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Tadeusz Batóg

O Kaniowskiej krytyce 
argumentu ontologicznego

Żywotność argumentu ontologicznego jest zadziwiająca. Stworzony w XI 
wieku przez Anzelma z Aosty (1033-1109), powtórzony później m.in. przez 
Kartezjusza (1596-1650), do dziś uważany jest w pewnych kołach za popraw
ny dowód istnienia Boga1. A przecież krytyków mu nie brakowało. Kryty
kował go Gaunilon (zm. w 1083 r.), żyjący w czasach Anzelma; nieco później 
robił to Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274). Zdecydowanie zakwestionował 
go pod koniec XVIII w. I. Kant (1724-1804), od którego właśnie pochodzi 
używana do dziś nazwa: dowód (albo argument) „ontologiczny”. Z własnymi 
zastrzeżeniami wystąpił przeciw niemu również G. Frege (1848-1925). Pro
wadzone obecnie dyskusje na temat poprawności tego argumentu zdają się 
wskazywać, iż nie wszystko tu zostało należycie wyświetlone i powiedziane 
do końca.

W obecnym artykule zamierzam przedstawić własną analizę argumentu 
Anzelma i wyjaśnić, jakie jest źródło złudzenia jego poprawności. Wyniki tej 
analizy pozwolą wyświetlić istotę Kantowskiej krytyki tego argumentu, jej za
mierzenia i wyniki.

1 Por. np. M. Gogacz, Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy 
u Henryka z Gandawy. Lublin 1961; R. Campbell, From Belief to Understanding: A Study of 
Anselm's Proslogion Argument on the Existence of God. Canberra 1976.
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1. Argument ontologiczny

Oryginalne sformułowanie argumentu ontologicznego zawarte jest w dru
gim rozdziale Proslogionu Anzelma. Dalsze rozdziały tego dzieła, zwłaszcza 
3-5, zawierają jednak istotne wyjaśnienia, których nie można nie wziąć pod 
uwagę2. Obrońca argumentacji Anzelma, N. Malcolm, twierdzi nawet, że te 
dalsze rozdziały zawierają po prostu drugi argument, poprawniejszy od pierw
szego3. Ponieważ nie zamierzam polemizować z tym poglądem, więc przed
stawię tutaj dwie wersje dowodu ontologicznego, rozróżnione przez Malcol
ma, choć zapewne nie rozróżniane przez samego Anzelma.

Punktem wyjścia obu wersji jest określenie Boga jako czegoś, „ponad co 
niczego większego nie można pomyśleć” (aliquid quo nihil maius cogitari 
possit). Każdy, kto słyszy to określenie, rozumie je. Cokolwiek zaś jest rozu
miane, jest w intelekcie (quidquid intelligitur in inłelectu est). Zatem Bóg, okre
ślony jak wyżej, istnieje przynajmniej w intelekcie. Jednak istnienie w rzeczy
wistości pozaumysłowej jest czymś większym niż istnienie tylko w intelekcie. 
A więc Bóg musi też istnieć w rzeczywistości, gdyż w przeciwnym razie nie 
byłby tym „ponad co niczego większego nie można pomyśleć”. Polski komen
tator tekstu Anzelma dodaje: „trzeba to uznać, jeżeli nie chce się podać w wąt
pliwość zasady niesprzeczności”4.

Tak wygląda w streszczeniu pierwszy argument Anzelma. A oto najistot
niejszy fragment jego oryginalnego sformułowania: „A więc także głupi prze
konuje się, że jest przynajmniej w intelekcie coś, ponad co nic większego nie 
może być pomyślane, ponieważ gdy to słyszy, rozumie, a cokolwiek jest rozu
miane, jest w intelekcie. Ale z pewnością to, ponad co nic większego nie może 
być pomyślane, nie może być jedynie w intelekcie. Jeżeli bowiem jest jedynie 
tylko w intelekcie, to można pomyśleć, że jest także w rzeczywistości, a to jest 
czymś większym. Jeżeli więc to, ponad co nic większego nie może być pomyś
lane, jest jedynie tylko w intelekcie, wówczas to samo, ponad co nic większego 
nie może być pomyślane, jest jednocześnie tym, ponad co coś większego może 
być pomyślane. Tak jednak z pewnością być nie może. Zatem coś, ponad co 
nic większego nie może być pomyślane, istnieje bez wątpienia i w intelekcie, 
i w rzeczywistości” 5.

2 Por. Anzelm z Canterbury, Monologion — Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, przekład 
przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył I.E. Zieliński, Warszawa 1992, s. 145-148. Oprócz wy
mienionych w tytule dzieł tom ten zawiera również przekłady rozprawy polemicznej Gaunilona 
i odpowiedzi na nią Anzelma. W dalszym ciągu będę cytował to wydanie krótko jako Anzelm, 
Monologion, niezależnie od tego, czy będzie chodziło o odwołanie się do tekstu samego Anzelma, 
czy też do tekstu Gaunilona lub komentarza I.E. Zielińskiego.

3 N. Malcolm, Anselm's ontological arguments, The Philosophical Review LXIX, 1960, 
s. 41-62.

4 Anzelm, Monologion, s. 267.
5 Ibidem, s. 145-146.
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Nieco prościej formułuje ten argument Kartezjusz w swej Medytacji piątej. 
Ponieważ zaś Kant polemizuje właśnie z Kartezjuszem, a nie bezpośrednio 
z Anzelmem, więc może warto zaprezentować tutaj również ujęcie Kartezjań- 
skie. Punktem wyjścia tego ujęcia jest określenie Boga jako bytu najdoskonal
szego (ens summe perfectum) oraz uwaga, że istnienie (existen tia) jest dosko
nałością (perfectio). Otóż byt najdoskonalszy musi istnieć, bo gdyby nie ist
niał, to brakowałoby mu pewnej doskonałości i nie byłby najdoskonalszy. 
Zatem Bóg istnieje. Bóg po prostu „posiada istotę związaną nierozłącznie z is
tnieniem” (ad Dei essentiam existentia per tine t)6. „Tak samo więc nie można 
pomyśleć sobie Boga (tj. bytu najdoskonalszego), któremu brak istnienia (a 
więc któremu brak jakiejś doskonałości) — jak pomyśleć górę bez doliny”7.

F. Alquié, autor jednej z najnowszych monografii o Kartezjuszu (przeło
żonej ostatnio również na język polski), niezwykle wysoko ocenia wartość po
wyższego argumentu Kartezjusza. Mówi on wręcz o „formie matematycznej” 
tego argumentu, o stosowaniu w nim „procedury pojęciowej analogicznej do 
procedur matematycznych”, zapewnia, że postępuje się w nim „wzorem do
wodów matematycznych”, że „powierzchownego umysłu” (powątpiewającego 
w jego wartość dowodową) „oświecić nic nie może lepiej niż zestawienie ar
gumentu ontologicznego z dowodami matematycznymi, w które tenże wie
rzy”. Powtórzywszy zaś za Kartezjuszem, że argument ten powinien mieć „co 
najmniej ten sam stopień pewności, jaki dotychczas posiadały prawdy mate
matyczne”, dodaje: „ale w rzeczywistości jest jeszcze bardziej pewny”8.

Drugi argument ontologiczny Anzelma widzi Malcolm w początkowym 
fragmencie trzeciego rozdziału Proslogionu. Mówiąc wciąż o Bogu określo
nym jako „coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane” Anzelm 
pisze tak: „Ono w każdym razie tak bardzo prawdziwie jest, że nawet nie 
można pomyśleć, że nie jest. Albowiem można pomyśleć, że jest coś, o czym 
nie można by pomyśleć, że nie jest, a to jest czymś większym niż to, o czym 
można pomyśleć, że nie jest. Dlatego, jeżeli o tym, ponad co nic większego nie 
może być pomyślane, można pomyśleć, że nie jest, wówczas to samo, ponad 
co nic większego nie może być pomyślane, nie jest tym, ponad co nic więk
szego nie może być pomyślane, a to być nie może. Zatem coś, ponad co nic 
większego nie może być pomyślane, jest tak bardzo prawdziwe, że nawet nie 
można pomyśleć, że tego nie ma. I tym jesteś ty, Panie, Boże nasz”9.

Rozważmy, na czym polega różnica pomiędzy tym drugim argumentem 
i przedstawionym już poprzednio pierwszym. Otóż pierwszy argument prze

6 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K.. Ajdukiewiczowie, t. I, War
szawa 1958, s. 91. — „Nam quid ex se est apertius, quam summum ens esse, sive Deum, ad cujus 
solius essentiam existentia pertinet, existere?” R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, 
wyd. C. Gûttler, München 1912, s. 190.

7 R. Descartes, Medytacje..., t. 1, s. 88.
* F. Alquié, Kartezjusz, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1989, s. 99-100.
9 Anzelm, Monologion, s. 146.
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ciwstawiał istnienie tylko w umyśle, a więc w istocie nieistnienie, oraz istnienie 
w rzeczywistości, a więc po prostu istnienie. Przyjmowało się tam, że istnienie 
jest czymś doskonalszym („większym”) niż nieistnienie. W rezultacie właśnie 
istnienie musi być cechą Boga, a nie nieistnienie, bo Bóg, który nie istnieje, 
byłby mniej doskonały od takiego, który istnieje.

W drugim argumencie przeciwstawia się istnienie przygodne oraz istnienie 
konieczne. „Coś, o czym nie można by pomyśleć, że nie jest” istnieje koniecz
nie. Coś, „o czym można pomyśleć, że nie jest” istnieje przygodnie. Rzecz 
jasna, przyjmuje się tu zasadę, iż istnienie konieczne jest czymś doskonalszym 
(„większym”) niż istnienie przygodne. W tej sytuacji Bogu, pojmowanemu ja
ko „coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane”, musi przysługiwać 
istnienie konieczne. A więc Bóg istnieje koniecznie. A skoro tak, to również 
istnieje.

Wyższość drugiego argumentu nad pierwszym polega — według Malcol
ma — na tym, że samo istnienie (przeciwstawione nieistnieniu) nie jest żadną 
doskonałością ani nawet w ogóle własnością, podczas gdy istnienie konieczne 
(przeciwstawione istnieniu przygodnemu) jest autentyczną doskonałością.

2. Analiza logiczna

W ostatnich kilku dziesięcioleciach argument ontologiczny był wielokrot
nie analizowany środkami logicznymi. Mocno zaznaczyła się przy tym ten
dencja do korzystania z różnych logik nieklasycznych, takich jak logiki mo- 
dalne, ontologia Leśniewskiego, logika bez założeń ontologicznych itp.10 Ten
dencja ta prowadzi niewątpliwie do rozważań bardzo interesujących, ale też 
mocno odbiegających od historycznie danych tekstów Anzelma czy Kartezju- 
sza. Równocześnie, wobec notorycznej niejasności pojęć modalnych, prowadzi 
ona również do sporów czysto słownych kończących się niekiedy stwierdze
niem, że ten czy ów spośród filozofów ma zamęt w głowie na tle orzeczników 
modalnych11. Nie wydaje mi się też, aby zaśmiecanie języka nauki takimi 
obiektami, jak Pegaz czy Chimera12 (po to tylko, by można było mówić, że 
istnieją takie rzeczy, które nie istnieją), zmuszające do odejścia od zasad kla-

10 Mam tu na myśli takie prace jak np.: Ch. Hartshome, The logic of the ontological ar
gument, The Journal of Philosophy 58, 1961, No. 17, s. 471-473; J. Hinlikka, On the logic of the 
ontological argument. W: J. Hintikka, Models for Modalities, Dordrecht 1969, s. 45-54; R.M. 
Adams, The logical structure of Anselm's arguments, The Philosophical Review 80, 1971, s. 28-54; 
D.P. Henry, Medieval Logic and Metaphysics, London 1972.

11 Por. np. R.E. Allen, The ontological argument, The Philosophical Review 70, 1961, s. 56- 
-66 (zwłaszcza notka 2 na s. 56).

12 Por. wymienioną już wyżej pracę R.M. Adamsa. — A. Kenny w siódmym rozdziale swej 
książki Descartes (New York 1968) twierdzi, że już Kartezjusz zakładał, iż rzecz nie istniejąca 
może być podmiotem prawdziwych orzeczeń.



O Kantowskiej krytyce argumentu ontologjcznego 7

sycznej logiki, miało jakąkolwiek wartość naukową. Sądzę, że tylko logika 
klasyczna jest w tej chwili właściwym narzędziem analizy starych problemów 
i argumentów filozoficznych. Tylko bowiem ta logika funkq'onuje obecnie 
w nauce jako rzeczywiste narzędzie dowodzenia (np. w klasycznej matematyce 
i naukach na niej opartych). Wszystkie inne logiki (może z bardzo wątpliwym 
wyjątkiem intuicjonistycznej) są na razie obce zwyczajnym naukom i muszą 
dopiero szukać dla siebie stosownych legitymacji. Tak czy inaczej, zaznaczam 
tutaj wyraźnie, że stoję w swoich analizach na gruncie logiki klasycznej. Dzię
ki temu moje analizy będą jasne i proste.

Zadaniem, które postawił sobie Anzelm (czy później Kartezjusz), jest udo
wodnienie następującego twierdzenia: Bóg istnieje. Będę je dalej nazywał twier
dzeniem o istnieniu Boga.

Zauważmy na początek, że twierdzenie o istnieniu Boga nie jest wcale jed
noznaczne: można je rozumieć co najmniej na dwa sposoby, w zależności od 
tego, czy słowo Bóg traktujemy jako nazwę indywidualną, czy też jako nazwę 
generalną. Polska ortografia w pewnym stopniu honoruje to rozróżnienie, kie
dy nakazuje pisać i Bóg (w religiach monoteistycznych), i bóg (w religiach 
politeistycznych). Tak więc bóg to niewątpliwie nazwa generalna, tzn. nazwa
0 charakterze orzecznikowym. W zdaniach (w sensie logicznym) mających po
stać: M  jest N, nazwa ta może wystąpić bez żadnych dodatków tylko na miej
scu N; użyta na miejscu M  wymaga jakichś dodatków kwantyfikujących typu 
każdy, pewien, ten, gdyż inaczej zdanie będzie miało sens zbyt nieokreślony
1 nie będzie zdaniem w sensie logicznym. A co ze słowem Bóg? Czy jest to 
wyłącznie nazwa indywidualna? Myślę, że nie. Myślę, że pisarze monoteistycz
ni używają jej i jako nazwy indywidualnej, i jako nazwy generalnej, nie zawsze 
zdając sobie z tego sprawę.

Przyjmijmy tutaj umowę, że pisać będziemy Bóg (z dużej litery) wyłącznie 
wtedy, gdy będziemy mieli na myśli nazwę indywidualną, zaś bóg (z małej 
litery) wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieli na myśli nazwę generalną, nieza
leżnie od tego, czy wyznajemy monoteizm, politeizm czy ateizm. W myśl tej 
umowy również monoteista powinien uznać zdanie Bóg jest bogiem za po
prawnie zbudowane zdanie w sensie logicznym. Przy referowaniu jednak cu
dzych poglądów trudno będzie zachować konsekwenqę.

Wróćmy teraz do twierdzenia o istnieniu Boga. Jeżeli przyjąć, że słowo 
Bóg jest w nim użyte jako nazwa indywidualna, to musimy się zgodzić, iż 
słowo istnieje gra w nim rolę predykatu jednoczłonowego. Przy tym rozumie
niu twierdzenie o istnieniu Boga ma taką samą budowę syntaktyczną, jak np. 
zdania następujące: Sokrates przemawia. 2 jest liczbą naturalną. Polska jest 
krajem europejskim. Zwroty jest liczbą naturalną oraz jest krajem europejskim, 
złożone ze spójki jest oraz nazwy generalnej liczba naturalna względnie kraj 
europejski traktujemy — zgodnie z tradycją matematyczną — jako predykaty 
jednoczłonowe.
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Aby dalszym rozważaniom nadać większą przejrzystość i zabezpieczyć je 
przed możliwością manipulacji kategoriami wyrazów, przyjmiemy jeszcze na
stępujące oznaczenia symboliczne: nazwę indywidualną Bóg pisać będziemy 
krótko jako b, predykat jednoczłonowy istnieje pisać będziemy jako I, wresz
cie predykat jednoczłonowy jest bogiem pisać będziemy jako B. Zgodnie z tra
dycją logiczną predykat piszemy zawsze przed jego argmentem (względnie ar
gumentami); a więc np. wyrażenie jc jest bogiem zapiszemy krótko jako B(x), 
zaś wyrażenie x  istnieje zapiszemy jako I(x). Ponadto będziemy stosowali 
zwykłą symbolikę logiczną (spójniki międzyzdaniowe, kwantyfikatory).

Przy tych wszystkich umowach i oznaczeniach twierdzenie o istnieniu Bo
ga, rozumiane jako zdanie z nazwą indywidualną w podmiocie, trzeba zapisać 
jako I(b).

Przypuśćmy z kolei, że słowo Bóg użyte jest w twierdzeniu o istnieniu Bo
ga jako nazwa generalna. W tym przypadku — zgodnie z zaproponowaną tu 
umową ortograficzną — twierdzenie to powinno być zapisane tak: bóg ist
nieje. Słowo istnieje nie może być teraz rozumiane jako predykat jednoczłono
wy, gdyż nazwa generalna (w tym przypadku bóg) nie może być argumentem 
predykatu. Słowo to trzeba rozumieć jako ślad małego kwantyfikatora. Chcąc 
zaś całe zdanie uczynić zdaniem w sensie logicznym, trzeba je uzupełnić zwro
tem przynajmniej jeden, uwyraźniającym jeszcze bardziej obecność małego 
kwantyfikatora. Otrzymujemy w ten sposób zdanie następujące: Przynajmniej 
jeden bóg istnieje. Używając zmiennych zdanie to można nieco przeformuło- 
wać (zachowując w pełni jego sens) i nadać mu styl bardziej matematyczny: 
Istnieje takie x, że x jest bogiem. Przejście do symbolicznego zapisu tego zda
nia jest teraz natychmiastowe:

(*) V B to-

Taką właśnie strukturę logiczną ma twierdzenie o istnieniu Boga przy drugim 
sposobie jego rozumienia.

Każdy, kto dowodzi istnienia Boga, dowodzi bądź zdania (*), bądź zdania

( ** )  ZW -

Innej możliwości nie widzę. W związku z tym ocena argumentu ontolo- 
gicznege musi polegać na sprawdzeniu, czy dowodzi on któregoś z tych zdań 
(ewentualnie obu), czy też żadnego. Właśnie tą kwestią zajmiemy się obecnie.

Rozpocząć należy od zasadniczego pytania: co zamierzał zdefiniować An
zelm, kiedy określał Boga jako „coś, ponad co nic większego nie może być 
pomyślane”? Czy definiował predykat B (tzn. zwrot jest bogiem, czyli w isto
cie nazwę generalną bóg), czy też nazwę indywidualną b (tzn. Bógfl Ponieważ 
teksty Anzelma nie dają bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, gdyż
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w owych czasach nie rozróżniano tych kategorii nazw, przeto najuczciwiej 
będzie rozpatrzyć obie możliwości.

Przypuśćmy najpierw, że Anzelm zdefiniował predykat B. W tym przypad
ku jego celem (przynajmniej najbliższym) mogło być jedynie udowodnienie 
twierdzenia (*), gdyż bez nazwy b nie mógł nawet sformułować zdania (**). 
Zauważmy, że sam Anzelm nigdy nie zapisał swojej definicji w sposób „ofic
jalny” czy „uroczysty”. Jego czytelnik łatwo się niby domyśla, że takie „ofic
jalne” sformułowanie brzmiałoby następująco:

Bóg jest to coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane. 
Tymczasem sformułowanie to łatwo może prowadzić na manowce każde

go czytelnika o małym wyrobieniu logicznym. Nie informuje ono bowiem wy
raźnie, czy definiuje się tu nazwę generalną bóg czy nazwę indywidualną Bóg. 
Może się ono wydawać zupełnie analogiczne do takich np. definicji matema
tycznych:

Liczba pierwsza to liczba naturalna, która nie jest równa 1 i która nie ma 
innych dzielników prócz siebie samej i jedności.

e to liczba rzeczywista będąca granicą ciągu (Kx n) takiego, że

x n — (1+ t Y-

Tymczasem struktury obu tych definicji matematycznych są zupełnie róż
ne, chociaż różnice są nieco zamazane przez ich słowną formę. Dość powie
dzieć, że pierwsza z nich określa predykat jest liczbą pierwszą, druga zaś naz
wę indywidualną e liczby rzeczywistej znanej jako podstawa logarytmów na
turalnych. Z tego względu „oficjalne” sformułowanie pierwszej z tych definicji 
matematycznych brzmi następująco:

x  jest liczbą pierwszą wtedy i tylko wtedy, gdy x  jest liczbą naturalną 
i x ^  1 i x  nie ma innych dzielników prócz x  i 1.

W tym właśnie duchu należy przeformułować definicję Anzelma: 
x jest bogiem wtedy i tylko wtedy, gdy x  jest czymś ponad co nic większego 

nie może być pomyślane.
Jeśli występujący tutaj definiens oznaczyć krótko jako O ( jc) ,  to definicję tę 

można zapisać symbolicznie jak następuje:

(1) B(x) <—► 0(*).

Tak sformułowana definicja predykatu B może budzić — i budziła u róż
nych komentatorów — szereg wątpliwości. Przede wszystkim nie wszystkie 
pojęcia występujące w definiensie są dostatecznie klarowne. Nie jest np. jasne, 
co to znaczy, że pewien byt jest większy (doskonalszy) od innego. Ponadto 
możliwość pomyślenia czegoś zależy od języka, którym się dysponuje. Może 
owa możliwość pomyślenia to tyle, co definiowalność, ale w jakim języku?
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Zapewne w dowolnym języku, ale tym krokiem wchodzi się na grunt cokol
wiek nieokreślony. Poza tym pojęcie definiowalności ma charakter metana- 
ukowy; użycie go w definicji boga przenosiłoby tę definicję na teren jakiejś 
metanauki, a to byłoby co najmniej bardzo nienaturalne. Rozważania te mo
gą podsunąć myśl, że tekst Anzelma w istocie nie dawał żadnej definicji boga, 
lecz jedynie wskazówkę, że trafna definicja tego pojęcia powinna przypisywać 
bogom wszelkie możliwe doskonałości13. Możliwe więc, że Anzelm wyobrażał 
sobie ewentualną definiq'ę mniej więcej tak:

x  jest bogiem wtedy i tylko wtedy, gdy x  istnieje oraz x  jest wszechmocne 
oraz x  jest wieczne oraz x  jest wszystkowiedzące oraz...

Strukturę tej definicji przejrzyście przedstawia zapis symboliczny:

(2) B(x) > I(x) a  Wl(x) a  W2(x) a  W3(x) a  ...

Zauważmy, że z takiej definicji w elementarny sposób wynika implikacja

(3) B(x) -  I(x),

w myśl której jeśli x  jest bogiem, to x  istnieje. Przez generalizację dostajemy 
stąd zdanie:

(4) A PM -  '(*)]■
a:

Dosłownie zdanie to odczytuje się jak następuje: dla każdego x, jeżeli jc jest 
bogiem, to x  istnieje. Językiem bardziej potocznym można go wypowiedzieć 
tak: wszyscy bogowie istnieją, albo: każdy bóg istnieje.

Tak więc przy założeniu, że (2) było definicją boga u Anzelma, zdanie (4) 
jest poprawnie uzyskanym twierdzeniem. Zobaczmy zatem, czego Anzelm 
dowodzi, przy założeniu, że (1) jest przyjętą przez niego definicją. W tym 
celu odczytajmy jeszcze raz konkluzję jego rozumowania w drugim rozdziale 
Proslogionu (cytowanego już wyżej): „Zatem coś, ponad co nic większego 
nie może być pomyślane, istnieje bez wątpienia i w intelekcie, i w rzeczywis
tości”. Jeśli pominąć tutaj słowo łączące zatem, ozdobę stylistyczną bez wąt
pienia oraz zwrot istnieje w intelekcie (który jedynie powtarza to, co było 
przesłanką wnioskowania) i oddać zwrot istnieje w rzeczywistości przez krót
kie istnieje, to jest to konkluzja następująca: coś, ponad co nic większego nie 
może być pomyślane, istnieje. Zbadajmy strukturę tej konkluzji. W tym celu 
wystarczy ją  zapisać w naszej symbolice. Możliwości są dwie. Pierwsza od-

13 Możliwe, że te właśnie wątpliwości, kazały napisać polskiemu komentatorowi Anzelma, iż 
definicja (1) jest tylko negatywna i „o znaczeniu noetycznym”, a nie „ontycznym”. Por. Anzelm, 
Monologion, s. 268-269 i 280.
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powiadałaby następującemu rozumieniu tej konkluzji: jeżeli x  jest czymś, po
nad co nic większego nie może być pomyślane, to x  istnieje. Prowadzi ona do 
następującego zapisu:

(2') Q> (x) -  / ( x).

Druga możliwość odpowiadałaby potraktowaniu zwrotu coś, ponad co nic 
większego nie może być pomyślane jako nazwy indywidualnej (złożonej). Pro
wadzi ona do zapisania konkluzji Anzelma w postaci zdania /(a), w którym 
a jest skrótowym zapisem powyższej złożonej nazwy indywidualnej. Ta druga 
możliwość nie wchodzi tu jednak w rachubę, gdyż przyjęcie jej oznaczałoby, 
że podstawowa deflniqa Anzelma była definicją nazwy indywidualnej b, nie 
zaś predykatu B — jak to na razie założyliśmy. Rozumowanie Anzelma trze
ba zatem traktować jako uzasadnienie konkluzji (2'). Nie będziemy tu jednak 
wdawać się w badanie, czy jest to uzasadnienie poprawne, czy nie, i jak ono 
przebiega. (Zapewne wymaga ono przyjęcia jakiegoś dodatkowego aksjoma
tu). Po prostu przyjmijmy, że jest poprawne i uznajmy tę konkluzję. Z defini
cji (1) i z konkluzji (20 otrzymujemy natychmiast implikację (3), a następnie 
zdanie (4). Tak więc zdanie (4) uzyskuje się zarówno wtedy, gdy przyjmie się 
definicję (1), jak i wtedy, gdy przyjmie się definicję (2); z tą tylko różnicą, że 
w tym drugim przypadku mamy do czynienia z konsekwencją czysto logiczną, 
nie wymagającą użycia dodatkowych założeń. Niewątpliwie zatem każdy bóg 
istnieje. I dalej można ciągnąć w stylu Anzelma: nie można nawet pomyśleć, 
aby któryś bóg nie istniał; przyjęcie bowiem, że jakiś (pewien) bóg nie istnieje, 
a więc że

V  [B(x) a  - i/(x )]
*

prowadzi do sprzeczności z twierdzeniem (4).
Wszystko to jednak jest wciąż czym innym niż to, czego w istocie pragnie 

dowieść Anzelm. Wszystko to bowiem nie dowodzi zdania (*) i bez jakichś 
dodatkowych założeń dowodzić nie może. Gdyby z przytoczonych definicji 
było możliwe wyprowadzenie zdania (*), to w analogiczny sposób można by 
w geometrii udowodnić, że istnieje przynajmniej jedno koło kwadratowe. Wy
starczyłoby w tym celu dodać do języka geometrii predykat istnieje (nasze I ) 
i przyjąć taką definicję:

x  jest kołem kwadratowym wtedy i tylko wtedy, gdy x  istnieje i x  jest kołem 
i x  jest kwadratem.

Z tej definicji natychmiast wynika zdanie głoszące, że każde koło kwad
ratowe istnieje, zupełnie analogiczne do (4). I znów można by zapewniać zu
pełnie słusznie, że nie można nawet pomyśleć, aby jakieś koło kwadratowe nie
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istniało. A jednak nikt nie wątpi, że nie da się udowodnić, iż istnieje choćby 
jedno koło kwadratowe14.

Rozważmy teraz drugą z zarysowanych powyżej możliwości, tę mianowi
cie, że Anzelm definiował nazwę indywidualną Bóg (nasze b), a nie predykat 
jest bogiem (nasze B). Zbadać musimy najpierw, czy rzeczywiście zdefiniował 
on tę nazwę. Sprawa jest teraz trochę bardziej skomplikowana, gdyż popraw
ne definiowanie nazw indywidualnych jest zabiegiem nieco trudniejszym niż 
definiowanie predykatów. Nazwa indywidualna jest zawsze jakby etykietą, 
czy imieniem własnym jednego ustalonego przedmiotu. Chcąc zatem wprowa
dzić taką nazwę do języka nauki trzeba jakoś wskazać ten jeden jedyny przed
miot, który ma być przez nią nazywany. W przypadku dużych przedmiotów 
materialnych sprawa jest stosunkowo prosta: przedmiot taki po prostu się 
wskazuje (niejako palcem) i nadaje mu się nazwę indywidualną (imię własne), 
która odtąd będzie ten przedmiot reprezentować. Tak właśnie „chrzci się” no- 
woodkryte góry, rzeki, wyspy, gwiazdy, a nawet świeżo urodzone dzieci. Ina
czej rzeczy się mają w przypadku przedmiotów, których nie można „wskazać 
palcem”, a więc takich jak np. rozważane w matematyce czy w teologii. Tu 
trzeba postępować następująco. Wskazuje się najpierw pewien warunek, tzn. 
formułę zdaniową z jedną zmienną wolną, powiedzmy W(x), i następnie do
wodzi się takich oto dwóch twierdzeń, zwanych — odpowiednio — twierdze
niami o istnieniu i jedyności:

V w(x)’
X

A A iW (x) a  W ( y ) - + x = y ] .
x  y

Twierdzenia te stwierdzają razem, że istnieje dokładnie jeden przedmiot, który 
spełnia warunek fV(x). W ten sposób warunek W(x) niejako wskazuje ten 
jeden przedmiot. Można więc przedmiotowi temu nadać stosowną nazwę in
dywidualną, powiedzmy s. Informację o nadaniu tej nazwy owemu przedmio
towi podaje definicja nazwy s, mająca postać zdania W(s). Definicja JV(s) 
powstaje z warunku W(x) przez zastąpienie wszystkich wolnych wystąpień 
zmiennej x  przez wprowadzaną nazwę s. Innej drogi definiowania nazw in
dywidualnych (jeśli nie liczyć drobnych transformaq'i powyższej procedury) 
po prostu nie m a15.

14 Przykład ten przypomina nieco podany przez Gaunilona przykład najwspanialszej wyspy. 
Por. Anzelm, Monologion, s. 182-183.

15 Szczegółowe omówienie zasad definiowania zawierają niektóre podręczniki logiki matema
tycznej, np. A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, wyd. 3, Warszawa 1973; T. Batóg, Pod
stawy logiki, wyd. 2, Poznań 1994.



Powróćmy teraz do definicji podanej przez Anzelma. Jest oczywiste, że 
warunkiem wskazującym przedmiot, któremu ma być nadana nazwa indywi
dualna Bóg (nasze b) jest — w zależności od interpretagi tekstu Anzelma
— albo wyrażenie

x  jest czymś, ponad co nic większego nie może być pomyślane,

czyli wyrażenie, które oznaczyliśmy wyżej przez O (x), albo koniunkcja

/(*) a  Wt (x) a  W2(x) a  W3(x) a  ...

będąca definiensem w definicji (2). Twierdzenia o istnieniu i jedyności musia
łyby — w zależności od uwzględnionego przypadku — mieć postać jednej 
z poniższych dwóch par:

V
X

A A t®(*) A ®60 -*• * *  yV>x  y

V [/(*) A Wx(x) A W2(x) A . . . ] ,

A  A t 7 W  A w i(x ) A W2(x) a  . . .  a  I(y)  a  w t (y) a  W2(y) a  . . .  ->
x  y  i-► x =  y].

Powiedzmy od razu: Anzelm nie dowiódł żadnego z tych twierdzeń. O zdefi
niowaniu nazwy indywidualnej Bóg nie może więc w ogóle być mowy.

Warto zauważyć, że jeśli przyjmie się definicję (1) albo definicję (2), które 
są poprawne bez żadnych warunków wstępnych, to twierdzenia o istnieniu są 
równoważne zdaniu

v ■»«.X

czyli zdaniu (*). Widać stąd, że warunkiem niezbędnym dla poprawnego 
wprowadzenia do języka nauki nazwy indywidualnej Bóg jest uprzednie udo
wodnienie, że istnieje przynajmniej jeden bóg16. Dodajmy jeszcze, że gdyby 
udało się udowodnić twierdzenia o istnieniu i jedyności, to poprawną definicją 
nazwy Bóg byłoby zdanie <X>(6) albo równoważne mu zdanie B(b). Stąd zaś 
i z (4) natychmiast wynikałoby zdanie (**), tzn. I(b).

16 Możliwe, iż bliski zrozumienia tej sprawy był Gaunilon, kiedy pisał: „Dlatego to n a j 
p i e r w  (podkr. -  T.B.) należy udowodnić za pomocą jakiegoś w pełni niezawodnego argumen
tu, że jest jakaś natura wyższa, to znaczy większa i lepsza od wszystkiego, co jest, abyśmy z tego 
mogli już dowieść wszystkiego, czego z konieczności nie może brakować temu, co jest większe
i lepsze od wszystkich rzeczy”. Anzelm, Mono logion, s. 184.

O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego 13
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Przy tej sposobności można łatwo wyjaśnić błąd tkwiący w następującej 
wypowiedzi Bonawentury, uchodzącej za odmianę argumentu ontologicznego: 
Jeżeli Bóg jest Bogiem, to Bóg istnieje11. Ściśle biorąc, mamy tu jedynie im
plikację i nie ma żadnego argumentu. Wydaje się jednak, iż implikacja jest tu 
tylko formą powierzchniową wnioskowania, w którym na podstawie uznawa
nia przesłanki, mówiącej iż Bóg jest Bogiem, dochodzi się do uznania, iż Bóg 
istnieje. Tak też chyba rozumie to polski komentator, kiedy oddaje sens wy
powiedzi Bonawentury w takiej oto stransponowanej postaci: „Bóg, który by 
nie istniał, nie jest Bogiem”18; zapewne przyjmuje on, iż byłoby absurdem 
uznać, że Bóg nie jest Bogiem. Tak więc przytoczoną implikację należy rozu
mieć, jako wnioskowanie: Ponieważ Bóg jest Bogiem, więc Bóg istnieje. Sądzę, 
że pierwsze wystąpienie słowa Bóg jest tu nazwą indywidualną, drugie — ge
neralną, trzecie zaś bądź indywidualną bądź generalną. Uwględniwszy te dwie 
możliwości dostajemy dwa różne rozumowania: 1. Ponieważ Bóg jest bogiem, 
więc Bóg istnieje. 2. Ponieważ Bóg jest bogiem, więc (przynajmniej jeden) bóg 
istnieje. Symbolicznie:

B(b) B(b)
1. ------------- 2. -------------

m v*w
Pierwsze z tych rozumowań ma tu charakter entymematyczny. Domyślną 

przesłanką jest zdanie (4), głoszące, że każdy Bóg istnieje. Uzupełnione o tę 
przesłankę rozumowanie to jest formalnie zupełnie poprawne. Jednak prze
słanka B(b) nie jest ani udowolnionym twierdzeniem, ani poprawną definicją. 
I to jest właśnie błąd. Drugie rozumowanie jest także formalnie poprawne 
(bez żadnych uzupełnień), ale nic nie usprawiedliwia jego przesłanki.

Poświęćmy teraz chwilę uwagi Kartezjańskiej wersji argumentu ontolo
gicznego. Przypomnijmy sobie, że określa się tu boga jako byt najdoskonalszy 
i zakłada się, że istnienie jest doskonałością. Istnienie (przynajmniej jednego) 
boga ma być zagwarantowane przez to, że bóg, który by nie istniał, nie byłby 
najdoskonalszy. Analiza logiczna rozumowania Kartezjusza jest dokładnie ta
ka sama, jak analiza argumentu Anzelma. Różnice ich sformułowań są bo
wiem czysto słowne. Poprawne zapisanie odnośnych definicji prowadzi znów 
tylko do wniosku, że wszyscy bogowie istnieją, a to przecież nie znaczy, że 
zbiór bogów nie jest pusty. Wszelkie definicyjne wkładanie istnienia do istoty 
(nawet istoty koła kwadratowego) kończy się zawsze tylko takim wnioskiem 
ogólnym. Pozór poprawności takich argumentów pochodzi z pomieszania ka
tegorii syntaktycznych: definiuje się tylko predykat (jest bogiem), a mniema 
się, iż określona zostaje nazwa indywidualna Bóg. W ten sposób autor prze-

17 Si Deus est Deus, Deus est. Ibidem, s. 268, przypis 40.
18 Ibidem.
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ślizguje się nad rzeczywistym problemem, który stanowi dowód twierdzenia
o istnieniu, niezbędny dla poprawności definicji nazwy indywidualnej. Tak 
więc w argumentami Kartezjusza nie ma ani formy matematycznej, ani żadnej 
pewności — wbrew temu, co naiwnie głosi F. Alquie.

Niczego też nie polepsza druga postać argumentu Anzelma, której dopa
truje się Malcolm w trzecim rozdziale Proslogionu. Analiza tej postaci jest 
dokładnie taka sama — z tym, że predykat I  (istnieje) trzeba zastąpić przez /  
(koniecznie istnieje). Jedynym uprawnionym twierdzeniem (na temat istnienia 
bogów) będzie tym razem zdanie: każdy bóg koniecznie istnieje, co nie ma 
związku ze sprawą niepustości zbioru bogów.

3. Krytyka Kaniowska

Przedmiotem analizy zaprezentowanej przez Kanta w rozdziale O niemoż
liwości ontologicznego dowodu istnienia Boga19 jest Kartezjańska postać argu
mentu ontologicznego20. Z tego względu bóg (Bóg?) jest tu określany w duchu 
Kartezjusza — choć rozmaicie — jako istota najwyższa, absolutnie konieczna, 
najrealniejsza, idealna, nieskończona. Aby jednak dobrze zrozumieć argumen
tację Kanta, trzeba też uwzględnić następujące jego wypowiedzi dotyczące po
jęcia boga (Boga): „utworzono sobie pojęcie a priori pewnej rzeczy tak zbudo
wane, że zgodnie z jego intencją w ł ą c z o n o  i s t n i e n i e  w j e g o  
z a k r e s  [...]. Mniemano przeto, że ta istota jest sama bezwzględnie koniecz
na, a to dlatego, że j e j  i s t n i e n i e  j e s t  w s p ó ł p o m y ś l a n e  
w p o j ę c i u  przyjętym dowolnie” [...]21. „Popełniliście już sprzeczność, gdy 
w p o j ę c i e  r z e c z y ,  którą chcieliście pomyśleć jedynie jako możliwą, 
w p r o w a d z i l i ś c i e  już, choćby pod ukrytym imieniem, p o j ę c i e  
j e j  i s t n i e n i a ”22. Wszystkie te wypowiedzi świadczą, że Kant ma na my
śli taką definicję pojęcia boga, w której istnienie czyni się definicyjną cechą 
boga. Moim zdaniem mogła to być jedynie definicja predykatu jest bogiem 
typu (2), a więc następująca:

B(x)  <—► I(x) a  W x(x) a  W2(x) a  W3(x) a  ...

Na poparcie tego poglądu można przytoczyć jeszcze kilka argumentów. 
Po pierwsze ten, że choć Logika Kanta nie zna rozróżnienia nazw indywidu
alnych i generalnych, to jednak filozof ten wyraźnie formułuje dwie postacie

19 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden. Tom II, Warszawa 1957, s. 333-344 
(A 592-602, B 620-630). Korzystam też z niemieckiego oryginału Krytyki w wydaniu R. Schmid
ta (wyd. II, Leipzig 1930), będącego podstawą przekładu Ingardena.

20 Ibidem, s. 344 (A 602, B 630). Oryginalnej wersji Anzelma Kant mógł w ogóle nie znać.
ZI Ibidem, s. 335 (A 594, B 622). Podkreślenia -  T.B.
22 Ibidem, s. 337-338 (A 597, B 625). Podkreślenia -  T.B.
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twierdzenia o istnieniu Boga (boga): Bóg istnieje, gdzie najpewniej mamy na
zwę indywidualną i predykat jednoczłonowy, oraz istnieje jakiś Bóg23, gdzie 
nazwa ma charakter orzecznikowy (czyli jest to nazwa generalna), zaś cała 
reszta zdania — w konsekwencji — nie jest już predykatem, ale małym kwan
ty fikato rem. W tej drugiej postaci należałoby więc napisać raczej bóg (z małej 
litery), symbolicznie zaś całe to zdanie trzeba oddać następująco:

V B(x).
X

Pierwsze z tych zdań ma natomiast postać I(Jb). Są to dokładnie zdania (*) 
i (**) rozważane w poprzednim paragrafie. W każdym razie widać stąd, że dla 
Kanta słowo Bóg było również nazwą generalną, a więc w istocie predykatem 
jedn oczłonowym.

Po drugie, Kant zapewne wyobrażał sobie definiowanie tak jak wcześniej 
Leibniz i wielu innych, tzn. jako głównie składanie pojęć, a więc w istocie 
tworzenie pewnych wiązek cech. Oczywiście odpowiada to najlepiej definio
waniu właśnie nazw generalnych, albo — w innej stylizacji — predykatów 
jednoczłonowych. Definicje nazw indywidualnych przy takim podejściu przed
stawiano sobie jako swoiste granice, do których proces tworzenia owych wią
zek może zmierzać, granice normalnie w ogóle nieosiągalne.

Trzeciego argumentu na rzecz powyższego poglądu można dopatrywać się 
w tym, iż Kant analizuje zdanie o istnieniu boga na wzór twierdzenia geometry
cznego: trójkąt ma trzy kąty, w którym podmiotem jest właśnie nazwa general
na. Oto Kantowska analiza tego ostatniego twierdzenia: „Twierdzenie poprzed
nio przytoczone nie mówiło, że trzy kąty są bezwzględnie konieczne, lecz tylko, 
iż pod warunkiem, że istnieje (jest dany) pewien trójkąt, istnieją też (w nim) 
koniecznie trzy kąty”24. Zatem krótko: Jeżeli istnieje jakiś trójkąt, to ma on trzy 
kąty. Zaimek on wskazuje tu jednak, że w poprzedniku i następniku tej implika
cji mowa jest o tym samym obiekcie. Zdanie to może więc być rozumiane tylko 
na jeden sposób, a mianowicie jako zdanie ogólne: Dla każdego x, jeżeli x  jest 
trójkątem, to x  ma trzy kąty. Rzecz ma się tu zupełnie tak samo, jak w przypad
ku następującego zdania, które i dziś można wypowiedzieć w kontekście jakichś 
geometrycznych rozważań: Jeżeli istnieje prosta przechodząca przez punkty a, 
b i c, to ta prosta przechodzi też przez punkt d. Każdy rozgarnięty student 
matematyki sformalizuje to zdanie jako zdanie ogólne: Dla każdego p, jeżeli 
p jest prostą i p przechodzi przez punkty a, b i c, to p przechodzi przez punkt d.

Nawiązując do powyższej analizy twierdzenia o trójkącie Kant pisze: 
„Właśnie tak rzecz się ma z pojęciem istoty absolutnie koniecznej”25. Niestety

23 W oryginale zdania te brzmią następująco: Gott ist oraz es ist ein Gott. Ibidem, s. 340 
(A 599, B 627).

24 Ibidem, s. 335 (A 594, B 622).
25 Ibidem, s. 336 (A 595, B 623).
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nie stawia on kropki nad i, i nie formułuje stosownego analogonu. Domyś
lamy się, że byłby to analogon następujący: Jeżeli istnieje pewien bóg, to on 
istnieje. Dla Malcolma26 jest to tylko „głupia tautologia”: Jeżeli Bóg istnieje, 
to On istnieje (tzn. to Bóg istnieje). Symbolicznie: I(b) ->I(b). Ja widzę w tym 
zdanie właśnie analogiczne do tego o trójkącie, a więc zdanie: Dla każdego x, 
jeżeli x  jest bogiem, to x  istnieje. Symbolicznie:

A -  '<*)]•
X

I to jest trzeci (obok zdań (*) i (**)) z wyróżnionych przez Kanta sposobów 
rozumienia twierdzenia o istnieniu Boga (boga). Jest to prawidłowy (choć 
prosty) wniosek z definicji (2), ten sam, który w poprzednim paragrafie ozna
czyliśmy numerem (4). Tak więc dla Kanta coś, co byłoby bogiem, istniałoby 
z całą pewnością. Problemem jednak jest to, czy w ogóle coś jest bogiem.

Przejdźmy teraz do analizy Kantowskiej argumentami za poglądem, iż 
tzw. dowód ontologiczny nie dowodzi istnienia czegokolwiek, a ściślej — nie 
dowodzi zdania (*). Oczywiście zdania (4) Kant nie ma zamiaru obalać, bo 
nie jest to zdanie egzystencjalne, a przy tym jest dobrze uzasadnione. Obala
nie zdania (**), tzn. zdania I(b), byłoby bezprzedmiotowe, skoro nazwa b nie 
została w ogóle określona. Pozostaje więc tylko zdanie (*). Powiedzmy od 
razu, że wywody Kanta na ten temat są straszliwą szamotaniną. Zagadnienie 
jest wprawdzie stosunkowo proste, a autor ma dość dobre wyczucie proble
matyki; lecz brak mu jakichkolwiek narzędzi: brak rozróżnienia nazw indywi
dualnych i generalnych, brak rozróżnienia małego (egzystenq'alnego) kwanty- 
fikatora i jednoczłonowego predykatu istnienia, brak umiejętności posługiwa
nia się zmiennymi, brak miarodajnej teorii definiowania. Wszystkie te rzeczy 
przyniesie dopiero późniejszy rozwój logiki. W czasach Kanta chyba żaden 
filozof nie był w stanie sformułować poprawnej definicji jakiejś nazwy indywi
dualnej obiektu, który by nie był dany empirycznie.

Pierwsze zastrzeżenie Kanta wobec argumentu ontologicznego polega na 
stwierdzeniu, iż ewentualne przyjęcie, że nie istnieje żaden bóg, nie prowadzi 
do sprzeczności z definicją pojęcia boga. „Jeżeli w sądzie tożsamościowym
— pisze filozof — usuwam orzeczenie, a zatrzymuję podmiot, to powstaje 
sprzeczność i dlatego powiadam: tamto przysługuje z koniecznością temu. Je
żeli jednak usuwam podmiot wraz z orzeczeniem, to nie powstaje sprzeczność, 
nie ma bowiem nic więcej, czemu można by przeczyć. Przyjmować [istnienie] 
trójkąta, a mimo to usuwać jego trzy kąty, stanowi sprzeczność, ale nie jest 
sprzecznością usunąć trójkąt wraz z jego trzema kątami”27.

O co chodzi w tym tekście? W świetle przykładów podanych w ostatnim 
zdaniu idzie tu chyba o rzecz następującą. Weźmy zdanie: Każdy trójkąt ma

26 N. Malcolm, Anselm 's ontological arguments, op. cit., s. 57.
27 I. Kant, Krytyka czystego rozwnu, op. cit., s. 335-336 (A 594, B 622).
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trzy kąty. Jest to zdanie prawdziwe i zapewne — wedle terminologii Kanta
— tożsamościowe. Zatrzymać w nim podmiot to tyle, co założyć, że jakiś 
przedmiot, powiedzmy x, jest trójkątem. Usunąć orzeczenie — to założyć, że 
ten sam przedmiot x nie ma trzech kątów. Taki układ założeń prowadzi do 
sprzeczności. A co znaczy „usunąć trójkąt wraz z jego trzema kątami”? Na to 
pytanie chyba sam Kant nie umiałby jednoznacznie odpowiedzieć. Bo skoro 
„usunąć orzeczenie” znaczyło założyć, że x  nie ma trzech kątów, to „usunąć 
podmiot” powinno znaczyć tyle co założenie, iż X nie jest trójkątem. Ale Kant 
pisze tak:

„Właśnie tak rzecz się ma z pojęciem istoty absolutnie koniecznej. Jeżeli 
usuwacie jej istnienie, to usuwacie samą rzecz wraz ze wszystkimi jej cechami; 
skąd wówczas ma się wziąć sprzeczność? [...] Bóg jest wszechmocny — to jest 
sąd konieczny. Wszechmocy nie można usunąć, jeżeli przyjmujecie Bóstwo, tj. 
istotę nieskończoną, z której pojęciem tamto [pojęcie] jest identyczne. Jeżeli 
jednak powiadacie: Bóg nie istnieje, to ani wszechmoc, ani żadna inna jego 
cecha nie jest dana. Wszystkie one bowiem są usunięte wraz z podmiotem, 
i w myśli tej nie pojawia się najmniejsza nawet sprzeczność”28.

Tak więc w przypadku twierdzenia o Bogu usunięcie podmiotu jest rów
noznaczne z założeniem, że Bóg nie istnieje, a nie tylko z założeniem, że jakiś 
dany przedmiot nie jest bogiem. Powstaje tu pytanie, czy to Kaniowskie zda
nie, że Bóg nie istnieje, to negacja zdania (*) czy zdania (**)? Oryginalna, 
niemiecka forma tego zdania (Gott ist nicht), wskazywałaby raczej na tę drugą 
możliwość. Jeśli się jednak zważy, że nazwa indywidualna Bóg nie została 
zdefiniowana, że określony jest tylko predykat jest bogiem, że Kant nie był 
całkiem świadomy tej różnicy i że pisał zgodnie z tradycją, to trzeba przyjąć, 
iż chodzi tu o negację zdania (*), a więc o założenie

-i \J  B(x). 
x

To założenie nie stoi w żadnej sprzeczności z definicją (2). Stwierdziliśmy 
to już w poprzednim paragrafie. Argumentacja Kanta jest tu najzupełniej 
trafna.

Drugie zastrzeżenie Kanta przeciwko skuteczności tzw. dowodu ontolo- 
gicznego związane jest z rozróżnieniem sądów analitycznych i syntetycznych. 
Filozof pyta ogólnie: „czy zdanie: ta lub owa rzecz (co do której zgadzam się, 
że jest możliwa, bez względu na to, czym by była) istnieje — czy zdanie to, 
powiadam, jest zdaniem analitycznym, czy syntetycznym?”291 odpowiada, że 
„każde zdanie egzystencjalne jest syntetyczne” i że w konsekwencji orzeczenie 
takiego zdania może być bez sprzeczności uchylone. Uwaga ta może się

* Ibidem, s. 336 (A 595, B 623).
29 Ibidem, 338 (A 597, B 625).
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wydawać wyjątkowo jasna i przekonująca, w istocie jednak jest ona zawieszo
na w powietrzu. Rzecz w tym, iż Kantowskie rozróżnienie sądów analitycz
nych i syntetycznych jest zbyt mało ogólnie przeprowadzone, aby mogło do
tyczyć zdań egzystencjalnych typu (*). Wszak dotyczy ono jedynie zdań pod
miotowo orzecznikowych, natomiast zdanie (*) nie ma takiej budowy, wbrew 
złudzeniu Kanta.

Najbardziej znane zastrzeżenie Kanta przeciw dowodowi ontologicznemu 
związane jest z analizą pojęcia istnienia. Stara się ono uderzyć w samą defini
cję pojęcia boga. Zazwyczaj przedstawia się to zastrzeżenie w ten mniej więcej 
sposób: istnienie nie jest predykatem, a tymczasem argument ontologiczny 
używa pojęcia istnienia jako predykatu właśnie. Nie jest to całkiem ścisłe. 
Uwagi Kanta były znacznie subtelniejsze. Pisze on tak: „Iluzja [wywołana] 
pomieszaniem orzeczenia (Prädikat) logicznego z realnym (tzn. z określeniem 
(Bestimmung) pewnej rzeczy) opiera się wszelkiemu pouczeniu. Na logiczne 
orzeczenie (Prädikat) może nadawać się wszystko, co się chce, nawet podmiot 
można orzekać o nim samym. Logika bowiem abstrahuje od wszelkiej treści. 
Lecz określenie (Bestimmung) [podające własności] jest orzeczeniem 
(Prädikat), które się dołącza do pojęcia podmiotu i wzbogaca je. Musi więc 
nie być w nim zawarte uprzednio”30. A więc w klasie wszystkich predykatów 
(na które jak pisze w zapędzie — wszystko się może nadawać) wyróżnia on 
węższą podklasę tzw. predykatów realnych, które nazywa też określeniami. Te 
ostatnie oznaczają autentyczne własności przedmiotów, różnicujące je pomię
dzy sobą. Uwagę wszakże, iż takie określenie musi nie być uprzednio zawarte 
w pojęciu podmiotu, trzeba potraktować jako pomyłkę, gdyż w przeciwnym 
razie wyróżnienie klasy predykatów realnych musiałoby być zrelatywizowane 
do jakiegoś pojęcia.

„Istnienie — pisze dalej Kant — nie jest oczywiście realnym orzeczeniem 
(Prädikat), tzn. pojęciem czegoś, co może dołączać się do pojęcia pewnej rze
czy. Jest ono jedynie uznaniem w istnieniu (Position) pewnej rzeczy lub pew
nych własności samych w sobie”31. A więc istnienie nie jest określeniem, bo 
nie oznacza żadnej autentycznej własności przedmiotów. Można to objaśnić 
na przykładach. Takie predykaty jak np. jest łysy czy jest filozofem (abstrahu
ję tu od ich nieostrości) dzielą zbiór wszystkich ludzi na dwa niepuste pod
zbiory: ludzi łysych i ludzi niełysych, oraz filozofów i tych ludzi, którzy nie są 
filozofami. Ale predykat istnieje nie dzieli żadnego zbioru na analogiczne dwa 
niepuste podzbiory: elementów istniejących i elementów nieistniejących. Nie 
ma też żadnych takich dwóch przedmiotów, które różniłyby się tym tylko (lub 
m.in. tym), iż jeden z nich istnieje a drugi nie istnieje. „Jeżeli przeto myślę
o pewnej rzeczy, przez jakie i przez ile orzeczeń (Prädikate) mi się podoba 
(nawet we wszechstronnym określeniu), to przez to, iż jeszcze dodam, że ta

30 Ibidem, s. 339 (A 598, B 626).
31 Ibidem.
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rzecz istnieje, nie dołącza się nic do rzeczy. Inaczej bowiem nie istniałoby to 
samo, co pomyślałem w pojęciu, lecz coś więcej, i nie mógłbym powiedzieć, że 
istnieje właśnie przedmiot mego pojęcia”32.

Można jednak zapytać, dlaczego tak się dzieje, że dołączenie istnienia do 
jakiegoś pojęcia nie wzbogaca tego pojęcia i nie ogranicza klasy przedmiotów 
przezeń oznaczanych. Odpowiedzi dostarcza tu chyba takie oto stwierdzenie 
filozofa: „Otóż wszelka realność zawiera także istnienie (Dąsem), a więc ist
nienie leży w pojęciu tego, co możliwe” 33. Stwierdzenie to nie jest wzorem 
klarowności i jednoznaczności, ale można zaryzykować przypuszczenie, że 
wypowiada ono w sposób ciężki i niezręczny, prawdziwie Kantowski, myśl, iż 
po prostu wszystko istnieje. W stosowanej tu symbolice trzeba to tak zapisać:

(5) A 7 W-
Jt

A czy jest to myśl oczywista? Naturalnie! Bo gdyby to nie była prawda, to 
prawdziwe byłoby zdanie

v ->1 w.
JC

głoszące, że jest taki przedmiot, który nie istnieje. W zdaniu tym nie ma 
wprawdzie żadnej sprzeczności, ale nie sądzę, aby ktoś wierzył, że znajdzie 
się kiedyś przykład takiego przedmiotu, który nie istnieje. (Dodajmy, że 
ani koło kwadratowe nie jest takim przykładem, bo to tylko nazwa ge
neralna, a więc w istocie predykat, ani Pegaz, bo wyrazu Pegaz jako nazwy 
indywidualnej nikt jeszcze w sposób poprawny nie wprowadził do języka 
nauki).

Tak więc zdanie (5) jest jednym z aksjomatów Kantowskiej metafizyki. 
Jest to zresztą jedyny aksjomat, jaki dla ewentualnej „teorii istnienia” można 
i należy przyjąć. Pokazuje on zarazem, że taka teoria jest całkowicie jałowa, 
a sam predykat istnieje (w przeciwieństwie do kwantyfikatora egzystencjalne
go) jest w języku nauki zupełnie zbędny.

Zobaczmy teraz, jakie konsekwencje dla sprawy argumentu ontologiczne- 
go ma przyjęcie aksjomatu (5). Otóż przede wszystkim tę, że daje się udowod
nić równoważność

(6 )  I(x) A Wx(x) A W2(x) A ... Wt (x) A W7(x) A ...

Wystarczy w tym celu skorzystać z tautologii

p -+ (p a  q <—► q)

32 Ibidem, s. 341 (A 600, B 628).
M Ibidem, s. 337 (A 596, B 624).



oraz z aksjomatu (5) w połączeniu z dictum de omni. Widać stąd, że definicję 
predykatu B  można obecnie nieco uprościć i przyjąć, że

(7) B(x) <—  fVt (x) a  fV2(x) a  ...

W świetle (6) definicja (7) jest po prostu równoważna definiq‘i (2). Dosko
nale odpowiada to myśli Kanta, że przez dodanie do pojęcia jakiejś rzeczy, „że 
ta rzecz istnieje, nie dołącza się nic do rzeczy”. Jednak zdanie (4), mówiące, że 
wszyscy bogowie istnieją, będzie — rzecz jasna — nadal twierdzeniem, z tym, 
że można to teraz uzyskać nawet bez korzystania z definicji predykatu B. 
Wystarczy napisać — w oparciu o prawo poprzednika — taką oto implikację

I(x)  -> [B(x) -  I ( x )]

i oderwać jej poprzednik z uwagi na (5) i dictum de omni. Zresztą to oczywi
ste, że gdy wszystko istnieje, to i wszyscy bogowie istnieją.

Ale Kant tej ostatniej konsekwencji wcale nie odnotowuje. Odnosi się wra
żenie, że gubi się on w tych wszystkich subtelnościach. Z jednej bowiem stro- 
ny — jak już widzieliśmy — pisał, że „wszelka realność zawiera także istnie
nie”, że przez dodanie do pojęcia jakiejś rzeczy, „że ta rzecz istnieje, nie dołą
cza się nic do rzeczy”, a z drugiej strony wręcz krzyczał: „Popełniliście już 
sprzeczność, gdy w pojęcie rzeczy, którą chcieliście pomyśleć jedynie jako mo
żliwą, wprowadziliście już, choćby pod ukrytym imieniem, pojęcie jej istnie
nia” 34. Chyba się tu coś nie zgadza. Bo jakże przez dodanie pojęcia istnienia 
do pojęcia rzeczy popełnia się sprzeczność, skoro w ten sposób „nie dołącza 
się nic do rzeczy”? Sam zresztą Kant tak kontynuuje swoją myśl: „Jeżeli się 
na to zgodzimy, to na pozór wygraliście sprawę, w rzeczywistości jednak nic 
nie powiedzieliście: popełniliście bowiem tylko prostą tautologię”35. Więc cóż 
ostatecznie popełniliśmy: sprzeczność czy tautologię, bo chyba to nie jest jed
no i to samo?

Ostatecznie wydaje się, iż Kant chciał po prostu zakazać wkładania wa
runku istnienia do definicji pojęcia boga. Gotów był zaakceptować defmiqę
(7), nie chciał zaakceptować definicji (2), pod pretekstem, że istnienie nie jest 
realnym predykatem, a tym bardziej żadną doskonałością. Najwyraźniej 
chciał on umknąć nawet konsekwencji (4) i to pomimo że — jak widzieliśmy 
wyżej — nie ma ona nic wspólnego ze zdaniem (*), będącym zamierzoną kon
kluzją argumentu ontologicznego. Konsekwenqi (4) można jednak uniknąć 
dopiero po odrzuceniu aksjomatu (5) albo po prostu po całkowitym usunięciu 
predykatu I  z języka nauki.

O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego 21

34 Ibidem, s. 337-338 (A 597, B 625).
33 Ibidem.



22 Tadeusz Batóg

Jakąż zatem wartość dla sprawy argumentu ontologicznego ma Kantowska 
analiza pojęcia istnienia? Myślę, że mimo wahań, pomyłek i obaw samego 
Kanta ma ona wartość istotną. Ale wartość ta nie leży w próbie zakazu posłu
giwania się predykatem istnieje, bo próba ta nie jest niczym usprawiedliwiona. 
Leży ona natomiast w dowodzie, że definicje (2) i (7) są sobie równoważne. Czy 
zatem włożymy warunek istnienia do definicji boga, czy też nie — to niczego 
nie zmienia. Problem istnienia boga — a chodzi w nim o dowód zdania (*)
— za każdym razem jest ten sam i za każdym razem jest otwarty. Przyjęcie 
definicji (2) niczego nie przesądza, ani nawet nie ułatwia sprawy. Definicyjne 
wkładanie istnienia do istoty boga jest operacją chybioną, dającą jedynie złu
dzenie, że się łatwo dowiodło twierdzenia egzystencjalnego. Tak więc argument 
ontologiczny nie dowodzi istnienia czegokolwiek, niezależnie od tego, czy uzna
my istnienie za predykat realny (nie wykluczaliśmy przecież tego w poprzednim 
paragrafie), czy też przyjmiemy za Kantem, iż nie jest to realny predykat.

W związku z Kantowską analizą pojęcia istnienia ogromną sławę zyskał 
przykład stu talarów rzeczywistych i stu talarów możliwych. Filozof napisał: 
„Sto rzeczywistych talarów nie zawiera nic więcej niż sto możliwych”. Stwier
dzenie to wydało się dziwne i kontrowersyjne. Warto przy okazji spróbować 
wyjaśnić, o co tu Kantowi chodziło.

Zacząć trzeba od przytoczenia powyższej konstatacji wraz z nieco szer
szym kontekstem, w którym została wypowiedziana. Otóż powiada tam Kant, 
że jeżeli do pewnego pojęcia dołączam predykat istnieje, to nie dodaję żadnej 
nowej własności do owego pojęcia, „lecz tylko uznaję w istnieniu podmiot 
sam w sobie ze wszystkimi jego orzeczeniami, a mianowicie przedmiot w jego 
stosunku do mego pojęcia. Obydwa muszą zawierać całkiem dokładnie to sa
mo, i do pojęcia, które wypowiada tylko możliwość, nie może się przeto nic 
dołączyć dzięki temu, że myślę o jego przedmiocie jako o bezwzględnie danym 
(przez wyrażenie: on jest). I w taki to sposób to, co rzeczywiste, nie zawiera 
nic więcej niż to, co jedynie możliwe. Sto rzeczywistych talarów nie zawiera 
nic więcej niż sto możliwych”36.

Przede wszystkim należy tu odpowiedzieć na pytania: co to są talary rze
czywiste i co to są talary możliwe. Pewną wskazówkę daje tutaj już powyższy 
tekst, w którym mowa z jednej strony o pojęciu, „które wypowiada tylko 
możliwość”, a z drugiej o pojęciu wzbogaconym przez pomyślenie, że jego 
przedmiot istnieje, że „on jest”. Jeżeli zatem pierwsze z tych pojęć — trak
towane jako predykat jednoczłonowy — oznaczyć przez T, a drugie przez T', 
to ich definicje powinny wyglądać następująco:

(8) T(x) W(x),

(9) T'(x) <-► I(x) a  W(x).

36 Ibidem, s. 340 (A 599, B 627).
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W(x) oznacza tutaj koniunkq’ę wszystkich warunków, które musi spełniać 
przedmiot x, aby podpadał on pod pojęcie T.

Jest wiele wypowiedzi Kanta, które zdają się wskazywać, że przedmiot 
możliwy to coś, co spełnia warunki definiujące stosowny predykat, przedmiot 
rzeczywisty to w każdym razie coś istniejącego. „Popełniliście już sprzeczność
— powiada Kant w cytowanym już raz zdaniu — gdy w pojęcie rzeczy, którą 
chcieliście pomyśleć jedynie jako możliwą, wprowadziliście już, choćby pod 
ukrytym imieniem, pojęcie jej istnienia”. A znaczy to mniej więcej tyle: do 
definicji rzeczy, która określa jedynie pewną możliwość, wprowadziliście wa
runek istnienia. „Pojęcie jest — pisze on tuż obok w notce — zawsze możliwe, 
jeżeli sobie nie zaprzecza. Jest to logiczna cecha możliwości i po tym odróżnia 
się jego przedmiot od nihil negałivum. Mimo to może ono jednak być poję
ciem pustym [...]. Oto ostrzeżenie, by z (logicznej) możliwości pojęć nie wnosić 
od razu o (realnej) możliwości rzeczy”37. W zakończeniu tego ostatniego zda
nia powinno się chyba mówić o realności rzeczy albo o istnieniu rzeczy, gdyż 
inaczej jest ono niezrozumiałe. Ale to wynik — normalnego u Kanta — roz
chwiania terminologii.

Przejdźmy teraz do przykładu z talarami. Sądzę, iż jednym ze źródeł nieja
sności tego przykładu jest ta okoliczność, że mówi się w nim o przedmiocie 
bardzo abstrakcyjnym, o stu talarach. Bo i cóż to za przedmiot? Czy chodzi 
tu o setkę drobnymi (którymi?), czy w jednym banknocie (w którym?) albo 
w jednej monecie (w której?). Czy chodzi o taką setkę, jaka tkwi w dowolnym 
banknocie o jakimś większym nominale? Myślę, że Kant powinien był mówić
0 czymś bardziej konkretnym, np. o banknocie stutalarowym (albo monecie). 
To jest rodzaj przedmiotów, dla którego istnieje ścisła definiqa, znana na 
ogół jedynie biegłym bankowcom. Załóżmy teraz, że równoważność (8) jest tą 
właśnie definicją. Oczywiście, nie przesądza ona, czy na świecie istnieje choćby 
jeden banknot stutalarowy. Kant powiedziałby, że określa ona tylko banknot 
możliwy. W tej sytuaq'i (9) określa banknot rzeczywisty albo istniejący. Kan
iowskie dictum o talarach winno brzmieć:

(10) T(x) ~  T'(x),

tzn. jeśli coś jest banknotem stutalarowym możliwym, to jest ono też bank
notem stutalarowym rzeczywistym i na odwrót. Inaczej: nie ma czegoś takie
go, co byłoby banknotem stutalarowym możliwym, a nie było rzeczywistym,
1 nie ma czegoś takiego, co byłoby banknotem stutalarowym rzeczywistym, 
a nie było możliwym. W tym sensie warunek I(x) niczego nie wnosi. Zauważ
my, że równoważność (10) jest konsekwenq'ą definiqi (8) i (9) oraz aksjomatu 
(5). Jest też ona całkowicie analogiczna do równoważności (6).

37 Ibidem, s. 337 (A 596, B 624).
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Ale sam Kant nie ma tu pełnej jasności i wikła się coraz dalej. Pisze on: 
„Lecz w stanie mego majątku jest coś więcej przy stu talarach rzeczywistych 
niż przy samym tylko ich pojęciu (tj. przy ich możliwości)”38. To oczywista 
prawda! Wszak lepiej mieć banknot stutalarowy w kieszeni, niż pojęcie takie
go banknotu w głowie. Ale tu mówi się już po prostu o czym innym. Przecież
0 banknocie w kieszeni nie da się twierdzić, iż ma on jedynie te cechy, które 
przewiduje definicja takiego banknotu. Myśl Kanta jest nie tylko mętna, ale
1 niekonsekwentna. Ostateczny wszakaże wniosek (cytowany już raz powyżej), 
który wyciąga filozof ze swoich rozważań o talarach, jest zupełnie prawidło
wy: „Jeżeli przeto myślę o pewnej rzeczy, przez jakie i przez ile orzeczeń mi się 
podoba (nawet we wszechstronnym określeniu), to przez to, iż jeszcze dodam, 
że ta rzecz istnieje, nie dołącza się nic do rzeczy”. Odpowiada on dokładnie 
treści równoważności (10).

Ostateczną konkluzję Kantowskiej krytyki argumentu ontologicznego wi
dzę w następującym zdaniu, jasnym i niedwuznacznym: „Jeżeli tedy myślę so
bie pewną istotę jako najwyższą realność (bez braków), to pozostaje jeszcze 
zawsze zagadnienie, czy ona istnieje, czy nie”39. Konkluzja to najzupełniej 
trafna. Definicyjne wkładanie istnienia do istoty bóstwa jest zabiegiem całko
wicie chybionym. Prowadzi ono co najwyżej do twierdzenia ogólnego o ist
nieniu wszystkich bogów. Twierdzenie to nie ma nic wspólnego z właściwym 
problemem istnienia boga; powoduje ono jednak złudzenie, iż dowód istnienia 
boga został łatwo przeprowadzony.

Tadeusz Batog

Kant’s refutation of the ontological argument 

Summary

The first part of this paper (sections 1 and 2) presents the so called ontological 
argument of Anselm and Descartes. The second part (section 3) contains a logical 
analysis of Kant’s refutation of that argument. It is shown that the main point of 
Kantian criticism consists in a proof of the following equivalence:

E(x) a  C(x) <—► C(x).

C(x) denotes here an arbitraty condition imposed upon x, and E(x) means: x exists.

M Ibidem, s. 340 (A 599, B 627).
"  Ibidem, s. 341 (A 600, B 628).


