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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). 
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byc zielone, ale nie moze byc biale" (Uok I, § 19). 2. „niepodobna sobie 
wyobrazic czystq bialq wody" (I, § 23). 3. „Ale kolor swieci za sprawq swego 
otoczenia, w swym otoczeniu. Szary jednak nie swieci (III, § 156). 4. „? W 
obrazie biel musi byc najjasniejszym kolorem" (III, § 1). „Nieprawda, ze 
w obrazie biel zawsze musi byc najjasniejszym kolorem. Z pewnosciq jednak 
jest nim w plaskiej kombinacji plam barwnych" (III, § 57). 5. „Dlaczego nie 
ma brqzowego swiatla ani szarego?" (Ill, § 215) „Dlaczego niepodobna sobie 
wyobrazic szarego zaru" (III, § 216). 6. „Czyz nie mogliby istniec ludzie, dla 
ktörych istnieje niebieskawy zölty, czerwonawy zielony? A zatem tacy 
ludzie, ktörych pojycia o kolorach odbiegajq od naszych pojyc?" (I, § 9). 

Powyzsza, niekompletna, hsta odnosi siy: do samych koloröw, do slöw 
0 kolorach, do pojyc o kolorach, a niebezposrednio röwniez do naszego 
spostrzegania koloröw. Co wlasciwie Wittgenstein twierdzi möwiqc, ze nie 
moze istniec przedmiot, ktöry jest przezroczysty bialy? Czy tez, ze nie 
istnieje kolor, ktöry moglibysmy nazwac 'przezroczysty bialy'? Czy twierdzi 
on, ze koloröw, ktöre tak nazywamy, nie mozemy spostrzegac? Czy tez moze, 
ze wyrazenia jak 'czysty brqzowy' sq bez sensu? Stwierdzenia Wittgensteina 
odnoszq siy do ontologii koloröw, do ich poznania, do logiki i semantyki 
wyrazen uzywanych przy ich opisach. Tylko jako przyklad zaznaczmy, ze 
zdaniem Wittgensteina rozwiqzania zagadki koloröw nie mozemy oczekiwac 
ani od fizyki, ani od fizjologii czy psychologii. „To bowiem, ze nie mozna 
sobie wyobrazic 'zarzqcego siy na szaro', nie nalezy ani do domeny fizyki, ani 
do psychologii koloru" (I § 40). Chodzi tutaj o pytania z „logiki pojyc 
0 kolorach" (I § 39), o pytania logiczno-semantyczne. Logika pojyc o kolorach 
möwi, dlaczego okreslone wyrazenia sq bez sensu, oraz, dlaczego nie 
mozemy o nich myslec, nie za ich pomocq poznac. Zdaniem Wittgensteina 
„Kolory pobudzajq do filozofowania", stqd tematyka z nimi zwiqzana jest od 
samego poczqtku obecna w jego pracach. Dokladnie ukazuje to tabela na 
stronie 17 omawianej pozycji Rothhaupta, ktöry obok innych zaangazowan 
jest wiceprezydentem „Deutschen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft e.V." 
1 wspölwydawcq fachowego czasopisma „Wittgenstein Studies". 

Omawiana praca zawiera obszerne przedstawienie genezy poszczegölnych 
tekstöw zrödlowych, polqczone z ich chronologicznq analizq. Dla dokladnego 
zbadania i zrekonstruowania filozoficznych wymiaröw problematyki koloröw 
w pracach Wittgensteina, Rothhaupt analizuje nie tylko jego teksty, ale 
splata je bardzo umiejytnie z biografiq Wittgensteina. Obok argumentacji 
filozoficznej omawiana pozycja stanowi zrödlowo-filologicznq i filozoficzno-
historycznq dokumentacjy (wyciqgi z tekstöw, transkrypcje wraz z faksymi-
liami tekstöw zrödlowych). Intensywny kontakt z oryginalnymi tekstami 
oraz ciqgla konfrontacja z nimi, sq zdaniem Rothhaupta nieodzowne dla 
zrozumienia filozofii Wittgensteina. Punkt ciyzkosci jego analiz jest 
wprawdzie polozony na teksty zrödlowe, niemniej jednak - jak zobaczymy 
- omawia on takze dokladnie waznq dla tematu literatury pomocniczq. 

Omawiana ksiqzka sklada siy z siedmiu czysci, z ktörych pierwszq 
mozna traktowac jako wstyp przedstawiajqcy ogölnie zagadnienia koloröw 
w calej spusciznie filozoficznej Wittgensteina. 
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Tematyky czysci drugiej: „Problematyka niekompatybilnosci koloröw" 
mozna sprowadzic do czysto w tym kontekscie cytowanego zdania z Traktatu 
(1918): „Jost niemozliwe, by dwie barwy byly jednoczesnie w tym samym 
polu widzenia - i to niemozliwe logicznie. Wyklucza to bowiem logiczna 
struktura barw" {Tractatus, 6.3751). Rothhaupt pokazuje, w jaki sposöb 
korespondencja Wittgensteina z P.P. Ramsey'em, prowadzona latem roku 
1927, wywarla wplyw na dokonanq przez Wittgensteina rewizjy tego zdania. 
Ramsey nie zalicza powyzszej sprzecznosci do logiki formalnej (tj. nie 
traktuje jej jako sprzecznosc typu „p i nie-p") lecz jako „sprzecznosc nie 
czysto logicznq" (tj. jako sprzecznosc odnoszqcq siy do niemozliwosci „p i q"). 
Syntetycznosc zdania „czerwony i zielony nie mogq byc na tym samym 
miejscu" oraz gramatyka „mogq" byla röwniez przedmiotem dyskusji 
pomiydzy Wittgensteinem a M . Schlickiem, prowadzonej w latach 1926-29. 
Do postawionych w tej dyskusji - na przykladzie koloröw - pytan o zdania 
syntetyczne a priori, Wittgenstein powracal jeszcze wielokrotnie (por. np. 
Uok, III § 4). Rothhaupt kresli z jednej strony szeroki horyzont rozwoju 
filozoficznych idei w Cambridge lat trzydziestych, gdzie pracowal Wittgen
stein, i omawia pisma R.B. Braihtwaite'a, W.E. Johnsona i G.E. Moore'a, 
z drugiej zas strony koncentruje siy na szczegölowych korekturach czy 
poprawkach wprowadzanych przez Wittgensteina w jego nauce o kolorach. 
Dobrym przykladem powiqzania danych biograficznych z systematycznym 
rozwojem idei filozoficznych jest podrozdzial „Wittgenstein i Russell" (s. 95¬
104). Z przytoczonych przez Rothhaupta tytulöw jak i z przeprowadzonych 
analiz widacjednoznacznie, jak wielki w p l j ^ na dzielo i zycie Wittgensteina 
wjrwarl J.W. von Goethe, ktörego utwory ten pierwszy czytal od dziecinstwa. 
Autor skupia siy na dobrze Wittgensteinowi znanemu dziele Goethego „Zur 
Farbenlehre" (1810) i z wielkq dokladnosciq omawia Wittgensteina recepcjy 
dziela Goethego, wspölny obydwom temat krytyki teoretyczno-naukowego 
badania koloröw, oraz przejycie przez Wittgensteina fenomenologicznej 
metody opisu koloröw zaproponowanej przez Goethego. Wspomniana metoda 
wychodzi z mozliwie nieuprzedzonej obserwacji i stwierdza, ze to co 
dostrzezone (fenomen) i to co pojyciowe (prawo), schodzq siy razem 
w przezywanej prawdzie. „Nie szukac niczego poza fenomenami, one same 
sq naukq" (Goethe). Bydqc pod wplywem nauki o kolorach fizyka G. Ch. 
Lichtenberga, Goethe nie tworzy zadnych teoremöw odnosnie koloröw, lecz 
interesuje go przede wszystkim ich bezposrednie przezywanie. Proponowany 
przez Goethego sposöb patrzenia na kolory zostal przez Wittgensteina 
rozciqgniyty na filozofowanie w ogöle. Wittgenstein pisze: „Czego potrzebujy, 
to psychologicznej czy raczej fenomenologicznej nauki o kolorach, zadnej 
fizykalnej czy fizjologicznej" {Philosophische Bemerkungen, § 218). Dlatego 
wlasnie tak istotnq byla dla niego rozwiniyta przez Goethego nauka 
0 kolorach, gdyz ta nie möwi o falach swietlnych czy o komörkach zywych. 
Wittgenstein odchodzi pözniej - co do rozumienia Tenomenöw' - od wlasnego 
ujycia proponowanegow Philosophische Bemerkungen, w tym sensie, ze jego 
zainteresowania przesuwajq siy w kierunku „gramatycznej nauki o kolo-
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rach", „metryki koloröw", „logiki pojyc o kolorach". „Kolor jest zawsze barwq, 
nigdy pigmentem, nigdy swiatlem, nigdy zdarzeniem na siatköwce oka itp.," 
(tamze, § 218). Rothhaupt wielokrotnie podkresla, iz Wittgensteinowi chodzi 
przede wszystkim o wyjasnienie potocznego uzycia jyzyka, w ktörym 
möwimy o kolorach. Nie chodzi mu o barwniki (pigmenty), o kolory 
rozumiane fizykalnie czy fizjologicznie, lecz o uzycie terminu 'kolor'. 
Szczegölowo Autor omawia wplyw, jaki na Wittgensteina wywarli inni 
interpretatorzy Goethego (O. Spengler, L. Boltzmann, F. Galten) czy J. 
Frazer, oraz wplyw wywarty przez tzw. fizykalnq teoriy barw (I. Newtona). 
Podobnie jesli chodzi o nauky o 'trzech wymiarach' koloröw (ton, nasycenie, 
jasnosc) H. Helmholtza. czy tez o pomieszanie jyzyka fizykalnego i feno-
menologicznego oraz przestrzeni wizualnej z fizykalnq, spotykane w dzielach 
E. Macha. Prace wlasnie wymienionych autoröw znajdujq duzy odzwiyk 
w dzielach Wittgensteina powstalych ok. roku 1945. Stosunkowo duzo 
miejsca poswiyca Rothhaupt przedstawieniu tzw. 'metryki koloröw' (tzn. 
'osmioscianowi' podstawowych koloröw) i wynikajqcym z niego regulom 
gramatycznym dotyczqcym uzycia terminöw odnoszqcych siy do koloröw. 

W czysci trzeciej swego opracowania Rothhaupt omawia przeoriento-
wanie, w ramach tematyki odnoszqcej siy do koloröw, u tzw. 'pöznego' 
Wittgensteina. O ile w pierwszym okresie filozofowania Wittgenstein 
koncentrowal siy na lokalizacji problemu wykluczania siy koloröw w kon
tekscie gramatyki koloröw, o tyle w drugim okresie zastanawia siy glöwnie 
nad problemem niekompatybilnosci koloröw i to przy röznych gramatykach 
koloröw widzianych w kontekscie konkretnych form zycia. Podstawowym 
materialem zrödlowym dla Rotthaupta co do tego okresu sq prace Wittgen¬
steina z lat 1946-49 i 1949-51 (por. np. dokladne przedstawienia na ss. 319, 
334, 366 przejsc od poszczegölnych rykopisöw poprzez kolejne maszynopisy, 
az do Dociekan filozoficznych II). 

Czwarta czysc opracowania jest poswiycona spostrzezeniom nt. koloröw 
w czysciowo nie publikowanych rykopisach 'pöznego' Wittgensteina. Warto 
nadmienic, ze Archiwum Wittgensteinowskie na Uniwersytecie w Bergen 
(Norwegia), gdzie Rothhaupt spydzil pary lat, spisuje 'na maszynie' 
filozoficznq spuscizny po Wittgensteinie (do roku 1995 przepisano tam ok. 
8000 stron rykopisöw). 

Czysc piqta to komentarz do ostatecznej wersji „Uwag o kolorach". 
Centralne tematy nauki o kolorach pojawiajq siy na nowo w pöznych 
pismach Wittgensteina, np: „Nie chcemy wynalezc zadnej teorii koloröw (ani 
fizjologicznej ani psychologicznej) - pragniemy tylko znalezc logiky pojyc 
koloröw" (Uok I, § 22). I tak komentujqc omawiany w Uok I §§ 3-5 problem 
'czystej bieli' Rothhaupt odnosi siy do Goethego a posrednio do G. Ch. 
Lichtenberga (1742-99). Ten ostatni byl dla Wittgensteina interesujqcy nie 
jako wybitny fizyk, lecz jako krytyczny i innowacyjny filozof jyzyka. Na str. 
484-490 Rothhaupt przytacza fragmenty korespondencji Lichtenberga 
z Goethem w sprawie 'czystej bieli', ktöry to temat jest przez Wittgensteina 
omawiany w Uok. Tamze (I, §§ 6-16) Wittgenstein porusza na nowo temat. 
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ktörym - co wyraznie widac w przedstawieniu Rothhaupta - zajmowal siy 
juz w latach trzydziestych: czy istnieje, lub czy moze istniec, kolor 
czerwonawy zielony? Czy kolor zielony jest kolorem podstawowym, 
mieszanym czy posrednim? Komentujqc powyzsze paragrafy Rothhaupt 
przytacza tekst listu Ph. O. Rungego do Goethego. Do tego listu Wittgen
stein odwoluje siy wielokrotnie w swoich Uok (chodzi glöwnie o rozröznienie: 
kolory przezroczyste i nieprzezroczyste). W komentarzu do Uok I, §§ 17-22 
Rothhaupt wskazuje, ze odpowiedzi na pierwszq - cytowanq przeze mnie na 
samym poczqtku tej recenzji - 'zagadky' odnosnie koloröw udziela dalszy 
tekst tego paragrafu: przezroczystosc i odbijanie istniejq tylko w wymiarze 
glybi obrazu wzrokowego. Rozwazania na ten temat Wittgenstein kon-
tynuuje w nastypnym paragrafie Uok i w paragrafie 29, gdzie mamy podanq 
„reguly dotyczqcq czegos przezroczystego i kolorowego". Swöj detaliczny 
komentarz do Uok I, §§ 23-32 Rothhaupt rozpoczyna od zestawienia 
odpowiednich paragraföw czysci III Uok z wlasnie komentowanymi 
paragrafami czysci I. Naszq drugq zagadky mozna sprowadzic - przytaczajqc 
komentarz Rothhaupta - do pytania: dlaczego nie mozna sobie pomyslec 
zadnego 'bialego przezroczystego' i zadnego 'przezroczystego bialego'? 
Obydwa owe rzeczowniki z odpowiednim przymiotnikowym atrybutem sq za 
kazdym razem powiqzaniami dwöch myslowo wykluczajqcych siy pojyc, sq 
one swoistym contradictio in adjecto. Takiej samej odpowiedzi - w szerszym 
kontekscie terminu 'nie do pomyslenia' - nalezy udzielic na trzeciq i piqtq 
zagadky. Nie bydy omawial komentarzy Rothhaupta do pozostalych 
paragraföw Uok, chcy tylko zaznaczyc, ze sq one bardzo szczegölowe - moze 
czasami za szczegölowe, tak iz trudno w nich znalezc mysl przewodniq. 
Znalezienie tej mysli ulatwiajq trochy liczne odnosniki do wczesniejszych 
czysci opracowania. 

W czysci szöstej znajdujemy miydzy innymi faksymile tekstu Wittgen¬
steina „Farben und Farbenmischung" (s. 564-78), z tzw. Big Typescript 
(podstawq do zamieszczonej reprodukcji byl mikrofilm zwany 'Trinity-Film'), 
oraz transkrypcje kilku tekstöw odnoszqcych siy do koloröw, a pochodzqcych 
z lat 1946-48 (transkrypcje zawierajq naniesione przez Wittgensteina 
poprawki, uwagi, przekreslenia, podkreslenia). Na s. 601-719 mamy 
faksymily (tzw. synopsy) rykopisu Uok I-III. 

Czysc siödma zawiera podzielonq na kilka czysci bibliografiy (s. 726-62). 
Najpierw Rothhaupt przytacza bibliograficzne dane oryginalöw spuscizny 
po Wittgensteinie (przechowywane w bibliotekach w Cambridge, Oxfordzie 
i Wiedniu), tak jak sq one prowadzone w katalogu G.H. Wrighta. Nastypnie 
mamy podane dane bibliograficzne co do poszczegölnych reprodukcji 
spuscizny po Wittgensteinie (Cornell-Film, Trinity-Film, Faksimile-Edition, 
i inne). Dalsza czysc bibliografii podaje pojedyncze publikacje z calej 
spuscizny, dane dotyczqce opublikowanych wykladöw i spisanych rozmöw 
Wittgensteina, listy kierowane do niego i jego odpowiedzi. Nastypnie podano 
röznojyzyczne spisy bibliografii dotyczqcych Wittgensteina, spisy konkordan-
cji, materialöw pomocniczych, spisy archiwöw oraz bibliotek, ktörych zbiory 
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sq istotne dla badan nad filozofiq Wittgensteina. Zamykajqcy czysc siodmq 
spis cytowanej przez Rothhaupta literatury obejmuje 36 stron. Omawiane 
opracowanie zamyka rejestr osöb. Swiadectwem wielkiej erudycji Autora jest 
bardzo zywy, literacki jyzyk, niezliczone, bardzo trafnie dobrane cytaty-
motta, pochodzqce czysto od autoröw niebezposrednio omawianych w opraco
waniu. 

Historia nauki o kolorach jest tak stara jak sama filozofia (por. np. 
opracowanie O barwach Arystotelesa). Chociaz biorqc pod uwagy jej 
röznorodne i czysto przeciwne teorie, wydaje siy ona wlasciwie nie do 
ogarniycia czy przenikniycia, to jednak ciqgle na nowo pobudza do refleksji 
nad swoim 'mieniqcym siy wszytkimi kolorami' przedmiotem badan, ktöry 
zdaje siy umykac kazdej pröbie jego okreslenia, opisania. Ksiqzka Rothhaup
ta jest nie tylko szczegölowym, wielowymiarowym omöwieniem rozwoju, jaki 
przeszla Wittgensteina nauka o kolorach. Jest ona - ze wzglydu na zakres 
omawianej tematyki - takze waznym przyczynkiem do nauki o kolorach 
w ogöle. Tylko jeden przyklad: przeciwne pozycje reprezentowane przez 
Newtona i Goethego - a omöwione przez Rothhaupta - pokazujq egzempla-
rycznie liniy przebiegajqcq pomiydzy obiekt3^nym i subiekt5rwnym 
spojrzeniem na kolory. Z jednej strony naukowe, operujqce analitycznjoni 
metodami ujycie, z drugiej strony ujycie estetyczne, skupiajqce siy na 
antropologii, na spostrzeganiu koloröw. Tak jak „kolory pobudzajq do 
filozofowania" tak ksiqzka Rothhaupta pobudza do filozoficznego zajmowa
nia siy nimi. 

Jözef BREMER SJ 

Bogdan LISIAK S J, Pojqcie piqkna w „Process And Reality'' i ^Adventures 
of Ideas'* Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process 
And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead], Kraköw 
1997, Wydawnictwo WAM, A 5, 165 pages. 

Alfred North Whitehead is a prominent contemporary philosopher and 
scientist. He was an active participant of the scientific revolution in the two 
very first decades of this century. In a concise book dedicated to his 
philosophy the Author (A.) considers the concept of beauty elaborated by 
Whitehead, especially in his two principal works: Process and Reality and 
Adventures of Ideas. The A. analyzes first the existential conditions of the 
whiteheadian interest for metaphysics, giving many biographical remarks 
on his life and studies. In the second chapter he investigates the very notion 
of beauty - central and essential in his system of metaphysics. Metaphysics 
itself is also examined here with a great attention and accuracy. Relation 
between beauty and truth is a subject of the third chapter. Argumentation 
of the A. is based here on a wide insight in the whiteheadian concept of 
truth, and is followed by the examination of the mutual relations between 


