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Stqd powstaje pytanie o odpowiedniq ontologiy przyszlosciowego naukowego 
obrazu swiata. Wedlug Sellarsa tymi poszukiwanymi wielkosciami sq 
wprowadzone przez niego absolutne procesy. Stqd nazwa jego ontologii 
- „no-events ontology", o ktörej Bremer pisze obszernie w rozdziale III 
swojej pracy. Zbudowana na absolutnych procesach - jako na jedynej 
kategorii - ontologia bydzie wg Sellarsa spelniala wymogi konieczne do 
rekategoryzacji mentalnych stanöw zmyslowych w naukowym obrazie 
swiata. Ontologia ta moze byc uzyta röwniez do tworzenia odpowiednich 
terminologii neurofizjologicznych, zdolnych do opisania tychze stanöw 
mentalnych. Rozdzial IV pracy Bremera poswiycony jest wrazeniom 
zmyslowym widzianym w ramach naukowego obrazu swiata. Rozdzial ten 
jest takze pröbq przedstawienia sellarsowskiej syntezy - w kwestii wrazen 
zmyslowych - wspomnianych dwöch obrazöw swiata. 

Dysertacja ks. Jözefa Bremera SJ dotyczy tylko dociekan prowadzonych 
w ramach filozofii analitycznej nurtu angielsko-amerykanskiego. Praca 
rozwaza z oryginalnego, male znanego punktu widzenia stosunki miydzy 
umyslem i ciaiem z jednej strony, a pomiydzy manifestacyjnym, a nauko
wym obrazem swiata z drugiej strony. 

Kazdy rozdzial pracy konczy siy podsumowaniem, zas na samym koncu 
podano spis cytowanej literatury. Omawiana praca nie zawiera niestety 
prawie zadnych znaczqcych poröwnan czy analiz odnoszqcych siy do 
podobnych teorii materialistycznych (chocby do teorii identycznosci rozwi-
niytej przez J . Smarta czy H . Feigla) jak röwniez do materialistycznych 
teorii nieredukcjonistycznych (np. do teorii anomalnego monizmu D. 
Davidsona). Brakuje takze jakiejkolwiek istotnej wzmianki o rozwiqzaniach 
dualistycznych. Czytajqc pracy Bremera odnosimy wrazenie, jakoby takie 
rozwiqzania albo wcale nie istnialy (bo praca nie o nich nie möwi), albo byly 
juz tylko czysciq historii filozofii. Co nie jest prawdq. 

Norbert FREJEK SJ 

Harold STAHMER, Lieber Pater Caesarius... Ihr Martin Ruber. Ein 
Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber (tlum. 
Michael Gormann-Thelen), Moers: Brendow Verlag, 1996, ss. 303. 

„Czytelnicy siygnq po ty ksiqzky przede wszystkim z racji nie ogloszonych 
dotqd drukiem listöw Martina Bubera" - pisze w pierwszym Slowie 
wstqpnym Freya von Moltke (s. 8), znana niektörym jako Honorowa 
Przewodniczqca Rady Fundacji „Krzyzowa". Drugie Slowo wstqpne (s. 9-14) 
dolqczyl Maurice Friedman, obecnie emerytowany profesor filozofii 
w amerykanskich uczelniach, ktöremu zawdziyczamy m.in. obszerne 
trzytomowe dzielo o zyciu i twörczosci Bubera. Czytelnika moze zastanowic 
fakt, ze tak zatytulowana pozycja jest tlumaczeniem z jyzyka angielskiego, 
dokladniej: z amerykanskiego - jak podaje nota bibliograficzna. Wiadomo, 
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Buber mowil i pisal w kilku jyzykach (jego pierwsze, mlodziencze artykuly 
ukazaly siy po polsku), ale czyzby röwniez „po amerykansku", i to do 
adresata, ktörego imiy i nazwisko brzmiq z niemiecka? Oryginalna wersja 
ksiqzki powstala w Stanach Zjednoczonych. Tam urodzil siy i mieszka jej 
autor Harold Stahmer. Nie znajdujemy jednak zadnej informacji o amery-
kanskim wydawcy. Na s. 24 jest natomiast wzmianka o tlumaczeniu 
rykopisu na j . niemiecki. Uczen slynnego Eugena Rosenstocka-Huessy, 
Stahmer, nalezqcy do kosciola metodystycznego, od kilkudziesiyciu lat 
interesuje siy dziejami mysli dialogicznej i publikuje prace na ten temat. 
Omawiana ksiqzka jest owocem nie tylko znajomosci archiwalnych juz dzis 
tekstöw, ale takze ich autoröw, protagonistöw udostypnionego wlasnie 
szerszej publicznosci epistolarnego dialogu. 

Postac Martina Bubera jest na tyle wyraziscie obecna we wspölczesnej 
kulturze, röwniez polskiej, ze mozna czuc siy zwolnionym od prezentowania 
jej w czasopismie filozoficznym, a zwlaszcza w recenzji (warto jednak 
przypomniec, ze zmarl on w Jerozolimie, w 1965 roku, nie zas - jak 
z uporem informujq nawet wydawnictwa naukowe w naszym kraju - dwa 
lata pözniej). A ojciec Caesarius Lauer? Urodzil siy w 1915 roku, w nadreh-
skim Oberwesel - zmarl w 1984 roku, w Maria Laach. Od dwudziestego 
roku zycia do smierci byl benedyktynskim mnichem. Przed wstqpieniem do 
nowicjatu przez szesc miesiycy studiowal na uniwersytecie w Bonn 
literatury niemieckq, filologiy greckq, filozofiy i teologiy. Do Bubera dotarl 
samodzielnie, najpierw poprzez lektury niektörych jego „przeddialogicznych" 
pism, a pözniej listownie. Pierwszy list, z 24 lutego 1949 roku zawiera m.in. 
pytanie o mozliwosc zdobycia tekstu Ich und Du {Ja i Ty), Mlody katolicki 
zakonnik, ktöry podczas wojny sluzyl na frontach jako sanitariusz (röwniez 
w Polsce), zdecydowal siy na napisanie do starszego o 37 lat slawnego 
zydowskiego filozofa, ktöry w 1938 roku z powodu nazistowskiego zagroze
nia musial wraz z rodzinq uchodzic z Niemiec. Kilka lat po tragedii Szoah, 
a kilkanascie przed przemianami, jakie wniösl do Kosciola II Sobör 
Watykanski, nie byl to gest sam przez siy oczywisty i bez glybszego 
znaczenia. C. Lauer wyraznie zafascynowany nowym stylem i tresciq 
filozofowania, odnajdowal w tekstach Bubera odpowiedzi na niektöre ze 
swoich egzystencjalnych rozterek i pytan, a zarazem stanowily one bodziec 
dla dalszej refleksji w poszukiwaniu drogi ku dojrzalosci ludzkiej i chrzesci
janskiej. Poszukiwania te wywiodly go zresztq na ponad dwadziescia lat 
poza mury opactwa. Mieszkal we Francji, pröbujqc tam nowych form zycia 
wspölnotowego, nastypnie w Hiszpanii, Portugalii, Maroku. Pözniej podqza 
afrykanskimi sladami Karola de Foucauld, przez jakis czas sprawujqc 
duchowq opieky nad Malymi Siostrami, nastypnie znalazl siy znöw 
w Niemczech (m.in. jako uczen w zawodzie piekarza), a w ostatnich szesciu 
latach zycia na powröt w macierzystym klasztorze. 

Martin Buber mial poczucie, ze zasial jakis niepoköj w zyciu wydrujqcego 
benedyktyna (s. 251). Czy rzeczywiscie moglo tak byc? Czy lektura jego pism 
filozoficznych, opowiesci chasydöw i studiöw bibijnych mogla odegrac 
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decydujqcq roly w procesie wewnytrznych przemian, az po zamiary 
porzucenia na zawsze zycia we wspolnocie klasztornej? Osobiscie spotkali 
siy jedynie trzykrotnie, i to na krötko, a powodem rozterek na pewno nie 
mogly byc listy, ktöre odnajdziemy w omawianym zbiorze. Sq one wywazone 
w tonie, w niektörych fragmentach daje siy odczuc cieplq, przyjacielskq 
trosky. Natrafimy nawet na zapewnienie filozofa, ze niemal po synowsku 
traktowany ojciec Caesarius moze w swych trudach liczyc na jego obecnosc 
i modlitwy (s. 149). Rzeczywiscie, odczuwajqc owe ojcowskie zainteresowanie 
ze strony Bubera (s. I l l , 126), Lauer zwracal siy do niego röwniez 
w sprawach dotyczqcych realizacji swego powolania we wspölnocie zakonnej. 
Kiedys na przyklad, na pytanie czy w sytuacji gdy nadmierna instytucjonali-
zacja nie pozwala na intensywne, odpowiedzialne zycie, nie nalezy odwazyc 
siy na opuszczenie klasztoru (s. 165), Buber odpowiedzial, ze w pewnych 
okolicznosciach jeszcze wiykszq odwagq jest wytrwanie (s. 167). 

Ksiqzka zawiera 32 listy Bubera do ojca Caesariusa. Pod wzglydem mysli 
filozoficzno-religijnej autora „Ja i Ty", korespondencja ta nie wnosi 
zasadnicze niczego nowego. Ukazuje natomiast piykne strony osobowosci 
Bubera (przycmione przez niektörych jego biograföw), przybliza praktyky 
dialogu - utrwalonego w slowie pisanym - prowadzonego ponad „barierami", 
ktöre dla wielu jawiq siy jako nieprzekraczalne. Röwniez jednak i w tej 
przyjazni od poczqtku do konca tkwila pewna „przeszkoda", mozna 
powiedziec: öw ewangeliczny „kamien" - dla jednych „kamien wygielny", dla 
innych „kamien obrazy", osoba Jezusa Chrystusa. Buber rozpoznawal 
w Nim swego „wielkiego brata" - nie „starszego", jak przypisal mu to 
Rosenstock-Huessy, wychwytujqc zresztq w takim okresleniu nuty 
protekcjonalnosci (por. sprzeciw Bubera wobec owej opartej na nieporozu-
mieniu interpretacji jego postawy wobec Jezusa: s. 195-196). To, co 
z perspektywy wielowiekowej tradycji judaizmu moglo byc odbierane jako 
bardzo daleko idqce „az", z perspektywy chrzescijanskiej znaczylo „zaled-
wie", a wyznanie Bubera o niemoznosci uznania w Jezusie Mesjasza 
zabrzmialo dla Lauera wprost „wstrzqsajqco" (s. 11, 301). 

Wiele sposröd zawartych w tomie listöw Bubera to zwiyzle podziyko-
wania, pozdrowienia, informacje o podrözach, ksiqzkach, wydawcach, 
planach pracy czy o aktualnym stanie zdrowia. Sq tez akcenty bardziej, 
a nawet niekiedy bardzo osobiste, jak öw krötki opis ostatnich dni zycia 
zony i jej smierci w Wenecji w 1958 roku. Wymiana listöw trwala przez 
piytnascie lat, ale pomiydzy przedostatnim a ostatnim listem Lauera (z 
lutego 1965 roku) uplynyly ponad trzy lata; Martin Buber ostatni raz pisal 
do przyjaciela z Jerozolimy kilka miesiycy przed smierciq. Wszystkie razem 
listy Bubera do ojca Caesariusa wypelnilyby dwadziescia kilka stron druku. 
Co zatem znajdziemy na wielu pozostalych stronicach? Listöw ojca 
Caesariusa do Martina Bubera jest w sumie 38; dwa z nich sq podpisane 
- obok Lauera - przez inne osoby. Niektöre listy sq obszerniejszymi 
wywodami, np. na temat zycia dialogicznego, a Stahmer w trzech przypad-
kach uznal za stosowne dolqczenie takze obszernych brudnopisöw. W tomie 
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zamieszczono röwniez dwa listy skierowane do Bubera przez zaprzyjaz-
nionego z ojcem Caesariusem rzezbiarza Ernsta Gorsemanna oraz piyc 
listöw Bubera do Harolda Stahmera (w angielskim oryginale, z tlumacze
niem na jyzyk niemiecki). Caly ten zbiör korespondencji poprzedza rozdzial 
wprowadzajqcy, a nastypujq po nim kilkudziesiyciostronicowe wspomnienia 
i refleksje autora na tematy w röznym stopniu zwiqzane z zyciem i twör-
czosciq dwöch glöwnych postaci. Przy koncu ksiqzki umieszczono szczegölo
wo opracowane kalendarium zycia ojca Lauera, kilka przepisanych z tasmy 
magnetofonowej jego wypowiedzi dotyczqcych pierwszego spotkania 
z Buberem w 1951 roku, a wreszcie dodatkowe wiadomosci o autorze. Jednq 
ze stron zdobi faksymile listu Martina Bubera, a caly tekst przeplata 
kilkanascie czarno-bialych fotografii rozmaitych osöb i miejsc; na jednej 
z nich widzimy filozofa w podeszlym wieku, natomiast zadna nie przedsta
wia partneröw dialogu razem. 

W publikacji, ktörej trzon stanowi korespondencja benedyktynskiego 
mnicha z zydowskim myslicielem, Stahmer nie szczydzi czytelnikom 
informacji o sobie samym (z wyjqtkiem daty urodzenia). Mozemy przeczytac 
0 jego licznych znajomosciach i przyjazniach, o podrözach i miejscach 
pobytu, o niegdysiejszych naukowych planach i dokonaniach (m.in. cztero-
krotnie przytacza te same szczegöly dotyczqce wlasnego doktoratu 
w Cambridge: s. 27, 201, 296, 302). Ty obfitosc danych autobiograficznych, 
wzbogaconq zdjyciami przedstawiajqcymi autora w latach mlodosci, mozemy 
chyba lepiej zrozumiec w swietle dedykacji ksiqzki. Stahmer poswiyca jq 
bowiem swoim trzem cörkom, wraz z ich rodzinami, „aby mogly siy wiycej 
dowiedziec o ojcu i niektörych znaczqcych osobach oraz wpljrwach, ktöre 
okreslily jego i ich zycie" (s. 4). Wagy tej dedykacji potrafiq zapewne docenic 
röwniez ci, ktörzy nabyli ksiqzky „przede wszystkim z racji nie ogloszonych 
dotqd drukiem listöw Martina Bubera". 

Jakuh GORCZYCA SJ 

Josef G. F. ROTHHAUPT, Farbthemen in Wittgensteins Gesamtnachlaß. 
Philologisch-philosophische Untersuchungen im Längsschnitt und in 
Querschnitten (Weinheim: Beltz Athenäum Verlag, 1996, s. 767). Seria: 
Monografien Philosophie, Band 273. 

W spisanych przez L. Wittgensteina pod koniec zycia Bemerkungen über 
die Farben^ (1950/51, dalej oznaczanych 'Uok') znajdujemy kilka 'zagadek' 
dotyczqcych koloröw, np.: 1. „Jak to siy dzieje, ze cos przezroczystego moze 

^ Powyzsza pozycja, ktöra ukazala si§ w roku 1977 (po smierci Wittgensteina), jest od 
niedawna dostypna w jyzyku polskim: L. Wittgenstein, Uwagi o kolorach [Uok] 
(Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 1998). 


