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ERILAISIA PARADOKSEJA 
Liisa Ihmemaassa: “Näen unta Punaisesta kuninkaasta. Mutta hän nukkuu ja näkee unta minusta, joka 
näkee unta hänestä, joka näkee unta minusta. Voi, tämähän jatkuu loputtomasti” 

Paradoksit ovat väitteitä, jotka näyttävät samanaikaisesti olevan sekä tosia että epätosia. 
Kyseessä on siis järjenvastainen ristiriita, ristiriita jolle ei näytä löytyvän järjen avulla selitystä. 

Filosofian historiassa antiikin Kreikasta lähtien tunnetaan useita klassisia paradokseja, jotka 
vaikuttavat jäävän ratkaisemattomiksi. Jo äärimmäisen skeptisismin perusväite, ”ei ole olemassa 
tosia väitteitä”, näyttää kääntyvän paradoksiksi: jos väite on totta, silloinhan meillä on yksi tosi 
väite, eli väite kumoaa itsensä. Jos se taas on epätosi, meillä on silloinkin tosia väitteitä. 

 
Valehtelijan paradoksi 
Tunnettu klassinen paradoksi on "kreetalainen Epimenides sanoo, että kaikki kreetalaiset 
valehtelevat aina". Koska lauseen mukaan kaikki kreetalaiset valehtelevat aina, ja Epimenides on 
itse kreetalainen, myös hän silloin valehtelee em. lauseessa, eli lause olisi epätosi. Eli jos 
Epimenideen lause on siinä mielessä tosi, että kaikki kreetalaiset tosiaan valehtelevat aina, se on 
samaan aikaan epätosi, koska Epimenides todistetaan samalla valehtelijaksi. Jos se on epätosi, 
silloinhan olisi ainakin yksi totta puhuva kreetalainen, mahdollisesti juuri Epimenides itse, eli lause 
voisi kuitenkin olla tosi. Näin päädymme loppumattomaan kehään asian suhteen. 
http://www.peda.net/veraja/projekti/centraali/jao/ryhma3/nikulainen 

Valehtelijan paradoksi saadaan syntymään myös silloin, kun tutkittavat väitteet eivät viittaa 
itseensä. Voin esimerkiksi kirjoittaa paperille lauseen "Se, mitä kääntöpuolella sanotaan, ei ole 
totta" ja paperin toiselle puolelle lauseen "Se, mitä kääntöpuolella sanotaan, on totta". 

Valehtelijan paradoksi on nerokas ajatussolmu. Sitä ei ole toistaiseksi onnistuttu yksiselitteisesti 
ratkaisemaan, mutta sen tutkimus on vienyt logiikkaa, tietoteoriaa, kielen merkitysoppia, 
semantiikkaa ja ajattelun tutkimusta eteenpäin. 

 
Menonin paradoksi 
Menon, thessalialainen ylimysnuorukainen, kysyi Sokrateelta: "Osaatko sanoa, Sokrates, voiko 
hyvettä opettaa? Tai voiko siihen harjaantua? Vai syntyykö se ihmiseen luonnostaan tai jotenkin 
muuten, ei siis harjaannuksella eikä oppimalla?" Vielä kysyessään Menon uskoi tietävänsä, mitä 
hyve on, vain opettamistekniikka oli ongelma. Sokrateen ironinen tunnustus omasta 
tietämättömyydestään hämmästytti Menonia. Hän tarttui Sokrateen ovelasti heittämään 
dialektiseen syöttiin, ja ryhtyi itse määrittämään hyveen olemusta. Sokrateen myötätuntoinen 
ironia, satiirinen leikinlasku ja 'tietämättömät' kysymykset johtivat Menonin varsin pian 
käsitteelliseen umpikujaan. Menonin ajautuminen täydelliseen tietämättömyyden tilaan sai hänet 
vertaamaan Sokratesta sähkörauskuun, joka koskettaessaan tainnuttaa kosketun. 
Tajuttomuudestaan ärtyneenä hän esitti Sokrateelle kysymyksen, joka on sittemmin tunnettu 
Menonin paradoksina: "Miten sinä muka aiot tutkia sellaista, mistä et edes tiedä mitä se on? 
Millaista tavoittelet, kun etsit sellaista, mitä et tunne? Ja jos löydät sen, mistä tunnistat sen siksi, 
mistä et mitään tiedä. www.netn.fi/294/netn_294_opfi1.htmlm  

 
Filosofinen tarina 
Sokrates kulkee polkua pitkin mennäkseen sillan yli. Platon pysäyttää hänet ja vaatii häntä 
sanomaan jotakin. Samalla hän esittää uhkauksen: ”Jos se, mitä sanot, on totta, saat mennä. Jos 
se ei ole totta, heitän sinut jokeen.”Sokrates tekee kiusaa Platonille ja sanoo: ”Heität minut 
jokeen.”Mitä pitäisi nyt Platonin tehdä, jotta hän nyt täyttäisi uhkauksensa? Jos hän heittää 
Sokrateen jokeen, Sokrates on ollut oikeassa, ja hänet olisi pitänyt päästää menemään. Jos taas 
Platon päästää Sokrateen menemään, Sokrates on ollut väärässä ja hänet olisi pitänyt heittää 
jokeen. (Platonin uhkaus osoittautuu mahdottomaksi täyttää) Lähde: Yrjönsuuri: Tiedon rajat 1997 
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