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Kuboari,Rubik-en kuboari noski,eskainitako artikuluak alde

kitzen da.

batera utziz Karadoxa Logikoen
munduan,barrena sartuko gara hurrengo 1anotan.Kuboari azken agi

Paradoxen munduan abiatzeko,
gai honi buruz beste artikulu
bat argitaratu da dagoenekoz aldizkari honetan bertan "Bizarginaren paradoxa" izenarekin.0rai;

rra emateko ongi letorke "Investigaci 6n y Ciencia" aldizkariko
kulua irakurtzea;kubozale arnorrg
tu&
harritzeko aukera

go honetan,aintzi?atik ezaguna
den paradoxa bat aukeratu duGu,
Epimenides-en paradoxa.1zena.k b e

aurkituko du eta ongi pasatzeko

rak adierazten duenez,paradoxa

modua ere.Delako artikulu hori

hau gutxienez grekoen garaitik

"Temas ~~ternagicos"
sailean aur-

ezagutzen da;beraz,orain dela

Abuztuko zenbakian datorren art'

2.500 bat urte gutxi gora bera.

teke.Eratorpen honetan Logikaren

Paradoxa honen iturria Epirnenides-en esaidi bat da,zera: "Kretar guztiak gezurtiak dira"; be-

dirudi eta halaz ere gauza bat
eta bere aurkakoa baiezta daite-

rez,kr'etarren aurkako salaketa

ke arrazoi berdinez.Hauxe da pa-

bat izatetik aparte ez da esaldi
honetan intentzio ezkuturik ikus
ten.Gauzak apur bat korapilatzen
dira Epinenides bera kretarra d e

radoxa baten ezaugarri berezia:
kontraesanak aurkitzea lege 109;
koak errespetatuz.Lege logikoen
egiteko propioa kontraesanak ebL

la jakitean; zergatik? ikus deza
gun gertatzen dena:

tatzea da,paradoxetan berriz,lege logikoek ez dute beren lana

legeak errespetatu egiten direla

ongi betetzen eta,itxuraz behi-

A,- Epimenides-ek dionez: "Kretar guztiak gezurtiak dira"
B.- Epimenides kretarra da.
C.- Beraz,Epimenides gezurtia da.

nik behin,legeak errespetatu
arren kontraesanak sartu egiten
dira arrazonamenduaren zirrikituetatik.

D.- Gezurtiek gezurra diote.
E.- Beraz,Epimenides-ek esandakoa gezurra da.
F.- Beraz: "Kretar guztiak gezur
tiak dira" gezurra da.
G.- Beraz: "Kretarrak egizaleak
dira"
H.- Epimenides kretarra da.
1.- Beraz,Epimenides egizalea da.
(Kontrae~ana~lehenago
aurkakoa esana dago) .
J.- Beraz,Epimenides-ek esanda-

Nola konpondu egoera hau? Bi
bide jarrai daitezke:batetik,Logika,arrazonamenduaren zihurtasg
na mantentzeko ez dela gai esatea (honekin Logika lurrez jota
gelditu 1itzateke);bestetik itxg
ra horretan sakonduz qero leqe
loaikoak ez direla erres~etatzen
erakustea:loaikazaleen
bidea bi.
garren hau izaten dafoso gogorra
egiten bait zaie bere kutunaren

koa egia da (Kontrae~ana~leedertasuna lausotu daitekeela s i
henago aurkakoa esana dago).
nistea.Gu ere bide honetatik sai,
K. - Beraz, "Kretar guztiak gezur
tuko gara.
tiak dira" egia da (Kontraesana,lehenago aurkakoa esana
dago) .
Argudio hauen deribazio edo eratorpena nahi hainbat jarrai dai-

Bi dira paradoxa honen aurka
joateko,eta horrekin batera Log4
karen izen ona garbitzek0,jarrai
daitezkeen estrategiak.Errazena-

tik hasiko gara ulertzeko zaila-

rrarena.

goa den bestera,geroxeago pasatzeko.

A: prediku baiezkor unibertsala
1: prediku baiezkor partikularra

Egindako arrazonamenduari egin
dakiokeen lehen kritika zera da:
onar dezagun kate deduktiboa F
esaldiraino.

E: prediku ezezkor unibertsala
O: prediku ezezkor partikularra
Ukazioak sortzen dituen erla
zioak hauek dira:

F.- Beraz: "Kretar guztiak gezur
tiak dira" gezurra da.
G.- Beraz: "Kretarrak egizaleak
dira"
Honekin zera nahi dugu esan:
Pauso hau ez da egokia,zergatik? G esaldiaren esanahia horre
la erabili dugu geroxeago behintzat,zera da: "Kretar guztiak
egizaleak diran.Baina hori ez d a
go baieztatzerik."Kretar guztiak
gezurtiak dira" gezurra dela ziIiurtatzeko nahikoa da kretarren
artean egizaleren bat aurkitzea;
kretar guztiak bat ez beste gezurtiak badira "Kretar guztiak
qezurtiak dira" esaldiaren egi-balioa okerra da,edo hitz arrup
tago bat erabiliz: gezurra. "Kretar guztiak gezurtiak dira" esal
dia okerra dela jakitetik ez daqo "Kretar guztiak egizaleak dira" esaldiaren zuzentasunera pasatzeko modurik.Logikari dagokion hizkera erabiliz,prediku
unibertsal baten ukazioak ez du
aurkako unibertsalaren baieztape
na sortzen,baizik eta partikula-

"Kretar guztiak gezurtiak dira"
esaldia ukatuz "Kretar batzuk
egizaleak dira" baieztatzerik
dagoe1a;baina nola jakin horien
artean Epimenides aurkitzen den
ala ez? hor dago koxka!.Hori ez
dago esaterik eta kate deduktiboak eten egiten du.Akatsa beraz, A=E baliokidetasun faltsuan oinarritzen da.

1

Egindako pauso txarra asmatzen dugunean barru-barrutik h g
lako poztasun ait~rtezina~harrg
keri keinu batez nahasirik dagoelako,sentitzen da.Logikak,be
rriro ere,lehenagoko ohorezko
tokian erakusten du bere 'nagu,sL
goa eta fededunen begiak dira
gureak berarengana zuzentzen d i
renean ,bere botere ikaraqarria
ren parte bat gureganatzeko aukera somatuz.

1

Bigarren bidea hurrenqo txandarak0,artikulurako alegia,utziko dugu,horrela zuei ere,kofradia honen partaideek jasaten du-

ten poztasun eta hestutasuna se=
titzeko eta disfri~tatzekomodua
eskainiz.

