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Wprowadzenie

We wstępie do Philosophie, swego najważniejszego dzieła, Ja-
spers ujawnia przed czytelnikiem źródła swych filozoficznych 
inspiracji: na pierwszym miejscu wymienia Immanuela Kanta, 
jednak już kilka zdań dalej podaje nazwisko Sørena Kierkega-
arda, którego „rzetelność w  obliczu [odczucia] nicości, za al-
ternatywę przyjmuje filozofowanie z  miłości”1, oraz Frydery-
ka Nietzschego: „psychologa nieubłaganego w  demaskowaniu 
wszelkich omamień, który w  pozbawionym wiary świecie stał 
się wizjonerem substancji historycznych”2. Kierkegaard i Nietz-
sche to postacie w  myśli Jaspersa niemal nieodłączne. Filozof 
często z upodobaniem analizował występujące między nimi po-
dobieństwa, by następnie na tle cech wspólnych podkreślać roz-
bieżności czyniące tych dwu myślicieli niemal niemożliwymi do 
porównania. W Rozumie i egzystencji czytamy między innymi: 
„Obydwaj z głębi egzystencji podali w wątpliwość rozum. […] 
Nie [tworzą] oni teorii, głównego stanowiska, obrazu świata, lecz 
nowej całościowej postawie człowieka myślącego nadają niedo-
ścignioną pod względem duchowym postać, w  której w  ciągu 

1 Jaspers K., Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, tłum. Mirosław Żelazny 
i Dawid Kolasa, „Filo-Sofija”, 1 (9) 2009, s. 221.

2 Tamże. 

Kierkegaard.indb   7 2014-03-20   14:48:33



Dawid Kolasa8

całego życia realizują powagę filozofowania3”. Jaspers niejedno-
krotnie podkreśla zakorzenienie własnej myśli w tradycji filozo-
fii zachodniej4, które na ogół przybiera charakter raczej luźnej 
inspiracji, a nie bezpośredniego nawiązania. Jaspers nie był pisa-
rzem polemicznym, chociaż w bardzo niewielu miejscach kon-
frontował swe poglądy z innymi myślicielami5.

Kierkegaard wciąż pozostaje obecny w  pismach Jaspersa. 
Niektóre wątki zawarte w Psychologie der Weltanschauungen są 
po części efektem zainteresowań myślą autora Albo-albo, jed-
nak również w późniejszych pracach możemy napotkać obszer-
ne fragmenty traktujące o Kierkegaardzie. W Von der Wahrheit 
liczne nawiązania do Kierkegaarda występują przede wszystkim 
we fragmentach poświęconych problemowi „wyjątku” oraz „eg-
zystencjalnego ujawniania” (Existentielles Offenbarenwerde). Na-
tomiast w  Wierze filozoficznej wobec objawienia Jaspers stawia 
wprost powracające pytanie: czy po Kierkegaardzie i jego starciu 
z Kościołem można jeszcze autentycznie być chrześcijaninem?6 
Biorąc jednak pod uwagę obszerność wymienionych prac (Von 
der Wahrheit ma ponad 1100 stron, a Wiara filozoficzna wobec 
objawienia – w polskim wydaniu – niemal 700), fragmenty trak-
tujące wprost o Kierkegaardzie są co najwyżej marginesem głów-

3 K. Jaspers, Rozum i  egzystencja, [w:] tenże, Rozum i  egzystencja. Nie-
tzsche i  chrześcijaństwo, tłum. Czesława Piecuch, PWN, Warszawa 1991, 
s. 11.

4 K. Jaspers, Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, s. 221; tenże, Wprowa-
dzenie do filozofii, tłum. Anna Wołkowicz, Siedmioróg, Wrocław 1998, rozdział 
1; tenże, Autobiografia filozoficzna, tłum. Stanisław Tyrowicz, Wydawnictwo 
Comer, Toruń 1993. 

5 Najbardziej znana jest korespondencyjna dyskusja z  Rudolfem Bult-
mannem, dotycząca problemu demitologizacji religii: K. Jaspers, R. Bultmann, 
Die Frage der Entmythologisierung, Piper, München 1954.

6 K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. Grzegorz Sowinski, 
Kraków 1999, s. 660 i nast.
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Wprowadzenie 9

nych rozważań. Nieco inaczej wyglądało to we wcześniejszym 
Rozumie i  egzystencji. Cykl wykładów rozpoczyna się w  tym 
przypadku od wskazania historycznego znaczenia Kierkegaar- 
da oraz Nietzschego, a  jedno z  zadań, jakie Jaspers postawił 
przed filozofią, brzmiało: „w obliczu wyjątku nie filozofować jak 
wyjątek”7.

W innych tekstach Jaspersa z trudem daje się odnaleźć dłuż-
sze fragmenty poświęcone wprost myśli Kierkegaarda, należy 
jednak pamiętać, że niemiecki filozof dał się poznać nie tylko 
jako jeden z  najoryginalniejszych myślicieli, ale również jako 
historyk filozofii. Jak pisał Saner, Jaspers wierzył w  ideę „po-
wszechnej historii filozofii”, której głównymi bohaterami mieli 
być najwięksi myśliciele8. Realizacji tego zamierzania Jaspers 
poświęcił swoje nieukończone dzieło, w którym zamierzał opi-
sać dzieje ludzkiej myśli, prezentując żywoty i poglądy wielkich 
jednostek, choć nie tylko filozofów, ale także założycieli wielkich 
religii czy twórców teorii naukowych. Za życia Jaspersa, w 1957 
roku, ukazał się tylko jeden tom Die Grossen Philosophen9. Wiele 
fragmentów ostatniego dzieła filozofa przełożono na najważniej-
sze europejskie języki, jednak w  języku polskim dysponujemy 
tylko niewielkim fragmentem, opublikowanym w  formie od-
dzielnej książeczki poświęconej Sokratesowi, Buddzie, Konfu-
cjuszowi i Jezusowi10. 

  7 K. Jaspers, Rozum i egzystencja, s. 143–147.
  8 Por. H. Saner, O  rozległości rozumu i  niezawodności działania, tłum. 

Dorota Lachowska, [w:] K. Jasper, Filozofia egzystencji, tłum. Dorota Lachow-
ska, Anna Wołkowicz, PIW, Warszawa, 1990.

  9 K. Jaspers, Die großen Philosophen, Bd. 1: Die maßgebenden Menschen: 
Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophie-
rens: Plato, Augustin, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Ana-
ximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna; 
Piper, München 1957.

10 W  wydaniu angielskim tom pierwszy podzielono na dwa woluminy: 
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Dawid Kolasa10

Niemal ćwierć wieku po wydaniu Die Grossen Philosophen, 
dzięki żmudnej pracy Hansa Sanera, opublikowano pośmiertnie 
dalsze fragmenty rozprawy, których sam autor nie zdołał w pełni 
opracować, nadając im ostateczny kształt11. Właśnie ze spuści-
zny Jaspersa pochodzi najobszerniejszy z zamieszczonych w ni-
niejszym tomie tekst pt. Wielcy budziciele: Kierkegaard. 

Zgodnie z pierwotnym zamysłem myśl Kierkegaarda miała 
być w tej części rozprawy przeanalizowana bardzo drobiazgowo. 
Zachowany plan pracy Jaspersa wyglądał następująco: 

I. Sposoby myślenia, formułowanie pytań, przedmioty.
1. Znaki egzystencji.
2. Teoria stadiów.
3. Stadium religijne i chrześcijańskie.

The Great Philosophers, Volume I. The Foundations: The Pragmatic Individuals: 
Socrates, Buddha, Confucius, Jesus. The Seminal oraz Founders of Philosophic 
Thought: Plato, Augustine, Kant; The Great Philosophers, Volume II. The Original 
Thinkers:. Anaximander, Plotinus, Spinoza, Heraclitus, Anselm, Lao-Tzu, Par-
menides, Nicholas of Cusa, Nagarjuna, edited and translated by H. Arendt, Har 
court, Brace & World, New York 1962, 1966, wydanie francuskie: Les grands 
philosophes (I, II, III), trad. G. Floquet, Plon, Paris, 1989; wydanie włoskie: 
I grandi filosofi, a cura di F. Costa, Longanesi, Milano 1973; wydanie hiszpań-
skie: Grandes filósofos; hombres fundamentales: Sócrates, Budda, Confucio, Jesús, 
tran. P. S. Lorda, Editorial Tecnos, Madrid 1993; Los grandes filósofos: los meta-
físicos que pensaron desde el origen: Anaximandro, Heráclito, Parménides, Plo-
tino, Anselmo, Spinoza, Lao-Tse, Nagarjuna; tran. E. L. Tores, Editorial Tecnos, 
Madrid 1998; w języku polskim: Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, 
tłum. Przemysła Bentkowski i Robert Flaszak, KR, Warszawa 2003.

11 K. Jaspers, Die großen Philosophen. Nachlass Bd. 1, Darstellungen und 
Fragmente, hg. von Hans Saner, Piper, München 1981; tenże, Die großen Philoso-
phen. Nachlass Bd. 2: Fragmente, Anmerkungen, Inventar, hg. von Hans Saner, 
Piper, München 1981. Wydanie angielskie: The Great Philosophers, Volume 
III: Xenophanes, Democritus, Empedocles, Bruno, Epicurus, Boehme, Schelling, 
Leibniz, Aristotle, Hegel, trans. M. Ermarth, L. H. Ehrlich, Harcourt, Brace & 
World, New York 1994 oraz The Great Philosophers Volume IV. The disturbers:: 
Descartes, Pascal, Lessing, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Weber, Einstein, trans. 
E. Ehrlich, L.H. Ehrlich,  Harcourt, Brace & Word, New York 1995.

Kierkegaard.indb   10 2014-03-20   14:48:34



Wprowadzenie 11

4. Dzieje świata i teraźniejszość.
5. Metody.
6. Duchowe pochodzenie, otoczenie oraz antagonizmy.

II. Całościowe ujęcie wydarzenia zwanego „Kierkegaard”.
1. Samorozumienie Kierkegaarda.
2. Czym Kierkegaard jest jako negatywność, wyjątek, 

ofiara.
3. Granice Kierkegaarda. Charakterystyka i krytyka.
4. Historyczna pozycja i oddziaływanie Kierkegaarda12.

Na podstawie konspektu widać wyraźnie, że plan był bardzo 
ambitny, jednak Jaspersowi udało się dokładnie opracować tylko 
pierwszy podrozdział pierwszej części, tj. fragmenty traktujące 
o znakach egzystencji. W wydaniu niemieckim dzieła Jaspersa 
dostępne są również dość drobiazgowe notatki filozofa, na pod-
stawie których zamierzał on przeanalizować Kierkegaardowską 
teorię stadiów13. Pozostałe zagadnienia zachowały się jedynie 
w postaci konspektów i materiałów do wykładów14. Podjęliśmy 
decyzję, aby z materiałów zawartych w spuściźnie do Die Gros-

12 Ów schemat pochodzi z:  Die großen Philosophen. Nachlass Bd. 1, Darstel-
lungen und Fragmente, s. 460.

13 W  wydaniu anglojęzycznym zdecydowano o  dołączeniu tego podroz-
działu, jednak jego lektura pokazała, że prace redaktorskie nie ograniczyły się 
tylko do przełożenia i zredagowania tekstu, ale były w dużym stopniu interpre-
tacją. Ponieważ naszym zamierzeniem była prezentacja Jaspersowskiego spo-
sobu odczytania  Kierkegaarda, a nie interpretacja tegoż ujęcia, to podjęliśmy 
decyzję o  rezygnacji z  tego fragmentu. Wynika to z  faktu, iż w  stanie pozo-
stawionym przez Jaspersa nie nadawałby się do publikacji, a uzupełnienie go 
o niezbędne poprawki sprawiłoby, że duch myśli Jaspersa mógłby zostać w tym 
tekście utracony.

14 W roku 1958/59 Jaspers prowadził kurs wykładów zatytułowany: „Filo-
zofowie przebudzający (Erweckende Philosophen): Lessing, Kierkegaard, Nie-
tzsche”, natomiast w  semestrze letnim kolejnego roku prowadził seminarium 
zatytułowane „Chrześcijańskość Kierkegaarda”. Były to jedne z ostatnich jego 
zajęć dydaktycznych, co dla badacza może stanowić niezwykłą klamrę spinającą 
filozoficzną drogę Jaspersa. Zdaje się bowiem, że to właśnie od zafascynowania
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Dawid Kolasa12

sen Philosophen przybliżyć polskiemu czytelnikowi tylko to, co 
zostało osobiście zredagowane i opracowane przez  samego Ja-
spersa.

Fragment ten, mający wprowadzający charakter, zawiera 
najważniejsze dane biograficzne duńskiego filozofa oraz prezen-
tuje podstawowe pojęcia jego filozofii. Można tylko ubolewać, że 
podjęta praca nie została ukończona, gdyż – co Czytelnik będzie 
mógł samodzielnie ocenić – doprowadzone do końca analizy 
Jaspersa miałyby szansę dołączyć do kanonicznych opracowań 
myśli Kierkegaarda. Tekst ten, chociaż chronologicznie należy 
do ostatnich przygotowywanych przez Jaspersa prac, otwiera 
niniejsze wydanie, stanowi bowiem znakomite wprowadzenie 
do myśli autora Albo-albo. Ponadto pozwala bliżej zapoznać 
się z tymi faktami z jego życia, które niewątpliwie zaważyły na 
kształcie późniejszego pisarstwa (przede wszystkim nieudany 
związek z  Reginą Olsen, wpływ atmosfery domu rodzinnego, 
w szczególności osoby ojca, spory z Kościołem duńskim, ataki 
ze strony nieprzychylnej prasy kopenhaskiej itp.). Wnikliwa ana-
liza Dzienników pozwoliła Jaspersowi postawić interesującą dia-
gnozę osobowości i problemów Kierkegaarda. W dalszej części 
tekstu Jaspers omawia pokrótce kilka kluczowych zagadnień de-
cydujących o  specyfice Kierkegaardowskiej refleksji o  człowie-
ku: egzystencja czy bycie sobą. Czytając te fragmenty, nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że potwierdza się w nich przypuszczenie, że 
jego własna filozofia bardzo wiele zawdzięcza właśnie Kierkega-
ardowi15.

Kierkegaardem i Nietzschem zaczęła się jego filozoficzna podróż, por. Hans Sa-
ner, dz.cyt., s. 18.

15 Na temat tych wątków filozofii Jaspersa, które zostały zaczerpnięte od 
Kierkegaarda, niejednokrotnie wbrew intencjom tego ostatniego por. m.in.: 
T. Kupś, Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w  kontekście filozofii nie-
mieckiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, zwł. s. 24–57; M. Żelazny, Filozofia 
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Wprowadzenie 13

Po osiedleniu się w  Szwajcarii Jaspers jeszcze kilkakrotnie 
wypowiadał się publicznie na temat Kierkegaarda. Jeden z wy-
kładów, pierwotnie wygłoszony w  Bazylejskim Penklubie, był 
wielokrotnie publikowany w zbiorach jego pism16. Filozof zadaje 
w nim pytanie o chrześcijańskie korzenie twórczości Kierkega-
arda, ukazując jednocześnie, że religia chrystusowa w wydaniu 
Duńczyka przybiera niespotykane wcześniej oblicze. Podobny 
charakter miał wykład wygłoszony w „Radiu Bazylea” z okazji 
dwusetnej rocznicy śmierci Kierkegaarda; podjęty tam został 
również problem komunikacji pośredniej17. Trzeci okoliczno-
ściowy tekst, który zdecydowaliśmy się zamieścić w niniejszym 
zbiorze, zatytułowany jest Kierkegaard dzisiaj18. W tym krótkim 
artykule Jaspers interpretuje myśl swego wielkiego poprzednika 
przez pryzmat bieżącej sytuacji, a  jednocześnie wciąż powraca 

i psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 63– 
–73; J. Wahl, Notes on some relations of Jaspers to Kierkegaard and Heidegger, 
[w:] P. A. Schilpp (ed.), The philosophy of Karl Jaspers, New York 1957, s. 393– 
–406, por. także: K. Ward, Karl Jaspers’ “pure eye” of the fleeting moment, [w:] ten-
że, Augenblick. The concept of „Decisive moment” in 19-th and 20-th century we- 
stern philosophy, Ashgate publishing limited, Hampshire 2008, s. 69–95; a także 
Posłowie do niniejszego tomu.

16 Patrz: „Universitas”, nr 6/1951; K. Jaspers, Rechenschaft und Ausblick, Pi- 
per, München 1951 (wyd. II 1958); Wahrheit und Leben. Ausgewählte Schriften, 
Europäischer Buchklub, Stuttgart/Zurich/Salzburg 1951. Ten i  dwa kolejne 
teksty publikujemy na podstawie wydania: K. Jaspers, Aneignung und Polemik. 
Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie, Herausgegeben 
von Hans Saner, Piper, München 1965.

17  Treść wykładu pierwotnie ukazała się w jednym z czasopism, mianowi-
cie: „Die Gegenwart”, 19.11.1955.

18  Jest to przemówienie, które Jaspers wygłosił w Paryżu w kwietniu 1964 
roku na zaproszenie UNESCO, w ramach Kierkegaard-Kolloquium. Wydanie 
zawarte w Aneignung und Polemik jest pierwszą drukowaną edycją tego tekstu 
w języku niemieckim. Idąc tropem wydawcy niemieckiego, te trzy teksty (Kier-
kegaard, Kierkegaard – w setną rocznicę śmierci, Kierkegaard dzisiaj) publikuje-
my w kolejności chronologicznej.
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