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O mo¿liwoci komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa
About the Possibility of Existential Communication in the Philosophy of Karl Jaspers

We wstêpie do polskiego wydania pism Karla Jaspersa jego ostatni uczeñ,
Hans Saner, kreli skrótow¹, ale bardzo interesuj¹c¹ charakterystykê swojego
mistrza: Filozof, który nieustannie poucza³, ¿e «prawd¹ jest to, co nas wi¹¿e»
robi³ nie tylko wszystko, by nie zwi¹zaæ z sob¹ nikogo  zdawa³ siê niezdolny
do komunikacji, jeli uznaæ, ¿e nie ogranicza siê ona tylko do przekazu jêzykowego”1. Paradoks ten jeszcze silniej daje siê dostrzec w korespondencji z Martinem Heideggerem, gdzie mimo deklarowanego pragnienia wytworzenia wiêzi,
wspólnoty myli, filozoficznego królestwa ducha Jaspers jawi siê jako osoba bardzo silnie przywi¹zana do w³asnych pogl¹dów, rzadko gotowa do ich rewizji, a w prywatnych relacjach niemal apodyktyczna2. Podobne wnioski mo¿na
by wysnuæ po lekturze Autobiografii, gdzie we fragmentach powiêconych Rickertowi ³atwo daje siê odnaleæ równie¿ pozamerytoryczne ród³a wzajemnej
antypatii dwu mylicieli3. Rozdwiêk pomiêdzy poczesnym miejscem, jakie w pimiennictwie Jaspersa zajmowa³a problematyka komunikacji4, a samotnoci¹
i odosobnieniem, w które ów filozof niejednokrotnie pogr¹¿a³ siê na mocy w³asnej decyzji, z pewnoci¹ da³by siê z bardzo ciekawym skutkiem zbadaæ biograficznie, byæ mo¿e owocne okaza³yby siê metody psychologii. Tego rodzaju
historyczna analiza nie bêdzie jednak przedmiotem niniejszego artyku³u. ZamieH. Saner, Karl Jaspers. O rozleg³oci rozumu i niezawodnoci dzia³ania, t³um. D. Lachowska,
w: K. Jaspers, Filozofia egzystencji, t³um. D. Lachowska i A. Wo³kowicz, Warszawa 1990, s. 5.
2
Wniosek mój wyp³ywa raczej z ducha tekstu ni¿ z konkretnych, daj¹cych siê jednoznacznie
zinterpretowaæ, fragmentów. Por. K. Jaspers, M. Heidegger, Korespondencja 1920-1963, t³um.
C. Wodziñski i M. £ukasiewicz, Toruñ 2000.
3
K. Jaspers, Autobiografia, t³um. S. Turowicz, Toruñ 1993, s. 35-39.
4
Na temat komunikacji pisa³ Jaspers przede wszystkim w 2. tomie Philosophie (1931), ale
tak¿e w pracach pomniejszych.
1
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rzam bowiem podj¹æ problem komunikacji jedynie tak, jak wystêpowa³ on w filozoficznych pismach Jaspersa, a tak¿e koresponduj¹ce z komunikacj¹ zagadnienie samotnoci.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e najpierw jestemy samotni, a dopiero potem
wchodzimy w wiê z drugim cz³owiekiem. Filozof wystêpuje jednak na przekór
zdroworozs¹dkowemu dowiadczeniu, punktem wyjcia czyni¹c komunikacjê.
Ciê¿ko znaleæ w spucinie Jaspersa teksty, w których to samotnoæ czyni³by
g³ównym przedmiotem swego zainteresowania5. Jest ona zawsze „drug¹ stron¹”
komunikacji, innymi s³owy  komunikacj¹ (jeszcze) niezrealizowan¹ albo komunikacj¹ zarzucon¹. Z tego powodu postaram siê przede wszystkim zaprezentowaæ filozoficzne znaczenie, jakiego pojêcie komunikacji nabra³o w Jaspersowskiej odmianie filozofii egzystencji, a dopiero w drugiej kolejnoci, chc¹c
dochowaæ wiernoci tematyce niniejszego tomu, poka¿ê, w jaki sposób samotnoæ zawsze jest zagro¿eniem, jak utrzymuje nas w napiêciu i zmusza do ci¹g³ego powtarzania woli nawi¹zania wspólnoty.
Poniewa¿ cz³owiek sk³ada siê z kilku wzajemnie przenikaj¹cych siê wymiarów, to istnieje wiele odmian komunikacji. Punktem wyjcia Jaspersowskiej antropologii jest Dasein6. Jako empiryczne bycie tu oto (Dasein) d¹¿y on tylko do
zaspokojenia doranych potrzeb, wszelka komunikacja jest wiêc tylko wymian¹
informacji s³u¿¹cych przetrwaniu. Zdaniem Jaspersa, jedynymi celami, które stawia przed sob¹ [cz³owiek jako] bycie tu oto (Dasein), s¹ jego w³asne szczêcie,
przetrwanie, pomna¿anie7. Pojawia siê tutaj pierwotna forma ³¹cznoci, wspólna
cz³owiekowi i zwierzêtom8. Przebiega ona dwuetapowo. Na zupe³nie pierwotnym
poziomie nie ma jeszcze samowiadomoci, przez co potrzeby, sposoby ich re5
W latach 1914-1915 Jaspers podejmowa³ problem samotnoci jednostki w wyk³adzie na uniwersytecie w Heidelbergu. Analizy tego¿ wyk³adu, dostêpnego równie¿ w wersji drukowanej, podjê³a siê swego czasu C. Piecuch, a efekty jej pracy mo¿na odnaleæ w: C. Piecuch, Samotnoæ jednostki (Z myli Karla Jaspersa), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 30, Studia
Philosophica II, 2005, s. 32-44.
6
Termin ten nie doczeka³ siê wród t³umaczy Jaspersa jednolitej tradycji translatorskiej. Doæ
powiedzieæ, ¿e przek³adano go miêdzy innymi jako istnienie, byt ziemski czy byt empiryczny.
Miros³aw ¯elazny zaproponowa³ przek³adaæ Dasein jako b y c i e t u o t o, co wydaje siê o tyle
s³uszne, ¿e wyra¿enie to zawiera w sobie, po pierwsze, poznawalnoæ (przez co rozumiem dostêpnoæ poznawcz¹ w ramach jakiej formy ogl¹du), po drugie za, temporalny charakter, to jest fakt,
i¿ nigdy nie jestem jakim Dasein w sposób sta³y, ale raczej z jednego Dasein, w zale¿noci od
sytuacji, przechodzê w inne. Obydwa te momenty charakteryzuj¹ Dasein, tak jak rozumia³ ten termin Jaspers. Niezale¿nie od rozwa¿añ natury translatorskiej, pisz¹c Dasein, bêdê w niniejszym artykule mia³ na myli siebie tu i teraz istniej¹cego, znajduj¹cego siê w okrelonej sytuacji historycznej, poznawalnego za pomoc¹ metod biologicznych, psychologicznych oraz nauk spo³ecznych. Por.
M. ¯elazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruñ 2011.
7
K. Jaspers, Rozum i egzystencja, t³um. C. Piecuch, w: ten¿e, Rozum i egzystencja. Nietzsche
a chrzecijañstwo, Warszawa 1991, s. 83.
8
Istniej¹ jednak spore ró¿nice pomiêdzy tym, jak rozumiej¹ siê zwierzêta, a zaporedniczonym rozumieniem, które jest udzia³em ludzi. Por. tam¿e, s. 79.
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alizacji s¹ wspólne wszystkim przedstawicielom danej grupy. Chcê tego, co
wszyscy inni, gdy¿ nie dostrzegam jeszcze, ¿e jestem inny ni¿ wszyscy. Moja
ontyczna odrêbnoæ nie jest jeszcze dla mnie dostêpna, st¹d nie zachodzi jeszcze
komunikacja. Dopiero na kolejnym szczeblu uwiadamiam sobie, ¿e jestem nie
tylko elementem wiata, ale samowiadomym ja, które wiatu siê przeciwstawia.
Wówczas inni staj¹ siê dla mnie bezosobowymi, wymienialnymi i prawie niczym
siê od siebie nieró¿ni¹cymi istotami, które mog¹ mi w czym pomóc albo które
traktujê wrêcz jak przedmioty – staram siê ustawiæ w konfiguracji korzystnej
z mojej partykularnej perspektywy9.
Powsta³a na tym gruncie quasi-wspólnota nigdy nie ma trwa³ego charakteru,
lecz mo¿e istnieæ tylko o tyle, o ile istniej¹ braki, których nie da siê samodzielnie
zape³niæ. Wraz z ustaniem (zaspokojeniem albo samoistnym wyganiêciem) potrzeby Dasein przestaje dopominaæ siê o inne Dasein, przez co na nowo pogr¹¿a
siê w samotnoci. Tego rodzaju relacje dalekie s¹ od tego, co postulowa³ Jaspers,
przede wszystkim ze wzglêdu na zastêpowalnoæ jednostek bior¹cych w nich
udzia³. Poszczególne niedostatki, zw³aszcza te o charakterze witalnym, mog¹
zostaæ zaspokojone przez dowolnego, byleby dysponuj¹cego odpowiednimi
rodkami, cz³owieka. Dla przyk³adu instytucja mamki dobitnie ukazuje, ¿e dopóki chodzi tylko o organiczne potrzeby, dopóty nie ma wiêkszego znaczenia,
kto pomaga je zaspokoiæ.
Poniewa¿ Dasein mo¿e byæ przedmiotem wiedzy, musi istnieæ instancja
dokonuj¹ca owego rozeznania. Gdy dokonujê obiektywnie wa¿nego poznania,
a co mo¿e wa¿niejsze, gdy jego owoce komunikujê komu innemu, czyniê to zawsze z perspektywy wiadomoci w ogóle. wiadomoæ w ogóle (Bewusstsein
überhaubt) to podmiot obiektywnie wa¿nej wiedzy, która z jednej strony jest nierelatywna wzglêdem podmiotu (tzn. to, czy pewne zdanie jest prawd¹, nie zale¿y
od tego, kto je wypowiedzia³), z drugiej jednak jaki podmiot jest konieczny, aby
j¹ wyraziæ. Na gruncie filozofii egzystencji nie mo¿e byæ mowy o wiedzy, która
nie jest w niczyim posiadaniu.
Nie jest konieczne osobiste zaanga¿owanie uczestnicz¹cych w takiej wymianie myli jednostek, by³oby to wrêcz niewskazane, czynnik ludzki nale¿y eliminowaæ i skupiæ siê tylko na treci. Komunikacja taka zawsze zaporedniczona jest
przez t r e  c i, k t ó r e s i ê w y r a ¿ a, nie dochodzi do g³osu wyj¹tkowoæ
t e g o, k t ó r y k o m u n i k u j e. O ile w pierwszym przypadku mielimy do
czynienia z tymczasow¹ wspólnot¹ interesów, o tyle teraz pisze Jaspers o ponadczasowej, abstrakcyjnej, otwartej dla ka¿dego, ale i nie faworyzuj¹cej nikogo,
wspólnocie prawdy. Jest to jednak tylko prawda obiektywna, która nie mo¿e
(i nawet nie roci sobie do tego prawa) wyzwoliæ z samotnoci egzystencjalnej.
Nie oznacza to, ¿e jest czym zbêdnym. Pisz¹c, Racjonalnoæ nie czyni mnie
9

K. Jaspers, Philosophie, BerlinGöttingenHeidelberg 1948, s. 339-340.
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sob¹ samym, ale nie mogê staæ siê sob¹ nie bêd¹c racjonalnym”10, Jaspers ukazuje wagê poznania naukowego. Uprawianie nauki jest jednym ze sposobów
filozofowania, dopiero dotar³szy do jej granic, mo¿na dokonaæ skoku (Sprung)
ku sferze egzystencjalnej. Dopiero, gdy wiem o sobie wszystko, co mo¿e mi
powiedzieæ biologia, chemia, fizyka, psychologia itp., uwiadamiam sobie, ¿e
Cz³owiek zasadniczo wykracza poza wszystko, co mo¿e o sobie wiedzieæ”11,
a zatem to, co da siê bezporednio zakomunikowaæ, nie wyczerpuje istoty cz³owieczeñstwa.
Natomiast w sferze ducha porozumienie zachodzi za porednictwem wytworów. Przemawiaj¹ do nas teksty staro¿ytnych poetów, potrafimy zrozumieæ Micha³a Anio³a, widzimy, w jaki sposób muzyka Wagnera mog³a wp³yn¹æ na tzw.
ducha niemieckiego. To pokazuje, ¿e mówi¹c o komunikacji, mamy na myli nie
tylko bezporedni¹ relacjê, w któr¹ wchodz¹ podmioty w tym samym momencie
dziejowym, ale rozwa¿amy wszelkie formy „przemawiania” jednej osoby do drugiej, na przyk³ad poprzez dzie³a sztuki czy przekazy historyczne.
Wszystko to jest tylko punktem wyjcia dla w³aciwej komunikacji. Jaspers
podkrela, ¿e wszelkie wspólnoty, w rodzaju opisanych powy¿ej, istniej¹ tylko
z e w z g l ê d u n a c o  (kolejno: bezporednia korzyæ, weryfikowalna prawda czy ³¹cz¹ca wielu ludzi idea, na przyk³ad estetyczna), natomiast nie jest jeszcze istotne, „kto” je konstytuuje. Mo¿na tu przywo³aæ icie dialogiczne stwierdzenie Jaspersa, ¿e byæ cz³owiekiem mogê tylko we wspólnocie z drugim, choæ
sens tej wypowiedzi nie jest jeszcze w pe³ni wyrany. Brak bezporedniego oparcia na drugim uniemo¿liwi³by mi przetrwanie, niewiedza czyni³aby mnie bezradnym w wiecie, natomiast wyobcowanie z uniwersum kultury pozbawi³oby mnie
to¿samoci. Samotnoæ egzystencjalna, zwi¹zana z egzystencjalnym niebyciem-sob¹, jest czym zupe³nie innym. Mogê znakomicie odnajdywaæ siê w wiecie
Dasein, odnosiæ sukcesy w dziedzinie obiektywnego poznania, aktywnie uczestniczyæ w szeroko rozumianej kulturze, a zarazem nie wyklucza to g³êbokiej egzystencjalnej samotnoci.
Analiza komunikacji egzystencjalnej wymaga krótkiego wprowadzenia pojêcia e g z y s t e n c j a.
Egzystencja jest ród³em moich dzia³añ, jest czyst¹ potencjalnoci¹, stanowi
o tym, kim mogê siê staæ (kim, w znaczeniu jakim byciem tu oto), czego mogê
dokonaæ, jak post¹piê12. Mimo pewnych podobieñstw nie mo¿na uto¿samiaæ egzystencji z charakterem. U¿ycie tego terminu mo¿e mieæ roboczy sens, ale uto¿samienie tych pojêæ by³oby b³êdem, jako ¿e sam charakter bywa obiektem badania naukowego, miêdzy innymi psychologii, tymczasem egzystencja nigdy nie
Tam¿e.
K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, t³um. A. Wo³kowicz, Wroc³aw 1998, s. 43.
12
Por. M. Potêpa, Antropologia filozoficzna Karla Jaspersa, w: Humanitas I. Z zagadnieñ filozofii i kultury wspó³czesnej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1978, s. 207.
10
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staje siê dostêpna dla wiadomoci w ogóle. Charakter mo¿na, do pewnego stopnia, zobiektywizowaæ, st¹d ju¿ od staro¿ytnoci pojawiaj¹ siê próby typologii (np.
sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk), natomiast egzystencja zawsze jest
jednostkowa i niepowtarzalna.
Nie mo¿na równie¿ egzystencji nazwaæ dusz¹. Przyczyna tkwi w tym, ¿e
dusza, w wiêkszoci doktryn jest substancj¹ samodzieln¹, która wiedzie swój
¿ywot w zawiatach, gdy skoñczy siê ziemska wêdrówka cz³owieka13. Egzystencji nie mo¿na sobie wyobra¿aæ jako bytuj¹cej p o z a byciem oto. Jako taka nigdy nie wystêpuje ona samodzielnie w wiecie, gdy¿ tutaj jestem zawsze tylko
byciem tu oto, jednoczenie w³anie egzystencja jest ród³em tego, jakim byciem
oto mogê siê staæ: Egzystencja nie jest urzeczywistnionym byciem, lecz tym, co
mo¿e byæ”14.
Dlatego egzystencja nie staje siê nigdy obiektem poznania, tak jak rzeczy
w wiecie. W filozofowaniu nie chodzi o to, aby uzyskaæ na jej temat wiedzê.
Zadaniem jest rozjanianie egzystencji, które mo¿na rozumieæ dwojako. Po
pierwsze  rozjanianie by³oby wydobywaniem z ciemnoci tego, kim jestem.
Moja w³asna egzystencja jest dla mnie transcendentna w tym sensie, ¿e nie jestem w stanie powiedzieæ, jaki jestem naprawdê.
Drogami rozjaniania egzystencji s¹: podejmowanie dzia³añ bezwarunkowych maj¹cych swe ród³o w wolnoci, prze¿ywanie sytuacji granicznych oraz
komunikacja. Skupiê siê tutaj tylko na tej ostatniej15. Samotnoæ, któr¹ uwiadamiamy sobie w obliczu sytuacji granicznych (zw³aszcza cierpienia i mierci),
powoduje, ¿e szukamy usensawniaj¹cej wiêzi z drugim, natomiast sytuacje graniczne walki i winy, jako ¿e maj¹ miejsce na skutek interakcji z drugim, same
w sobie s¹ ju¿ zal¹¿kiem komunikacji.
Dziêki uczestnictwu w egzystencjalnej komunikacji z drugim cz³owiekiem
mogê lepiej odkryæ siebie i partnera. Mo¿emy rozumieæ siê nawzajem, ale nie da
siê efektów tego rozumienia zakomunikowaæ komu innemu, gdy¿ wtedy dosz³oby do nieuprawnionego uprzedmiotowienia egzystencji. Mo¿liwe do pojêciowego wyra¿enia jest tylko bycie tu oto. Mogê zestawiæ swoje i cudze Dasein, obserwowaæ, czym siê od siebie ró¿nimy, werbalizowaæ istniej¹ce podobieñstwa
i ró¿nice, ale jako egzystencje jestemy radykalnie ró¿ni, ka¿dy jest wyj¹tkowy
i przez to nie istnieje p³aszczyzna pozwalaj¹ca dokonywaæ jakichkolwiek zesta13
Z tego powodu nieuprawnione wydaj¹ siê próby zestawiania rozjaniania egzystencji z obecnymi w teologii od czasów w. Augustyna próbami zrozumienia istoty duszy ludzkiej. Por. K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot filozofii w myleniu Karla Jaspersa, Ruch
Filozoficzny, t. 55, nr 4, 1998, s. 605.
14
Cyt. z Von der Wahrheit, za K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot
filozofii w myleniu Karla Jaspersa, dz. cyt., s. 616.
15
Na temat dzia³añ bezwarunkowych por. D. Kolasa, Bezwarunkowy obowi¹zek jako przejaw
wolnoci w filozofii Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: Mylenie zaanga¿owane, red. C. Piecuch,
Kraków 2011, s. 36-43.
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wieñ. Egzystencja jest wiêc tym, c o s i ê c z u j e, czego jest siê pewnym, choæ
zarazem nigdy nie staje siê tym, c o s i ê w i e. Mamy tu do czynienia z pewnoci¹ bez dowodu, z wiar¹ bez objawienia. Jestem pewien, ¿e nie zawiodê, wierzê, ¿e przyjaciel mnie nie zdradzi, bo nasze egzystencje s¹ coraz bardziej rozjanione (w jêzyku potocznym znam siebie i znamy siê nawzajem coraz lepiej).
Nie da siê uzasadniæ tej pewnoci, pos³uguj¹c siê obiektywnym jêzykiem wiadomoci w ogóle.
Drugim aspektem rozjaniania egzystencji jest uczynienie siebie lepszym.
S³owa lepszy nie nale¿y rozumieæ w sensie aksjologicznym, chyba ¿e zgodzimy siê na uto¿samienie dobra z autentycznoci¹. W tym sensie dobry to autentyczny, bêd¹cy sob¹, jedyny w swoim rodzaju16. Jest to ostatni etap drogi ku byciu sob¹. Zaczyna siê ona od bezrefleksyjnego wspó³uczestnictwa w danej
strukturze (np. spo³ecznej), etapami porednimi s¹ miêdzy innymi uprzedmiotawiaj¹ce wykorzystywanie drugiego cz³owieka do realizacji swych potrzeb i abstrahuj¹ca od mojej osobistej konstrukcji wymiana informacji maj¹cych obiektywne znaczenie, a kresem mo¿e byæ g³êboka wiê z kim, dziêki komu stajê siê sob¹
i kto dziêki mnie mo¿e staæ siê sob¹.
Nie nale¿y komunikacji egzystencjalnej rozumieæ jako pewnej bezporedniej
interakcji, gdzie egzystencja przemawia³aby wprost do drugiej egzystencji. Medium komunikacji zawsze jest bycie tu oto17. Jakakolwiek strona ogarniaj¹cego,
którym jestem, znajduje siê na pierwszym planie  wiadomoæ w ogóle czy
duch, zawsze odbywa siê to tylko w ramach pewnego dziejowego bycia tu oto.
Wprawdzie wiadomoæ w ogóle jest struktur¹ bezosobow¹, a duch ponadosobow¹18, a jednak ¿adne z nich nie mog³oby istnieæ bez osób, przez które siê wyra¿aj¹. Równie¿ egzystencja jest tym, co mo¿e realizowaæ siê tylko w byciu tu oto,
nigdy nie mo¿e staæ siê czym odosobnionym, jako takie dostêpnym poznaniu.
Jaspers niejednokrotnie pisze o tym, ¿e staæ siê autentycznie sob¹ mo¿emy
tylko dziêki drugiemu. Bycie z drugim wyprzedza bycie mn¹. Nie jest tak, ¿e
najpierw istniejê jako wyizolowana osoba, a póniej wchodzê w relacjê interpersonaln¹. To ów akt zbli¿enia siê do kogo innego sprawia, ¿e mogê w ogóle powiedzieæ o sobie jestem19. Dlatego pogr¹¿anie siê w samotnoci, unikanie autentycznej komunikacji z drugim, uniemo¿liwia mi zrealizowanie pe³ni swego
cz³owieczeñstwa.
Unikaj¹c otwarcia siê na drugiego, ukrywam (przed nim i przed sob¹ samym)
egzystencjê, jednak trud zbli¿enia mogê podj¹æ w ka¿dej chwili. Zdaniem JasperPor. K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot filozofii w myleniu Karla Jaspersa, dz. cyt., s. 609.
17
Por. K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, t³um. A. Wo³kowicz, Wroc³aw 1998, s. 17.
18
Pisz¹c ponadosobowy, mam na myli to, ¿e ¿adna odosobniona jednostka nie jest w stanie wytworzyæ ducha.
19
K. Jaspers, O mojej filozofii, t³um. D. Lachowska, w: ten¿e, Filozofia egzystencji, dz. cyt.,
s. 65-66.
16
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sa, mo¿liwoæ komunikacji nie ustaje nigdy, a to, czy zostanie ona zrealizowana,
zale¿y tylko od nas, chocia¿ zdarzaj¹ siê w historii momenty, gdy „brutalna samowola zamyka perspektywê porozumienia”20. Osamotniona jednostka nadal
mo¿e podejmowaæ próby filozofowania, zrozumienia siebie, jednak dopiero drugi nadaje tym próbom wartoæ i wype³nia je treci¹21.
Na czym w praktyce polegaæ mia³aby komunikacja zas³uguj¹ca na miano
egzystencjalnej, tego Jaspers nam nie mówi i powiedzieæ nie mo¿e. Wynika to
z faktu, ¿e nie da siê podaæ jej modelu, nie da siê jej skopiowaæ; za ka¿dym
razem jest kategorycznie jedyna w swoim rodzaju”22. To jednak nie uniemo¿liwia podania pewnych ogólnych zasad, czego na kszta³t negatywnie sformu³owanych warunków koniecznych. Ich spe³nienie jeszcze niczego nie gwarantuje,
ale gdy nie zostan¹ dope³nione, wtedy zachodz¹ca relacja z pewnoci¹ nie bêdzie komunikacj¹ egzystencjaln¹.
Jaspers pisze w sposób nastêpuj¹cy:
Z komunikacji wyp³ywaj¹ najjaniejsze momenty, ich bogactwo sk³ada siê na wagê
¿ycia. [ ] Cz³owiek nie mo¿e wynosiæ siê nad drugiego cz³owieka, bo do drugiego
zbli¿yæ siê mo¿e tylko ten, kto siê z nim spotyka na równym poziomie. Drugiego
cz³owieka nie mo¿na pouczaæ o jego powinnociach, ale mo¿na wraz z nim poszukiwaæ tego, czego siê chce i czym siê jest23,

a w innym miejscu Nietzsche widzi nastêpnie istotn¹ przyczynê tej samotnoci
w tym, ¿e prawdziwa komunikacja jest mo¿liwa tylko na równym poziomie. Nie
mo¿e siê ona udaæ ze stoj¹cymi wy¿ej lub ni¿ej24.
Nie mo¿na wobec tego traktowaæ partnera jedynie jako rodka do osi¹gniêcia celu. Dopóki oczekujê od innego cz³owieka wsparcia w jakiej sprawie, pragnê, by pomóg³ mi rozwi¹zaæ problem, nie ukazuje siê jego egzystencja. Dzieje
siê tak dopiero wtedy, gdy moim celem stanie siê otwarcie siê p r z e d nim i n a
jego egzystencjê. Widaæ tu echa myli Kanta, który w drugiej formule imperatywu nakazywa³ w cz³owieczeñstwie dostrzegaæ zawsze r ó w n i e ¿ cel sam
w sobie, a nie tylko rodek do realizacji zewnêtrznych zamierzeñ25. Konieczna
jest autotelicznoæ komunikacji  aby ods³oniæ przed drugim sw¹ egzystencjê, nie
mogê pragn¹æ niczego wiêcej, jak tylko bycia z nim. Jeli korzystam z drugiego
20
Tam¿e. Takim okresem mia³ byæ na przyk³ad narodowy socjalizm w Niemczech i bêd¹ca
jego efektem zbrodnia Holokaustu.
21
C. Piecuch., Samotnoæ jednostki (Z myli Karla Jaspersa), dz. cyt., s. 36.
22
K. Jaspers, Philosophie, dz. cyt., s. 345.
23
Ten¿e, Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, t³um. D. Kolasa i M. ¯elazny, „Filo-Sofija”,
1(9), 2009, s. 221.
24
Ten¿e, Nietzsche, t³um. D. Stroiñska, Warszawa 1997, s. 73. Choæ w cytowanym fragmencie Jaspers pisze, jakby rekonstruowa³ tylko stanowisko Nietzschego, z kontekstu wypowiedzi
mo¿emy wnioskowaæ, ¿e jest to równie¿ jego w³asne stanowisko.
25
I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralnoci, t³um. P. Zarychta, Kraków 2005, s. 55 i nn.
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dla zaspokojenia pewnej potrzeby (niekoniecznie nadaj¹c s³owu „korzystaæ” pejoratywne znaczenie, kojarz¹ce siê z wykorzystaniem, wyzyskiem) lub komunikujê mu treci, w odniesieniu do których nie ma znaczenia, kto jest ich wyrazicielem, to komunikacja nie zas³uguje jeszcze na miano egzystencjalnej. Stanie
siê tak dopiero wtedy, gdy drugi bêdzie dla mnie celem w ca³ej rozci¹g³oci, gdy
moje wyjcie ku niemu bêdzie wszystkim, czego pragnê.
Warto wobec tego zauwa¿yæ, ¿e niektóre sytuacje, które intuicyjnie uznalibymy za rozjaniaj¹ce egzystencjê, jak na przyk³ad sakrament pokuty, w rzeczywistoci nie spe³niaj¹ tej funkcji, poniewa¿ z góry zak³adaj¹ niesymetrycznoæ
poziomów, na których znajduj¹ siê duchowny i penitent26. Równie¿ wszelkie formy terapii nastawione na dokonanie zmiany w drugim cz³owieku w myl za³o¿onego uprzednio celu traktuj¹ go jako podatny na kszta³towanie przedmiot, a nie
jako jedyn¹ w swoim rodzaju egzystencjê. Psychoterapia uprawiana w duchu
egzystencjalnym mia³aby wiêc na celu nie tyle dopasowanie pacjenta do za³o¿onego z góry wzorca, ile raczej poszukiwanie takiego sposobu ¿ycia (takiego „bycia tu oto”), który by³by jak najbardziej zgodny z duchow¹ konstytucj¹ (egzystencj¹) konkretnego podopiecznego.
Relacjê miêdzy ods³aniaj¹cymi siê sobie nawzajem egzystencjami uto¿samia
Jaspers z mi³oci¹, pisze o mi³osnej walce. Walka jest jedn¹ z sytuacji granicznych. Jednak¿e to nie prowadzona przemoc¹ walka o przetrwanie, oparta na
rywalizacji i wykluczeniu tych, którzy dali siê pokonaæ, nadaje sens naszemu bytowaniu, ale komunikacja nastawiona na wspóln¹ walkê o egzystencjê. Autentyczna mi³osna walka zawiera w sobie moment otwarcia siê na siebie obydwu
stron. Brak wzajemnoci jest zasadniczym ograniczeniem komunikacji. „Z kim,
kto rzeczywicie chce prawdy, a wiêc i komunikacji, mo¿na po prostu mówiæ
otwarcie o wszystkim; mo¿e to czyniæ i druga strona, tak jednak, aby ani nie uraziæ, ani nie oszczêdzaæ zbytnio tego, kto istotnie chce pos³yszeæ prawdê”27. Mi³osna walka w wielu aspektach ró¿ni siê od rywalizacji, miêdzy innymi nigdy nie
zak³ada uzyskania [nad drugim  D.K] przewagi czy przezwyciê¿enia go; nie ma
miejsca na kalkulacje i wyrachowanie, konieczna jest wzajemna przejrzystoæ.
O zwyciêstwie mo¿na mówiæ tylko wtedy, gdy stanie siê ono udzia³em obydwu
uczestników  gdy razem przezwyciê¿¹ zewnêtrzne i wewnêtrzne ograniczenia28
i odnajd¹ sw¹ wspóln¹ prawdê. Prawd¹ za jest taki sposób bycia razem, dziêki
któremu pokonuj¹c samych siebie zarazem staj¹ siê w pe³ni sob¹29.
Zadanie, które stawia przed nami Jaspers, wygl¹da wiêc nastêpuj¹co – drugi
cz³owiek ma byæ dla nas wa¿ny w ca³ej swej historii, nale¿y zaakceptowaæ jego
C. Piecuch, Samotnoæ jednostki, dz. cyt., s. 40.
K. Jaspers, O ródle i celu historii, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2006, s. 155.
28
Pisz¹c o wewnêtrznych ograniczeniach, mam tu na myli przede wszystkim egoizm, który jest cech¹ nieod³¹czn¹ cz³owieka jako Dasein.
29
Por. K. Jaspers, Philosophie, dz. cyt., s. 351.
26
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egzystencjê30. Gotowoæ do zakwestionowania i niejako wziêcia w nawias w³asnych przekonañ jest niezbêdna dla otwarcia siê na drugiego cz³owieka. Teraz
bowiem treci staj¹ siê drugoplanowe, a chcê dostrzec ukrywaj¹c¹ siê pod nimi
egzystencjê. Zabsolutyzowanie i uznanie w³asnego wiatopogl¹du za jedyny
prawdziwy jest koñcem wszelkiej komunikacji, uniemo¿liwia ujawnienie egzystencji, gdy¿ dopóki trwam w wiecie w³asnych przekonañ, dopóty nie jestem
gotów zrozumieæ egzystencji, a za zupe³ne uwa¿am to bycie tu oto, w którym
aktualnie siê realizujê31, czyli – mówi¹c innymi s³owy  zamykam siê w sobie,
uznaj¹c siê za w pe³ni ukszta³towanego, wykoñczonego, najlepszego z mo¿liwych.
Wiêkszoæ ograniczeñ komunikacji nie nale¿y do istoty samego procesu, ale
wynika z daj¹cych siê zaobserwowaæ cech przejawianych przez uczestnicz¹cych
w niej ludzi. Jaspers wymienia miêdzy innymi: brak zrozumienia; uleg³oæ wynikaj¹c¹ z chêci zaprzestania konfrontacji, a nie z autentycznej zgody na optykê
drugiego; defensywne podejcie do dialogu uniemo¿liwiaj¹ce przebicie siê przez
pancerz w³asnego punktu widzenia. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e to nie swoboda
i ³atwoæ wymiany myli wiadczy o wartoci komunikacji, ale rzeczywicie przejawiaj¹ce siê przez ni¹ ods³oniêcie w³asnej egzystencji: „To nie nawi¹zywanie kontaktu i wymiana myli, nie przyjacielskoæ i towarzyskoæ s¹ drog¹ komunikacji,
ale dopiero bezustanne pod¹¿anie ku ca³ociowemu objawianiu siebie”32. Nie zawsze musimy byæ zadowoleni z owoców autentycznie egzystencjalnej komunikacji. Nierzadko to, kim naprawdê jestem, nie jest w pe³ni kompatybilne ani z tym,
kim chcia³bym siê staæ, ani nawet z moim aktualnym postrzeganiem siebie samego. Rozjanienie egzystencji mo¿e wywo³aæ psychologicznie przykre konsekwencje w byciu tu oto (Dasein)33.
Samotnoæ jest drugim biegunem, nieod³¹cznym od komunikacji.
Komunikacja zawsze ma miejsce pomiêdzy dwojgiem ludzi, którzy ³¹cz¹ siê, zarazem pozostaj¹c dwojgiem [nie pojawia siê figura osoby zbiorowej ani ¿aden tego
rodzaju konstrukt, czyni¹cy z dwojga niezale¿nych istot jedn¹, w której roztapia³a-

K. Jaspers, Wiara filozoficzna, t³um. J. Garewicz, D. Lachowska, M. £ukaszewicz i A. Buchner, Toruñ 1995, s. 121.
31
Por. tam¿e.
32
K. Jaspers, O mojej filozofii, dz. cyt., s. 64.
33
Dysonans pomiêdzy projektowanym ja, a tym, kim jestem rzeczywicie, najwyraniej daje
o sobie znaæ w obliczu sytuacji granicznych. Poniewa¿ s¹ one za ka¿dym razem niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju, przeto nigdy nie mogê w pe³ni przewidzieæ, jak zachowa³bym siê na
przyk³ad w obliczu mierci kogo bliskiego czy w momencie, gdy przyjdzie mi skonfrontowaæ swe
Dasein z niesprzyjaj¹cymi okolicznociami wiata zewnêtrznego. Sytuacja graniczna winy (wina
egzystencjalna) polega w³anie na tym, ¿e mój konkretny czyn jawi mi siê jako niezgodny z moj¹
egzystencj¹. Dopiero post factum wiem, c o p o w i n i e n e m b y ³ uczyniæ, ale wówczas jest ju¿
za póno. Bezwarunkowy obowi¹zek mogê podj¹æ tylko t u i t e r a z.
30
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by siê to¿samoæ ka¿dego z uczestników komunikacji  D. K.]. Wychodz¹ one ku
sobie z samotnoci, a o samotnoci wiedz¹ dopiero dziêki temu, ¿e siê komunikuj¹34.

Samotnoæ nie mo¿e wiêc na gruncie filozofii Jaspersa istnieæ jako nieuwiadomiona. Jest ona czym innym ni¿ spo³eczne odosobnienie, gdy¿ to ostatnie mo¿e
staæ siê udzia³em równie¿ dzikusa, który wskutek z³amania pierwotnego tabu zosta³ wydalony poza obrêb wspólnoty. Poczucie samotnoci wymaga pewnego stopnia samowiadomoci. Jaspers trafnie ukazuje podstawow¹ sytuacjê cz³owieka,
który potrzebuje drugiego nie tylko po to, by siê narodziæ i przetrwaæ w pe³nym
niebezpieczeñstw wiecie; nie tylko po to, by umieæ ten wiat interpretowaæ, ani
nawet nie po to, by nie pozostaæ w tym¿e wiecie istot¹ na podobieñstwo zwierz¹t.
Ludzka potrzeba wiêzi dotyka najbardziej osobistych i niemo¿liwych do zakomunikowania obszarów ja. To dziêki drugiemu cz³owiekowi wiem, ¿e jestem,
i upewniam siê, kim jestem. Owo communio ergo sum jest filozoficznym credo
Jaspersa.
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ABSTRACT
The author tries to present different aspects of communication, which can be found in the
philosophical work of Karl Jaspers. The beginning point is an immediate communication taking
place in existence, and the goal is an existential communication, which enables existential
elucidation. Jaspers believes that only in contact with other people one can be himself. Solitude is
never a good answer to our problems.
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