznoĞcią, ale równieĪ izostenią.
UwaĪają bowiem, Īe za kaĪdym z tych zdaĔ przemawia mniej wiĊcej równie dobre
uzasadnienie. Na przykład zdanie “Bóg istnieje” moĪna uzasadniü, odwołując siĊ do
porządku panującego w Ğwiecie, do obowiązywalnoĞci prawa moralnego itp., a
zdanie “Bóg nie istnieje” moĪna uzasadniü, odwołując siĊ do istnienia zła, cierpienia i jego niesprawiedliwego rozkładu. Istnienie izostenii stanowi od StaroĪytnoĞci
jeden z głównych argumentów za sceptycyzmem, a Immanuel Kant traktował izosteniĊ jako cechĊ rozpoznawczą metafizyki.
Teza o istnieniu izostenii nie jest ani tak banalna, ani tak oczywista, jak teza o
istnieniu sprzecznoĞci. Po pierwsze, naleĪy rozstrzygnąü, czy chodzi o izosteniĊ
tylko aktualną, czy teĪ o izosteniĊ zasadniczą. Izostenia jest aktualna, jeĞli cechuje
stan wiedzy na pewnym etapie rozwoju, a zasadnicza, jeĞli wiąĪe siĊ z nieusuwalnymi ograniczeniami wiedzy. Z izostenią zasadniczą wiąĪe siĊ znana maksyma
ignoramus et ignorabimus. Zagadnienie izostenii aktualnej jest raczej metodologiczne, podczas gdy izostenia zasadnicza naleĪy do głównych problemów epistemologii i wiąĪe siĊ z najwaĪniejszymi pytaniami tej dyscypliny.
PojĊcie antynomii jest spokrewnione z pojĊciem izostenii, ale nie jest z nim
synonimiczne. Antynomia jest to para zdaĔ, które są sprzeczne (ewentualnie
antyfatyczne) i które są dowodliwe w ramach jednej teorii. Niekiedy antynomią
jest nazywany sam dowód tych zdaĔ sprzecznych. Na przykład w 1897 roku
Cesare Burali-Forti pokazał, Īe na gruncie klasycznej teorii mnogoĞci moĪna
udowodniü dwa zdania “istnieje najwiĊksza liczba porządkowa” oraz “nie istnieje najwiĊksza liczba porządkowa”. Jak pokazali Kurt Gödel i Alfred Tarski, jeĪeli sformalizowana teoria T zawiera arytmetykĊ oraz wyraĪenie “x jest zdaniem
prawdziwym”, to teoria T jest sprzeczna (Twierdzenie Tarskiego). Istotą antynomii jest wykazanie, Īe pewien zbiór wyraĪeĔ jest sprzeczny w sensie klasycznym. W rozwaĪanym przypadku załoĪenia klasycznej teorii mnogoĞci okazują
siĊ byü sprzeczne w sensie klasycznym.
Antynomia moĪe byü zarazem izostenią. Jest tak wtedy, gdy w pewnej teorii T
moĪna dowieĞü dwóch zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego, a zarazem załoĪenia teorii T są adekwatnie uzasadnione. Taka antynomia jest izostenią, poniewaĪ
relacja dedukcyjna relacja dowodliwoĞci dziedziczy pozwala wyraĪeniom dowodliwym w teorii T dziedziczyü uzasadnienie załoĪeĔ tej teorii. Antynomie wykryte w teorii mnogoĞci na przełomie XIX i XX wieku miały charakter izostenii,
poniewaĪ klasyczna teoria mnogoĞci, która miała daü podstawy arytmetyce liczb
naturalnych, a poĞrednio całej matematyce klasycznej, była uznawana uzasadnioną,
a nawet za opartą na oczywistych załoĪeniach. Z drugiej strony antynomia nie musi
byü izostenią. Nie jest nią, jeĞli teoria, w której antynomia wystĊpuje, ma charakter
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czysto hipotetyczny, na przykład została skonstruowana wyłącznie dla potrzeb badaĔ metamatematycznych. OczywiĞcie, nie kaĪda izostenie jest antynomią, poniewaĪ nie kaĪde uzasadnienie jest dowodem.
Dialeteja, podobnie jak izostenia i antynomia, powstaje przez dołączenie do pojĊcia sprzecznoĞci pewnej kwalifikacji. JednakĪe jest to kwalifikacja ontologiczna.
Dialeteja jest to para zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego i które są prawdziwe.2 Zatem dialeteja jest to para zdaĔ:
A,
nie jest tak, Īe A,
przy czym obydwa te zdania są prawdziwe. ProponujĊ nazywaü zdania tworzące dialetejĊ biegunami tej dialetei, odpowiednio jej biegunem pozytywnym i negatywnym. WyraĪenie, które współtworzy jakąkolwiek dialetejĊ bĊdĊ teĪ nazywał
dialeteicznym lub dialetycznym. Zatem dialetyczne jest wyraĪenie, które jest
prawdziwe wespół ze swoją negacją, oraz ta właĞnie negacja. Powstrzymam siĊ na
razie od podawania przykładu dialetei, poniewaĪ to, czy jakakolwiek dialeteja istnieje, czy nie, jest przedmiotem kontrowersji ontologicznej. Teza, w myĞl której
istnieje co najmniej jedna dialeteja, jest to teza dialeteizmu lub, krótko, dialeteizm.
Stosowany teĪ bywa, zwłaszcza we wczeĞniejszych pracach, wariant: teza dialetyzmu, dialetyzm.3
Bardziej rodzimym odpowiednikiem terminu “dialeteja” mógłby byü termin
“dwuprawda” lub termin “dwuprawdziwoĞü”, a zamiast terminu “wyraĪenie dialetyczne” moĪna by uĪywaü terminu “wyraĪenie dwuprawdziwe”. Przedrostek “dwu”
ma w tym wypadku sens podobny do tego, który przysługuje mu w przymiotniku
“dwulicowy”, a nie do tego, który przysługuje mu w przymiotniku “dwunoĪny”.
Termin “dialeteja” składa siĊ bowiem ze spolszczonej wersji greckiego rzeczownika
“alétheia” oraz prefiksu “di”, który stanowi skrót greckiego przymiotnika “diplȩos”.
Nazwa “dialeteja” jest wiĊc pod wzglĊdem filogenetycznym podobna do takich
nazw, jak “diarchia”, “dichroizm”, “dimer”, “dipol” i “disacharyd”. Wieloznaczny i
sam w sobie interesujący rzeczownik “alétheia” znaczy w tym wypadku tyle co
“prawda”, a przymiotnik “diplȩos” znaczy tyle, co “podwójny”, “dwukrotny” lub
“dwulicowy”. Taka etymologia pozwala na skojarzenie dialetei z podwójną prawdą,
którą naleĪy pojmowaü jako prawdĊ dwulicową, a nie jako prawdĊ dwukrotną. Znaczy to, Īe prawda jest tutaj podwójna w takim sensie, jak podwójne Īycie prowadzone przez jakąĞ osobĊ, a nie w takim, jak podwójna dawka jakiejĞ substancji.
RzeczywiĞcie, wprowadzając do jĊzyka filozofii termin “dialeteja”, Priest i Routley inspirowali siĊ wypowiedzią Ludwiga Wittgensteina na temat antynomii
kłamcy.4 Wittgenstein rozwaĪa słynne zdanie kłamcy, na przykład zdanie “niniejsze
zdanie nie jest prawdziwe” i porównuje to zdanie do zdanie do Janusa, staroitalskie2
G. PRIEST, "Paraconsistency and Dialetheism", w: Handbook of the History of Logic, red. D. M.
GABBAY, J. WOODS, vol. 8, Elsevier BV 2007, 131.
3
4

TamĪe, 131.

L. WITTGENSTEIN, Remarks on the Foundations of Mathematics, wyd. 3, Oxford: Blackwell
1978, 256
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go bóstwa o dwóch twarzach. Zdanie kłamcy, niczym Janus, miałoby zwracaü siĊ
zarówno w kierunku prawdy, jak i w kierunku fałszu.5

2. Teza dialeteizmu a zasada niesprzecznoĞci
Jak wspomniałem, najbardziej podstawowe zagadnienie, dotyczące dialetei, jest
to zagadnienie, czy w ogóle jakakolwiek dialeteja istnieje. Twierdząca odpowiedĨ
na to pytanie została nazwana tezą dialeteizmu. Warto postawiü pytanie, jak powinna siĊ nazywaü odpowiedĨ negatywna. Chwila namysłu wystarczy, Īeby udzieliü
odpowiedzi: jest to zasada niesprzecznoĞci.
Jak wiadomo, zasada niesprzecznoĞci głosi, Īe z dwóch dowolnych zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego, co najmniej jedno jest fałszywe. W nieco swobodniejszym sformułowaniu zasada ta głosi, Īe z dwóch zdaĔ sprzecznych co najmniej
jedno jest fałszywe. MoĪna łatwo sprawdziü, Īe zasada niesprzecznoĞci jest po prostu negacją tezy dialeteizmu i odwrotnie. Albowiem zasada niesprzecznoĞci, głosząca, Īe
dla dowolnego zdania A, zdanie A jest fałszywe lub negacja zdania A
jest fałszywa,
przy załoĪeniu, Īe fałsz jest toĪsamy z nieprawdą, moĪe byü łatwo przekształcona w równowaĪne twierdzenie, Īe
dla dowolnego zdania A, zdanie A nie jest prawdziwe lub negacja zdania A
nie jest prawdziwa.
To załoĪenie, jest, co prawda, tematem osobnej kontrowersji filozoficznej, związanej z zasadą dwuwartoĞciowoĞci i filozoficznymi podstawami logik wielowartoĞciowych. JednakĪe w tym kontekĞcie to załoĪenie w ogóle nie jest kontrowersyjne,
poniewaĪ, po pierwsze, twórcy dialeteizmu akceptują zasadĊ dwuwartoĞciowoĞci
przynajmniej w kontekĞcie samego dialeteizmu, po drugie i waĪniejsze, poniewaĪ
kaĪde z powyĪszych twierdzeĔ równie dobrze moĪe byü uznane za podstawowe
sformułowanie zasady niesprzecznoĞci. W takim razie, posługując siĊ juĪ tylko
prawem De Morgana i prawami zastĊpowania kwantyfikatorów, uzyskujemy równowaĪne sformułowanie zasady niesprzecznoĞci:
nie istnieje takie zdanie A, Īe zdanie A jest prawdziwe i negacja zdania A
jest prawdziwa.
Tymczasem teza dialeteizmu głosi po prostu tyle, Īe
istnieje takie zdanie A, Īe zdanie A jest prawdziwe i negacja zdania A
jest prawdziwa.
Czyli, faktycznie, zasada niesprzecznoĞci jest po prostu negacją tezy dialeteizmu. Zatem problematyka dialeteizmu jest znacznie starsza i znacznie bardziej
klasyczna, niĪ moĪna by wnosiü z faktu wprowadzenia do jĊzyka filozoficznego
nowego terminu.
5

G. PRIEST, dz. cyt., 131.
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Jak wiadomo, pierwsze przymiarki do sformułowania zasady niesprzecznoĞci
moĪna znaleĨü w ósmym fragmencie poematu Parmenidesa.6 WyraĨne sformułowanie wraz z pewną argumentacją za zasadą niesprzecznoĞci Platon wkłada w usta
Sokratesa w Rzeczpospolitej (436 b). Za klasyczną wersjĊ zasady niesprzecznoĞci
uchodzi ta, która wystĊpuje w czwartej ksiĊdze Metafizyki Arystotelesa (1005 b). W
tejĪe czwartej ksiĊdze Metafizyki, w rozdziałach 3-6, Arystoteles poĞwiĊca sporo
uwagi relacji miĊdzy zasadą niesprzecznoĞci, którą uwaĪa za najpewniejszą ze
wszystkich prawd, a poglądem przeciwnym do tej zasady. Wymieniając jako zwolenników tego poglądu przeciwnego Heraklita z Efezu i Protagorasa, stwierdza
zarazem, Īe pogląd przeciwny do zasady niesprzecznoĞci jest wyznawany przez
wielu przyrodników (1006 a). Jak widaü, od StaroĪytnoĞci, filozofowie są Ğwiadomi
kontrowersji wokół zasady niesprzecznoĞci, chociaĪ nie posługują siĊ terminem
“dialeteizm”.
MoĪna by nawet wobec tego pytaü o zasadnoĞü proponowanej przez Priesta,
Routleya i Normana modyfikacji jĊzyka, skoro wszystkie spory o dialeteizm redukują siĊ łatwo do sporów o zasadĊ niesprzecznoĞci. Argumenty za tezą dialeteizmu
są po prostu argumentami przeciwko zasadzie niesprzecznoĞci i odwrotnie. Pewnym usprawiedliwieniem zmian w jĊzyku mogłyby tutaj byü próby usprawnienia
dyskursu, poniewaĪ, wprowadzając termin “dialeteja”, zyskuje siĊ porĊczne okreĞlenie pary prawdziwych zdaĔ, z których jedno jest negacją drugiego. Takiego porĊcznego okreĞlenia dotąd nie było. Nie trzeba wiĊc odrzucaü propozycji terminologicznych Priesta i jego współpracowników. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe są one
mniej nowatorskie, niĪ by siĊ mogło na pierwszy rzut oka zdawaü.
Jest jeszcze drugi, waĪniejszy, powód, dla którego warto pochyliü siĊ nad dialeteizmem, nawet jeĞli wydaje siĊ on byü raczej nowym terminem niĪ nową ideą.
Powód, powiedzmy, metodologiczny. Warto bowiem zadaü pytanie, czy argumenty
przedstawiane na rzecz tezy dialeteizmu są to po prostu te same argumenty, które od
wieków przedstawiano przeciwko zasadzie niesprzecznoĞci, czy teĪ pojawiają siĊ
tutaj nowe sposoby uzasadniania.

3. Dialeteizm a parakonsystencja
NajwaĪniejszy zatem jest ten problem, czy dialeteiĞci podają jakikolwiek nowe,
waĪkie argumenty na rzecz swojej tezy, czyli przeciwko zasadzie niesprzecznoĞci,
czy teĪ ograniczają siĊ do podsumowania klasycznych debat.
Graham Priest za punkt wyjĞcia przyjmuje znane ze współczesnej filozofii argumenty na rzecz koniecznoĞci posługiwania siĊ logikami parakonsystentnymi
(nieszkotowymi). W takich logikach reguła przepełnienia, która zezwala na wyprowadzenie ze sprzecznego zbioru dowolnego wyraĪenia, nie jest wyprowadzalna.
Uzasadniając potrzebĊ istnienia tych logik, ich zwolennicy zwracają uwagĊ na fakt,
Īe wielokrotnie posługujemy siĊ sprzecznymi informacjami. Jak wiadomo, sama
6

H. DIELS, W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch, t. 1-3, wyd. 6,
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sprzecznoĞü informacji nie Ğwiadczy o prawdziwoĞci tych informacji. JeĞli dwóch
Ğwiadków, zeznając przed sądem, przeczy sobie nawzajem, sąd zwykle nie zakłada,
Īe rzeczywistoĞü jest wewnĊtrznie sprzeczna, raczej przypuszcza, Īe co najmniej
jeden z tych Ğwiadków mówi nieprawdĊ. Priest zestawia główne przykłady sytuacji,
w których musimy wnioskowaü, opierając siĊ na sprzecznych informacjach, i pyta,
czy w którejĞ z tych sytuacji mamy do czynienia z dialeteją. Takich sytuacji, a raczej typów sytuacji, w których mamy do czynienia z istotnie sprzeczną informacją,
wylicza szeĞü:
(a) informacje pochodzące z róĪnych Ĩródeł,
(b) twierdzenia nieprecyzyjne
(c) sprzeczne systemy prawne,
(d) sprzeczne teorie w matematyce i naukach przyrodniczych,
(e) paradoksy samoodniesienia,
(f) teorie filozoficzne zakładające dialeteizm
(właĞciwie wylicza osiem grup, ale niektóre z nich Ğmiało moĪna połączyü).
Priest przyznaje, Īe fakt istnienia sprzecznych informacji nie jest jeszcze argumentem na rzecz dialeteizmu. WiĊkszoĞü twórców logik parakonsystentnych ogranicza
siĊ do stwierdzenia potrzeby logicznej obsługi informacji sprzecznych bez sugerowania, Īe informacje te są prawdziwe. Priest wszakĪe dopatruje siĊ w niektórych z
wymienionych przypadków autentycznej dialetei.
Istnienie sprzecznych informacji, docierających z róĪnych Ĩródeł, jest raczej
oczywiste – od sprzecznych zeznaĔ róĪnych Ğwiadków po sprzeczne bazy danych.
Nie znaczy to jednak wcale, ze te sprzeczne informacje muszą byü prawdziwe.
Równie oczywiste jest to, Īe obowiązujące przepisy są sprzeczne. Jest to przedmiot
doĞü powszechnego, przykrego doĞwiadczenia. NajróĪniejsze formy braku precyzji
równieĪ mogą prowadziü do sprzecznoĞci. WyraĪenia zawierające terminy nieostre,
multikryterialne, wieloznaczne etc. mogą łatwo spełniaü zarówno kryteria prawdy,
jak kryteria fałszu. Choü Priest doszukuje siĊ tutaj usilnie pewnych Ğladów dialetei,
wydaje siĊ, Īe Īaden przypadek opisany w punktach od (a) do (c) nie Ğwiadczy o
istnieniu prawdziwych zdaĔ sprzecznych.
Okazuje siĊ jednak, Īe sprzecznoĞci bywają ukryte w teoriach z zakresu nauk
Ğcisłych, w tym w matematyce i fizyce. Znane są przypadki m.in. sprzecznoĞci w
analizie matematycznej, związane z niekonsekwentnym sposobem posługiwania siĊ
wielkoĞciami nieskoĔczenie małymi. To, czy w danym wypadku mamy do czynienia z autentyczną sprzecznoĞcią, czy tylko z jakimĞ jej pozorem, z jakimĞ paradoksem, bywa czĊsto przedmiotem dyskusji. Natomiast w praktyce jest oczywiste, Īe
uczeni dąĪą do posiadania niesprzecznych teorii. JeĞli w jakiejĞ teorii pojawi siĊ
sprzecznoĞü, dąĪą do jej usuniĊcia. Zakładają bowiem milcząco, Īe rzeczywistoĞü
jest niesprzeczna, a wiĊc sprzeczne teorie muszą zawieraü błĊdy. Priest rzuca wyzwanie temu załoĪeniu.
Podobnie rzecz siĊ ma z szeroką gamą problemów samoodniesienia. JeĞli pojawia siĊ antynomia, powiedzmy antynomia kłamcy, badacze poszukują dróg usuniĊcia tej antynomii.
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Mówiąc natomiast o teoriach filozoficznych uwikłanych w dialeteizm, Priest
nie ma na myĞli tylko teorii, które w rezultacie jakiegoĞ błĊdu okazują siĊ
sprzeczne, ale przede wszystkim teorie, które istotnie widzą rzeczywistoĞü jako
sprzeczną. Jego głównym przykładem są teorie zakładające istnienie rzeczywistoĞci transcendentnej, czyli leĪącej poza granicami poznania. Wedle niektórych
teorii Bóg jest zasadniczo niepoznawalny, według Immanuela Kanta niepoznawalne są rzeczy same w sobie, a według Ludwiga Wittgensteina niepoznawalna
jest struktura Ğwiata. JednakĪe w ramach tych teorii filozoficznych mówimy coĞ
odpowiednio o Bogu, o rzeczach samych w sobie i o strukturze Ğwiata. To zdaje
siĊ stanowiü jawną sprzecznoĞü.7

4. Rewizja antynomii Russella
Priest słusznie zwraca uwagĊ na to, Īe tacy badacze, jak Gottlob Frege, Alfred
North Whitehead i Bertrand Russell, stawiali sobie za cel redukcjĊ arytmetyki liczb
naturalnych, a tym samym całej matematyki klasycznej, do logiki. Za granice logiki
uznawali przy tym zakres twierdzeĔ czysto analitycznych. NarzĊdziem redukcji
była logika standardowa wzbogacona o klasyczną teoriĊ mnogoĞci, która była traktowana jako czĊĞü logiki. TeoriĊ mnogoĞci uznawano za fragment logiki dlatego, Īe
twierdzenia teorii mnogoĞci uznawano za czysto analityczne.

“[…] Frege and Russell proposed an
analysis of the natural numbers (and
thence of all numbers) in purely
logical terms. A vehicle for this
analysis needed to be built; the
vehicle was the classical logic. It was
more than this, though; for what was
also needed was a theory of
extensions, or sets, which both Frege
and Russell took to be part of logic.
According to Frege's theory of
extensions, the simplest and most
obvious, every property has an
extension”.8

[…] Frege i Russell zaproponowali
analizĊ liczb naturalnych (a tym
samym wszelkich liczb) w czysto
logicznych terminach. NaleĪało
zbudowaü noĞnik tej analizy; tym
noĞnikiem była logika klasyczna. Ale
było coĞ jeszcze; poniewaĪ niezbĊdna
była ponadto teoria zakresów czyli
zbiorów, traktowana zarówno przez
Fregego, jak przez Russella, jako
czĊĞü logiki. Zgodnie z teorią
zakresów Fregego, najprostszą i
najoczywistszą [z takich teorii], kaĪda
własnoĞü ma zakres.

To fundamentalne załoĪenie, Īe kaĪda nazwa ma zakres, to jest zbiór desygnatów, kaĪdy warunek ma zakres, to znaczy zbiór przedmiotów spełniających
ten warunek, stanowi fundament klasycznej teorii mnogoĞci, a zarazem wydaje
siĊ analityczne i oczywiste, najprostsze i najoczywistsze, jak pisze Priest. Frege

7

G. PRIEST, dz. cyt., 178.

8

TamĪe, 178-179.
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przyjmuje zatem za oczywiste i czysto analityczne wszelkie takie stwierdzenia,
jak nastĊpujące:
x naleĪy do zbioru liczb naturalnych wtedy i tylko wtedy, gdy x jest liczbą naturalną,
x naleĪy do zbioru kóz wtedy i tylko wtedy, gdy x jest kozą,
x naleĪy do zbioru rusałek wtedy i tylko wtedy, gdy x jest rusałką,
x naleĪy do zbioru łysych psów wtedy i tylko wtedy, gdy x jest łysym psem,
i tak dalej. Przyjął, Īe kaĪde stwierdzenie, które podpada pod taki schemat: x naleĪy do zbioru przedmiotów spełniających warunek A wtedy i tylko wtedy, gdy x
spełnia warunek A, jest równie prawdziwe, równie pewne , równie oczywiste i równie analityczne. To załoĪenie przyjĊło postaü zasady komprehenzji:
x { {y: A(y)}

A(x),

dla dowolnego wyraĪenia A. Wobec tego, dla dowolnego wyraĪenia A istnieje
zbiór dokładnie tych przedmiotów, które spełniają to wyraĪenie A:
∃y ∀x (x { y

A(x)).

Jak wiadomo, przyjĊcie tego załoĪenia prowadzi do sprzecznoĞci, znanej jako
antynomia Russella. Wystarczy przyjąü, Īe wyraĪeniem A jest wyraĪenie “x |x”.
WyraĪenie
∃y ∀x (x{y

x|x)

jest bowiem wewnĊtrznie sprzeczne, to znaczy negacja tego wyraĪenia jest tautologią. Odwołując siĊ do wczeĞniejszego sformułowania, trzeba przyjąü, Īe

x { {y: y|y}

x|x,

a wiĊc, w rezultacie prostego podstawienia:
{y: y|y} { {y: y|y}

{y: y|y}| {y: y|y}.

Tutaj sprzecznoĞü jest juĪ widoczna gołym okiem. Jest to najbardziej znana postaü antynomii Russella: zbiór wszystkich przedmiotów, które nie są swoimi własnymi elementami, jest swoim własnym elementem wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór
wszystkich przedmiotów, które nie są swoimi własnymi elementami, nie jest swoim
własnym elementem.
Wykrycie antynomii, w szczególnoĞci antynomii Russella, skłoniło matematyków do zgłoszenia całego szeregu ograniczeĔ, która moĪna by na łoĪyü na zasadĊ
komprehenzji, aby uniknąü sprzecznoĞci. Najsłynniejsze propozycje to teorie typów
logicznych, teoria New Foundations Willarda V. O. Quine'a i aksjomatyczne teorie
mnogoĞci, z których najsłynniejsze są teorie Zermeli, Zermeli-Fraenkla i von Neumanna-Bernaysa-GĘdla.9
Priest zauwaĪa, Īe usuwanie antynomii teoriomnogoĞciowych sprowadza siĊ do
znajdowania bezpiecznego, to znaczy niezagroĪonego sprzecznoĞcią, zasiĊgu pojĊcia zbioru:
9
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“[…] there is now some sort of
orthodoxy about this. Essentially,
the orthodoxy concerns Zermelo
Fraenkel set theory (ZF) and its
intuitive model, the cumulative
hierarchy. This model is the settheoretic structure obtained by
starting with the empty set, and
applying the power set iteratively.
[…] the sets […] do not exist unless
they are in the hierarchy. Notice that
it is not contentious that the sets in
the hierarchy exist. All may agree
with that. The crucial claim is the
one to the effect that there are no
sets outside the hierarchy.
Unfortunately, there seems to be no
very convincing reason as to why
this should be so”10.

[…] na ten temat powstało coĞ na kształt
ortodoksji. Ta ortodoksja obejmuje w
zasadzie teoriĊ mnogoĞci Zermeli i
Fraenkla (ZF) oraz jej intuicyjny model,
czyli hierarchiĊ kumulatywną. Ten model
stanowi struktura teoriomnogoĞciowa,
rozpoczynająca siĊ od zbioru pustego i
powstająca przez iterowane stosowanie
operacji potĊgowania zbioru. […] zbiory
[jak siĊ zakłada] nie istnieją, chyba Īe
wystĊpują w tej hierarchii. ZauwaĪmy, Īe
nie jest problematyczne to, Īe zbiory
[naleĪące do hierarchii] istnieją. Na to
moĪe zgodziü siĊ kaĪdy. Kluczowe jest to
twierdzenie, w którym chodzi o to, Īe nie
ma Īadnych zbiorów poza tą hierarchią.
Niestety, nie wydaje siĊ, Īeby istniały
bardzo przekonujące racje, przemawiające
na rzecz tego, Īeby tak było.

Priest uĪywa tutaj terminu “ortodoksja” nie bez zabarwienia negatywnego. Ten
termin ma siĊ kojarzyü z aktem wiary w to, Īe jedne zbiory istnieją, a inne nie. PoniewaĪ, jak podkreĞla, nie ma Īadnych adekwatnych racji, które by pozwalały przeprowadziü taką ontologiczną granicĊ. W przypadku klasycznej teorii mnogoĞci było
inaczej: zasada komprehenzji miała status prawdy analitycznej, zbiory były po prostu zakresami.
Priest proponuje inne rozwiązanie. Skoro zasada komprehenzji jest dobrze uzasadniona, a rozmaite warianty niesprzecznych teorii mnogoĞci opierają siĊ wyłącznie na jakiejĞ ortodoksji, na jakimĞ akcie ontologiczno-matematycznej wiary, to
naleĪy wróciü do zasady komprehenzji i do klasycznej teorii mnogoĞci.

“In contrast with attempted consistent
solutions to the set-theoretic
paradoxes a dialethic approach simply
endorses the unrestricted abstraction
schema, and accepts the ensuing
contradictions”11.

W przeciwieĔstwie do prób
niesprzecznego rozwiązania
paradoksów teorii mnogoĞci, podejĞcie
dialetyczne po prostu potwierdza
nieograniczony schemat abstrakcji i
akceptuje powstające sprzecznoĞci.

Jak widaü, Priest woli zaakceptowaü sprzeczne konsekwencje klasycznej teorii mnogoĞci niĪ zrewidowaü jej załoĪenia. Godzi siĊ wiĊc na to, Īe rzeczywistoĞü matematyczna po prostu jest sprzeczna. Znaczy to, Īe zdaniem Priesta,
10

G. PRIEST, dz. cyt., 180.
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G. PRIEST, dz. cyt., 181.
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wykrycie antynomii w dobrze ugruntowanej teorii stanowi raczej wykrycie dialetei niĪ fałszu ukrytego w aksjomatach. JeĞli z dobrze uzasadnionych zdaĔ wynikają zdania sprzeczne, Priest po prostu konstatuje sprzecznoĞü w rzeczywistoĞci.
Standardowe podejĞcie jest natomiast takie, Īe antynomia Ğwiadczy o niezgodnoĞci sprzecznej wiedzy z niesprzeczną rzeczywistoĞcią.
Rzecz jasna, stanowisko Priesta wymaga zrewidowania logiki. Jak wspomniano,
na gruncie logiki standardowej klasyczne pojĊcie sprzecznoĞci jest równowaĪne z
Posta pojĊciem sprzecznoĞci. Dlatego Priest postuluje stosowanie w podstawach
matematyki logik parakonsystentnych. W takich logikach antynomia nie musi skutkowaü przepełnieniem, czyli zbiór sprzeczny w sensie klasycznym nie musi byü
sprzeczny w sensie Posta.12

5. Struktura argumentacji Priesta
Przedstawiony wywód Priesta, dotyczący antynomii teorii mnogoĞci, jest znakomitym przykładem charakterystycznego dla tego autora sposobu argumentowania na rzecz dialeteizmu. Przypomnijmy sobie standardowe podejĞcie do antynomii. Niech bĊdzie dana teoria T oparta na zbiorze X aksjomatów. ZałóĪmy, Īe
teoria T okazuje siĊ sprzeczna w sensie klasycznym, to znaczy, na gruncie tej
teorii wyprowadzalne są dwa wyraĪenia, z których jedno jest negacją drugiego.
W takim razie naleĪy uznaü, Īe w aksjomatyce X teorii T kryje siĊ błąd. AksjomatykĊ X naleĪy zastąpiü słabszą aksjomatyką X', która nie pozwala na wyprowadzenie wyraĪeĔ sprzecznych. Znaczy to, Īe teoria T zostaje odrzucona i zastąpiona jakąĞ słabszą teorią T'. Zwykle kaĪde twierdzenie teorii T' jest twierdzeniem teorii T, ale nie odwrotnie. W praktyce wybór teorii T' cechuje duĪa dowolnoĞü. Priest uwaĪa, ze zbyt duĪa, okreĞlając ją jako konstrukcjĊ naukowych ortodoksji.
ZauwaĪmy, Īe ten sposób podejĞcia do antynomii opiera siĊ na pewnych załoĪeniach ontologicznych i na pewnych załoĪeniach logicznych. Po pierwsze załoĪeniem jest tutaj zasada niesprzecznoĞci. Albowiem z faktu, Īe wĞród twierdzeĔ teorii
T są zdania sprzeczne, wysnuwa siĊ natychmiast wniosek, Īe wĞród twierdzeĔ tej
teorii są zdania fałszywe, a wiĊc teoria T nie jest bezbłĊdna. Drugim załoĪeniem,
jeszcze mniej wyeksponowanym, jest miarodajnoĞü reguł logicznych, stosowanych
do wyprowadzania jednych zdaĔ z innych. Przyjmuje siĊ bowiem, Īe antynomia
Ğwiadczy o błĊdach w aksjomatyce etc.
RozwaĪmy teraz konkurencyjne podejĞcie do antynomii, propagowane przez
Priesta. ZałóĪmy ponownie, Īe teoria T jest wyznaczona przez zbiór X aksjomatów oraz Īe teoria T okazuje siĊ sprzeczna w sensie klasycznym, to znaczy, na
gruncie tej teorii wyprowadzalne są dwa wyraĪenia, z których jedno jest negacją
drugiego. W takim razie Priest równieĪ radzi przyjrzeü siĊ aksjomatom, jak gdyby zakładał miarodajnoĞü zastosowanej logiki. Nie zakłada jednak z góry, Īe
12
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aksjomaty są błĊdne. Raczej ponownie bada stopieĔ ich uzasadnienia. JeĞli uzna
aksjomaty za solidnie uzasadnione, a zwłaszcza jeĞli uzna je za pewne, nie rewiduje tych aksjomatów. Godzi siĊ natomiast na to, Īe napotkał na sprzecznoĞü w
rzeczywistoĞci. Uznaje bowiem, Īe wszystkie aksjomaty są prawdziwe, a wiĊc
sprzeczne zdania, które są z tych aksjomatów wyprowadzalne, równieĪ są prawdziwe. Jest to pełnokrwista dialeteja. ZauwaĪmy, Īe w tym momencie, po raz
drugi, Priest milcząco zakłada miarodajnoĞü stosowanej logiki. JeĞli bowiem
prawdziwoĞü wszystkich zdaĔ naleĪących do zbioru X daje gwarancjĊ prawdziwoĞci wszystkich konsekwencji tego zbioru, włączając w to nawet konsekwencje
sprzeczne, to znaczy, ni mniej, ni wiĊcej, tylko tyle, Īe stosowana logika jest
miarodajna.
Zakładając miarodajnoĞü logiki, Priest znajduje dialetejĊ. Skoro jednak owa miarodajna logika jest to logika standardowa, niesprzecznoĞü w sensie klasycznym jest
równowaĪna z niesprzecznoĞcią w sensie Posta. Zatem wszystkie zdania są dowodliwe w teorii T, a wiĊc wszystkie zdania są prawdziwe. Na takie absurdalne
stanowisko, zwane trywializmem, Priest nie moĪe jednak siĊ zgodziü Dlatego postuluje rewizjĊ logiki i zastąpienie logiki standardowej jakąĞ logiką parakonsystentną. To jednak, jak siĊ wydaje, jest postulat wielce problematyczny i to z co najmniej
dwóch powodów.
Po pierwsze, odrzucając zwykłe podejĞcie do antynomii, Priest traktuje oczywistoĞü, uzasadnienie jako istotne wartoĞci. Zasada komprehenzji wydaje siĊ
bardziej oczywista niĪ załoĪenia nowych teorii mnogoĞci. NaleĪy wiĊc ją zaakceptowaü nawet kosztem dialetei. DoniosłoĞü poczucia oczywistoĞci załoĪeĔ
powinna byü wiĊc uznana za załoĪenie wywodu Priesta. Dlaczego podobne wartoĞciowanie nie stosuje siĊ stosowanej do logiki? O logice standardowej moĪna
powiedzieü wiele złego, ale jej załoĪenia są z pewnoĞcią najbardziej zdroworozsądkowe, oczywiste etc. ze wszystkich logik. ĩeby wyprowadziü regułĊ Dunsa
Szkota, wystarczy poczyniü takie załoĪenia, jak wyprowadzalnoĞü czynnika z
koniunkcji, wyprowadzalnoĞü alternatywy ze składnika oraz wyprowadzalnoĞü
jednego składnika z alternatywy i negacji drugiego składnika. Rewizja logiki
standardowej i zastąpienie jej jakąĞ logiką parakonsystentną w imiĊ zachowania
poczucia oczywistoĞci jest jednym z bardziej karkołomnych przedsiĊwziĊü w
dziejach nauki.
Po drugie, rewidowanie logiki, którą praktycznie uznało siĊ wczeĞniej za miarodajną jest skomplikowane. Skoro logikĊ standardową wolno odrzuciü w tym
celu, Īeby oddzieliü sprzecznoĞü w sensie klasycznym od sprzecznoĞci w sensie
Posta, to wolno ją odrzuciü równieĪ w tym celu, Īeby z aksjomatyki X teorii T
nie dało siĊ wyprowadziü zdaĔ sprzecznych. Wobec tego Priest nie podał faktycznie Īadnego argumentu na rzecz dialetei, ale, co najwyĪej, na rzecz rewizji
logiki, czyli na rzecz parakonsystencji. To zaĞ, jak powiedziano, są zupełnie

róĪne sprawy.
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FOUNDATION OF DIALETHEISM
BY GRAHAM PRIEST
Summary
The objective of this paper is to analyse the thesis of dialetheism as well as the
way the partisans justify it. Dialetheia is such a proposition A that both A and the
negation of A are true. Dialetheism is the thesis that there exists at least dialetheia.
The thesis has been worked out and is being preached by a number of scholars, but
mostly by Graham Priest. It has been claimed that the thesis of dialetheism is simply
the negation of the principle of non contradiction. The relation of dialetheism to the
paraconsistent logics has been outlined. The arguments Graham Priests delivers to
support the thesis of dialetheism have been analysed with special focus on Priest's
revisionist account of set theory. The general logical pattern of the arguments in
question has been displayed.

