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Razprave na temo
Transcendenca in samo-transcendenca

 
Uvod

V okviru slovensko-avstrijskega raziskovalnega projekta Vračanje religioznega v 
postmoderni misli1 je eno izmed težišč raziskovanja pojmovanje transcendence v 
postmodernem času. Pričujoči tematski blok, ki se naslanja na znanstveni posvet 
o transcendenci (presežnosti) in samo-transcendenci (sebe-preseganju) oktobra 
2016 na Dunaju, kot avtorje prispevkov vključuje tako člane slovensko-avstrijske 
raziskovalne skupine kakor tudi vabljene zunanje goste. Ob tem velja poudariti, 
da avtorji pristopajo k tematiki iz različnih filozofskih oziroma teološko-religiolo-
ških izhodišč, v čemer se v veliki meri zrcali postmoderna raznolikost in pluralizem 
pristopov. Z objavo teh člankov v Bogoslovnem vestniku, katerega poslanstvo je 
sicer zavezano katoliškemu teološkemu okviru, želimo poglobiti poznavanje ne 
zgolj religiji in teologiji naklonjenih postmodernih miselnih tokov, temveč tudi ti-
stih smeri in iskanj, ki se oddaljujejo od krščanskih pogledov, pa vendar kličejo po 
dialogu z njimi. Postmoderni čas prinaša ambivalentne signale: po eni strani hoče 
preseči moderna ločevanja med sekularnim in religioznim, ki so v razsvetljensko-
-laicistični vnemi največkrat vodila k izločevanju vsega religioznega, po drugi stra-
ni pa je postmoderno »vračanje religioznega« pogosto preveč difuzno, skorajda 
konfuzno za tradicionalno religiozno misel. Toda ne moremo si izbirati časa, v ka-
terem živimo – pristno krščansko držo je namreč vedno odlikovala odprtost do 
sveta, v katerega je bila poslana. Ker dialog ni možen brez poznavanja stališč so-
govornika, bodo pričujoči članki v pomoč pri soočanju s kompleksno in raznoliko 
postmoderno mislijo.

Prvi članek je izpod peresa kanadskega filozofa Jamesa Menscha, ki nasprotuje 
ostri ločitvi med pojmoma transcendence in imanence ter v svoji nazorni analizi 
pokaže njuno neobhodno prepletenost (intertwining). Ta koncept, ki ga je v feno-
menologijo vpeljal Merleau-Ponty, je v teološkem kontekstu zelo nazorno izražen 
v sloviti biblični napovedi: »Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni 
in jaz v vas.« (Jn 14,20) Človek je najprej telo, utelešenost, to stanje pa tudi ne-
nehno presega s svojo usmerjenostjo v svet. Mensch prične z izkustvom transcen-
dence, ki je zapisana v našo telesnost, kajti telo je vedno v odnosu do drugosti. 
Transcendenca torej ni zunaj konkretnega sveta, temveč je vpisana vanj. To pa 

1 Bilateralni projekt s slovenske strani financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (polni naslov 
projekta pri ARRS J6-7325 je Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo), s partner-
ske strani pa avstrijska agencija za raziskovanje FWF (projekt I 2785 z naslovom The Return of the Reli-
gious as a Challenge for Thought). Tematski blok pričujočih člankov je eden od vmesnih rezultatov 
skupnega projekta in dolguje zahvalo za finančno podporo tako ARRS kot FWF.
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izraža tudi krščansko sporočilo utelešenega Boga, ki lahko predstavlja najodličnej-
ši primer te prepletenosti. Toda kje človek na najodličnejši način presega samega 
sebe? Joeri Schrijvers verjame, da se to dogaja pri fenomenu ljubezni in v svojem 
članku predstavi po krivici spregledano misel Ludwiga Binswangerja. Ta s svojo 
fenomenologijo ljubezni prinaša prepotrebno dopolnilo ali celo protiutež Heideg-
gerjevi misli, ki je preveč zaprta za drugega človeka in za vsakršno drugost (kot 
presežnost) ter na prvo mesto postavlja (individualno) skrb kot izraz samotno he-
rojskega značaja našega bivanja.

K preporodu filozofskega interesa za religijo v sodobnem času so veliko pripo-
mogli misleci, ki jih lahko uvrščamo v širši okvir fenomenologije. Toda osredoto-
čenost fenomenološke metode na danost fenomenov za zavest se lahko zdi pre-
preka za odkrivanje transcendence, ki naj bi presegala subjekt in njegovo zavest. 
Branko Klun pri štirih velikih fenomenologih (Husserl, Heidegger, Levinas, Marion) 
odkriva elemente, pri katerih subjekt odkriva transcendenco znotraj sebe samega. 
Toda ta presežnost ni nedvoumna, saj lahko doživi tako ateistično kot teistično 
razlago. Fenomenološki pristop predstavlja osnovo tudi za Michaela Staudigla, ki 
si v svojem članku zastavi ambiciozni cilj prenove fenomenologije religije. Staudigl 
izhaja iz strukture predhodnega klica (izkustvo transcendence) in človekovega od-
govora nanj. Ta odgovor – in v tem je izvirnost avtorjevega pristopa – se vrši skozi 
prakse človekovega samo-preseganja, ki vključujejo tako telesno kot intersubjek-
tivno razsežnost (skupno »ustvarjanje« transcendence). Prav ti dve razsežnosti sta 
pri razlagi religioznega fenomena pogosto zapostavljeni.

Transcendenca, ki se človeku razodene – kar tvori osnovo za religijo –, s seboj 
prinaša element vdora ali pretresa, ker prekine običajnost izkustva. Ruud Welten 
govori o tem pretresu kot o travmi ter poskuša povezati dva avtorja, ki sicer na 
prvi pogled nimata veliko skupnega: Levinasa in Lacana. Razodetje na Sinaju lahko 
pojmujemo kot eksemplarično travmatičen dogodek, saj ni nekaj, kar bi lahko do-
jeli in pojasnili na spoznavni ravni, saj se izogiba vpisu v simbolni red: razodetje je 
»nemogoči« stik z Realnim. Do podobnega sklepa po drugi poti prispe tudi Jason 
W. Alvis, ki se na koncept transcendence ozre z vidika negativnosti. S tem se distan-
cira od tradicionalnih pojmovanj, ki transcendenco mestoma preveč poenostavl-
jeno pojmujejo kot zgolj pozitivno, neproblematično ali celo povsem umljivo, toda 
s tem jo v resnici zgrešijo in odpravljajo. 

Transcendenca se v klasičnem kontekstu povezuje z zunanjostjo in njeno nas-
protje, imanenca, z notranjostjo. V tem oziru Luka Trebežnik odpira kompleksno 
vprašanje meja in razmejitev med zunaj in znotraj pri Jacquesu Derridaju. Meje, 
z njimi pa seveda tudi tisto, kar začrtajo in definirajo (neko identiteto), niso nekaj 
fiksnega, nespremenljivega, večnega. Od tod sledi, da je vsakršno začrtanje (kot 
definicija ali koncept) vedno že izpostavljeno svoji drugosti, ki onemogoča kakrš-
nikoli ustalitev. Tovrstno stališče poudari, da je transcendenca v svoji tujosti in 
absolutni presežnosti vedno odvisna od interpretacij, ob njej pa so naše herme-
nevtične zmožnosti prignane do skrajnosti. Postmoderna filozofija religije zato v 
veliki meri zahteva inovativnost interpretiranja in drugačen pristop k tekstom. 
Ravno to stori Janez Vodičar, ki preko predstavitve misli Paula Ricoeurja oriše kon-
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cept žive metafore kot nove možnosti za pristopanje k tradicionalnim skupnostim 
smisla, v prvi vrsti religijam. 

Pojma transcendence in samo-transcendence morda predstavljata najosnov-
nejši skupni imenovalec vseh svetovnih verstev. O tem razmišlja Lenart Škof, ki v 
svojem prispevku oriše samopresegajočo razsežnost v jedru tako zahodnih kot 
vzhodnih verskih izročil, v ospredje pa postavlja pogostoma spregledan osnovni 
gradnik vseh duhovnih zgradb – dih kot prvobitno sebe-občutje (avto-afekcijo) ter 
z njim povezan princip ženskosti. Prav poudarek na ženski perspektivi, ki postaja 
vse bolj nepogrešljiv vidik sodobne teološke in religiološke refleksije, vodi Nadjo 
Furlan Štante, ko ekofeministično teorijo predstavlja kot pomembnega sogovor-
nika pri vprašanju odnosa med religiozno transcendenco in imanenco. Božja tran-
scendenca sicer vsekakor presega človekovo spolno zaznamovanost, vendar je 
religiozna tradicija svoj interpretativni okvir samoumevno povezala z elementi 
moškosti in prezrla ženske oziroma materinske elemente.

Tematski sklop zaključujeta prispevka Ludgerja Hagedorna in Roberta Petkovš-
ka. Prvi se posveča družbeni razsežnosti odnosa do transcendence in religije v 
današnjem postsekularnem času. V ospredju je misel poljskega filozofa Leszeka 
Kołakowskega, ki se je po obdobju svoje kritike marksizma obrnil k tematiki reli-
gije in pronicljivo analiziral razsvetljensko misel v njenih protireligioznih tenden-
cah. Pri tem je odkrival paradoksno dejstvo, da racionalizem zahodnega sveta ne 
more brez verskih elementov, s čimer se »vračanje religioznega«, kakor ga zazna-
vamo v sedanjosti, razodeva ne le kot zgodovinsko kontingentni dogodek, temveč 
kot izziv transcendence, ki ne more biti nikoli utišan. Robert Petkovšek pa prikaže 
misel Jana Assmanna, egiptologa, ki evropsko kulturno izročilo preučuje z vidika 
njegovih korenin v svetopisemskem monoteizmu. Peteroknižje (heb. Tora) je od-
ločilno vplivalo na zahodno kulturno izročilo s tem, da je v sredo svojih vprašanj 
o Bogu postavilo vprašanje resnice in s tem religijo odprlo razumu. Zgodovina za-
hodnega izročila je bila zato v svojem jedru zgodovina interakcije med vero in ra-
zumom. V tej interakciji z razumom je vera vedno bolj odkrivala, da njeno bistvo 
ni v orto-doksiji, ampak v orto-praksiji. Bistvo vere niso nauki, ampak dejanja, ki 
človeka delajo »ljubega ljudem in Bogu«. V teh dejanjih se uresničuje transcen-
denca, v katero vrata odpira svetopisemski monoteizem. 

 Branko Klun in Luka Trebežnik 
 urednika tematskega bloka


