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Martino Buberio curriculum vitae

Vienatves jausmas lydejo Buberi ir 1enkiSkoje
PranciSkaus Juozapo gimnazijoje, kuriq jis lanke
Martinas Mordechajus Buberis girne Vienoje 1878
Lvove ir kurioje, jo paties iodiiais tariant, "vieSpatavasario 8 dienq. Po tevy skyryby berniukas apsigyveno
vo nepakartojama Austrijos-Vengrijos monarchijos
pas senelius Lvove, kuris jau nuo pirmo ~eEpospolitos
atmosfera - tarpusavio tolerancija be tarpusavio supadalijimo priklause Austrijai-Vengrijai. Senelis
pratimo"?. Nors krikSEioniy ir iydy vaikai lanke tas
Solomonas Buberis, prekybos riimy ir dviejy bankq
paEias klases ir nebuvo jokiy antisemitiniy ekscesy,
direktorius, sykiu buvo puikus Talmudo iinovas,
taEiau nebuvo ir glaudesnio rySio ar Siltesniy
aiikintojas bei MidraSy leidejas. Aniikui jis buvo
santykiy.
neginEijamas autoritetas ir neprilygstamas pavyzdys.
1892 metais Buberis iSgyvena giliq religing krizq.
Nuo maiumes Buberis gyveno daugiakalbeje terpeje:
Nutolqs nuo sustabarejusio, savo teisuoliSkumu besiseneliy namuose buvo kalbama jidiS ir vokiSkai,
puikuojanCio judaizmo, keturiolikmetis jaunuolis
hebrajy ir pranciizq kalby jis iSmoko dar biidamas
dvasines paramos ieiko filosofijoje - skaito Kantq ir
vaikas, o lenky - kiek veliau, mokydamasis
Pastarqji net bando versti lenky kalbg
Nietzschg.
girnnazijoje. Vis delto gimtqja Buberis laike vokieEiy
Baigqs gimnazijq 1896 metais Buberis iivyksta
kalbq. Matyt, tai buvo seneles Adeles Buber
studijuoti
1 Vienq. Studijuoja be aiSkesnes krypties nuopelnas - dar jaunysteje susiiavejusi vokieEiy
filosofijq, meno istorijg vokieEiy kultiirg filologijq.
kultiira, Si susiiavejimq ji iskiepijo ir aniikui.
studijas tqsia Berlyne, Ciiiriche, Miunchene,
Veliau
Nors seneliai labai mylejo aniikq ir kiek galedami
Leipcige.
stengesi atstoti jam tevus, vis delto maiasis Martinas
1898 metais Leipcige Buberis iS arCiau susipaiista
jautesi vienigas. Tikriausiai biitent Sis vieniSumo
su
besiformuojanEiu
sionisty sqjiidiiu. Nuo ortodokjausmas didino reiklumq imoniy santykiams, aitrino
salaus judaizmo nutolusi jaunuoli sionizmas impotikro dialogo reikmq. Giliai 1 Sirdl jam istrigo vienas
nuoja
pirmiausia tuo, kad siiilo naujg sekuliarizuotq
vaikystes epizodas, apie kuri pats Buberis pasakoja
tautines tapatybes modell - sionisty sqjiidiio tikslas
Stai kq: "Labai gerai prisimenu akimirkg kai pirmq
buvo
atkurti i y d y valstybq Palestinoje. Buberis
kartq suvokiau, jog gyvenimas ne visuomet yra idile,
aktyviai
dalyvauja
sionisty kongresuose,
jog tarpais jis yra net tragedija. (...) Prisimenu, kaip
organizacineje
veikloje,
agitacinese
akcijose.
vienq dienq buvau miisy namo palepeje su kaimyny
Vis delto sionizmq Buberis suvokia pirmiausia
dukra, kuri mane priiiiirejo, ir, atsiremqs 1 medinq
kultiirini sqjiidj, siekianti greiCiau dvasinio iydy
kaip
sijg tyledamas iiiirejau j kiemq. Mergaite buvo daug
tautos
atsinaujinimo, o ne politiniy tiksly. Sj poiiiiri
vyresne u i mane, tad pagalvojau, kad galiu jos pajis iSdeste 1899 metais Bazelyje jvykusiame I11
klausti apie savo motinq. Dar ir dabar girdiiu jos
sionisty kongrese: "Sionizmas nera partines
balsg kai ji ramiai pasake: ne, tavo motina niekada
priklausomybes dalykas, o yra pasauleiiiira. (...)
neatvaiiuos. Prisimenu, kaip, iSgirdqs tuos iodiius,
Sqjiidiio nariai turety biiti sionistais ne taip, kaip
netekau iado. IS tiesy, daugiau nebuvo apie kq
esama konservatoriumi ar liberalu, o taip, kaip esama
kalbeti. JauEiau, kad ji pasake tiesg ir ta tiesa mane
rnenininku ar irn~gurni"~.
labai iskaudino. Kaip norejau pamatyti motinq! Tai,
1899 metais Ciiiriche susipaiista su biisima imojog negaliu jos pamatyti, sukele man negriitamos
na - raSytoja Paula Winkler (pasiraiinejusia Georgo
netekties jausmq. Kaikas manyje nutriiko. (...)
Munko literatiiriniu slapyvardiiu). Sukuria Seimq.
Viskas, ko veliau iSmokau apie dviejy imoniy
Gimsta
vaikai: 1900 metais - siinus Rafaelis, 1901 susitikimo bei dialogo reikgmq, iSaugo iS anos
dukte Eva.
akimirkos, kai buvau ketveriy metq"'.
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190 1 metais Buberis tampa Sionisty sajungos
oficialaus leidinio "Die Welt" ("Pasaulis")
vyriausiuoju redaktoriumi. TaEiau jau 1904 metais
ivykusiame V Sionisty kongrese iSryikeja
nesutaikomi prieitaravimai tarp sionizrno sqjiidiio
kfirejo Teodoro Herzlio, svarbiausiu tikslu laikiusio
Izraelio valstybes atkiirimq, ir Buberio, kuris
sionizmq traktuoja ne kaip politini, o kaip dvasint
iydy tautos atgimimq Buberis priverstas pasitraukti
iS "Die Welt" redakcijos.
Maidaug tuo paEiu metu laimingo sutapimo deka
Buberio rankas patenka knygele, kurioje buvo
iSdestytas XVII a. Volyneje-Podoleje gyvenusio
rabino Baal $em Tovo mokslas. Apie Si ivyki Buberis
raSo:
"~ivelgiautai, kas yra pirmapradigkai iydiika imogaus ir Dievo panaiuma, suvoktq kaip veiksmas,
kaip tapsmas, kaip uiduotis. $is pirmapradis iydiikumas man tap0 tuo, kas yra ir pirrnapradigkai imogigka, tap0 imogiSkiausio religingumo turiniu. PamaEiau judaizmq kaip "pamaldumq", kaip chasidut. Ir
staiga atmintyje iikilo vaikystes prisiminimai, cadiko
ir jo bendruomenes vaizdai, kurie nuSviete mane:
suvokiau tobulo imogaus idejq ir iSgirdau kvietimq
skelbti tq idejq pa~auliui"~.
Chasidizme Buberis pirmiausia atrado imogaus
ir Dievo dialogo galimybq. Gilindamasis i chasidy tradicijg jis suvoke, kad Dievo ir imogaus santykis
nesibaigia vien tuo, kad Dievas perteikia imogui tam
tikrq turini. imogaus ir Dievo bendravimas yra ne
iodiiais iSreiSkiamas turinys, ne kadaise gauti
isakymai, bet Eia ir dabar gyvenamas gyvenimas,
esamoji, tikra tikrove. $i iivalga padare lemiamq
itakq visai tolesnei Buberio filosofiniy bei teologiniy
paiiiiry raidai.
1904 metais Buberis apgina daktaro disertacijq
apie Mikalojy Kuzieti ir Jakobq Boehmq "Beitrage
zur Geschichte des Individuationsproblems"
("Individuacijos problemos istorijos tyrinejimai").
1905- 1906 metais gyvendamas Florencijoje,
pradeda raSyti habilitacini darbq iS meno istorijos. Vis
delto chasidizmas ir toliau iavi Buberi. Tad jis griita
i kraSta, kuriame prabego jo vaikyste ir ankstyvoji
jaunyste - Galicijq. Griita, kad rinkty ir kaupty
senyjy Galicijos chasidy ("lenkq chasidy") palikimq.
1906 metais pasirodo pirmasis "chasidiSky istorijy" rinkinys - "Die Geschichten des Rabbi
Nachmann, ihm nacherzahlt von Martin Buber"
("Rabio Nachmano istorijos, perpasakotos Martino
Buberio").
Po poros metq - antra knyga: "Die Legende des
Baal Schem" ("Baal Semo legenda").

TaEiau chasidizmas ji iavi ne tik "tuo, kas
pirmapradigkai iydigka", bet ir "tuo, kas
pirmapradiikai imogiSkan, tad nekeista, kad Buberis
neapsiriboja vien judaizmu - 1909 metais pasirodo
knyga "Ekstatische Konfessionen" ("Ekstatiniai iSpaiinimai"), kurioje surinkti ivairiy religijy mistines
patirties dokumentai.
19 10-1914 m. Buberis iileidiia keletq studijy iS
ivairiy tautq mitologijos: "Tschuang-Tse. Reden und
Gleichnisse" (''bang Cze. Kalbos ir palyginimai"),
"Chinesische Geister- und Liebesgeschichten"
("Kiny istorijos apie dvasias ir meilq"), "Kalewala.
Das Nationalepos der Finnen" ("Kalevala. Suomiy
tautinis epas"), "Die vier Zweige des Mabinogi. Ein
keltisches Sagenbuch" ("Keturios mabinogi Sakos.
Keltq sakmiy knyga").
1913 m. pagaliau pasirodo pirmoji "filosofine"
Buberio knyga - filosofine poema "Daniel. Gesprach
von der Venvirklichung" ("Danielis. Pokalbis apie
realizacijq").
1916 metais Buberis iS Berlyno persikelia i Heppenheimq. Cia jis redaguoja menragti "Der Jude".
192 1 metais prasideda glaudesnis Buberio
bendradarbiavimas su Franzu Rosenzweigu - vienu
i i iymiausiy XX amiiaus "dialogo filosofijos"
atstovy.
Nuo 1922 mety Buberis dirba Rosenzweigo
isteigtame iydy studijy centre "Freies Judisches
Lehrhaus".
1923 metais, pavaduodamas susirgusi Rosenzweigq, Buberis desto Frankfurto universitete
judaizmq ir iydy etikq. Tais paciais metais pasirodo
"AS ir Tu".
Domejimasis chasidy tradicija grqiina Buberi i
judaizmq. 1925 metais kartu su Franzu Rosenzweigu
jis ima versti hebrajiSkq Biblijq vokieEiy kalbq
( Verdeutschung der Schrift). Po poros metq pasirodo
pirmieji Sio didiiulio, net trisdeSimt SeSerius metus
uisitqsusio darbo vaisiai - Mozes Penkiaknyges
vertimas ("Fiinf Bucher der Weisung").
Nuo 1923 mety Buberis desto judaizmq ir
lyginamajq religijotyrq Frankfurto prie Maino
universitete, o 1930 metais jis tampa Sio universiteto
ordinariniu profesoriumi.
Po trejy me& valdiiq Vokietijoje attjus naciams,
iS universiteto tenka pasitraukti. Buberis isteigia
alternatyvini studijy centrq iydams "Mittelstelle fur
jiidische Erwachsenenbildung", kuriame, kad ir
sunkiomis sqlygomis, organizuojamos studijos ir
atliekami moksliniai tyrimai.
Vis delto 1938 metais Buberis priverstas
emigruoti iS Vokietijos. Jis persikelia i Palestinq ir
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tampa Jeruzales universiteto socialines filosofijos ir
bendrosios sociologijos profesoriumi. Biblistika ir
religijotyra - sritys, kurios Buberiui, iinoma, buvo
kur kas artimesnes, - jam uidarytos de1
nepakankamo ortodoksiSkumo.
Ciyvendamas Palestinoje, Buberis aktyviai
dalyvauja politiniame gyvenime. Jis tampa Ichud
grupes, siekianEios ikurti dvitautq (iydy ir
palestinieciy) valstybq Palestinoje, nariu.
Pasibaigus karui, nuo 1947 m. Buberis
kvieEiamas skaityti paskaitas ivairiuose Europos bei
JAV universitetuose.
Nuo 195 1 mety Buberis profesorius-emeritas.
Tais paciais metais Hamburgo universitetas paskiria
jam Goethes premijq. Buberis priima Si aukStq jo
nuopelny vokieEiy kultiirai ivertinim%nors daugeliui
iydy, negalinEiy atleisti vokieEiy vykdyto jy tautos
genocido, Sis premijos paskyrimas atrodo kaip
iieidimas ar pasityCiojimas.
1953 metais - dar vienas garbingas jvertinimas:
VokieCiy knygy leidejy taikos premija, kuriq Buberis taip pat priima.
1958 metais Venecijoje mirSta imona Paula.
1963 metais Buberis pagerbiamas Erazmo premija Amsterdame.
1965 birielio 13 dienq Martinas Mordechajus
Buberis mirita Jeruzaleje.

"Tarpimogis'kumas"
1906 metais Buberis pradejo leisti almanachq
"Die Gesellschaft. Sammlung sozialpsychologischen
Monographien, hrsg. v. M. Buber I-XL Fr.a.M.
1906- 1912". Sioje leidiniy serijoje bendradarbiavo
sociologijos klasikai Georgas Simmelis, Werneris
Sombartas, Ferdinandas Tonniesas ir kt. Pratanneje,
kurioje Buberis iSdesto sumanytos serijos program%
nusakoma ir savita sociologijos kaip mokslo
samprata. Pasak Buberio, sociologija visy pirma yra
"mokslas
apie tarpimogiSkumo for ma^"^.
"TarpimogiSkumq" Buberis Eia nusako kaip tai, "kas
jvyksta tarp imoniy, kame imones dalyvauja kaip
beasmeniame procese, kq individas, tiesa, iigyvena
kaip savo veiksmq ar kqsmq, taEiau kas negali biiti
"Tarpimogiikumo"
vien jam be iSlygy pri~kirta"~.
sqvokoje gludi dialektinis priegtaravimas, sqlygojantis
dinamini imoniy tarpusavio santykiy pobudi. Viena
vertus tarpimogiSkumas yra beasmenis vyksmas.
Nors imogus dalyvauja tame vyksme, vis delto jis
negali jo iki gal0 suvokti kaip savo nuosavos
tikroves. Bet kita vertus iS iSgyvenimo kylanti tikrove
turi biiti visiSkai skaidri. Si skaidrumq jai suteikia

transcendentalinis subjektas, kuris kitaip negu
vokieEiy klasikinio idealizmo transcendentalinis AS,
turew biti nusakomas kaip "transcendental~n~s
Mes".
Individas gali iStirpti Siame Mes kaip saL.0
autentiikoje bfityje. TaEiau toks iitirpimas gali biiti
ir neautentiskumo, susvetimejimo apraiSka.
Apmqstydamas pastarajq galimybq, Buberis remiasi
Ferdinando Tonnieso pasiiilyta bendruomenes
(Gemeinschaft) ir visuomenes (Gesellschaft) perskyra. Anot Ferdinando Tonnieso, "bendruomenes"
pamatas yra "tobula imogiSkosios valios vienybe
kaip pirmaprade arba naturali biikle, kuri, nepaisant
empiriniy perskyrq ir persmelkdama pastarqsias, vis
delto iSlieka, gydama ivairius, priklausomus nuo tarp
ivairiopai sqlygoty individy tarpusavio santykiy
biitinos ir esamos sandaros"'.
Tuo tarpu
"visuomene" nusakoma kaip "grupe imoniy, kurie,
kaip ir bendruomeneje, gyvena ir taikiai sugyvena,
taEiau yra ne esmiSkai tarpusavyje susijq, o esmiikai
atskirti vienas nuo kito, tad kitaip negu bendruomeneje, kurioje imones yra tarpusavyje susijq
nepaisant visy perskyq, visuomeneje jie yra atslurti
vienas nuo kit0 nepaisant bet kokio bend rum^"^.
Remdamasis Sia Ferdinando Tonnieso klasifikacija, Buberis pastebi, jog abiejy prieSingy imoniy
bendrabiivio formy konkretiis pavidalai aptinkami
visose imogaus gyvenimo sferose. Kai "bendruomene" virsta "visuomene", teigia jis, tai iS esybes gelmiy kylanti valia virsta paprasta savivale, gyva bendruomene - mechanine valstybe, religinis susivienijimas - BainyEia, bendraiygiy tarpusavio rySys
(Kameradschaft) - susivienijimu, kaimo bendruomene - valdiios aparato vienetu ir t.t.9 Anot Buberio,
norint iveikti iSsigimusias visuomeninio gyvenimo
formas, biitina griiti bendrabuvio betarpiSkumq. Tik
tada bendrabiivis bus sveikas, o tai reiSkia, kad tik
tada jame atsivers tikrove. TaEiau tai bus imanoma
tik tada, kai imones riipinsis savo bendruomenemis
taip, kaip jie rnpinasi "savo meiles ir draugystes
rySiais (Liebschaften und Freundschaften) intymiausiomis savo gyvenimo akimirkomis"lO.Toks riipestis ir formuoja tai, kq Buberis vadina "tarpimogiikumo" sfera. Siai sferai taip pat budinga tam
tikra dialektika. Viena vertus, tai iSskirtine sfera.
TaEiau kita vertus, reikSmingumas, kuris Siai sferai
tenka sociumo gyvenime, leidiia kalbeti apie jos
universalumq. Galima net sakyti, jog tai tikroves kaip
tokios sritis - sritis, kurioje tik ir imanomas
tikrovigkumas. TaEiau Siame tikroviikume kaip tik ir
gliidi dialektinis priegtaravimas. Viena vertus, tikrove
yra ne paprastas to ar kit0 "daikto" buvimas, o iigyvenama tikrove. Kitaip sakant, tikroves tikro-
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viSkumas neatsiejamas nuo individo, be kurio
neimanomas joks konkretus iSgyvenimas. TaCiau kita
vertus, atskirai paimto individo iSgyvenimas negali
biiti galutine tikrove, todel turi biiti toks iSejimas 1
bendruomenes plotmq, kuris nepanaikintq, bet dargi
sustiprinty iigyvenimo tikrovq. Toks dialektinis
tarpimogiikumo sferos pobiidis yra jos sakralumo
apraiSka. imogus, raSo Buberis, yra "kiirinys,
kuriame ikiinytas dieviSkojo visybes atvaizdo
pradmuo"". Dar daugiau - pats Sventumas kaip
iSganymas yra ne vienoks ar kitoks turinys, bet tiesiog
"buvimas vienas-kitam (Einander)"12. Tad ir Dievo
siekimas yra ne kas kita, kaip bendruomenes
siekimasI3.
IS to, kas pasakyta, rySkeja Buberio "religijos
sociologijos" savitumas. Tai nera "mokslas",
tyrinejantis visuomenes "religini gyvenimq" iS Salies,
bet tai nera ir vien subjektyvaus "religinio
iSgyvenimoY' kultivavimas. Buberis ieSko
"objektyvumo", tik tiek, kad tas objektyvumas nieko
bendra neturi su Naujyiy laiky "mokslinei" nuostatai
biidingu "objektyvumu", gaunamu abstrahuojantis
nuo tyrinetojo konretaus dalyvavimo tikroveje,
konkretaus gyvenimo. Buberio "sociologija" - tai
visy pirma "dalyvaujanti sociologija".
Kita vertus, Buberio interesas religiniam socialines tikroves matmeniui nera partikuliarus. Religija
jam nera vien tam tikra imoniy bendrabiivio forma,
ribojama kity formy. Visuomene Buberiui yra religinio santykio "vieta" p a r excellence. Buberis yra isitikinqs, jog teofanija, kuri ankstesniais laikais biidavo
susijusi tik su gamtos reigkiniais, miisy dienomis turi
biiti siejama greiCiau su socialine tikrove. Dievybe
"galiausiai pasineria 1 galimybq, kuri skleidiiasi tarp
esybiy, ir trokSta apsireikSti per pastaryjy tikrovq, per
tikriq bendruomenq"I4. Sis atsiribojimas nuo "gamtines" teofanijos, kai dievybe apsireikSdavo ivairiy
gamtos reiSkiniq pavidalu, gali biiti savotiSkas
Buberio poiiiirio socialinq tikrovq raktas: kaip senoveje imogus gamtos reiSkiniuose regedavo dievybes
apraigkas, taip Siuolaikinis imogus gali ir turi stengtis
tivelgti jas socialineje tikroveje. Tai reigkia, kad
reikia stengtis atidiiau Lsiklausyti imoniy bendrabiivi ir iivelgti tai, kas jame turi transcendencijos prasmq. Toks "~siklausymas" reiSkia visiSkai kitoki santyki su socialine tikrove, negu tas, kokt aptinkame
"socialiniuose moksluose". Galima speti, kad tai, kq
Cia stengiamasi "iSgirstiV,yra dievybes apsireiSkimas,
analogiSkas tam, kq senoveje imones galedavo
aptikti Sventuosiuose mediiuose, akmenyse, vietovese, audroje ir pan. - visuose tuose ir panaSiuose
reiSkiniuose gliidinEiq "antgamtiikq" galig PanaSi

galia turkty apsireikSti ir imoniy tarpusavio
santykiuose. Tai ivyksta tada, kai "nupleSiami
tikslingumo manijos primesto sqvokiSkumo Sydai,
individq parodantys ne kaip asmeni, o kaip tam tikros
niSies atstovq, kaip valstybes pilieti, kaip tam tikros
klases nari; ir individai stojasi vienas pries kitq kaip
vieninteliai ir absoliuCiai pamatiniai. (...) Juo grynesnis betarpiskumas, juo tikresne bendruomenes
pilnat~e"'~.

"Tarp"
Tokia pilnatve Buberio sociologijoje igyja
teofanijos reikimq. Pabreidamas Siq reikimq,
Buberis eina paskui Georgq Simmeli, kuris Buberio
redaguotame leidinyje "Die Religion" raSo apie
"tarpimogiSkus santykius, kuriy substancine ir ideali
iSraiSka yra dievybes vaizdinys"16. Si fraze,
iSreiSkianti tai, kas pirmiausia riipi ir Buberiui,
skamba beveik kaip citata iS Hegelio "filosofijos
moksly enciklopedijos". Vis delto Buberis su
Simmeliu, kalbedami apie socialines tikroves sqsajq
su "dievybes vaizdiniu", turi omenyje kq kita, negu
Hegelis, tapatinantis imonijos istorijq su absoliuto
sklaida. Matyt, vienas iS esminiy skirtumy yra tas,
kad Buberis, kalbedamas apie "Tarp", neturi
omenyje tokio absoliuto, kurio ativilgiu individas
biitq tik nykstamas momentas, kaip mano Hegelis.
Buberis negali pripaiinti jokios "proto klastos",
viliojanCios individus veikti absoliuCios dvasios
naudai net ir nesuvokiant savo veiklos t i m y tiksly.
Buberio filosofijoje tarp "Tarp" ir "AS ir Tu" yra
abipuse "priklausomybe": vieni be kito jie
neimanomi. TaEiau dar svarbesnis skirtumas yra
skirtingas paEios filosofines teorijos statusas. Juk
Hegelis pasakoja dvasios istorijq: j is pasakoja apie
tai, kaip dvasia iingsnis po iingsnio atpailsta save.
Tuo tarpu Buberio kalbejimas yra ne pasakojimas,
o greiCiau kreipinys. iinoma, Hegelis nQa naivus
pasakotojas, manantis, kad galima papasakoti "kaip
yra iS tikrqjy". Jis puikiai suvokia, kad tiesioginis
pasakojimas paCiu savo vyksmu atskiria save nuo
tikroves, apie kuriqpasakoja. Kaip tik Sis supratimas
ir skatina Hegeli griebtis dialektikos, t.y. taip breiti
pasakojimo trajektorij% kad pasakojimas vis labiau
ir labiau virstq savo paties turiniu ir tuo biidu iingsnis
po iingsnio Lveikty turinio ir jo iSraiSkos
susidvejinimq Filosofija yra pasakojimas ir filosofas
yra pasakotojas, taCiau tai pasakotojas, kuris yra
ypatingas - jis pasakoja pats save ir tuo biidu
pavercia save absoliutu - vienintele ir galutine
tikrove. Tokiame pasakojime iSskleistas iinojimas
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aprepia visas kitas prasmes formas - tikejimg r y i t g
meile ir t.t. Dialogas nuo dialektikos, matyt, ir skiriasi
pirmiausia tuo, kad jame nera galutinio perejimo nuo
iinojimo prie tikejimo, ryito ar meiles. Dialoge,
kitaip negu dialektikoje, turime reikalq su tikru kitu,
o ne vien su kit0 regimybe, kuriq panaikinu
atpaiindamas kitame save pati. TaEiau visa tai lieka
tuSti i o d i i a i , jei juos sakysime stovedami
monologineje paskaitininko ar pasakotojo pozicijoje.
Tik tikras dialogo santykis gali atverti prieigas prie
dialogo tikroves.
Matyt, kaip tik todel Buberis vengia ne tik vartoti
Hegelio sqvokas, bet ir stengiasi atsiriboti nuo
absoliutaus idealizmo vaizdiniy. Matyt, kaip tik todel
pamatine Buberio "kategorija" tampa substantyvuotas prielinksnis "Tarp", nulemiantis ir "tarpimogiSkumo9' sqvokos reikgme. Tai, kas ivyksta Siame
"Tarp", yra "biities slepinys, persmelkiantis kiekvienq esybq". Kaip tik Sis slepinys "reikalauja atsiiadeti
visko, kas taip sunkiai igkovota, atsisakyti net
rymojimo savajame Pats, reikalauja periengti Pats
ribas ir iengti susitikimo su esmiSka Kitybe link"I7.
Buberis puikiai suvokia, kad biitis gali biiti
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suprantama ne kaip "daiktas", o tik kaip santykis kaip patyrimas arba kaip susitikimas. Susitikimo
atveju "Tarp" biitis yra pirmine susitinkanCiqiq btities
ativilgiu. Susitikimas yra visiSkai betarpiikas. t.y.
tarp manes ir taves negali biiti nieko, kas
tarpininkauty tarp miisy. Todel susitikimas negali
biiti dalykas, kuris kyla iS manes ar iS tavqs. Jis
randasi iS grynos malones18. Susitikimas yra savaiminis vyksmas, kuris nera nei pasirinkimas, nei
buvimas pasirinktu, jis yra ir viena, ir kita, ir
aktyvumas, ir pasyvumas vienu metulg. Biitent Sia
prasme "Tarp" yra ontologiikai pirmesnis u i susitinkanEiuosius. Iki susitikimo kiekvienas iS jy buvo
patys savaime ir tik "Tarp" daro imanomq jy susitikimg t.y. buvimq vienas kitam20.
"Pradiioje yra santykis: kaip esmes kategorija,
kaip pasirengtumas, kaip sugriebianti forma, kaip
sielos modelis; kaip santykio apriori; kaip igimtasis
Tu". "Potraukyje ieSkoti kontakto (pirmiausia taktilinio, o veliau ir optinio kit0 asmens "lytejimo") labai
greitai pasireiSkia gimtas Tu, tad tas potraukis vis
labiau ima reikSti abipusiSkumg "Sveln~mq"."~'
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