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Wstęp 

 Istnienie Boga jest jednym z najstarszych zagadnień filozofii. To, czy istnieje 

najdoskonalszy byt i jaką miałby mieć naturę, było przedmiotem rozważań rozmaitych myślicieli. 

Sama spekulacja okazała się jednak niewystarczająca - wielu filozofów, od Arystotelesa począwszy, 

nie tylko postulowało istnienie takiego bytu, ale starało się je jeszcze udowodnić. Tak zwanych 

dowodów na istnienie Boga było wiele, spośród tych najważniejszych należy wymienić 

kosmologiczny (Arystoteles), ontologiczny (św. Anzelm z Cantenbury) czy teleologiczny (św. 

Tomasz z Akwinu). Każdy z nich poddawany był krytyce - żaden nie był bowiem na tyle 

przekonujący, aby ostatecznie rozwiązać kwestię istnienia Boga (stąd też często określa się je 

mianem nie dowodów, ale argumentów). 

 Równolegle występował pogląd przeciwny, twierdzący, iż Bóg nie istnieje. Teza ta była 

niepopularna aż do epoki oświecenia, w której to część myślicieli otwarcie zanegowała istnienie 

bytu najdoskonalszego i powszechnie głosiła ateizm. Z tego powodu dyskusja nad istnieniem Boga 

była jeszcze bardziej ożywiona, a teiści próbowali sprostać oczekiwaniom epoki, formalizując 

swoje poglądy i nadawać im charakter naukowy (Leibniz, Wolff, Newton). W celu propagowania 

teizmu wydano także szereg prac, w których przedstawiano argumenty za istnieniem Boga. 

 Jedną z takich prób było dzieło Mojżesza Mendelssohna1 pt. Poranki, albo wykłady 

o istnieniu Boga (niem. Morgenstunde, oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes), wydane 

w Berlinie w roku 1785 (rok później ukazało się wydanie rozszerzone)2. Składa się ono 

z siedemnastu wykładów uporządkowanych w dwóch częściach. Część pierwsza skupia się na 

opisie różnych stanowisk odnośnie do istnienia Boga, natomiast część druga koncentruje się stricte 

na przedstawieniu znanych autorowi dowodów na owo istnienie bytu najdoskonalszego. 

W wykładzie XVI Mendelssohn przedstawia swój własny dowód na istnienie Boga, który nazywa 

                                                 
1  Mojżesz (niem. Moses) Mendelssohn (1729-1786) - niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, językoznawca. 

2  Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Erster Band enthaltend des systematischen 

Verzeichnisses in- und ausländischer Schriften. Erste Hälfte, Jena 1793. s. 264. 
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Dowodem z niedoskonałości samopoznania (niem. Beweis aus der Unvollständigkeit der 

Selbsterkenntnis). Niniejsza praca stanowi przedstawienie i omówienie argumentacji Mendelssohna. 

1. Dowód z niedoskonałości samopoznania 

Wnioskowanie Mendelssohna można streścić następująco3: 

1. Wszystko, co możliwe, musi być myślane jako możliwe, a wszystko, co rzeczywiste, musi 

być myślane jako rzeczywiste. 

2. Tylko najdoskonalszy rozum może pomyśleć wszystko, co możliwe i wszystko, co 

rzeczywiste. 

Wniosek: Istnieje najdoskonalszy rozum. 

 Rozważmy pierwszą tezę, jako że wymaga ona dalszego uzasadnienia. Składa się ona 

z dwóch zdań, dowodzonych przez Mendelssohna odrębnie: 

1a) Wszystko, co możliwe, musi być myślane jako możliwe. 

1b) Wszystko, co rzeczywiste, musi być myślane jako rzeczywiste. 

Ad.1a) 

 Mendelssohn wychodzi od definicji pojęcia możliwości. Wedle niego to, co możliwe to to, 

co pod pewnymi warunkami mogłoby być rzeczywiste, ale aktualnie rzeczywiste nie jest (von 

Jakob, 1786, s. 242). Przykładem niech będzie jednorożec - jeżeli dana realność byłaby podobna do 

konia, miała róg pośrodku czoła i dysponowała zdolnościami magicznymi, wówczas można byłoby 

orzec, że jest ona jednorożcem. To, co możliwe, nie istnieje jednak w rzeczywistości - ma istnienie 

jedynie idealne. Mendelssohn stwierdza, że skoro coś ma istnienie wyłącznie idealne, to istnienie to 

nie może realizować się inaczej, jak tylko w byciu myślanym. Możliwy byt istnieje o tyle, o ile ktoś 

o nim myśli. Nonsensem jest jednak twierdzić, że jakiś możliwy byt nie jest myślany - zdaniem 

Mendelssohna niemyślana możliwość jest prawdziwą niedorzecznością (Mendelssohn, 1786, 

s. 300). Jeżeli założymy, że aktualnie na świecie jest siedem miliardów umysłów, to istnieje 

prawdopodobieństwo, że choć jeden z nich myśli o jednorożcu. Co jednak z bytami bardziej 

abstrakcyjnymi? Można przecież założyć, że w roku 1786 w żadnym z umysłów nie tkwiła idea np. 

czterdziestocalowego telewizora LCD. Mendelssohn odpowiedziałby, że taka idea istniała wówczas 

                                                 
3  Opracowanie dowodu odnajdujemy w dziele Ludwiga Heinricha von Jakoba pt. Sprawdzenie Poranków 

Mendelssohna (niem. Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller spekulativen Beweise für das 

Daseyn Gottes in Vorlesungen) z roku 1786. Korzystam z tegoż opracowania, ponieważ przedstawia ono 

argumentację Mendelssohna w znacznie bardziej zwięzłej formie. 
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w rozumie najdoskonalszym. W tym samym czasie myśli on dosłownie wszystkie możliwości, 

nawet przekraczające ludzkie wyobrażenie. 

Ad 1b) 

 Druga część pierwszej tezy wydaje się budzić więcej wątpliwości. W jaki sposób uzasadnić, 

że wszystko, co rzeczywiste, musi być myślane jako rzeczywiste? Nie można przecież zaprzeczyć, 

że w roku 1786 istniała planeta Neptun, a mimo to nie była ona wówczas przez myślana przez 

żadnego z ludzi (planetę tę odkryto dopiero sześćdziesiąt lat później). 

Uzasadnienie powyższej tezy utrzymane jest w duchu myśli Berkeleya, z tą niewielką różnicą, iż 

dla Berkeleya istnieć, to jest być postrzeganym a dla Mendelssohna istnieć, to jest być myślanym. 

Ten drugi stwierdza: 

 „Każdemu istnieniu realnemu odpowiada w jakimś podmiocie istnienie idealne; każdej 

rzeczy jakieś wyobrażenie. Bez bycia poznawanym, nie ma tego, co poznawane; bez bycia 

postrzeganym nie istnieją cechy; bez przedmiotu nie istnieje rzeczywiście żadne pojęcie” 

(Mendelssohn, 1786, s. 301). 

 Dodatkowo wiąże się to ze specyficznym rozumieniem prawdy przez Mendelssohna. 

Stwierdza on bowiem, że przedmiot jest prawdziwy wyłącznie wówczas, gdy daje komuś prawdę 

o sobie. Prawda ta musi być przez kogoś odebrana, inaczej nie byłaby prawdą. Ludwig Heinrich 

von Jakob, który zwięźle opracował i zanalizował ów dowód, rozumie powyższy ustęp następująco: 

 „Każda rzeczywistość, jeśli ma być prawdziwa, musi być poznawana i pojmowana przez 

jakąś istotę jako prawda. Rzeczy musi odpowiadać pojęcie; każdy obiekt musi być przedstawiany 

w jakimś podmiocie, każda idea [Vorbild] odwzorowana w jakimś zwierciadle. Rzecz bez pojęcia 

nie posiada prawdy; prawda, która nie świadczy o sobie w jakiejś istocie, nie posiada najmniejszego 

nawet stopnia ewidencji, nie jest zatem prawdą.” (von Jakob, 1786, s. 231). 

 Wspomniany w przykładzie Neptun jest prawdziwy dlatego, że jest poznany, konkretna 

rzecz (rzeczywiście istniejąca planeta) odpowiada pojęciu, a prawdę o Neptunie ujmuje jakiś umysł. 

Jeżeli zatem przed odkryciem planety nie byłby on myślany jako rzeczywistość, nie istniałby. Ale 

przecież w 1786 planeta ta była rzeczywista, musiał więc zatem istnieć jakiś umysł, który 

ujmowałby ją właśnie jako rzeczywistą. Tym umysłem był umysł Boga. 

 Umysł ludzki jest niezwykle ograniczony, nie poradziłby sobie z myśleniem każdej 

rzeczywistości jako rzeczywistej. Ale przecież rzeczywistości istnieją - nawet, jeżeli nie są 

poznawane przez człowieka. Wniosek: są one poznawane przez umysł najdoskonalszy - Boga. 

A więc Bóg istnieje. 
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Podsumowanie 

 Po omówieniu dowodu jego nazwa staje się jasna. Niedoskonałość samopoznania oznacza, 

że poznanie samego człowieka jest niewystarczające - jest ono ograniczone, nie obejmuje 

wszystkich możliwości ani wszystkich realności. Widać to doskonale, gdy weźmie się pod uwagę 

wielkość wszechświata i gdy zastanowi się, jak niewielką część uniwersum stanowią obiekty 

poznane przez człowieka. W przypadku rzeczy możliwych jest ono jeszcze bardziej niedoskonałe, 

gdyż ich liczba dąży do nieskończoności. Dla Mendelssohna niedoskonałość ludzkiego poznania 

implikuje istnienie umysłu, który dopełniałby poznanie człowieka. Musi istnieć doskonały umysł, 

myślący wszystkie możliwości i wszystkie istniejące realności, bo bez niego istniałoby wyłącznie 

to, co pomyśli człowiek. Tym doskonałym umysłem jest Bóg. 
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