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1. Postawienie problemu

„Bóg jest tajemnicą, ale taką tajemnicą, którą można sobie przyswoić. 
Boga nie ma w pospolitości obiektywnego porządku świata, istnieje On jedy
nie w przełamaniu tej pospolitości”1. Zawarta w tym krótkim zdaniu myśl 
Mikołaja Bierdiajewa wydaje się niezwykle żywo korespondować z genialną 
intuicją Mistrza Anzelma, wyrażoną w jego słynnym dowodzie ontologicznym. 
Dzieli ich czas mierzony liczbą dziewięciu wieków, przestrzeń trudna do ogar
nięcia, filozofia zdająca się stać na antypodach założeń, wniosków i terminolo
gii. Zdumiewające jest jednak to, że w refleksji jednego i drugiego ujawnia się 
coś, co enigmatycznie określę jako „wspólność”. „Wspólność” ta, to „po
wszechne doświadczenie ludzkiego ducha”. Stąd wiedzie droga do zasadnicze
go celu tych rozważań.

Autor niniejszych wywodów ośmiela się postawić tezę, że spór pomiędzy 
subiektywizmem a obiektywizmem wcale nie jest tak jednoznaczny, jak to się 
może wydawać. Przypomnijmy: subiektywne jest to, co związane jest z pod

1 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, przeł. 
W. i R. Paradowscy, Kęty 2004, s. 111.
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miotem i przynależy do jego wewnętrznych poglądów, myśli, osądów. Termin 
zdaje się nieodparcie wskazywać na jakiś rodzaj tendencyjności, kierowanie 
się własnym zapatrywaniem i nastawieniem. Istotne jest to, że subiektywne 
przeciwstawia się temu, co radykalnie różne, czyli od tego, co określamy jako 
obiektywne. Wszystko, co cechuje się obiektywnością ma być bezstronne, nie
zależne, naznaczone w jakimś stopniu cechą pewności. Subiektywizm zdaje się 
być czymś, co należy przezwyciężyć, obiektywizm tym, co ma zostać osią
gnięte. Droga do pewności to żmudne przezwyciężanie subiektywności.

Próba spojrzenia na słynny dowód ontologiczny św. Anzelma, podparta 
namysłem M. Bierdiajewa, a dalej również Edyty Stein, jest jednocześnie re
fleksją osnutą wokół kwestii subiektywizmu i obiektywizmu. Przechodząc do 
sedna zagadnienia, należy zaznaczyć z mocą, że autor niniejszych wywodów 
nie podejmuje się analizowania założeń, struktury czy wniosków wyciągnię
tych z dowodu. Problemy te pozostawia znawcom tematu. Inspirujący jest tu 
jeden fragment myśli św. Anzelma.

2. „W ierzący” i „głupiec” wobec tego „ponad co nic większego 
nie można pomyśleć”

Czytamy w tekście Proslogionu: „A wierzymy zaiste, że jesteś czymś, 
ponad co nic większego nie można pomyśleć. Czy więc nie ma jakiejś takiej 
natury, skoro powiedział głupi w swoim sercu: nie ma Boga? Z całą pewnością 
jednak tenże sam głupiec, gdy słyszy to właśnie, co mówię: „coś, ponad co nic 
większego nie może być pomyślane”, rozumie to, co słyszy, a to, co rozumie, 
jest w jego intelekcie, nawet gdyby nie rozumiał, że ono jest”2.

Zdanie to ma charakter wprowadzający w zasadniczą część dowodu. To 
„ponad co nic większego nie można pomyśleć” jest przedmiotem wiary, ale co 
ważne, wiara ta jest ukonkretniona, jest wiarą nie „czyjąś”, ale jest wpisana 
w życie konkretnego człowieka. Wiara ta staje się podstawą, umożliwiającą 
rozumienie tego „ponad co nic większego nie można pomyśleć”. Podobnie 
jednak, i tu leży zasadniczy punkt ciężkości, ten, który nie wierzy, rozumie 
znaczenie słów, ma zatem swoiste doświadczenie pojęcia Boga. Doświadcze
nie to jest zasadniczo odmienne, a jednak umożliwia takie samo rozumienie 
pojęcia. Rzecz wymaga przeanalizowania.

W Monologionie Anzelm zamieszcza fragment, w którym chce powie
dzieć czym jest wiara. Jego refleksja nie jest tu tak rozbudowana, jak rozważa
nia ze współczesnej filozofii religii. Nie ulega wątpliwości, że dzieje się tak,

2 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, przeł. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 145.
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m.in. z takiego oto powodu. Anzelm stoi wyraźnie „po stronie” wiary, a nie
wiara jest postawą „głupiego”. Innymi słowy, niewiara nie stoi na antypodach 
wiary, nie prowadzi z nią sporu, nie kontrargumentuje. Całe rozumowanie nie 
toczy się na płaszczyźnie polemiki z „głupcem”, ale medytacji „wierzącego”. 
Tymczasem współczesna filozofia religii, jakże wnikliwie analizując akt wiary, 
stara się dbać o neutralność myśli, waży racje, chce argumentować, uwzględ
niając możliwość niewiary.

Wróćmy do samego Anzelma. Wiara jest warunkiem umiłowania najwyż
szej istoty3. Oznacza to, jak twierdzi dalej filozof z Canterbury, że jest ona 
warunkiem koniecznym do aktu umiłowania, a w tym zawiera się to, iż dąży 
się do tejże istoty oraz wierzy w to wszystko, co z tym dążeniem się wiąże4. 
Zatem uznanie tego, co jest dane powagą Pisma bądź zostało „wyłożone sty
lem zwyczajnym i przy użyciu ogólnie zrozumiałych argumentów oraz w for
mie prostej dyskusji” i ujawniające blask prawdy5, zakłada równocześnie dąże
nie do tego, co zostało uznane. Dążenie zaś, to chęć związania się z tym, co 
istota najwyższa obiecuje, a mianowicie z dobrem, dla którego dusza została 
uczyniona oraz pełnią szczęścia6. Kiedy zatem Anzelm, jako wierzący, wypo
wiada słowa: „wierzymy zaiste, że jesteś czymś, ponad co nic większego nie 
można pomyśleć”, jest to dlań nie tylko deklaracja słowna, którą można pod
dać niezaangażowanej analizie logicznej, dogmatycznej czy moralnej. Jest to 
wyraz jego uznania i przyjęcia tego, co dane w wierze, i otwarte na wysiłek 
rozumienia. Nie jest to tylko akceptacja w intelekcie, jest to żarliwa więź serca, 
najgłębiej pojęta kontemplacja7.

W następnym zdaniu analizowanego fragmentu, które przybiera postać 
pytania, pojawia się postać „głupca”, przy czym świadectwem jego głupoty 
jest to, iż mówi w sercu: „nie ma Boga”. W stwierdzeniu tym, jak słusznie 
zauważa Anzelm, wyraźnie zawarta jest sugestia, że „głupiec” rozumie, co 
znaczy słowo Bóg. Już tu widać milczące założenie, że, nawiązując do słynne
go sformułowania św. Tomasza z jego „Pięciu dróg”, „to ponad co nic więk
szego nie można pomyśleć”, wszyscy rozumieją jako Boga. Zatem zawołanie 
„głupca” poprzedzone jest rozumieniem tego, co jest negowane; wie on, co 
oznacza słowo Bóg, by dopiero później stwierdzić, że coś takiego nie istnieje. 
Sprawa jest oczywista. Twierdząc, że na planecie X nie istnieje żadna forma 
życia, muszę mieć wiedzę, nawet najbardziej ogólną, co oznacza sformułowa
nie „forma życia” i jakie warunki muszą zostać spełnione, by coś realizowało

3 Por. ibidem, s. 128.
4 Ibidem.
5 Por. ibidem, s. 3.
6 Por. ibidem, s. 127.
7 Por. ibidem, s. 141-144.
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te kryteria. Muszę też wiedzieć, z jaką planetą mam do czynienia, i czy jaka
kolwiek „forma życia” ma szansę na zaistnienie. Problem zatem nie wymaga, 
jak się wydaje, dalszych uzasadnień. Ważne jest jednak coś innego, a mianowi
cie to, na jakiej podstawie, w oparciu o co „głupiec” ma w swoim intelekcie 
pojęcie Istoty Najwyższej? Czy jest to wyłącznie sprawność jego intelektu? 
Anzelm ma, być może, dalece głębsze wytłumaczenie problemu?

3. „Wspólność” natury ludzkiej

W tekście pojawia się inspirujący fragment, który prowadzić może do 
pogłębionych analiz. Zostaje on ujęty w formie pytania: „Czy więc nie ma 
jakiejś takiej natury?”. W tym miejscu istotna uwaga. Zwrot ten jawi się jako 
nieco dwuznaczny, przynajmniej patrząc nań ze współczesnej perspektywy. 
W zarzucie, jaki stawia Anzelmowi mnich Gaunilon, i odpowiedziach autora 
dowodu, znajdujemy uściślenie, wedle którego chodzi o naturę tego, „ponad co 
nie może być pomyślane nic większego”.

By ukazać zamysł, jaki przyświeca autorowi prowadzonych tu rozważań, 
należy podjąć próbę swoistej interpretacji anzelmiańskiego sformułowania. 
Termin „natura”, według zmienionego znaczenia, odniósłby się nie tyle do 
najwyższej istoty, co raczej do człowieka, wskazując na to, co określa sposób 
jego działania, bycia w świecie. W takim sensie, słowa: „czy więc nie ma 
jakiejś takiej natury”, wskazywałyby, że w samym człowieku, zarówno wierzą
cym, jak niewierzącym (głupcu), istnieje coś (jedna z form aktywności natury), 
co byłoby podstawą rozumienia tego, co znaczą słowa „coś ponad co nic 
większego nie można pomyśleć ”. Mało tego, na poziomie natury, tak określo
nej, „wierzący” i „głupiec” mają dostateczną znajomość Istoty Najwyższej, 
natomiast przyjmują wobec tego faktu odmienne stanowiska. Można odnieść 
nieodparte wrażenie, przynajmniej tak wydaje się piszącemu te słowa, że inter
pretacja ta nie jest rażącym naruszeniem „praw autorskich” autora dowodu 
ontologicznego.

Jak opisać, już w interpretowanej lekturze Anzelma, zasadniczą dla nas 
myśl? We wprowadzeniu pojawiła się sugestia dotycząca „wspólności”, jaka 
cechuje ducha ludzkiego, a która to mogłaby być jednocześnie sygnałem, że 
spór subiektywizmu z obiektywizmem nie zawsze wydaje się być adekwatny. 
Czym jest owa „wspólność”, to, co nazwane zostało później „formą aktywności 
natury ludzkiej”? Z jednej strony, jest osobistym i wewnętrznym przeżyciem 
charakteryzującym się najwyższym stopniem intymności. Jest to coś, czego nie 
doświadcza się na podstawie opracowanego i żmudnie opisanego schematu. 
Z drugiej jednak strony, trudno oprzeć się wrażeniu, że przeżycie to nie jest
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całkowicie izolowane, przynależne do świata przekonań czy nastawień jed
nostki. Jest na wskroś ludzkie, niejako zadomowione w samej naturze czło
wieka.

„Wspólność” ta nie funkcjonuje we wszystkich przejawach działania na
tury. Nie dotyczy ona obszaru gestów czy postaw ludzkich. Te są, jakie są. 
Każdy człowiek z tej racji, że jest człowiekiem, zachowuje się w charaktery
styczny, właściwy dla siebie sposób. „Wspólność” jest zakorzeniona w głęb
szych pokładach natury, zawarta w obszarach ducha. Nie jest ona wyłącznie 
przeżyciem czy doznaniem, które przecież zawsze jest czyjeś, charakteryzują
cym, w danym momencie, tego oto człowieka. Ujawnia się jako głęboko i na 
wskroś ludzka wówczas, kiedy z odwagą spojrzy się na tajemnicę człowieka. 
Okazuje się, że wyraża ona to, co już nie jest tylko jednostkowe, ale ogólne, co 
stanowi o najgłębszym rysie natury ludzkiej. Jak zaznaczono, nie ulega wątpli
wości, że „wspólność” ta dotyka wymiaru ducha. Nie jest zatem ani jedynie 
subiektywna, ani też w pełni obiektywna. Jedno i drugie splata się ze sobą, 
i łączy. Wobec tego faktu można zajmować rozmaite stanowiska, różnić się 
w wizjach i poglądach. Nie zmienia to jednak w niczym pierwotnego stanu 
rzeczy. Autor tych słów ośmiela się twierdzić, że to, co wstępnie zostało na
zwane „wspólnością ludzkiego ducha”, jest, wracając do Anzelma, doświad
czeniem zarówno „wierzącego”, jak i „głupca”. By nieco lepiej przedstawić 
zasadniczą kwestię, należy odwołać się w tym miejscu do Bierdiajewa.

4. Praw da i duch ludzki

Problem, który jest istotny, wiąże się z pewnym fragmentem dorobku 
rosyjskiego filozofa, ale takim, który zdaje się stanowić zasadniczą oś jego 
myśli. Bierdiajew zastanawia się nad tym, czym jest prawda, i z mocą stara się 
ujawnić jej „namiętnie-emocjonalny”8 charakter. Co mają znaczyć te słowa, 
które, co podkreślmy, zdają się jednoznacznie wskazywać na subiektywne ro
zumienie problemu prawdy? Czy prawda zostaje tu wydana na nieopanowany 
nurt emocji? Pisze filozof: „Poznanie filozoficzne to poznanie prawdy, a nie 
bytu. A poznanie prawdy jest wzlotem ducha ku prawdzie, duchowym wzno
szeniem się i wchodzeniem w prawdę”9. Widać wyraźnie, że chodzi tu 
o uporczywe (takie znaczenie ma chyba termin „namiętnie-emocjonalne”) 
przekraczanie schematu poznawczego, na podstawie którego prawda wiąże się 
z poznaniem przedmiotu danego świadomości. Jest to coś w rodzaju przekro
czenia bariery ustawionej przez obiektywne prawa naszego myślenia. Prawda

8 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki, s. 40.
9 Ibidem, s. 41.
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jest nie tyle „zapisana” w przedmiocie, co raczej „odkrywana” w świecie ludz
kiego ducha. Istnieje zatem ścisła zależność pomiędzy prawdą a duchem. Tu 
odnaleźć można wątek zbieżny z refleksją św. Anzelma, bo czyż prawda 
o tym, czym jest „jakaś taka natura”, nie jest w duchowej łączności z tym, 
„ponad co nic większego nie można pomyśleć”?

Ważne założenie antropologii Bierdiajewa wydaje się być chwilami 
zbieżne z początkowymi wersami Proslogionu. Św. Anzelm rozpoczyna swoją 
drogę racjonalnego rozświetlenia prawd wiary nie tyle od stawiania przesła
nek, ale od modlitewnego apelu: „Schroń się na chwilę przed naporem twych 
burzliwych myśli”10, i dalej: „Wejdź do izdebki twego umysłu, wyrzuć wszyst
ko oprócz Boga i tego, co cię wspomaga w poszukiwaniu go, i zamknąwszy 
drzwi, szukaj go”11. Widzimy, że droga rozumienia rozpoczyna się właśnie 
w duchu, w akcie, który należałoby określić raczej jako „wycofanie się” ze 
świata, aniżeli wysiłek poznawczego ogarnięcia czegokolwiek. W owym wy
cofaniu zawarta jest jakaś inicjacja, moment zapoczątkowujący dalszą aktyw
ność intelektu. Moment ten, przynajmniej dla samego Anzelma, jest niezbędny, 
nieusuwalny. Pomijając go, całość dalszych rozważań będzie niekompletna, 
a najważniejszy fragment dotyczący tego, „ponad co nic większego nie można 
pomyśleć”, zostanie poddany oglądowi ze strony np. logiki czy lingwistyki. 
Oczywiście nie oznacza to, że wymienione dziedziny wiedzy nie są samodziel
ne i nie mają prawa do podejmowania stosownych analiz. Znaczy to tylko, i aż 
tyle, że całość rozważań rozpatrywana od strony ludzkiego ducha, zanurzone
go w Bogu, nabiera nowej treści i specyficznego znaczenia. Dzieje się tak, 
ponieważ każdy, kto dokona wysiłku i „oderwie się nieco od swych zajęć”12, 
zarówno „wierzący”, jak i „głupiec”, intuicyjnie pojmie, że istotnie coś, „po
nad co nic większego nie można pomyśleć”, jest możliwe do uchwycenia. 
Każdy może tego wysiłku dokonać, mając naturę zdolną do wejścia w kontakt 
z tym, co jedynie prawdziwe. To, że „wierzący” i „głupiec” podejdą już inaczej 
do kwestii istnienia Istoty Najwyższej, jest sprawą wtórną. U podstaw stoi 
wspólna dla ich natury dyspozycja do duchowego, źródłowego ujęcia prawdy. 
Można założyć, że skoro „głupiec” rozumie znaczenie słów, ma on jakieś 
doświadczenie poszukiwania Boga. Odbył wysiłek wejścia „do izdebki umy
słu”, a to, że wyszedł z niej jako „głupiec”, jest już innym problemem. 
W zdumiewający sposób doświadczenie jednego i drugiego zyskuje wspólny 
ślad, pozostając wciąż ich własnym.

Bierdiajew pisze: „Wszystko jest określane przez akt ducha, przekracza
jący to, co naturalne”13. Istotne jest nie tylko to, że filozof akcentuje tu prymat

10 Anzelm z Canterbury, Monologion, s. 141.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004, s. 83.
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ducha nad ciałem. Chodzi o coś znacznie poważniejszego. Duch jest gwaran
tem jedności, w nim może się zjednoczyć to, co tak często jawi się jako 
sprzeczne w człowieku. Jednak jedność, o której mowa, nie jest tylko zjedno
czeniem oddzielnych elementów, uzmysłowieniem sobie integralności własnej 
egzystencji. „Jądro indywidualności jest głębsze niż świadomość”14, stąd ko
nieczność nieustannego przekraczania tego, co naturalne -  „prawa naturalnego, 
moralności naturalnej, rozumu naturalnego”15. Jedynie na tej drodze, wejścia 
w świat ducha, może się odsłonić prawdziwy sens. Nie ma go, w całej pełni, 
w świecie przedmiotowym. Ten świat jest zawsze poza ja, jest obcy i bezduszny; 
„uprzedmiotowienie oznacza wychłodzenie”16. W tej indywidualności ducha 
ludzkiego (nie tego oto tylko człowieka) miałoby się mieścić to, co „wspólne” 
dla ludzkiej natury w jej najgłębszym wymiarze. Czy można jeszcze mówić, że 
doświadczenie to ma wyłącznie subiektywny charakter?

5. Sens i duch ludzki

W tym właśnie miejscu powraca znajomy już wątek. Wejście w świat 
ducha daje możliwość dotarcia do sensu, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Sens 
nie jest umieszczony w świecie przedmiotów, co do którego się spieramy, który 
analizujemy i klasyfikujemy. Tkwiąc w tym punkcie, „wierzący” i „głupiec” 
będą w stanie permanentnego sporu, a ich argumentacja będzie osadzona na 
zasadniczo różnych założeniach. Bierdiajew wypowiada więc takie słowa: 
„Sens ujawnia się jedynie wtedy, kiedy jestem w sobie, to znaczy w duchu, 
kiedy nie ma dla mnie przedmiotowości. Wszystko, co jest dla mnie przedmio
tem, jest pozbawione sensu. Sens jest jedynie w tym, co jest we mnie i ze mną, 
to znaczy w świecie ducha”17. Ja dokonuję aktu „pogrążenia” się w swej wła
snej głębi, jest to opuszczenie świata, bowiem ten nie zawiera w sobie głębi, 
sensu i prawdy. Stąd też, konkluduje Bierdiajew, prawda jest „ponad zniewala
jącą nas rzeczywistością, ponad realnym światem”18. Nie jest rozpoznawalna 
w świecie, nie jest efektem badania rzeczywistości i ważenia racji. Jest „prze
budzeniem się ducha w człowieku, zespoleniem się z duchem”19.

Przebudzenie ducha ma charakter żywiołu i namiętności, widać to wyraź
nie w lekturze pism Bierdiajewa. Nie ulega też wątpliwości, że modlitwa An

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki, s. 34.
17 Idem, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, przeł. H. Paprocki, Kęty 2006,

s. 12.
18 Idem, Zarys metafizyki, s. 44.
19 Ibidem.
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zelma zapoczątkowująca całość jego analiz, jest równie żarliwa i gorąca. Czy 
w sposób jednoznaczny wolno nam powiedzieć, że skazuje to autorów na 
miano subiektywistów? Pytanie jest prowokujące, a to z tej racji, że, tak jak nie 
rodzi ono zbyt wielkich kontrowersji w przypadku Bierdiajewa, tak jest już 
kłopotliwe, jeśli chodzi o Anzelma. Bierdiajew ogłasza stanowczo swoje odej
ście od przedmiotowego uprawiania filozofii. Jednak czy „modlitewny” (zatem 
na wskroś osobisty) charakter wprowadzenia do Proslogionu może być zapo
mniany nawet wtedy, kiedy analizuje się logiczne struktury dowodu?

W tekstach Bierdiajewa odnajdujemy kolejne, ważkie zdanie: „To, co 
indywidualne -  osobiste, co najbardziej egzystencjalne może być też najbar
dziej uniwersalne, najbardziej duchowe, najbardziej związane z sensem”20. 
Wejście w świat najgłębiej pojętej indywidualności może odsłonić przed czło
wiekiem nowy obszar rzeczywistości.

Podkreślmy: ten „nowy obszar” jest widziany niejako z wnętrza, które 
będąc za każdym razem jednostkowe, moje, dane w namiętności, skierowane 
jest zawsze na ten sam wymiar powszechności. To specyficzne doświadczenie 
jest, a zarazem nie jest subiektywne, raczej subiektywność jest otwarciem na 
inny wymiar obiektywności, przekraczającej intersubiektywność i sprawdzal- 
ność; obiektywności, która nie zmierza do weryfikacji. Wyjaśnić trzeba, czym 
jest ten akt wejścia w siebie i co takiego otwiera się przed tym, kto tego aktu 
dokonał. Można, niestety, odnieść wrażenie, że słowa są tu nieudolne.

6. Subiektywista i obiektywista -  mistyczne spotkanie

Ważną wskazówkę podaje sam Bierdiajew, kiedy zauważa, że „mistycy 
rozumieli to lepiej niż filozofowie”21. Autor niniejszego tekstu z przekona
niem, graniczącym z pewnością, stawia tezę, że również Anzelm, przy całej 
genialności jego intelektu, zgodziłby się, iż mistyk lepiej zrozumie jego dowód 
ontologiczny. Na marginesie: czy pomiędzy intelektem a mistycyzmem nie ma 
styczności? Pisze wybitna znawczyni tematu E. Stein: „Wznieść się w rejony 
wyższe, w królestwo nadnatury, znaczy dla duszy, wejść całkowicie w siebie. 
I odwrotnie: każde mocne uchwycenie siebie wynosi duszę ponad nią samą 
w królestwo wysokości”22. Odnajdujemy tu raz jeszcze wątek ścisłej zależności 
pomiędzy aktem „wycofania się” w siebie a wejściem w rejony ducha. „Schowa
nie” jest jednocześnie „otwarciem”, możliwością wejścia w „królestwo wysoko
ści”. Nie potrzeba wielkich uzasadnień, wystarczy odwołać się do życia, by stwier

20 Ibidem, s. 45.
21 Ibidem.
22 E. Stein, Twierdza duchowa, przeł. I. Adamska, Poznań 1998, s. 38.
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dzić, że z wysokości widać więcej i szerzej. Wprawdzie zacierają się szczegóły, 
niuanse, subtelności, jednak panorama daje możliwość pełniejszego widzenia.

Odwołując się dalej do E. Stein, widzimy wyraźnie ślad, który zdaje się 
tkwić u podstaw rozważań i Anzelma, i Bierdiajewa. Każdy człowiek, bez 
wyjątku, ma „jakąś taką naturę” zdolną odczytywać świat w nowym wymiarze. 
Człowiek jest istotą wolną i jego wejście „do izdebki własnego serca”, w „króle
stwo wysokości” i „świat ducha”, jest jego aktem wolności. Nie dość na tym. Jak 
zauważa E. Stein, możliwość „zakotwiczenia” w świecie ducha nie jest czymś 
ekskluzywnym i wyjątkowym; „ośrodek centrum aktywności niedostępny dla 
życia naturalno-naiwnego, a który stanowi punkt zaczepienia umożliwiający 
zakotwiczenie się »w górze«, istnieje sam w sobie”23. Nie jest on tym, co ma 
być zdobyte bądź odnalezione. Istnieje z tej racji, że taka jest właśnie natura 
człowieka, by był on uposażony w możliwość „zakotwiczenia”.

Tu rozpoczyna się kolejny etap drogi. Wolny podmiot znajduje się sam 
w sobie w pustce, posiadając siebie, poruszać się może we wszystkich kierun
kach, ale będąc w sobie samym jest skazany na bezruch. By wyjść z tej matni 
musi on zrezygnować częściowo z własnej wolności i „przyłączyć się” do 
któregoś królestwa -  naturalnego bądź tego, który jest z wysokości. To, ku 
któremu z nich skieruje się osoba, rozstrzyga o jej losach24. Owocem „przyłą
czenia” jest to, że osoba zyskuje nową pozycję zarówno wobec natury, jak 
i ducha, z którym się związała; z jednej strony zdolna jest opanowywać naturę, 
reagować na jej wpływy w sposób nieskrępowany naturalnymi zależnościami, 
z drugiej, staje się zależna od ducha, z którym pozostaje w związku25. Powróć
my do Anzelma, a gdzieś w tle, do Bierdiajewa. Czyż nie jest tak, że wejście 
„do izdebki serca” uposaża Anzelma, i każdego, kto podąży drogą jego medy
tacji (słowo to użyte jest tu świadomie), do swoistej śmiałości wobec pytań, 
jakie może postawić naturalne myślenie? Anzelm wydaje się być całkowicie 
spokojny i opanowany wobec argumentów Gaunilona, oporny na ewentualne 
zarzuty logiczne. Moc argumentacji rozumowej znajduje swe ostateczne zako
twiczenie w doświadczeniu o charakterze na wskroś duchowym.

Co otwiera się przed tym, kto wchodzi w rejony ducha? Św. Anzelm ma 
przekonanie, że to, co sam zrozumiał, jest ledwie wstępem do tego, co dusza 
może rozumieć w pełni. Język jest niejako na uwięzi, a i rozum niedoskonały. 
Filozof z Canterbury ma więc pełną świadomość, że jego namysł ma charakter 
przejściowy: „na razie niech rozważa to mój umysł, niech rozprawia o tym mój 
język [...] dopóki nie wejdę do radości Pana mego”26.

23 Ibidem, s. 39.
24 Por. ibidem, s. 39-40.
25 Por. ibidem, s. 43.
26 Anzelm z Canterbury, Monologion, s. 173.
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Bierdiajew zaś, wchodząc w świat ducha pragnie przejść ku intersubiek- 
tywnemu doświadczeniu, która ma być równoważnikiem obiektywności. Jest 
to transcendowanie zewnętrzności, odnalezienie wszystkiego co prawdziwie 
istnieje od wewnątrz, z perspektywy ducha. Duch ten, będąc zawsze moim 
(subiektywnym) duchem, jest jednocześnie duchem człowieka (obiektyw- 
nym)27. E. Stein zaś pisze z polotem i głębią: „Przyglądając się niewiarygodnej 
ślepocie na rzeczywistość duchową, jawiącej się jako fakt historyczny w przy
rodniczej psychologii XIX stulecia, można by sądzić, że spowodowało ją  nie 
tylko zacietrzewienie pewnych wniosków metafizycznych, lecz także nieuświa
domiony lęk przed spotkaniem z Bogiem, zasłaniający zupełnie wnętrze duszy. 
Z drugiej strony oczywiste jest, że nikt tak nie wtargnął we wnętrze duszy jak 
ludzie, którzy z gorącym sercem umieścili w sobie świat i oswobodzeni mocną 
ręką Boga z zaplątania, zostali wciągnięci do własnego serca. [...] Tym mistrzom 
samopoznania i samoprzedstawienia rozświetliły się tajemne głębie duszy”28.

Zakończenie

Proslogion rozpoczyna się i kończy poruszającą modlitwą. Modlitwa ta 
stanowi klamrę spinającą dowód ontologiczny, nadając mu swoistą wymowę. 
Z jednej strony dowód jest materiałem do analizy, ale z drugiej wolno zadać 
pytanie, czy pozbawiony kontekstu nie traci czegoś istotnego? Autor tego tek
stu nie chce powiedzieć, że jedyną uprawnioną formą analizy dowodu jest 
czytanie go w „postawie klęczącej”. Chodzi tylko o próbę odszukania ukrytej, 
jak się wydaje, głębi tekstu, takiej, która czyni zeń nie tyle przedmiot sporu, co 
otwiera przed nami nowe przestrzenie rozumienia. Wchodząc w tę głębię, 
wkraczając w świat ducha, dokonując głęboko subiektywnego aktu, otwiera się 
obiektywność opisana doświadczeniem mistycznym. Czy rzeczywiście nie
możliwe jest, by obiektywność była opisana nie tylko poprzez sprawdzenie 
i udowodnienie, ale również głębię wspólnego przeżycia? Przeżycie to jest 
z jednej strony głęboko skryte, ale z drugiej, otwarte na inną, ponaddoświad- 
czalną rzeczywistość. Spotkanie subiektywisty z obiektywistą jest możliwe, 
pod warunkiem, że jeden i drugi podejmie wysiłek rozumienia. Pierwszy, nie 
zamknie się w obszarze własnej myśli, a drugi -  w przekonaniu o nieomylno
ści postrzeżeń. Postawa taka zmusi ich do wysiłku poszukiwania mądrości. 
„Wejście do izdebki serca” pozwala pojmować sprawy, ponad które większych 
pomyśleć się nie da.

27 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki, s. 58.
28 E. Stein, Twierdza, s. 119-120.
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SUBJEKTIVIST UND OBJEKTIVIST 
-  IST IHR ZUSAM MENKOMMEN MÖGLICH? EINE REFLEXION 

BEI DER LEKTÜRE DES ONTOLOGISCHEN BEWEISES
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im vorliegenden Artikel wurde der Versuch unternommen, die Relation zwischen dem Ob- 
jektivisten und dem Subjektivisten neu zu beschreiben. Es scheint -  und die philosophische Tradi
tion gibt davon ein beredtes Zeugnis -  dass diese beide erkenntnistheoretische Standpunkte in der 
direkten Opposition zueinander stehen. Einen direkten Anstoß zu dieser Reflexion gab die Lektüre 
vom bekannten Texten des Anselms von Canterbury, Monologion und Proslogion. Die letzte 
Inspiration stammt jedoch vom Fragment, in dem Anselm seinen berühmten ontologischen Beweis 
formuliert. Es geht hier darum, die -  wie es scheint -  verborgene Tiefe dieses Textes zu finden. Sie 
lässt die These Anselms nicht so sehr zum Gegenstand der Kontroverse werden, sondern deckt 
neue Ebenen des Verstehens auf. Wenn man sich in diese Tiefe einsenkt und in die Welt des 
Geistes eintritt und damit eine zutiefst subjektive Handlung vollzieht, eröffnet sich die in der 
mystischen Erfahrung beschriebene Objektivität. Einige Aspekte, die -  wie es dem Verfasser des 
vorliegenden Artikels scheint -  in den zum ontologischen Beweis hinführenden Sätzen sichtbar 
sind, wurden nach Jahrhunderten von M. Bierdjajew wieder aufgenommen. Eine Klammer, welche 
die durchgeführten Analysen verbindet, lässt sich in den Fragmenten der mystischen Philosophie 
von E. Stein finden. Eine letzte Konklusion, die im Abschluss erscheint, lässt sich in der These 
formulieren, dass die permanente Auseinandersetzung zwischen dem Subjektivisten und dem Ob- 
jektivisten nicht unumgänglich ist. Keine der beiden Positionen kann für sich allein als besser oder 
minder, wertvoll oder wertlos bezeichnet werden. Die Objektivität wird auch in den Tiefen der 
mystischen Erfahrungen aufgedeckt. Dies wird jedoch nur dann möglich, wenn die Anhänger 
beider erkenntnistheoretischer Ansätze die Mühe des Verstehens erneut aufnehmen, ohne sich auf 
die eigene Meinung einzugrenzen.

SUBJECTIVISTS AND OBJECTIVISTS 
-  CAN THEY EVER M EET ON COMMON GROUND? 

SOME REFLECTIONS ON THE ONTOLOGICAL ARGUM ENT
(SUMMARY)

The following article attempts to take a fresh look at the objectivism-subjectivism contro
versy in the theory o f knowledge. Traditional philosophical view holds that subjectivism and 
objectivism stand in opposition to each other. The author o f this article was inspired by the works 
o f St Anselm o f Canterbury, the Monologion and the Proslogion, and especially by his celebrated 
‘ontological argument’. In the author’s view, we should be concerned with discovering the hidden, 
as it was, meaning o f A nselm ’s work, one that would open up new possibilities o f understanding, 
instead o f making it an object o f a dispute. By entering into the spiritual world and performing an 
act o f profound subjectivism, one can find objectivism. Objectivism that is described by means of 
a mystical experience. Strands that are present in the opening paragraphs o f the argument later 
found their way into the philosophy o f N. Berdyaev. The whole analysis is underpinned by the 
extracts from the mystical philosophy o f E. Stein. The author comes to the conclusion that subjec
tivists and objectivists need not be trapped in a permanent dispute. None o f their views can be 
heralded as being better than the other. Objectivism can be unveiled also in the depths o f mystical 
experience. However, it will only be possible if  the supporters o f both philosophical positions do 
not remain entrenched in their own believes, but make an effort to understand each other.


