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Ontologia Jaspersa wyszczególnia trzy sformalizowane ujęcia bytu ludz-

kiego: a) byt przedmiotowy, b) byt podmiotowy, c) byt sam w sobie. 

W alternatywnej terminologii owe trzy dziedziny bytowe to świat, czło-

wiek i transcendencja. Przedmiotowym bytem jest świat w znaczeniu em-

pirycznej rzeczywistości. Ten przedmiotowy byt nie jest człowiekowi dany 

bezpośrednio, ale za pośrednictwem podmiotu, dzięki któremu może on 

odkryć to, co w akcie poznania jest różne od niego samego. Przedmiot jest 

zatem empiryczną rzeczywistością podarowaną w przedstawieniu. Bytem 

zaś podmiotowym jest zbiorcze określenie odpowiednika przedmiotu 

w akcie poznania. Owym bytem podmiotowym może być: Dasein, świado-

mość w ogóle, duch w aspekcie odpowiednio psychologicznym, racjonal-

nym bądź też duchowym. Byt podmiotowy wyróżnia głównie samowiedza, 

czyli bycie dla siebie w znaczeniu samoświadomości. Wędrując za przesła-

niem fenomenologicznym Jaspers zauważa, że świadomość ma intencjo-

nalną specyfikę i że jest wypełniona treścią przedmiotową. Świadomie 
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kieruję swoją uwagę ku przedmiotom, zwracam się ku nim z intencją. Jest 

to jedyna w swoim typie relacja, nieporównywalna z jakimkolwiek połą-

czeniem pomiędzy przedmiotami. Zatem ten rodzaj bytu musi pozostać 

wyszczególniony, gdyż ze świata przedmiotowego nie można wyprowadzić 

poglądu naukowego podmiotu. To zaś z kolei, co jest przedmiotem w zna-

czeniu świata pojawia się zawsze jako odpowiednik pobudek poznawczych 

podmiotu. Jaspers, wspierając się na twierdzeniach Kanta, którego uzna-

wał za największego filozofa, przyjął regułę, że wszelkie poznanie z ko-

nieczności egzystuje w formie podziału na podmiot i przedmiot oraz zależy 

od ich wzajemnej korelacji. To zaś jest swoistego gatunku prafenomenem 

i nieredukowalną strukturą.  

Regułę poznania głoszącą, że człowiek poznaje wszystko za pośrednic-

twem świadomości, Jaspers określa „fundamentem immanencji”. Cokol-

wiek trwa dla ludzi jako podmiotów poznających, musi równocześnie za-

istnieć w płaszczyźnie świadomości. Tym samym musi też przybrać formę 

przedmiotu, czyli pojawić się w granicach podstawowego podziału na 

podmiot i przedmiot. Reguła immanencji wiąże różne postacie istnienia, 

ale nie tworzy nadrzędnej klasy bytu, która by je łączyła w całość. Konklu-

zję tej formalnej analizy pojęć – pisze R. Rudziński - stanowi stwierdzenie, 

iż: „byt jest nierozpoznawalny; mamy do czynienia z formami istnienia, ale 

nie ma nadrzędnej kategorii bytu, która by je spajała w jedność: byt jest 

rozdarty – to fundamentalna teza Jaspersa. Widać więc, iż przyjął on bez-

krytycznie tezy kantowskiego idealizmu transcendentalnego, związane 

nieuchronnie z fenomenalizmem: rzeczywistość obiektywna, dostępna 

nam w poznaniu, jest tylko zjawiskiem, nie bytem samym. Pojęcie trans-

cendencji w tym aspekcie jest logicznym dopełnieniem rozważań teorio-

poznawczych, odpowiednikiem kantowskiej rzeczy samej w sobie. Istotne 

novum, stanowiące o oryginalności jasperowskiej filozofii, polega na okre-

śleniu dróg prowadzących do owego bytu absolutnego” [de Tonquedec, 

1945: 2-3]; [Forsthoff, 1964]. Reguła immanencji nakreśla warunek ludz-

kiego myślenia w oparciu, o który jednostka ludzka jako podmiot jest rów-

nocześnie z bytu wyobcowana. Dodam, że jest to rachunek, jaki świado-
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mość płaci za ową regułę, która powstaje, kiedy człowiek zrywa bezreflek-

syjną więź identyfikacji ze światem oraz zaczyna odróżniać podmiot od 

przedmiotu. Samo wyzucie się ze świata dokonujące się w oparciu o my-

ślenie, które rodzi podmiotowość - Jaspers określa wyrazem „przełama-

nie”. Owo przełamanie jest tożsame z ludzkim byciem, zaś w mitach jest 

prezentowane jako grzech pierworodny.  

Ta sytuacja rozrywa naturalną więź łączącą jednostkę ludzką z całością 

świata oraz stanowi o świata wyobcowaniu. Przedmiot dla podmiotu jest 

czymś zewnętrznym, a zarazem i obcym, także sam człowiek jawi się sobie 

w czynności myślenia jako przedmiot. Refleksja w rozumieniu poznaw-

czym jest przeto ustosunkowaniem się do siebie, a także do otaczającego 

świata jako do czegoś obcego. Takie rozumowanie w całości umiejscawia 

się na terenie immanencji. Choć myślimy zawsze w ośrodku przedmioto-

wości oraz nasze rozeznanie istoty problemu jest skazane na różnicowa-

nie, to jednak sama przedmiotowość oraz podmiotowość uobecnia się 

dzięki temu, co jest wcześniejsze i zarazem źródłowe, co nie podlega wyja-

śnieniu, ale rozjaśnia wszelkie odmiany przedmiotu, a także podmiotu. 

„Relacja podmiot-przedmiot, w ramach której zamknięta jest wiedza, 

obejmowana jest przez to, co nie jest ani przedmiotem, ani podmiotem, 

lecz tym, co w owym rozdzieleniu staje się świadome jako byt sam, a co 

samo nie może być przedstawione ani poznane, bo musiałoby przyjąć for-

mę przedmiotu. Niewiedza ta nie jest nam wszakże obojętna, zapoczątko-

wuje bowiem swoiście ludzką formę świadomości nieskończoności. Pro-

wadzi do niej filozofia nauki: ukazując granicę wiedzy i burząc tradycyjną 

metafizykę, narusza także wszelkie formy przedmiotowego zakorzenienia 

w rzeczywistości: ukazuje, iż świat nie jest takim, jakim się przedstawia 

potocznej świadomości nieobudzonej refleksją filozoficzną. […] Jasperow-

ska filozofia bytu ukazuje zaś, że absolut nie może być obecny w świecie 

obiektywnym: wszelkie więc autorytety, a także normy moralne i wartości 

nie legitymują się ważnością absolutną. Ukazując, iż świat obiektywny 

pokrywa się z obszarem zjawiskowości, uświadamia nam uwięzienie 

w relacji podmiotowo-przedmiotowej, ukazuje skończoność świata zjawi-
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skowego i tym samym zakorzenia nas w nieskończoności. Jaspers nie do-

wodzi skończoności świata na płaszczyźnie ontologicznej, jak to na ogół 

czyniła metafizyka religijna, tj. przez ukazanie obiektywnej różnicy między 

tym, co stworzone a Bogiem. Wedle niego, świat jest niegotowy w sensie 

moralnym – i w opozycji do świata odsłania się wolność ludzka jako nie-

skończoność możliwości tworzenia wartości. W ten sposób filozofia bytu, 

ustanawiająca różnicę między zjawiskiem a bytem samym, przez niewie-

dzę o bycie prowokuje konwersję filozofującego podmiotu. Jest sprawą 

każdej jednostki, by dokonała tej rewolucji w sposobie myślenia, by wydo-

była się spod władzy urojonych absolutów ideologicznych czy religijnych, 

by jak ów niewolnik z platońskiej paraboli jaskini wyszła na światło praw-

dziwej świadomości bytu” [Jaspers, 1990: 44-45], [Scheffer, 1974: 1628-

1641].  

Trzecią formą bytu według Jaspersa jest „byt sam w sobie”. Ów byt sam 

w sobie znaczy zarówno przedmiot, jak i podmiot. Byt ten nie jest również 

połączeniem dwóch rozdzielonych form bytu w myśleniu, ale stanowi ich 

ontologiczną podstawę. Pytanie ontologiczne o byt sam w sobie jest bardzo 

ważne z punktu widzenia mojej refleksji, gdyż jest równocześnie pytaniem 

o absolutną podstawę jedności całej rzeczywistości. W związku z tym ów 

byt jest nazywany przez Jaspersa absolutem albo transcendencją. Ta po-

stać bytu znajduje się poza związkiem podmiot – przedmiot, a także jest 

teoriopoznawczo niepoznawalna. Bytu tego po prostu nigdy nie można 

spotykać w poznaniu podporządkowanym zasadzie immanencji. Zaś do-

mniemanie na temat obecności tegoż bytu jest podejmowane na innym 

gruncie, niż czysto teoriopoznawczy. Już samo skonstruowanie formuły 

immanencji wskazuje na świat, który jest w niej poznawany, jako na 

przedmiotowy byt, który jest tylko bytem dla poznającej jednostki. Nie 

potrafi ona powiedzieć, czym jest świat sam w sobie, poza związkiem 

przedmiotowo-podmiotowym. O tym, że istnieje trzeci rodzaj bytu można 

wnioskować z faktu wyszczególnienia reguły immanencji, co niejako sta-

nowi wyjście poza nią samą, na powierzchni określanej przez Kanta jako 

transcendentalna. Ta płaszczyzna jest dla Jaspersa identyczna z transcen-
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dencją, jest także określona wszechobejmującym z punktu widzenia perie-

chontologii – „to jest wiedzy o tym, co obejmujące”. To podstawowa wiedza 

filozofii w myśleniu Karla Jaspersa, która w pewnym znaczeniu ujednolica 

wymiar teoriopoznawczy oraz ontyczny.  

Obiektywny świat jest przeto terenem zjawiskowości i byt sam w sobie 

nie może się w nim wprost ujawnić, ponieważ to, co może się pomieścić 

w obszarze świadomości, musi przybrać nie absolutny kształt przedmiotu. 

Byt sam w sobie jest więc określany nicością, gdyż jest dla człowieka ni-

czym, skoro wszystko musi przybrać dla niego określony sposób istnienia. 

Obecność owego uwięzienia w związku przedmiotowo-podmiotowym 

wskazuje skończoność zjawiskowego świata oraz uprzytamnia w sposób 

niejasny nieskończoność. To jest właśnie myślenie transcendujące. Nie-

miecki filozof w Rozumie i egzystencji, tak o tym pisze: „Bowiem prawda 

myślenia rozjaśniającego egzystencję nigdy nie zawiera się w treści jako 

takiej, lecz w tym, co dzięki temu myśleniu dzieje się we mnie: albo w na-

miętności tego, co możliwe, która przygotowuje i przypomina, albo w rze-

czywistej komunikacji, gdy to, co się mówi jako egzystencjalnie prawdziwe 

– wynikające nieplanowo z absolutnej świadomości miłości – w każdym 

wypadku ukazuje się w sposób jednorazowy. Zawsze gdy to, co się myli 

filozofując, podda się analizie, zastosuje, wykorzysta na drodze argumen-

tacji jako znane, by coś osiągnąć – zamiast by wraz z nim wydobyć w sobie 

samym i realnej komunikacji to, czym jest sam człowiek, a nie to, co on 

sądzi – zawsze wtedy już się go nadużywa. To myślenie jest albo prawdzi-

we, a wtedy jest nierozerwalnie związane z bytem myślącego, albo jako 

treść, na podobieństwo czegoś innego, stanowi coś poznanego i wtedy jest 

nieprawdziwe. Pojęcia egzystencjalnego rozjaśnienia są tego rodzaju, że 

nie mogę za ich pomocą wyrażać sądów nie będąc w nich samemu; pod-

czas gdy treści naukowe są tego rodzaju, że mogę je znać także wtedy, gdy 

sam żyję w [świecie] zupełnie innych kategorii: ponieważ w wiedzy nau-

kowej nie chodzi o to, czym jestem. Zatem, ogólnie mówiąc, prawda wypo-

wiedzi rozjaśniających egzystencję będzie zawsze ulegała wypaczeniu, jeśli 

albo ich treść uczyni się czymś poznanym, albo wyprowadzi się z nich treść 
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żądania, którego [zaspokojenie] dałoby się celowo zaplanować. Wtedy z 

rozumowej alogiki takich wypowiedzi powstaje fałszywe ulogicznienie [Ja-

spers, 1999: 497]. W dalszej części swego wywodu Jaspers dopowiada: 

„Dla rozjaśnienia egzystencji, dla metafizyki i dla transcendującej filozo-

ficznej orientacji w świecie – w ogóle dla wszystkich płaszczyzn filozofo-

wania – ważne jest następujące ogólne stwierdzenie: jeśli to, co pozwala 

się filozoficznie ogłosić, zaapelować, przyzwać, dostrzec, uobecnić, opracu-

je się w postaci treści wiedzy, w czystej formie intelektualnej, wtedy wła-

śnie zagubi się treść, którą myślano filozofując; równocześnie zaś popełni 

się oszustwo dopatrując się w tym jakiegoś ważnego fragmentu nauki, 

rzekomo poznanego przez intelekt” [Jaspers, 1999: 487]; [Jaspers, 1932]; 

[Ricoeur, 181-200]. Transcendowanie, będąc wykraczaniem poza teren 

immanencji zamkniętej w związku przedmiot – podmiot, rozpoczyna się od 

zdania sobie sprawy z różnicy zaistniałej pomiędzy zjawiskiem, a samym 

bytem.  

Trzecie sformalizowane ujęcie: „bytu samego w sobie” na drodze ku 

transcendencji – wobec pierwszego praskoku oraz drugiego egzystencjal-

nego transcendowania w momentach granicznych – zapowiada przemianę 

sposobu egzystowania i przeobraża poznający podmiot w podmiot filozo-

ficzny. „Drogą myślącego człowieka jest filozofujące życie. Filozofowanie 

należy zatem do istoty człowieka. Jest on jedyną istotą w świecie, której 

w istnieniu objawia się byt. Człowiek nie może spełnić się w samym istnie-

niu, zadowolić się smakowaniem życia. Przełamuje wszelką rzeczywistość 

istnienia pozornie spełniającą się w świecie. Wie, że jest rzeczywiście 

człowiekiem, gdy otwarty na całość bytu żyje w świecie transcendencją. 

Traktując serio swoje istnienie dąży jednak ku bytowi. Nie może bowiem 

pojąć siebie jako prostego rezultatu tego, co zdarza się w świecie. Dlatego 

przekracza swoje istnienie i świat, zmierza ku podstawie istnienia i świata, 

tam, gdzie upewnia się o źródle, dostępując wtajemniczenia w stworzenie. 

Człowiek nie jest u źródła bezpieczny, nie jest też u celu. Szuka wieczności 

w swoim życiu między źródłem i celem” [Dauben, 1979]; [Kertesz, 1970: 

685-693]; [Dauben, 1979]. Pojawia się zatem pytanie: jak można w pełni 
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i prawomocnie wykroczyć poza stosunek podmiot – przedmiot, który osa-

dza jednostki w strukturach zjawiskowego świata, nie umożliwiając im 

dotarcia do samego bytu. Szlakiem, który prowadzi dalej ku transcendencji 

jest myślenie nieskończoności, będące podstawowym etapem filozoficznej 

operacji formalnego transcendowania. Wyrażając sobie pojęcia nieskoń-

czoności operuje się nimi, tymczasem sama nieskończoność znajduje się 

poza tymi pojęciami. Jaspers w dziele Wiara filozoficzna wobec objawienia 

wyszczególnia trzy pojęcia nieskończoności [Dedekind, 1986]; [Dedekind, 

1963]: a) nieskończoność świata, b) nieskończoność matematyczna, 

c) nieskończoność możliwości. „Dla operacji matematycznych nieskończo-

ność staje się dostępna dzięki pojęciom tworów nieskończonych. Poza 

wszelką możliwością określenia, która cechuje matematyczne twory nie-

skończone, leży nieskończoność niemożliwa do określenia. Dopiero ona 

jest nieskończonością boskości. Matematyka, przy całym pogłębieniu myśli 

i mimo odkrywania możliwości operacyjnych, w żadnym razie nie włada 

wszelką nieskończonością, którą nazwano jej podstawowym problemem. 

Nieskończoność, jako nieskończoność dokonana, stale okazuje się niemoż-

liwa do pomyślenia. Albowiem wszelką możliwą do pomyślenia nieskoń-

czoność wciąż przekracza ruch, który ciągnie się w nieskończoność. Zada-

nie posuwania się w nieskończoność nie osiąga kresu: ostatecznie osią-

gniętej, absolutnej nieskończoności” [Jaspers, 1999: 497]; [Feil, 1972: 294-

301]; [Esbroeck, 1968].  

Nieskończoność matematyczna, nazywana jest nieskończonością doko-

naną, którą posługuje się matematyka, jest nieosiągalna w myśleniu.  

Jaspers znał zapewne prace Georga Cantora (1845-1918) [Jaspers, 1999: 

498]; [Istner, 1968: 41-45],  matematyka i filozofa niemieckiego, profeso-

ra Uniwersytetu w Halle i twórcy teorii mnogości - na temat skali alefów 

oraz hipotezy continuum, opartych na idei nieskończoności aktualnej świę-

tego Augustyna. Prawdopodobnie nie była mu obca także definicja nie-

skończoności Juliusa Wilhelma Richarda Dedekinda (1831-1916) [Valensin 

1992]; [Rother, 1969]; [Kowalczyk, 1997: 65-81], matematyka niemieckie-

go, profesora Wyższej Szkoły Technicznej w Brunszwiku; członka berliń-
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skiej Akademii Nauk; twórcy podstaw ścisłej teorii liczb rzeczywistych. 

Pomimo swej wiedzy utrzymuje jednak, że: w teorio-mnogościowych ope-

racjach zadanie posuwania się w nieskończoność nie osiąga kresu – osta-

tecznie osiągniętej absolutnej nieskończoności. „Jeśli nieskończoność uj-

mować nie jako nieskończoność spełnioną, lecz jako nieskończoną możli-

wość, to Bóg w swej nieskończoności zdaje się nieskończoną możnością, 

niewyczerpywalnością swego stawania się i stwarzania. Wspaniałość tego 

wyobrażenia zawodzi jednak, gdy ma ono dotyczyć transcendencji. Idea 

Arystotelesa, który nieskończoną możliwość widział w nieskończonej moż-

liwości materii, stanowi odwrotność idei nieskończonej możliwości Boga. 

Transcendencję winniśmy jednak ujmować jako nieskończoność dokona-

ną, w której, jako niemożliwej do pomyślenia, mają się zbiegać nieskoń-

czona rzeczywistość i nieskończona możliwość” [Sartre, 1960]; [Adorno, 

19702]; [Bubner 1973]; [Stróżewski, 1974: 89-111]. Nieskończona ilość 

możliwości odpowiada w przybliżeniu pojęciu potencjalnej nieskończono-

ści w ujęciu teologicznym w relacji do Boga i jego nieskończonej potencjal-

ności twórczego stwarzania. To sformułowanie nie dociera przeto do 

transcendencji jako zbiegu nieskończonej możliwości oraz nieskończonej 

rzeczywistości. Transcendencja ogarnia sobą nieskończoną historię tego 

świata, a także nieskończoność światów istniejących w potencjalności. 

„Nieskończoność świata, której ani nie możemy sobie pomyśleć, ani do-

świadczyć jako dokonanej, wydaje się możliwa do pomyślenia jako nie-

skończona możliwość. Wszelki byt rzeczywisty jest skończony. Cokolwiek 

znajdujemy jako przedmiot, czy będą to ziarna piasku na plaży, czy gwiaz-

dy, czy atomy, ich liczba, jakkolwiek ogromna i zapisywalna tylko z pomocą 

symboli matematycznych, nieomal nieskończenie wielka, ponieważ żaden 

człowiek nie mógłby ich zliczyć przez całe życie, nawet gdyby nic innego 

nie robił, pozostaje jednak skończoną liczbą. Myśląc zaś w odniesieniu do 

zjawisk świata w nieskończonym czasie o nieskończonej możliwości, tą 

nieokreśloną myślą artykułujemy otwartość na przyszłość. Myśl ta nie 

ujmuje rzeczywistości. Nazywając Bogiem możliwość nieskończonego 

trwania świata, każemy mu się skurczyć w pewną ideę świata i utracić 
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transcendencję. […] Wypowiadając nieskończoność transcendencji z po-

mocą określonych kategorii, przesłaniamy samą transcendencję w speku-

lacji matematycznej, w wyobrażeniu nieskończonej możliwości stającego 

się Boga, w sprzecznej idei nieskończonego dokonanego świata” [Jaspers, 

1999: 228]; [Reiter, 1974: 104-108]. 

Nieskończoność świata to inaczej mówiąc nieskończona możliwość ist-

nienia świata. Właśnie panteizm, będąc poglądem filozoficznym, uznaje 

tylko jeden rodzaj rzeczywistości i utożsamia całą rzeczywistość świata 

z Bogiem lub absolutnym bytem [Rudziński, 1978: 242]; [Riedel 1978]. 

Panteizm staje się pewną ideą świata oraz traci wymiar transcendencji. 

Starać się ująć ową nieskończoną potencjalność stwórczą Boga w sprzecz-

nej idei nieskończonego świata, to przysłaniać ją samą. Jaspers zaangażo-

wanie antropologiczne wyraża w problemie: w jakiej całości istnieje to, co 

jest nam dostępne zjawiskowo? Formalne transcendowanie opiera się na 

następującym twierdzeniu: człowiek myśli o świecie posługując się kate-

goriami. Chcąc przeto określić za ich pomocą absolut musi absolutyzować 

kategorie, aby ująć transcendencję w wymiarach immanencji. Zabsoluty-

zowane kategorie prowadzą do sprzeczności. Przeto formalna myśl o abso-

lucie też wpada w sprzeczność. Kiedy pragniemy ująć nieskończoną rze-

czywistość w rozumowaniu jako całość to oba porządki pokazują się jako 

niekonwergentne, gdyż nie ma pomiędzy nimi symetrii. Zwodnicze okazują 

się także trzy sposoby przekraczania tej sprzeczności w formie specyficz-

nych trybów myślenia dialektycznego, koła hermeneutycznego ujmującego 

rzeczywistość w aspekcie jej rozwoju, dokonującego się przez wewnętrzne 

przeciwstawienia; najczęściej dotyczące natury i sposobu istnienia bytu 

lub funkcjonowania rozumu albo metody dyskursywnego poznania, 

zwłaszcza filozoficznego [Jaspers, 1932: 136]; [Reisinger, 1974: 88-104] 

oraz teologii apofatycznej, która jest koncepcją charakterystyczną, zwłasz-

cza dla chrześcijaństwa wschodniego. Koncepcja ta posługuje się w docie-

kaniach metodą negacji, antynomii i paradoksu, kładąc nacisk na niemoż-

ność wyrażenia Boga ludzkimi pojęciami i słowami. Podkreśla, że wszyst-
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ko, co o Bogu orzeka człowiek, może być z tej racji zanegowane. Owa kon-

cepcja jest łączona z afirmacją mistyki i kontemplacji. 

Dialektyczne myślenie jest przeto próbą zniesienia sprzeczności, której 

nie można rozwiązać przez uznanie jednej z części alternatywy za prawdę, 

a drugiej zaś za fałsz. Myślenie dialektyczne ujmuje sprzeczność w ruchu 

dialektycznym pragnąc ją zachować oraz przezwyciężyć zarazem. Odno-

sząc się do przeciwieństw przedmiotu, a także i podmiotu, myślenie dialek-

tyczne nie jest w stanie dotrzeć do transcendencji ze względu na to, że byt 

sam w sobie nie może być syntezą przedmiotu i podmiotu. Hermeneutycz-

ne koło służy przeto do uchwycenia pojęcia w kolistym odniesieniu do 

całości pojęciowej, z której ono w konsekwencji wynika. Twórca definicji 

pojęcia przemieszcza się po kole i w ten sposób odsłania fakt, że treściom 

myśli brakuje finalnego ugruntowania. Metoda ta zawodzi także w odnie-

sieniu do transcendencji, ponieważ jak zauważa Jaspers: „Ostatecznością, 

cokolwiek by nią nie było, może być jedynie coś, czego nic nie poprzedzało 

i co nie ma niczego poza sobą, gdyż nie może być uzasadnione przez co-

kolwiek innego od siebie. Stąd spinozjańska formuła causa sui. Mamy tu 

koło w jego najprostszej formie. Koła różnią się swą treścią, ale wszędzie, 

czy będzie to boska substancja u Spinozy, czy «duch» u Hegla, czy materia, 

generująca mózg, który ją poznaje, w zasadniczym punkcie występuje koło. 

Jest ono powszechne we wszelkiej filozofii” [Rudziński, 1978: 66-67]; 

[Puntel 1978]; [Marciszewski, 1977]. Teologia apofatyczna pośrednio 

wspiera się na wnioskowaniu o naturze transcendencji, w oparciu o sys-

tematyczne wykazywanie jej nietożsamości z obiektami o bytowej specyfi-

ce. Metoda ta daje pewne wyobrażenie o nieadekwatności ontycznych 

określeń w stosunku do transcendencji, ale jest jednak zawodna, ponieważ 

nie wiąże rzeczywistości stającej się w wolności życia z transcendencją. 

Zaś bez więzi z podmiotem idea transcendencji traci swój sens oraz staje 

się pustą abstrakcją. „Nie ma dla mnie transcendencji bez bytu empirycz-

nego. Bez rzeczywistości zjawiska, takiej, jaka ukazuje się dla egzystencji 

możliwej w sytuacji granicznej, nie ma transcendencji. Gdybym szukał 
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czystej transcendencji oderwanej od świata, utraciłbym sytuację graniczną 

i pogrążył się w pustej transcendencji”.  

Według Jaspersa wbrew tym zawodnym sposobom uobecniania myślo-

wego transcendencji: „Miejscem transcendencji nie jest ani ten świat, ani 

zaświaty, lecz granica, ale taka granica, na której stoję przed transcenden-

cją, kiedy autentycznie istnieję”. Ów byt graniczny – jak pisze R. Rudziński 

– „aby wyjawić się w immanencji, potrzebuje tworzywa, jakim jest świat 

realny, oraz dążenia ze strony egzystencji. Stąd w różnych pracach Jasper-

sa takie sformułowania jak: nie ma transcendencji bez egzystencji – jak 

gdyby transcendencja bytowo była zależna od świata i wolności ludzkiej. 

Stąd biorą się również wątpliwości chrześcijańskich czytelników Jaspersa: 

czy jego transcendencja jest naprawdę transcendentalna? Wątpliwości te 

sięgają dalej. Szyfr jest uprzedmiotowieniem transcendencji nieprzedmio-

towej, zatem znakiem jej obecności, nie samą obecnością. Skoro transcen-

dencja objawia się tylko przez szyfry, więc zawsze pośrednio, nigdy jako 

transcendencja sama, to szyfry nie dają świadomości określeń przysługu-

jących transcendencji. Skoro w świecie przejawem transcendencji jest 

wolność ludzka, to dlaczego nie przyjąć, że pojęcie transcendencji jest tylko 

hipotezą ludzkich dążeń i projekcji aksjologicznych. R. Jolivet słusznie za-

uważa, że skoro transcendencji nie przysługują żadne określenia, to prze-

cież byt pozbawiony jakichkolwiek określeń jest tożsamy z nicością. Ten 

aspekt doktryny Jaspersa odczytać można jako tendencję ateistyczną, inte-

gralnie zawartą w jego filozofii. Przy takiej interpretacji transcendencję 

można rozumieć jako neutralną aksjologicznie nieskończoność; gdy czło-

wiek ją sobie uświadamia, staje się wolny w odniesieniu do siebie i świata, 

do kreacji wartości nietrwałych, nie składających się bowiem na całościo-

wy porządek. Akceptacja świata byłaby wtedy aprobatą absurdu i heroicz-

nej wolności pozbawionej wszelkich zobowiązań. Filozofia Jasperowska 

aprobuje taką ewentualność, powiadając, że wierze w boga towarzyszy 

konieczna niewiara i bunt; mówi też, że równoprawną obok afirmacji Boga 

jest nihilistyczna negacja typu np. Iwana Karamazowa, dostrzegającego zło 

i brak ładu moralnego w świecie. Także wtedy, gdy głosi, że filozofii wiary 
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towarzyszyć musi nihilizm, forma filozoficznej niewiary i że nie ma argu-

mentacji, która by mogła nieprawomocność nihilizmu udowodnić. Ale jego 

filozofia nie aprobuje ateizmu: pozostaje on biegunem doświadczeń filozo-

ficznych tak samo niezrozumiałym, jak religijne doświadczenie objawienia, 

niepokojącym i nie dającym się przezwyciężyć. Religijna pewność obecno-

ści absolutu i ateistyczna pewność nieobecności to bieguny, pośród któ-

rych Jaspers opowiada się za wyborem innej ewentualności: wyborem 

filozoficznej wiary w obecność absolutu ukrytego; wiary, która nie opiera 

się na żadnej pewności, jest radykalnym ryzykiem”. 

Summary 

Karl Jaspers' ontology distinguishes between three formalized views  

on human being: a) objective being, b) subjective being, c) being in itself.  

In the alternative terminology, the three index fields of being are the world, 

man and transcendence. The world stands for objective being in the sense of 

empirical reality. This objective being is not given to the man directly but 

with the help of some subject, thanks to which he can discover what is differ-

ent from him in an act of cognition. Any object, then, is an empirical reality 

given through presentation. And, an overall definition of the object's equiva-

lent in an act of cognition stands for subjective being. Dasein, consciousness 

as such, a spirit in the psychological, rational or spiritual aspect, respectively, 

can be such subjective being. Subjective being is singled out by self-

knowledge, that is being for oneself in the sense of self-consciousness. Follow-

ing phenomenological message, Jaspers notices that consciousness has inten-

tional specificity and that it is filled up with objective content. One conscious-

ly directs his attention towards objects, turns towards them intentionally. It 

is the only relation of this kind, incomparable with any connection between 

objects. Hence this kind of being needs to remain detailed for one cannot 

derive any subject's scientific view from the objective world. Anything that is 

an object, in turn, in the sense of the world, always appears as an equivalent 

of the subject's cognitive reason. Jaspers, finding support in Kant's state-

ments, whom he regards as the greatest of all philosophers, assumes that any 
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cognition exists, out of necessity, in the form of division into a subject and 

object as well as depends on their mutual correlation. This, as a matter  

of fact, is a kind of pre-phenomenon and irreducible structure. 

Jaspers defines the rule of cognition which states that the man cognizes 

everything with the help of consciousness as ”the foundation of immanence”. 

Anything that lasts for people as cognizing subjects, at the same time, has to 

come into being on the consciousness plane. It also needs to take on the ob-

ject form, that is appear within the boundaries of the basic division into 

a subject and object. The rule of immanence links various forms of existence 

but does not create any superior class of being which would join them into 

a whole. The outcome of this formal analysis of notions can be the statement 

that: being is unrecognizable; we deal with existence forms but there is no 

superior category of being which would bond them together: being is torn – 

this is Jaspers' fundamental thesis. It can be noticed that he accepts unques-

tioningly the theses of Kant's transcendental idealism, inevitably connected 

with phenomenalism: objective reality, available to us in cognition, is just an 

event, not being itself. The notion of transcendence in this aspect is a logical 

complement of theoretical and cognitive deliberations, an equivalent 

of Kant's thing in itself. An essential novelty, which determines the originality 

of Jaspers' philosophy, is about defining the ways leading to such absolute 

being. The rule of immanence draws the condition of human thinking on the 

basis of which human individual is, as a subject, simultaneously alienated 

from being. Let me add that this is the price which consciousness pays for 

such a rule which comes into being when the man breaks off his unreflective 

tie of identification with the world and starts to distinguish subject from 

object. The bereavement from the world itself taking place pursuant to think-

ing, which gives rise to subjectivity – Jaspers defines with the help of the word 

”breakthrough”. Such breakthrough is identical with human being while 

in myths it is presented as the original sin. 
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