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Wstęp

W dobrym tonie jest by na początku rozmowy zdefiniować kluczowe pojęcia tak, żeby wszyscy

zainteresowani dokładnie rozumieli o czym toczy się dyskurs. W tym przypadku definiowanie może

nie  jest  idealną  czynnością,  którą  powinno się  przeprowadzić,  ale  w gestii  autora  leży  krótkie

przypomnienie kim był Gottfried Wilhelm Leibniz oraz co należy rozumieć pod pojęciem „dowód

ontologiczny”.

Leibniz  to  jeden z  najciekawszych umysłów zapisanych w historii  nauk.  Urodził  się  w Lipsku

w połowie  siedemnastego  wieku,  ale  jest  kojarzony  przede  wszystkim  z  miastem  Hanower,

w którym spędził większość swojej kariery zawodowej. Zajmował się różnymi naukami, był nawet

wynalazcą, natomiast największą sławę przyniosła mu matematyka, logika oraz filozofia. Leibniz

pozostawił po sobie ogromne ilości prac pisemnych – artykułów, książek, listów, czy notatek. Pisał

i pracował nieustannie.

Czym  natomiast  jest  dowód  ontologiczny?  Najczęściej  zwrot  ten  jest  kojarzony  z  pewnym

argumentem  za  istnieniem  Boga  zaproponowanym  przez  Anzelma  z  Canterbury  w  wieku

jedenastym  (ratio  Anselmi).  Anzelm  zakłada,  że  każdy  posiada  w  swoim  umyśle  ideę  bytu

najdoskonalszego  (ens  perfectissimus),  czyli  takiego  ponad  którego  nic  doskonalszego  (nic

większego)  nie  można pomyśleć.  Możemy zrozumieć  taką  ideę.  Taki  najdoskonalszy  byt  musi

również istnieć, ponieważ gdyby nie istniał realnie, to wcale nie byłby najdoskonalszy. Przecież

z pewnością  najdoskonalszy,  istniejący  byt  jest  doskonalszy  od  takiego  samego  bytu,  ale  tylko

pomyślanego. Ten drugi bowiem nie istnieje, więc jak może być najdoskonalszy? Z tego zatem

wynika,  że  ens  perfectissimus musi  istnieć  realnie,  a  nie  tylko  w umyśle.  Otóż  tak  w skrócie

wygląda  argument  ontologiczny.  Przez  lata  historii  doczekał  się  nowych  wersji  i  ciekawych

opracowań ze strony nie tylko filozofów, ale również logików. Zajmował się nim również Gottfried

Wilhelm Leibniz.

Kartezjusz

Filozofia  Kartezjusza,  zmarłego  dwa  lata  po  narodzinach  Leibniza,  stanowiła  przedmiot

zainteresowań niemieckiego myśliciela.  Kartezjusz sporo pracy poświęcił  również  argumentowi
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ontologicznemu,  proponując  własną  wersję,  z  którą  Leibniz  polemizował.  Argumentację

Kartezjusza, zapisaną w Medytacji V, można zrekonstruować następująco:

(K1) Odnajduję w sobie ideę istoty najdoskonalszej.

(K2) Istota najdoskonalsza posiada wszelkie doskonałości.

(K3) Istnienie jest jedną z doskonałości.

(K4) Istota najdoskonalsza musi (z konieczności) posiadać istnienie – na mocy (K2) oraz (K3).

(K5) Zatem istota najdoskonalsza istnieje aktualnie.

Co  jest  istotne  w  rozumowaniu  Kartezjusza?  Po  pierwsze,  ważna  jest  „definicja”  istoty

najdoskonalszej jako istoty posiadającej wszelkie doskonałości. Po drugie, niezwykle doniosłym

stwierdzeniem  jest  (K3).  Ta  teza  stała  się  wielce  kontrowersyjna.  Immanuel  Kant  oparł  na

zaprzeczeniu  tej  tezy  swoją  krytykę  argumentu  ontologicznego.  Po  trzecie,  pojawia  się

w rozumowaniu Kartezjusza element modalny w (K4). Skoro ens perfectissimus posiada wszelkie

doskonałości, a istnienie jest jedną z doskonałości, to z konieczności byt ten musi istnieć.

To,  co w  ratio  Anselmi jest  tak kontrowersyjne i  dla  niektórych irytujące,  to  przejście  od idei

zawartej  w umyśle  do  konfirmacji  jej  realnego  istnienia.  Kartezjusz  nie  omija  tego  problemu.

Dochodzi on do wniosku, że z samej definicji pewnego bytu (bardzo konkretnego zresztą) można

wyprowadzić jego aktualne istnienie. Dla Leibniza rozumowanie Kartezjusza było niedoskonałe.

Sądził, że należy je poprawić i uzupełnić, a to przede wszystkim dlatego, że Francuz wcale nie

udowodnił istnienia Boga  z konieczności.

Leibniz

Argumentacja ontologiczna w ujęciu Leibniza charakteryzuje się aspektem modalnym, na którym

została oparta. Niemiecki filozof stwierdził, że istnienie Boga dałoby się udowodnić, gdyby tylko

dało  się  wykazać,  że  Bóg  jest  bytem  możliwym.  Jeśli  jest  on  możliwy,  to  wtedy  istnieje

z konieczności.

Pojęcie  możliwości  związane  jest  z  niesprzecznością.  Możliwe  jest  to,  co  jest  niesprzeczne

wewnętrznie. Idąc dalej można stwierdzić za Perzanowskim, że „logicznie możliwe jest to, co nie

pociąga  za  sobą  sprzeczności”  (Perzanowski,  2009).  Oczywiście  to,  że  jakiś  stan  rzeczy  jest

możliwy nie oznacza, że taki stan rzeczy zachodzi. Jeśli wyobrażę sobie różowe krzesło w pokoju

obok,  to  oczywiście  taki  stan  rzeczy  jest  możliwy,  ale  wiem,  że  faktycznie  nie  zachodzi.

Możliwość, czy też inaczej – logiczna niesprzeczność, nie implikuje realnego istnienia (zarzuca się

niekiedy Leibnizowi,  że  popełnił  ten  błąd  i  właśnie  z  samej  możliwości  wyprowadza istnienie

aktualne, ale sądzę że głęboka analiza tekstów filozofa musi doprowadzić do wniosku, że zarzuty są

nieuprawnione). Inaczej jest jednak, jak twierdzi Leibniz, w przypadku bytu, jakim jest Bóg. Tutaj

sama możliwość implikuje realne istnienie. Bóg jest bytem, który istnieje ze swej natury. Istota jest

więc źródłem możliwości: „Jest całkiem jasne, że istnienie poprzez swoją istotę oznacza istnienie



Łukasz Kołodziejczyk|Leibniz i dowód ontologiczny

poprzez swoją możliwość” (Leibniz, 1994, s.75). Takie podejście może być jednak skrytykowane.

Twierdzi się, że „możliwość jest logiczną niesprzecznością określonych cech, natomiast istota jest

rzeczywistością pozytywną” (Kowalczyk, 1993, s. 236). Z tego wynika,  że istota nie może być

źródłem  możliwości,  a  jedynie  jej  podmiotem.  Czyli  możliwość  może  przysługiwać  (lub  nie

przysługiwać) istocie.

Powyższa próba dowodzenia możliwości  Boga jest  próbą aprioryczną.  W  Monadologii Leibniz

przedstawia  również  argument  aposterioryczny  (Leibniz,  1991),  a  więc  wyprowadzony

z doświadczenia.  Mianowicie  w  świecie  istnieją  (albo  mówiąc  ściślej  –  dostrzegamy  je),  byty

przygodne  (przypadkowe).  Skoro  są  przypadkowe,  to  równie  dobrze  mogą  nie  istnieć.  Nie

posiadają więc one racji swojego istnienia same w sobie. Musi zatem istnieć pewien byt konieczny,

zawierający rację istnienia wszelkich bytów przygodnych. Podobnego typu argumenty a posteriori

pojawiały  się  w  filozofii  przed  epoką  Leibniza.  Należy  pamiętać  jednak,  że  argument

aposterioryczny dowodzi „bezpośrednio realnego istnienia Boga, z pominięciem Jego możliwości”

(Kowalczyk, 1993, s. 236). S. Kowalczyk twierdzi, że ten argument jest prawidłowy (Kowalczyk,

1993, s. 236), jednak argumenty  a posteriori były wielokrotnie krytykowane w bardzo poważny

sposób, więc zagadnienie to wymaga głębokiej analizy.

Istotnym tekstem w analizie argumentu ontologicznego Leibniza jest esej Quod ens perfectissimus

existit,  napisany  w  roku  1676.  Filozof  prezentuje  w  nim  dwie  kluczowe  tezy:  (Q1)  wszelkie

doskonałości są ze sobą kompatybilne (mogą istnieć w jednym podmiocie), (Q2) istnienie jest jedną

z  doskonałości.  Leibniz  założył,  że  jeśli  przyjmie  tezę,  iż  istnienie  jest  jedną  z  doskonałości,

a następnie  udowodni,  że w jednym podmiocie mogą istnieć wszystkie  doskonałości,  to  z  tego

wyniknie, że ens perfectissimus (byt zawierający wszelkie doskonałości) jest możliwy. A skoro byt

konieczny jest  możliwy,  to  istnieje.  Należy  jednak zaznaczyć,  że  w późniejszych  pracach sam

Leibniz  wycofywał  się  z  tezy  (Q2).  Doprowadził  ją  do  stanowiska,  że  istnienie,  owszem,  jest

doskonałością,  ale  doskonałością  innego typu.  Kant  krytykował  dowód ontologiczny,  twierdząc

właśnie że istnienie nie może być doskonałością taką, jak chociażby mądrość, czy wszechwiedza.

Moim zdaniem Kant miał rację. Jedyną drogą obrony twierdzenia, że istnienie jest doskonałością to

wprowadzenie różnych koncepcji  rozróżniających pomiędzy rodzajami własności,  jak chociażby

koncepcja własności nuklearnych oraz pozanuklearnych (Sendłak, 2018).

Udowadniając (Q1) (opis dowodu przekracza ramy niniejszego eseju) Leibniz sądzi, że wykazał

w ten sposób możliwość (niesprzeczność) bytu najdoskonalszego, ponieważ możliwe jest, żeby był

pewien byt, który jest podmiotem dla wszelkich doskonałości, w tym istnienia.

W perspektywie dowodu ontologicznego Leibniz przedstawił w zasadzie dwie koncepcje Boga:

(B1) Bóg, jako byt najdoskonalszy (ens perfectissimus) oraz (B2) Bóg, jako byt konieczny (ens

necesarium). Zatem argument Leibniza można ująć na dwa sposoby (Lenzen 2017):



Piąte Piętro|Bydgoskie Czasopismo Filozoficzne|nr 3/2018

(L1.1) Byt najdoskonalszy jest możliwy.

(L1.2) Jeśli byt najdoskonalszy jest możliwy, to istnieje.

albo:

(L2.1) Byt konieczny jest możliwy.

(L2.2) Jeśli byt konieczny jest możliwy, to istnieje.

Zakończenie

Argumentacja  ontologiczna Leibniza jest  niezwykle bogata.  Trudności  może nastręczać fakt,  że

filozof pisał o przedmiotowym zagadnieniu w różnych dziełach. Wymaga to pogłębionej analizy

i przeglądu całej twórczości Leibniza.

Niewątpliwie Leibniz wpisał się w historię argumentacji ontologicznej jako ważna postać, której

argumenty były analizowane już przez jemu współczesnych. Wprowadził do dyskusji ważny aspekt

modalny,  na  którym  oparł  całe  rozumowanie.  Cała  ontologia  Leibniza  jest  głęboko  modalna.

Otworzył  więc  pewną  drogę  do  logicznych  analiz  dowodu.  Współcześnie  ratio  Anselmi jest

najczęściej badane właśnie pod kątem formalnym.
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