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Abstract: Transcendence as a "cipher" in Karl Jaspers 
According to Karl Jaspers, the existence of man lies in the authentic way of life 
which is proven by responsible acts in freedom and unconditionality. But the 
realization of one’s own existence is associated with certain life situations, which 
are together with our freedom the constitutive elements of our existence. These 
include the communication and limitations of situations that face a man, the choice 
in which he takes a stance towards life and himself. This attitude, however, is 
closely linked to transcendence, which gives a sense to limit situations. 
Transcendence is not something objective, but is present as a cipher in a person's 
life. This highlights the problem of the difference between transcendence as itself 
and our ideas about it by its ambiguity.  
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Karl Jaspers (1883 – 1969) patril k významným filozofickým mysliteľom, ktorých zaradzujeme 

k existenciálnej filozofii. Sám spočiatku nazýva svoju filozofiu „filozofiou existencie“, avšak neskôr 

ju definuje ako náuku o „objímajúcom“. Tento termín je jedným z kľúčových v jeho filozofickom 

diele. Napriek tomu je však v jeho diele neustále prítomná téma existencie, skrze ktorú sa pokúša 

uchopiť situáciu človeka.  

Jaspers nemal oficiálne filozofické štúdiá. Vyštudoval medicínu a v rámci nej sa venoval 

problémom psychiatrie. Vo svoje praxi sa často stretával s duševnými poruchami, ktorých príčinou 

boli tzv. hraničné situácie. To ho podnietilo k hľadaniu takého postoja, skrze ktorý by človek dokázal 

autenticky prežívať vlastný život aj v situáciách, v ktorých je ohrozená existencia človeka. Je vysoko 

pravdepodobné, že okrem skúsenosti z lekárskej praxe ovplyvnila jeho filozofické uchopenie 

hraničných situácií aj choroba, s ktorou zápasil celý život. Lekári mu predpovedali krátky život, ale 

napriek tomu sa, aj vďaka disciplinovanému životnému štýlu, dožil pomerne vysokého veku. Tento  

zápas s chorobou neustále sprevádzal jeho život a vystavoval ho tak hraničnej situácii – možnosti 

smrti, ktorá bola pre neho stále prítomná.1 

Ideovo Jaspers vychádzal najmä z postáv Sörena Kierkegaarda,  Immanuela Kanta, ako aj 

z Martina Heideggera. Kierkegaard ovplyvňoval predovšetkým Jaspersove témy týkajúce sa existencie 

človeka, ktorá spočíva v autentickom bytí, kedy sa človek stáva sám sebou. To je možné len 

v slobodnom a nepodmienenom rozhodovaní sa pre spôsob vlastného bytia. 

                                                 
1 Porov. TURNHER, R. Karl Jaspers. In: TURNHER, R. – RÖD, W. – SCHMIDINGER, H. Filosofie 19. a 20. 
století III. Praha : Oikoymenh, 2009, s. 224. 
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V náväznosti na Kanta preberá koncepciu ohraničeného poznania, ktoré vychádza z reflexie javov, 

čím sa vytvára diferencia medzi subjektívnym nazeraním na veci a ich objektívnou realitou. To aké sú 

veci o sebe je pre naše myslenie neprístupné. 

Vzhľadom k našej téme je však dôležitejšie viac zdôrazniť Jaspersov vzťah k Heideggerovmu 

mysleniu. Kľúčovou témou je hľadanie bytia ako pôvodnej reality. Tú je nakoniec možné prežívať len 

v konkrétnom vlastnom existenciálnom výkone. Podobne ako Heidegger, aj Jaspers upozorňuje, že 

myslením bytia ako objektu, nám bytie v podstate uniká. Hoci vždy spočiatku myslíme bytie ako 

predmet, musíme rozlišovať medzi bytím veci, ktorá je uchopiteľná a teda podrobená nášmu mysleniu 

a medzi bytím ako takým. Bytie samo je neuchopiteľné. Žiadne bytie, ktoré môžeme poznať, nie je 

bytím ako takým. Všetky snahy myslieť bytie prostredníctvom pojmových a kategoriálnych určení 

a zmocniť sa ho ako predmetu sú odsúdené k neúspechu. „Bytie ako uchopené sa hneď stáva určeným 

bytím. Na otázku, čo je bytie, sa preto ako odpoveď ponúkajú rôzne bytia: empirická skutočnosť v čase 

a priestore, mŕtve a živé, veci a osoby, nástroje a cudzorodé látky, myšlienky, ktoré sa pokladajú za 

pravdivé vzhľadom k realite, nutné konštrukcie ideálnych predmetov vrátane matematických, obsahy 

fantázie, stručne povedané:  predmetnosť vôbec.“2  

Pretože je neprijateľné za bytie považovať akýkoľvek predmet, ktorý môžeme skúmať, filozofia 

musí túto predmetnosť transcendovať. Takto sa Jaspers dostáva k dôležitej téme transcendencie, len na 

pozadí ktorej je možné uvažovať o bytí. Bytie je teda hraničný pojem.  

To isté platí o bytí človeka, ktorého nemôžeme chápať ako predmet, či objekt. Každý takýto obraz 

človeka je nedostatočný. „Máme hojnosť obrazov človeka, ktoré sa dajú načrtnúť, až po obrazy 

dnešné, ktoré robia človeka predmetom výskumu antropológie, psychológie a sociológie, a ktoré, ak sú 

výsledkom vedeckého výskumu, sú oprávnené, nikdy však neuchopujú človeka ako celok.“3 Veda môže 

spoznávať len určité stránky človeka, vždy skúma len určitý vymedzený aspekt. V tom sa prejavuje aj 

isté nebezpečenstvo totalitarizmu. „Vediaci človek sa domnieva, že totálne poznanie človeka nesie so 

sebou disponibilnú moc nad človekom. Toto poznanie si robí nárok riadiť ľudské jestvovanie na 

základe poznatkov. [...] Vzniká však názor, že človek sám je bytosťou, ktorú možno ľudským poznaním 

meniť, šľachtiť, manipulovať.“ 4 Takéto tendencie vedú k znižovaniu človeka. Človek je totiž vždy 

viac, než môže o sebe vedieť. Človek ako možnosť svoje spontánnosti, ktorá sa prejavuje v tvorivosti, 

sa vždy vzpiera tomu, aby bol chápaný len ako výsledok poznateľných síl a súvislosti – ako finálny 

produkt deterministicky pôsobiacich princípov. Do hry vstupuje hľadisko zmyslu, ktoré presahuje 

kvantitatívnu rovinu vedy a upriamuje pozornosť na existenciu samú. Samotná veda nedokáže 

poukázať na cieľ a zmysel ľudského života. Ten je možné uchopiť len tak, že človek prevezme 

                                                 
2 JASPERS, K. Philosophie, I, s. 4. In: TURNHER, R. – RÖD, W. – SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. a 20. 
století III., 2009, s. 230 – 231. 
3 JASPERS, K. Šifry transcendencie. Bratislava : Kalligram, 2004, s. 18. 
4 JASPERS, K. Malá škola filozofického myslenia. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 96. 
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zodpovednosť za rozvrhovanie sa v slobode. Podľa Jaspersa teda práve existenciálna filozofia človeku 

ukazuje, že je viac, než všetko, čo je o ňom možné objektívne (exaktne) vedieť.5 

V tomto duchu Jaspers pokračuje v línii Husserlovej kritiky exaktných vied. Veda síce dokáže 

myslieť predmetne s dôrazom na fakty, s ktorými môže kalkulovať, ale to, čo je takto získané cestou 

abstrakcie je len výsledkom redukcie. To, čo by mohli byť veci o sebe, nezávislé na formách nášho 

myslenia alebo na teoretických predpokladoch nejakej vedy je tá stránka predmetu, ktorá nám uniká.6 

To vedie k tomu, že sa vedecké poznanie môže javiť ako jediná a celá skutočnosť. Problém, na ktorý 

sa zabúda, alebo prehliada je, že vedy zo svojej podstaty nie sú schopné zdôvodniť samé seba 

a predmet vedeckého skúmania je vždy zároveň istým konštruktom, ktorý závisí od metodológie 

a záujmu bádateľa, ako aj od teórie, ktorá vytvára konkrétnu paradigmu javiacu sa ako celok. „Každej 

metóde sa ukazuje vždy len nejaké bytie sveta, nie svet; čosi špeciálne, nie všetko; určitá perspektíva 

sveta, nie svet sám.“7  

Jaspers však neodsudzuje vedu ako takú. Práve naopak veda nám nesmierne uľahčuje naše 

jestvovanie vo svete. Problém nastáva v jej nesprávnom chápaní, ktoré vedie k pseudovedeckému 

obrazu sveta. „Nešťastie ľudskej existencie sa začína vtedy, keď sa to, čo vieme prostredníctvom vedy, 

pokladá za bytie samo, a keď sa všetko, čo nemožno vedieť vedecky, vyhlasuje za neexistujúce. Veda sa 

stáva vedeckou poverčivosťou a táto poverčivosť v rúchu vedy vŕši hromadu hlúpostí, v ktorých niet 

ani vedy, ani filozofie, ani viery.“8 Poznanie hraníc vedy otvára človeku možnosť transcendovania 

k poslednému pôvodu a základu, ktorý podľa Jaspersa odkazuje k božskému. 

 

Existenciálny význam životných situácií 

Kľúčovým momentom Jaspersovej filozofie sa tak stáva situácia ľudskej existencie. Existenciu 

rovnako nie je možné popísať pojmami a uzavrieť do systému našich definícii, vzorcov, či štruktúr. Je 

ju možné vyjasňovať len pomocou jej vlastných kategórií. Tu patrí komunikácia a sloboda, v ktorej sa 

človek dejinne rozvrhuje. Existencia teda nie je daná a uzavretá, ale je neustálym sebautváraním 

človeka. Ide o to, aby si človek, ako slobodná bytosť, uvedomil, že má prevziať zodpovednosť za svoju 

existenciu. Pre realizáciu vlastnej existencie neexistujú univerzálne normy, ktoré by boli rovnako 

použiteľné na všetkých ľudí. To, čo je všeobecne platné je vždy neosobné a nekonkrétne. Zmysel 

existencie je racionálne nepochopiteľný a nedosiahnuteľný. Môžeme sa k nemu približovať len cez 

prežívanie, uvedomujúc si svoju autentickosť, na ktorú v dnešnej dobe čoraz viac zabúdame.9 Pravá 

existencia teda odkazuje na autentické bytie človeka, v ktorom sa stáva sám sebou. Existencia je 

                                                 
5 Porov. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991, s. 450 – 451. 
6 Porov. TURNHER, R. Karl Jaspers. In: TURNHER, R. – RÖD, W. – SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. a 20. 
století III., 2009, s. 231. 
7 JASPERS, K. Von der Wahrheit, s. 98. In: TURNHER, R. – RÖD, W. – SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. 
a 20. století III., 2009, s. 240. 
8 JASPERS, K. Malá škola filozofického myslenia, 2002, s. 24. 
9 Porov. ŠLOSIAR, J. Od antropologizmu k filozofickej antropológii. Bratislava : Iris, 2002, s. 70. 
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chcením byť sám sebou. Uskutočňuje sa v konaní. To však neznamená, že je oddelená od rozumu. 

Práve naopak, navzájom sa predpokladajú. Rozum bez existencie by upadol do zúženého 

intelektuálneho úsilia, ktoré nedokáže dať odpoveď na otázku zmyslu. Existencia zase potrebuje 

rozum, aby mohla zakúsiť nepokoj z racionálneho pýtania sa, v ktorom sa odhaľujú podnety smerom k 

transcendencii.10  Je to však trvalá úloha, v ktorej je ničím a nikým nezastupiteľný. Jedinec však môže 

znova a znova upadať do obyčajného spredmetneného prebývania vo svete a preto svoju existenciu 

musí neustále vybojovávať.  

Existencia si teda vyžaduje zodpovedné konanie v slobode a nepodmienenosti. Toto hľadanie 

vlastnej existencie je však spojené s istými životnými situáciami, prostredníctvom ktorých je možné 

precitnúť k „vnútornej pravde“. Práve tieto životné situácie sú spolu s našou slobodou (možnosť voľby 

v situáciách) konštitutívne prvky našej existencie. 

K týmto situáciám patria predovšetkým komunikácia a hraničné situácie. 

Prvá – komunikácia – patrí k prvotným fenoménom ľudského bytia. Človek je bytie, ktoré je vždy 

bytím s druhými. Nemôže existovať človek, ktorý by bol človekom sám osebe, iba ako jednotlivé 

indivíduum: „Ja však existujem len s druhým, sám nie som nič.“ 11 Existencia človeka ako izolovaného 

indivídua nie je možná. Nikto nemôže byť šťastný sám. Vzájomná spätosť indivíduí je predpokladom 

ich ľudského bytia. Komunikácia však nie je rutinným každodenným rozhovorom, či bežnými 

sociálnymi vzťahmi. Dôležitú úlohu zohráva skúsenosť s láskou – byť milovaný druhým človekom. 

Láska je tak podmienkou slobody, ktorá sa spája s vernosťou k sebe a druhému. Komunikácia zároveň 

umožňuje slobodu a jej absencia slobodu nutne likviduje. Komunikácia je preto vytváranie vzťahu 

absentujúceho mocenské prejavy. Vo vzťahu nejde o víťazstvo alebo presadzovanie sa. „Zatiaľ čo 

v zápase o obyčajné bytie sa používajú obyčajné zbrane a nie je sa možné pri ňom vyhnúť lstí 

a podvodu, [...] ide v zápase o existenciu o čosi nekonečne odlišné: o bezvýhradnú otvorenosť, 

o vylúčenie každej moci a prevahy, o to, aby bol druhý sám sebou, ako aj o to byť sebou samým.“12 

Existencia mimo komunikácie preto nie je možná. Existencia sa môže uskutočňovať len v spojení 

s bytím druhého. Nesmieme si však komunikáciu zamieňať s rozhovorom, diskusiou, či družnosťou. 

To všetko je len komunikácia všedného bytia. Komunikácia je v prvom rade „milujúci zápas“, 

existenciálna otvorenosť pre druhého človeka. Tým Jaspers prekračuje Heideggera, ktorý sa zaoberá 

individuálnou existenciou človeka. Jaspers poukazuje na to, že naša existencia je neoddeliteľná od 

vzťahov s druhými (aj s Bohom). 

Druhá skúsenosť sa týka hraničných situácií. Týmto výrazom označuje Jaspers situáciu, pri ktorej 

človek v živote naráža na neprekonateľnú bariéru. Nemôžeme vidieť za ne, ovládnuť ich, ako ani sa im 

                                                 
10 Porov. JASPERS, K. Rozum a existencia. Bratislava : Kalligram, 2003, s. 55 – 56. 
11 JASPERS, K. Úvod do filosofie. Praha : Oikoymenh, 1996, s. 20. 
12 JASPERS, K. Philosophie, II. S. 65.  In: TURNHER, R. – RÖD, W. – SCHMIDINGER, H.: Filosofie 19. 
a 20. století III., 2009, s. 251. 
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vyhnúť. Takéto hraničné situácie nachádzame v uvedomení si náhodnosti života vôbec, v uvedomení si 

možnosti vlastnej smrti, bolesti, strachu, náhody, utrpenia, pocitu viny a pod.. Prostredníctvom nich 

zisťujeme, že predchádzajúcim spôsobom života už nemôžeme zvládnuť danú situáciu. Hraničné 

situácie teda patria k takým situáciám, „z ktorých nemôžeme vystúpiť, ktoré nemôžeme zmeniť“13. 

Každý ich pozná, patria k ľudskému životu. Všetko, čo robíme, aj to, čo je dobré a zmysluplné, ostáva 

obmedzené, ohrozené a krehké. A práve v tomto stroskotávaní sa môže naša existencia realizovať. 

Ako sa má v tejto situácii človek zariadiť? Podľa Jaspersa môžeme zaujať dva postoje. Môžeme sa 

takýmto situáciám „vyhýbať“ tým, že si ich nebudeme všímať, že budeme pred nimi zatvárať oči, čo 

však môže nakoniec viesť k zúfalstvu, keď dôjde k zlyhaniu našich obranných mechanizmov. Alebo 

môžeme, napriek pocitu bezmocnosti a možno aj zúfalstvu zo situácie prameniaceho, odkryť doteraz 

skrytú dimenziu, v ktorej môžeme žiť a existovať a to tým, že tieto hraničné situácie prijmeme.14 

Nemôžeme ich zmeniť, ale môžeme zmeniť seba – zmeniť náš postoj k týmto situáciám, čím im 

dávame nový zmysel a zároveň kladieme základy toho, kým sa staneme. Potom sa môže napríklad 

zmeniť aj naše vnímanie smrti. Prejdeme v našej existencii od strachu k pokojnému vyrovnaniu sa so 

smrťou. „Až keď myšlienka na smrť otrasie jestvovaním, zobudí sa existencia. Alebo minie samu seba 

v zúfalstve z ničoty, alebo si je darovaná v istote večnosti.“15 

Tým sa dostávame k otázke zmyslu existencie. Práve skúsenosť s hraničnými situáciami, ktorým 

sa nemôžeme vyhnúť, nás vedie k tomu, že nič na tomto svete nepostačuje pre absolútny nárok na 

zmysel. Naša skúsenosť s konečnosťou, s opätovným zlyhávaním, s tým, že sa nachádzame len na 

ceste (pretože, aj keď sa snažíme dosiahnuť dobro, vždy zisťujeme, že túto požiadavku nemôžeme 

naplniť), nás môže viesť k zúfalstvu a bezradnosti, alebo k objaveniu zmyslu, ktorý má nutne 

transcendentný rozmer. Ľudský život ako neautentická existencia, sa tak môže stať skutočnou, 

autentickou existenciou len vtedy, keď človek dokáže pojať do svojho života hraničné situácie.16 

 

Šifry transcendencie 

Uchopenie hraničných situácii je teda možné len ich transcendovaním. Transcendenciu však 

Jaspers nechápe ako špecifický obraz (prípadne dôkaz) Boha toho–ktorého náboženstva, ale v širších 

súvislostiach. „Transcendencia je pre nás prítomná tam, kde svet viac nezakúšame ako to, čo 

pozostáva samo zo seba, ako súcno osebe, ako to večné, ale kde zakúšame istý prechod, ktorý možno 

opísať šifrou.“17  

Transcendencia prekračuje všetky naše možnosti a možné horizonty našej konečnej situácie. Kto 

sa totiž dostáva do hraničnej situácie a pokúša sa nájsť ešte nejaký ten dôvod k nasledovaniu života, 

                                                 
13 JASPERS, K. Úvod do filosofie, 1996, s. 16. 
14 Porov. JASPERS, K. Úvod do filosofie, 1996, s. 17 – 18. 
15 JASPERS, K. Malá škola filozofického myslenia, 2002, s. 137. 
16 Porov. ŠLOSIAR, J. Od antropologizmu k filozofickej antropológii, 2002, s. 71. 
17 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 46. 
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tak práve takýmto úkonom vždy transcenduje túto hranicu. Táto nepodmienená, nekonečná 

požiadavka zmyslu prekračuje všetko, čo môžeme sami pre zmysel života urobiť. Popisovaná 

skúsenosť transcendencie sa môže vyjadrovať v najrozličnejších obrazoch sveta, ktoré sú však vždy 

dvojznačné „šifry“ . Kľúčovou šifrou je práve už spomínané bytie v stroskotaní. Jedine v stroskotaní, 

ktoré každého z nás čaká v akejkoľvek podobe hraničnej situácie, môžeme plne zakúsiť naše bytie. 

Takto sa stroskotanie stáva šifrou pravého bytia a cez túto šifru k nám transcendencia prehovára zvlášť 

zreteľne a bezprostredne.18 

Transcendenciu teda nie je možné poznať, ale je ju možné „čítať“ objasňovaním týchto šifier. Pre 

Jaspersa sa aj samotná viera v zjavenie uplatňuje v týchto súvislostiach iba ako šifra.19 Šifry sú obrazy, 

či predstavy, ktorými odkazujeme na transcendenciu. Nie sú to fenomény, na ktoré možno poukázať, 

ale čosi, čím sa vzťahujeme na transcendenciu. Šifry nie sú poznaním niečoho. Nie sú znakmi, ktoré 

možno vysvetliť tým, že povieme, čo označujú. V nich samých je prítomné to, čo nemôže byť 

prítomné nijakým iným spôsobom. Šifra však nie je transcendencia sama, ale len odkazuje na 

transcendenciu – transcendenciu „myslíme v šifrách“20.  

Jaspers uvádza príklad strachu zo zatratenia. Strach z pekelných múk môže byť pre človeka 

zábranou, aby konal zlo. To však nie je šifra, pretože tento strach ma zbavuje slobody a konám pod 

vplyvom obáv – teda nie autenticky. 

Ak sa však pekelné muky stanú šifrou, vtedy pôsobí existenciálna reč šifier. Človek je v tomto 

prípade slobodný, lebo už nekoná zo strachu pred pekelnými mukami, ale z iného strachu – strachu 

slobody zo seba samej, z toho, že môžem stratiť sám seba, stratiť de facto priamo v tomto okamihu. 

Inými slovami, keď sú pekelné muky prežívané „telesne“, sú prinucujúcim násilím. Keď konám zo 

strachu pred pekelnými mukami, som otrok a vlastne nie som sám sebou, pretože nekonám zo seba. 

Keď sú šifrou, už nie sú násilím. Preto, podľa Jaspersa, šifry môžu na slobodného človeka pôsobiť 

mocnejšie a slobodnejšie ako všetka telesnosť.21  

Šifry dokáže čítať len ten, kto sám pozná danú skúsenosť, pretože medzi znakom a označovaným 

neexistuje žiadna nutná súvislosť.22 Samotným pojmom „šifra“ chce Jaspers zároveň poukázať na 

potrebu premeniť dovtedajšie „pozitivistické čítanie“ sveta ako obyčajného súboru faktov. 

Existenciálna filozofia však chce brať každý fakt ako príležitosť k objasneniu stavov našej existencie. 

Takto môžeme o existencii povedať ďaleko viac, než by sme to chceli vyjadriť vo formálne logickej 

podobe. Úlohou filozofie je pomôcť pri čítaní týchto šifier.23 

                                                 
18 Porov. STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie, 1991, s. 453. 
19 Porov. JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 21. 
20 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 47. 
21 Porov. JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 32 – 33. 
22 Porov. CORETH, E. – EHLEN, P. et al. Filosofie 20. století. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006, s. 51 – 
52. 
23 Porov. BLECHA, I. Filosofie. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004, s. 203 – 204. 
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Z transcendencie teda Jaspers prichádza k absolútnemu zmyslu v očakávaní a nádeji na iné 

a definitívne naplnenie. Život sa totiž so všetkým čo konáme javí ako dočasný v smrti. Zdá sa, že sa 

smrťou zmysel celého života zničí, prepadá do poslednej nezmyselnosti. Len ničota dáva životu pečať 

konečného a nezrušiteľného zmyslu. Otázka zmyslu však poukazuje na transcendenciu človeka. Celý 

život má trvalo platný zmysel, len keď „prebieha“ smerom k definitívnemu naplneniu.24 Takýto 

existenciálny charakter ľudského života, odhaľovaný prostredníctvom hraničných situácií, človeka 

zbavuje falošných ilúzií a uhýbania pred zodpovednosťou za vlastnú existenciu. Privádza ho 

k pochopeniu podstaty vlastnej existencie, zmyslu života a životného poslania a umožňuje mu, aj keď 

len prechodne, odpútať sa od pominuteľného zhonu všedných dní. Existencia je tak neustály presah 

k nesamozrejmému a nevysvetliteľnému, k dotyku so samotným „bytím“, ktoré všetko „objíma“. Toto 

obklopujúce (bytie) je však neustále transcendujúce. „V každej fixácii, izolácii a absolutizácii sa teda 

vlastná myšlienka obklopujúceho stráca. V obklopujúcom, ktoré sa stalo predmetným, už nie je pravé 

obklopujúce.“25 

 

Filozofická viera 

Pre Jaspersa je teda transcendencia spojená s existenciou. Existencia totiž zároveň umožňuje 

vytvárať s transcendenciou autentický vzťah. Avšak oproti zjavenému náboženstvu kladie Jaspers 

filozofickú vieru v zmysle zdôraznenia existenciálneho postoja človeka voči transcendencii (Bohu). 

Téma Boha je preto uchopená ako súčasť jeho úvah o existenciálnej situácii človeka, v ktorej sa človek 

autenticky rozvrhuje. Preto aj Boh patrí k šifrám. Jaspersovi však nejde o relativizáciu náboženskej 

viery, ale o zdôraznenie, toho, že samotná viera je tiež šifrou, ktorá nikdy nebude totožná 

s transcendenciou. „Aj samotná viera v zjavenie sa v tejto našej súvislosti uplatňuje ako šifra.“26 

Náboženstvo je preto neoddeliteľné od antropológie a preto filozofická viera môže prispieť 

k rozlišovaniu medzi realitou a subjektívnym názorom o Bohu. Človek „ako konečná bytosť nemôže 

myslieť transcendenciu alebo Božstvo inak ako v obraze a podobenstve a musí sa k nim teda 

približovať v šifrách. Toto napätie sa nikdy neskončí, nemôže skončiť.“ 27  

Šifry Boha sú však vystavené možnosti interpretácie, ktorá je neoddeliteľná od kontextov, skrze 

ktoré človek konštruuje „realitu“. „Možno povedať: akého Boha vidí človek v šifrách, takým sa stáva 

on sám. Zápas človeka o seba sa uskutočňuje v jeho zápase o Božstvo.“28Alebo to možno vyjadriť aj 

opačne, „že šifra osobnosti Boha, ktorá prijíma toľko rozličných podôb osobnosti, koľko je ľudí, preto 

zodpovedá osobnosti človeka, ktorý je na osobné Božstvo zameraný.“29 Rozum môže človeku pomáhať 

v rozlišovaní medzi rôznymi obrazmi Boha. Preto aj filozofická viera je v úzkom vzťahu s rozumom. 

                                                 
24 Porov. CORETH, E. Boh vo filozofickom myslení. Bratislava : Serafín, 2008, s. 415 – 417. 
25 JASPERS, K. Rozum a existencia, 2003, s. 60. 
26 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 21. 
27 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 47. 
28 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 48. 
29 JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 66. 



TRANSCENDENCIA AKO „ŠIFRA“  U KARLA JASPERSA 

 
 
 

 67 

Chce vedieť, čo sa vedieť dá a pritom chce ostať otvorenou pre neustále hľadanie, transcendovanie. Je 

preto odlišná od dogmatickej viery a vtom zmysle nie je fixovaná žiadnym vyznaním, v žiadnom 

absolútnom konečne.30  

Podľa Jaspersa filozofická viera skrze rozum chápe, že „každá viera, ktorá izoluje a absolutizuje 

jeden spôsob objímajúceho je falošná“31 Nejde o relativizáciu konkrétnych náboženských prejavov, 

ale skôr o upozornenie, že konkrétne náboženské idey sa môžu stať problémom, ak ich začneme 

nekriticky myslieť a svoje presvedčenie považovať za kritérium pravdy. Jaspers takto kladie dôraz na 

subjektívnu stránku viery. V aplikácii na náboženstvo by sme mohli povedať, že „redukcia 

náboženského života na doktrínu a jej rozsah prípustných a neprípustných myšlienok obmedzuje 

celkový rast jednotlivca i spoločenstva.“32 Pravdivosť, aj vo viere, je neoddeliteľná od komunikácie, 

v ktorej sa vyjasňuje. „Až v komunikácii sa uskutočňuje každá iná pravda, len v nej som sám sebou, 

nielen tým, že iba žijem, ale že žijem plným spôsobom. Boh sa ukazuje nepriamo a nie bez lásky 

človeka k človeku.“33 Z toho môže vzniknúť pokušenie „vierou v Boha unikať pred ľuďmi, domnelým 

poznaním absolútnej pravdy ospravedlňovať svoju osamelosť, skrze domnelé vlastníctvo bytia si 

zaobstarať (intelektuálnu) spokojnosť, ktorá je v skutočnosti neláskou“.34 Filozofická viera sa tak stáva 

nezaistenou a nezabezpečenou, neustále vystavená presahu aktuálneho poznania. 

Náboženstvo je teda šifrou, ktorá je explicitne vyjadrená v symboloch, ale vo svojej podstate 

presahuje naše možnosti privlastnenia a objektivizácie – definitívneho uchopenia a podmanenia 

náboženstva našou mysľou. Šifry sú tak rečou transcendencie napriek tomu, že môžu byť mnohoraké, 

podľa toho, ako ich človek vníma. Šifry tak transcendenciu na jednej strane zahaľujú, ale strane druhej 

umožňujú s transcendenciou vytvárať vzťah. Autenticky prežívať náboženstvo je preto možné len v 

odpovedi na šifry transcendencie. Táto odpoveď tvorí jadro našej existencie a zároveň našu existenciu 

potvrdzuje a dáva jej plný zmysel. Jestvuje tu však vždy nebezpečenstvo, ktoré spočíva v možnosti 

šifry spredmetniť, alebo v scientistickej snahe ich vytesniť z ľudského života.35 

Tým sa aj Jaspers ideovo zaradzuje k mysliteľom, ktorí poukazujú na problém poznania Boha 

(transcendencie), ktoré, vzhľadom k transcendencii Boha, je neoddeliteľné od zaužívaných obrazov, na 

pozadí ktorých sa obraz Boha súčasne vytvára. Takto sa pokúša navrhnúť, ako by bolo možné hovoriť 

o transcendencii racionálnym spôsobom. 

 

 

                                                 
30 Porov. JASPERS, K. Filosofická víra. Praha : Oikoymenh, 1994, s. 12 –14. 
31 JASPERS, K. Filosofická víra, 1994, s. 31. 
32 ZAVIŠ, M. Spirituálna neuroveda ako nová paradigma interreligiózneho dialógu. In: Globalizácia 
a náboženstvo. Prešov : GTF PU, 2011, s. 168. 
33 JASPERS, K. Úvod do filosofie, 1996, s. 20. 
34 JASPERS, K. Filosofická víra, 1994, s. 32. 
35 Porov. JASPERS, K. Šifry transcendencie, 2004, s. 105 – 106. 
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