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O D REDAKCJI ...
Z satysfakcją prezentujemy drugi numer „Piątego Piętra—Bydgoskiego Czasopisma Filozoficznego‖. Powodowani chęcią ciągłego podnoszenia jakości naszego czasopisma wprowadziliśmy
szereg zmian, jednak najważniejsze rubryki obecne w poprzednim numerze, pozostają również
w bieżącym. W numerze między innymi: odświeżamy pamięć o Gustavie Gerberze, bydgoskim
filozofie, pedagogu oraz zasłużonym obywatelu naszego miasta. W „6 pytań do…‖ rozmowa z dr
Anną Petronellą Foultier z Uniwersytetu Sztokholmskiego, m.in. na temat tendencji w filozofii
Szwedzkiej oraz roli współczesnych filozofów w przestrzeni publicznej. Poza tym artykuł Joshuy
Knobe‘a z uniwersytetu Yale, o filozofii eksperymentalnej, innowacyjnym i ciekawym nurcie we
współczesnej filozofii; kolejna część rozważań na temat praw człowieka, a także wiele innych ciekawych tekstów.
Oczywiście nie ograniczamy się jedynie do sfery filozoficzno-naukowej. Na łamach czasopisma, tak jak poprzednio, prezentujemy dorobek współpracujących z nami przy bieżącym numerze
artystów.

Przyjemnej lektury!
Zespół redakcyjny

Photo by Florian Klauer on Unsplash.com
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S ZEŚĆ PYTAŃ DO … A NNA P ETRONELLA F OULTIER
L ENA P ARACKA

Jeśli mówić o fenomenologii w filozofii szwedzkiej, to tylko z dr Anną Petronellą Foultier, szwedzką filozofką i nauczycielką akademicką pracującą na wydziale filozofii Uniwersytetu Sztokholmskiego. W swoim dorobku ma wprowadzenie myśli Maurice‘a Merleau-Ponty‘ego do szwedzkiej filozofii, przekład
zbioru esejów Simone de Beauvoir oraz kilkanaście publikacji naukowych. W rozmowie z redakcją ―Piąte
Piętro‖ Anna Petronella opowiedziała m.in. o wiodących nurtach filozoficznych w swoim kraju oraz potrzebie zaangażowania filozofów w przestrzeń społeczno-polityczną.

Lena Paracka: W znacznej mierze koncen-

A.P.F: Szwedzka filozofia od wielu dekad jest

trujesz się na filozofii francuskiej. Czy jest

zdominowana przez tradycję analityczną. Trady-

ona popularna wśród szwedzkich badaczy?

cja kontynentalna jest teraz podtrzymywana

Anna Petronella Foultier: Nieszczególnie. Michael Foucault jest popularny w dziedzinach humanistycznych i społecznych, ale w dziedzinie filozofii prawdopodobnie tylko Wyższa Szkoła
w Södertörn naucza i pisze o nim. Gilles Deleuze

głównie we wcześniej wspomnianej szkole
w Södertörn. Kiedy w latach osiemdziesiątych
zaczęłam studiować, nauka o filozofii kontynentalnej była powszechna (szczególnie Husserl
i Heidegger), ale kiedy pod koniec lat dziewięć-

także posiada mocną pozycję w tej szkole, głów-

dziesiątych w Södertörn otworzono kierunek

nie w badaniach artystycznych i, wydaje mi się,

filozoficzny, ten temat stał się domeną tamtej

kulturoznawczych. Istnieje pewne zainteresowa-

szkoły. Z jednej strony to wielka szkoda, ponie-

nie de Beauvior, ale głównie w ramach Gender

waż zanika dialog między tradycjami – różnice

Studies. Jeśli dobrze pamiętam, o Merleau-

są podtrzymywane tak długo, jak są one instytu-

Pontym w Södertörn napisali trzy prace doktorskie – dwie z filozofii i jedną z historii idei. Czasem pojawia się również Paul Ricœur, ale także
w humanistycznych kontekstach.
L.P.: Czy szwedzka filozofia ma jakiś wiodący nurt? Czy szwedzcy badacze czerpią
bardziej z tradycji analitycznej czy kontynentalnej?

cjonalnie podzielone. Z drugiej strony, te różnice
sprawiły, że przybyło miejsc dla studentów i dla
pracowników, co ma pozytywny wpływ na
szwedzką filozofię.
L.P.:

Twoje

badania

koncentrują

się

w znacznym stopniu wokół francuskiego
fenomenologa Maurice Merleau Ponty’ego,
którego dociekania charakteryzują się sil-
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nym akcentowaniem cielesności, i który

„Druga płeć‖ w pełnym i rzetelnym przekładzie

w swoich analizach często powoływał się

ukazała się w Szwecji dopiero w 2002 roku,

na wyniki badań psychologicznych i psy-

a inne dzieła Beauvoir zostały przetłumaczone

chiatrycznych. Niektórzy nazywają go na-

przez tłumaczy literackich, co sprawia, że wiele

wet pierwszym neurofenomenologiem. Czy

filozoficznych wątków traci na wartości.

uważasz, że fenomenologia oraz kognitywistyka i neuronauki mogą efektywnie współpracować w rozważaniach nad poznaniem,
cielesnością czy naturą umysłu?

Dzieła Beauvoir w języku szwedzkim są
zatem dostępne od stosunkowo krótkiego czasu.
Podczas

mojej

pracy

w

Wyższej

Szkole

w Södertörn nauczałam o niej i jej etyce. Było to

A.P.F: Jestem przekonana, że kognitywistyka

bardzo doceniane wśród studentów. Nawet gdy

i neuronauki potrzebują fenomenologicznej per-

byłam na zaawansowanym kursie dla studentów

spektywy, ale jeśli mamy patrzeć poważnie na

literaturoznawsta w Göteborgu, ludzie zdawali

pracę Merleau-Ponty'ego, musimy nieustannie
porównywać fenomenologię z najnowszą wiedzą
o człowieku. Nie jest to łatwym zadaniem, ponieważ od czasów Merleau-Ponty'ego nauka stała
się bardziej wyspecjalizowana. Z tego powodu
często widzi się, że osoby odnoszące się do jego
myśli w kognitywistyce i neuronaukach nie używają jego filozofii w wystarczająco głęboki sposób. I na odwrót – trudno jest zajmować się Merleau-Pontym w konteście tych nauk nie będąc
w nich ekspertem. To często pojawiający się problem w interdyscyplinarnych naukach.
L.P.: Jesteś autorką szwedzkiego przekładu
dzieł Simone de Beauvoir. Czy jest ona popularna w Szwecji? Jest znana głównie jako
przedstawicielka egzystencjalizmu, feminizmu, czy bardziej poprzez swoje powieści?
A.P.F: Przetłumaczyłam antologię z dziewięcioma filozoficznymi esejami pt. Brigitte Bardot and
the Lolita syndrome, która ukazała się w 2012 roku. Pozostałe dzieła są przełożone przez innych
tłumaczy. W Szwecji Beauvoir jest najbardziej
znana jako pisarka powieści i autobiografii.

się być zaciekawieni jej filozofią.
L.P.: Czy według Ciebie współcześni filozofowie powinni angażować się politycznie
i społecznie, podobnie jak francuscy intelektualiści z okresu drugiej połowy XX wieku

którymi

się

zajmujesz?

Czy

w dzisiejszej rzeczywistości politycznej jest
miejsce dla intelektualistów i czy w Szwecji
filozofowie są obecni w debacie i przestrzeni społeczno-politycznej?
A.P.F: Uważam, że filozofia powinna zajmować
więcej miejsca w publicznej, intelektualnej dyskusji, szczególnie w Szwecji, gdzie często nie docenia się zwykłego odbiorcy. Filozofia nie ma
jednak silnej pozycji w naszym kraju; niektórzy
nawet nie znają tego przedmiotu. Chciałabym
więc, aby świadomość i wiedza o niej znacząco
wzrosły.
L.P.: Czy według Ciebie filozofowie maja
dużą rolę do odegrania w obliczu zjawiska
post prawdy i tzw. fake news?
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A.P.F: Trudno stwierdzić, czy faktycznie mogą, ale

zadanie. Wiele osób po prostu nie chce przyj-

z pewnością muszą próbować. W Szwecji jest kilka

mować podawanych argumentów. Aby osią-

takich osób, na przykład Åsa Wikforss, profesor

gnąć znaczące efekty, trzeba zacząć pracę

filozofii

o wiele wcześniej – już na poziomie wczesnej

teoretycznej

na

uniwersytecie

w Sztokholmie. Ona debatowała wiele na temat
‖alternatywnej prawdy‖. Jednak nie jest to proste

szkoły.
Wstęp i przekład
Lena Paracka

Anna Zalewska
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C ZYM JEST FILOZOFIA EKSPERYMENTALNA ? - WSTĘP

Filozofia eksperymentalna stanowi cie-

problemów. Mimo, że prace z tego zakresu nie

kawy i coraz bardziej popularny obszar badań

mają charakteru przełomowego ani nie wpływa-

polegający na empirycznej weryfikacji niektó-

ją znacząco na główny nurt filozofii, wyniki wy-

rych intuicyjnych twierdzeń, na których opierają

dają się niekiedy zaskakujące i warto jest poznać

się rozważania filozoficzne. W jej ramach podej-

tę nową, niewątpliwie ciekawą tendencję we

mowane są między innymi problemy z zakresu

współczesnej filozofii.

filozofii umysłu (np. badanie sposobu rozumienia pojęcia tzw. doświadczenia subiektywnego,
przez osoby niezajmujące się na co dzień filozo-

Bibliografia:
1.

fią oraz specjalistów. Wyniki wykazują, że

chology of Meta-Ethics: Exploring objec-

w istotnych miejscach rozumienie to jest od-

tivism, [w:] Knobe J., Nicols S., (red.) Ex-

mienne pomimo przyjmowania przez filozofów,

perimental Philosophy Vol. II, Oxford Uni-

że są one powszechnie intuicyjne (Stysma i Machery 2014)), metaetyki (np. badania podejścia

versity Press, s 139-169
2.

ludzi do obiektywizmu twierdzeń etycznych

ty Press.
3.

towy i są zbliżone do badań socjologicznych, ale

losophy Vol II, Oxford University Press.
4.

ropsychologiczne (Nicols i Knobe 2014). Inne

Knobe w poniższym artykule.
Znakomitym wprowadzeniem do filozofii eksperymentalnej jest dwutomowy zbiór artykułów Experimental Philosophy, pod redakcją
Shauna Nicolsa i Joshuy Knobe‘a będącego zwolennikiem i propagatorem eksperymentów empirycznych w filozofii. Oba tomy zawierają artykuły z różnych dyscyplin filozoficznych, które
łączy eksperymentalne podejście do stawianych

Knobe,
(2008).

przykłady badań z zakresu tzw. filozofii eksperymentalnej oraz ich wyniki wymienia Joshua

Knobe J., Nicols S., (2014) Preface, [w:]
Knobe J., Nicols S., (red.) Experimental Phi-

oczywiście się do nich nie ograniczają,. Coraz
częściej stosowanymi metodami są techniki neu-

Knobe J., Nicols S. (red.) (2014). Experimental Philosophy Vol. II, Oxford Universi-

(Goodwin i Darley 2014)), filozofii polityki czy
estetyki. Badania te mają często charakter ankie-

Goodwin G. P, Darley J.M. (2014) The Psy-

J.

&

Nichols,

S.

(red.)

Experimental philosophy. Oxford

University Press.
5.

Stysma J, Machery E. (2014) Two conceptions of subjective experience, [w:] Knobe
J., Nicols S., (red.) Experimental Philosophy
Vol. II, Oxford University Press. s 81-111.
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C ZYM JEST FILOZOFIA EKSPERYMENTALNA ?
J OSHUA K NOBE
Od najdawniejszych czasów w filozofii
analitycznej, przy rozpatrywaniu konkretnych
problemów powszechną praktyką było odwoływanie się do intuicji. Filozof zazwyczaj przedstawiał hipotetyczną sytuację, a następnie wysuwał
wniosek w rodzaju: „w tym przypadku, z pewnością powinniśmy uznać, że…‖. To stwierdzenie dotyczące ludzkiej intuicji w dalszej kolejności nadaje kształt argumentom dla bardziej ogólnych teorii, na temat natury naszych pojęć albo
praktyk językowych.
Zagadkowym aspektem tej praktyki jest
to, że bardzo rzadko korzysta ona ze standardowych metod empirycznych. Chociaż filozofowie
często zakładają, „co powiedzieliby zwykli ludzie‖, bardzo rzadko uzasadniają to przypuszczenie poprzez zadawanie ludziom pytań i szukanie prawidłowości w ich odpowiedziach.
W ostatnich latach jednakże coraz więcej filozofów stara się poddawać testom swoje intuicyjne
założenia, wspierając się metodami eksperymen-

Filozofia języka
Jedno z najbardziej znamienitych nawiązań do intuicji w niedawnej filozofii analitycznej,
stanowi historia o Gödelu i Schmidtcie autorstwa
Saula Kripkego:
„Załóżmy, że Gödel nie był w rzeczywistości
autorem ‗twierdzenia Gödla‘. Tak naprawdę,
wspomnianą pracę napisał mężczyzna o nazwisku Schmidt. Jego przyjaciel Gödel otrzymał
w jakiś sposób rękopis, który następnie został
mu przypisany. Zgodnie z tą interpretacją, kiedy
zwykły człowiek stosuje nazwę Gödel, w rzeczywistości odnosi się do Schmidta, ponieważ to on
jest jedyną osoba spełniającą opis: ‗człowiek, który odkrył niekompletność arytmetyki‘‖.
Czytelnicy tej historii prawie zawsze
przyznawali, że słowo „Gödel‖ nie odnosi się
w rzeczywistości do Schmidta. Każda teoria,
uznająca, że „Gödel‖ odnosi się do Schmidta została więc uznana za fałszywą.

talnymi. Chcą oni w ten sposób przekonać się, co

Rodzi się jednak pytanie, czy faktycznie

ludzie faktycznie myślą na temat konkretnych

intuicja ta podzielana jest przez wszystkich, czy

hipotetycznych przypadków. Niekiedy wyniki

jedynie przez ludzi zwykłych czytać filozofię

okazują się bardzo zaskakujące.

anglo-amerykańską. Filozofowie Edouard Me-

Omówię tu zastosowanie tej nowej metodologii w trzech obszarach filozofii: filozofii języka, teorii działania oraz dyskusji na temat wolnej
woli.

chery, Ron Mallon, Shaun Nicolas i Stephen Stich
przeprowadzili niedawno empiryczne badania,
by to rozstrzygnąć. Badanym przedstawiono historię o Gödlu i Schmidtcie. Eksperyment zaprojektowano tak, aby część badanych była Amerykanami, a cześć mieszkańcami Hong Kongu. Jak
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przypuszczano, amerykańscy badani podzielali

Wiceprezes pewnej kor-

intuicję

analitycznych.

poracji odwiedził prze-

Mieszkańcy Hong Kongu natomiast wykazali

wodniczącego zarządu,

całkiem inny wzorzec odpowiedzi. Większość

któremu

z nich uznała, że słowo „Gödel‖ faktycznie od-

„Myślimy nad rozpo- „ INTENCJONALNE ”,

nosi się do Schmidta.

częciem nowego przed-

większości

filozofów

Teoria działania
Ludzie zazwyczaj odróżniają zachowania wykonywane intencjonalnie (np. podniesienie kieliszka wina) od nieintencjonalnych (jak
rozlanie wina na koszulę), jednak dosyć trudnym okazało się wykazanie, na czym ta różnica
dokładnie polega. Każdy człowiek posiada zwykle jasne intuicje o tym, czy dane zachowanie
jest „intencjonalne‖, nie jest jednak jasne, który
konkretnie aspekt danego zachowania jest za tę
intuicję odpowiedzialny.
W serii ostatnich eksperymentów Joshua
Knobe wykazał, że intuicje te mogą być w rzeczywistości spowodowane moralnym charakterem samego zachowania. Badacz zaprojektował
pary scenek (sytuacji) podobnych do siebie, ale
różnych pod względem moralnym. W niektó-

wyznał:

sięwzięcia.
nam

ono

Pozwoli
pomnożyć

K AŻDY

CZŁOWIEK

POSIADA ZWYKLE
JASNE INTUICJE
O TYM , CZY DANE
ZACHOWANIE JEST
NIE JEST JEDNAK
JASNE , KTÓRY
KONKRETNIE
ASPEKT DANEGO

zyski, jednak oznacza ZACHOWANIA JEST
ZA TĘ INTUICJĘ
również poważne zanieczyszczenie

ODPOWIEDZIALNY .

środo-

wiska naturalnego. ‖Przewodniczący zarządu
odrzekł: „Nie obchodzi mnie środowisko, chcę
jedynie zwiększać zyski jak tylko mogę. Zaczynajcie.‖ Zaczęli więc pracę i rzeczywiście poważnie zanieczyścili środowisko naturalne.
Po zapoznaniu się z tą sytuacją większość ludzi
była zdania, że przewodniczący zarządu intencjonalnie przyczynił się do zanieczyszczenia środowiska.
Jednak załóżmy teraz, że zastąpimy słowo „zanieczyszczenie‖ słowem „wspomaganie‖.
Tak więc:

rych przypadkach badani byli bardziej skłonni

Wiceprzewodniczący pewnej korporacji odwie-

przyznać, że zachowanie było intencjonalne, jeśli

dził przewodniczącego zarządu, któremu wy-

było ono moralnie naganne, niż wtedy, kiedy

znał: „Myślimy nad rozpoczęciem nowego

było moralnie dobre.

przedsięwzięcia. Pozwoli nam ono pomnożyć

Dla przykładu rozważmy następującą
sytuację:

zyski, wspomoże również środowisko naturalne.‖ Przewodniczący odpowiada: „Nie obchodzi
mnie wspomaganie środowiska, chcę jedynie

C HOCIAŻ FILOZOFOWIE CZĘSTO
ZAKŁADAJĄ , „ CO POWIEDZIELIBY ZWYKLI
LUDZIE ”, BARDZO RZADKO UZASADNIAJĄ
TO PRZYPUSZCZENIE POPRZEZ ZADAWANIE
LUDZIOM PYTAŃ I SZUKANIE
PRAWIDŁOWOŚCI W ICH ODPOWIEDZIACH .

zwiększać zyski jak tylko mogę. Zaczynajcie.‖
Zaczęli więc pracę i rzeczywiście efektem ubocznym było wsparcie środowiska naturalnego.
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Po zapoznaniu się z tą wersją, niewielu bada-

ralnego inkompatybilizmu przez pomysłowe

nych stwierdziło, że przewodniczący intencjonal-

argumenty filozofów.‖

nie wspomógł środowisko.

To twierdzenie na temat intuicji ludzi jest, rzecz

Czy wyniki te wskazują na to, że wzglę-

jasna, natury empirycznej, i powinno być możli-

dy moralne faktycznie odgrywają rolę w naszym

we do przetestowania przy użyciu standardo-

pojmowaniu intencjonalnego działania, czy po-

wych metod empirycznych.

kazują jedynie, że nasze

TE

WYNIKI

PODWAŻAJĄ
POWSZECHNE

sądy mogą być czasami
zakłócane

poczuciem

MNIEMANIE , ŻE

winy? Zaproponowano

ZWYKLI LUDZIE

wiele konkurencyjnych

UWAŻAJĄ

teorii, jednak nadal nie

DETERMINIZM ZA
NIEKOMPATYBILNY

ma jasnego konsensusu.

Z ODPOWIEDZIALO - Oczywiście, niezbędne
ŚCIĄ MORALNĄ .

są dalsze badania.
Wolna wola

Dokonali tego w serii niedawnych eksperymentów filozofowie Eddy Nahmias, Thomas
Nadelhoffer, Jason Turner oraz Steve Morris. Badani zostali zapoznani z następującą historyjką:
„Wyobraź sobie, że w następnym wieku odkryjemy wszystkie prawa natury i skonstruujemy superkomputer zdolny do dokładnego wydedukowania z tych praw oraz obecnego stanu wszechświata, co stanie się w dowolnym momencie
w przyszłości. Byłby on w stanie objąć swoją

Jeśli wszystko, co robimy, jest w pewnym

wiedzą obecny stan świata i przewidzieć wszyst-

sensie zdeterminowane przez prawa fizyki, to

ko ze stuprocentową dokładnością. Załóżmy, że

wystarczająco potężny komputer byłby w zasa-

taki superkomputer istnieje i rejestruje stan

dzie zdolny do przewidywania naszych działań.

wszechświata w konkretnym momencie: 25 mar-

Czy w takim przypadku nadal możemy być mo-

ca 2150 roku, dwadzieścia lat przed narodzinami

ralnie odpowiedzialni za decyzje, które podej-

Jeremego Halla. Następnie na podstawie tych

mujemy? Wielu filozofów twierdzi, że intuicyjna

informacji i praw natury komputer przewiduje,

odpowiedz na to pytanie brzmi „nie‖. W ten spo-

że Jeremy na pewno napadnie na bank Fidelity o

sób pisze Robert Kane:

godzinie 18:00 dnia 26 stycznia 2195 roku. Jak

„Z mojego doświadczenia wynika, że
większość zwykłych ludzi zaczyna jako naturalni
inkompatybiliści. Twierdzą, że jest jakiś konflikt

zwykle superkomputer ma rację, Jeremy napada
na bank Fidelity dokładnie o 18:00 dnia 26 stycznia 2195 roku.‖

pomiędzy wolnością a determinizmem, a po-

Badanych zapytano, czy napad Jeremiego

mysł, że wolność i odpowiedzialność mogą być

jest moralnie naganny, 83% z nich stwierdziło, że

kompatybilne z determinizmem, wydaje im się

tak. Te wyniki podważają powszechne mniema-

na początku mętnym wykrętem (William James)

nie, że zwykli ludzie uważają determinizm za

albo nędznym wybiegiem (Immanuel Kant). Zwy-

niekompatybilny z odpowiedzialnością moralną.

kli ludzie muszą być odwiedzeni od tego natu-
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D EBUNKING T HE H ELLENISTIC M YTH : W HY C HRISTIANS S HOULD
B ELIEVE T HAT G OD I S I N T IME
A LIN C UCU

1.

God’s relation to time: so what?
Ask a hundred Christians if they think

that God is in time or outside time. Chances are
that more people will locate God outside time

―everlasting‖ on a temporalist account and
―eternal‖ on an atemporalist account1.
2.

cept of God

than inside it. But it is also quite likely that many
will have no clear idea about the topic. And
I think it safe to suppose that the majority will
deem the question to be of little relevance for
their everyday lives.
In this essay I will try to convince you:

The first problem is that atemporalism
seems to entail an abstract God who resembles
more an idea than a person. Timelessness seems
to entail immutability (changelessness) and immutability seems to be in conflict with the personhood of God.

(1) that the question of God‘s relation to time is
of practical relevance for every believer

Atemporalism endorses an abstract con-

To see that timelessness entails immutability, consider Boethius‘s famous formula for

(2) that the idea of God being outside time is

the life of a timeless Godhead:

a philosophically untenable concept which cre-

Eternity is the simultaneous and complete pos-

ates major clashes with Christian doctrine and

session of infinite life. (Boethius 1902, Book V,

therefore that every Christian should adopt

161)

some temporalist view of God

Atemporalists take God‘s life to be all at once, i.e.

To do that, I will present four arguments

not spread out through time, but completely pre-

against the ―outside time‖ view of God. I then

sent in the one eternal ―moment‖. It seems clear

briefly treat the question where the idea of God‘s

to me that this entails immutability. Change re-

timelessness presumably came from and con-

quires a succession of moments; if there is but

clude with an outlook on problems that tempor-

one moment in which all that God could possess

alist accounts of God must face.

is already there, no door is open for change in

I shall use the term ―temporalist‖ for all

the Godhead.

views that locate God in time and the term

In this respect it does not matter whether

―atemporalist‖ for all views that locate God out-

one construes God‘s atemporality as a point-like

side time. I take it for granted that God exists

or an extended (duration-like) existence. Either

without beginning and end. The corresponding

way, everything that God is, knows or does is

terms for this aspect of God‘s existence are

eternally simultaneously there.
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But the roots of divine atemporality go

hitherto could show that divine immutability

even deeper. Atemporalists often, especially in

(entailed by his timelessness) makes God appear

the Middle Ages, derived divine immutability

remote and abstract to us, not that he is remote

from divine simplicity. Divine simplicity means

and abstract. When we look at more practical

roughly that God is identical with his attributes2.

issues, however, the problem of abstractness/

For example, Thomas Aquinas argues that divine

remoteness, is exacerbated.

simplicity entails God‘s immutability and his
immutability entails his timelessness (Aquinas
2006) la 9, 1; 10, 2.). Divine simplicity clearly is
the more basic doctrine; the mediaevals‘ belief in
it at least partly explains their strong commitment to divine immutability.
If we take this connection of divine simplicity and immutability at face value, we seemingly have found the root of atemporalism. But it
seems that the tree growing out of that root must
bear foul fruits, for the root is foul. Divine simplicity implies a strange picture of God. For if
God is identical with his attributes, this seems to
suggest the bizarre conclusion that he just is
a collection of abstract attributes. Actually, divine
abstractness already appears on the level of immutability. Though it is logically possible that
a living being just does not change, it is an utterly alien thought to us who know life only handin-hand with change. The only ―things‖ we

Against those arguments, an atemporalist will object that it is precisely God‘s
―otherness‖ that distinguishes him from us and
makes him God, the supreme being; all attempts
understand

his

nature

in

human

Atemporality is at odds with a natural
understanding of petitionary prayer
Timelessness is at odds with a natural

construal of petitionary prayer, because it denies
the temporal succession of petition and answer.
One way to see this is simply this. Suppose I ask
God at t1 to heal my mother. At t2 > t1 he heals
her in an instant. Naturally enough, I consider
his answer as temporally later than my petition.
But this view can only be true if God is in time.
The answer can only be temporally later if God
exists at t1 and hears my prayer and then exists at
t2 and acts upon it. On an atemporal account,
however, God exists out of time. Two questions
arise here: (1) How can he interact with the
world at all? (2) How can we understand the
seemingly temporal succession of petition and
answer?
The response to (1) must go something
like this: God ―sees‖ the whole of time all at once

know to be without change are abstract ideas.

to

3.

or

and performs his actions in the world all at once.
This leads us seamlessly to an answer to question
(2). It course means that my prayer and his answer happen for God both at once. There is no
temporal or other succession at all!

―anthropomorphic‖ terms are supposed to fail.

It is really hard to see how one can still call this

This objection may obtain, for all I have said

―petitionary prayer‖. Stump & Kretzmann made
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the attempt to explicate it. They doubt that re-

Peninna bullying childless Hannah and happy

sponses to prayers must occur later than the

about Hannah‘s joy over her firstborn son eter-

prayers:

nally simultaneously. Defenders of divine simplic-

If at 3:00 a mother prepares a snack for
her little boy because she believes that
when he gets home at 3:30 he will ask for
one, it does not seem unreasonable to
describe her as preparing the food because of the child‘s request…consider
the case of Hannahs‘s praying on a certain day to have a child and her conceiving several days afterward. Both the day

ity would perhaps either deny that God has such
emotional states or hold that he has them all at
once as part of his divine nature. But again, even
if no contradiction can be derived from the atemporalist view here, the gritty aftertaste of an abstract God remains. After all, my prayer wouldn‘t change anything in an atemporal (and presumably simple) God, which makes God look
lifeless, rather like an abstractum.

of her prayer and the day of her conceiv-

The aforementioned arguments should

ing are ET-simultaneous with the life of

suffice to show that there is considerable tension

an eternal entity. If such an entity atem-

between atemporalism and petitionary prayer

porally wills that Hannah conceive on

naturally understood. The next argument sug-

a certain day after the day of her prayer,

gests that for an atemporal God, it is impossible

then such an entity's bringing it about

to know that I am ―now‖ praying or that I have

that Hannah conceives on that day is

prayed to him yesterday.

clearly a response to her prayer, even
though the willing is ET-simultaneous
with the prayer rather than later than it.

4.

Problems with divine knowledge of
tensed facts
A third cluster of problems with atem-

ET-simultaneity is a concept developed

poralism arises around God‘s knowledge of

by Stump and Kretzmann that gives an account

tensed facts. I will argue that an atemporal God

of how two events (one eternal and one temporal

cannot know tensed facts and that therefore his

one)

and

omniscience is defective and ceases to be omnis-

Kretzmann 1981). Let‘s assume, arguendo, that ET

cience, which in turn clashes with orthodox

-simultaneity does give an answer to how an

Christian teachings.

can

be

simultaneous

(Stump

atemporal God can interact with a temporal
world (which e.g. (Swinburne 1993) doubts).
Even if it does, it still is at odds with our natural
understanding of prayer. And it has a strange
consequence. For not only would God know that
Hannah prays and answers her prayer eternally
simultaneously, but also would he be sad about

Tensed facts are facts that contain temporal information, e.g. ―Doug plays tennis now‖ or
―Martha went shopping yesterday between 5 pm
and 8 pm‖ or ―Harry will participate in the race
next week‖. I deliberately chose those three examples because they represent present, past and
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future tense. Now for us there is no doubt that

difficulties. But the most weighty argument is

such propositions can constitute knowledge, at

still to come.

any rate present and past tense facts. We exist

5.

now and know of some things that they are hap-

carnation

pening now; we also know of some things that
they have happened in the past and know of future things that they will (perhaps) happen. Yet
an atemporal God does not exist now nor existed
earlier nor will exist in the future; as pointed out in
section 2, he has all of his existence in one eternal
―now‖. Therefore, even if an he knows all the

Logical contradiction concerning the In-

The summit of atemporalism‘s difficulties with Christianity lies in its clash with the
doctrine of the Incarnation. Construing the Incarnation atemporally requires the logical contradiction that part of the Godhead simultaneously has
a human body and has no human body.

details of history, he knows them all at once and

According to the doctrine of Incarnation,

not in a temporal order. He would know ―Doug

some two thousand years ago God took on flesh

plays tennis‖ and ―Martha goes shopping be-

and walked this earth as a man. One way to put

tween 5 and 8 pm‖, but Doug wouldn‘t be play-

the biblical account is as follows (let t0 be the mo-

ing now for him nor would Martha for him have

ment of Christ‘s conception in Mary‘s womb):

gone shopping yesterday.

(i) At at all instants tm < t0, Christ existed as the

This lack of knowledge constitutes a con-

second person of the Trinity without a human

siderable deficiency in divine omniscience. Even

body.

if God need not know what is logically impossi-

(ii) At moment t0, God took on a human body.

ble to know, we rightly expect him to know
tensed facts. The atemporalist has three options
to deal with this demand: (1) either scratch
tensed facts from the inventory of divine omnip-

(iii) At all instants tn > t0, Christ existed and continues to exist as the second person of the Trinity
with a human body.

otence, without argument, a dissatisfying move;

Temporalism has no problems at all ac-

(2) scratch tensed facts by arguing that on an

commodating the historicity of Christ‘s incarna-

atemporalist account, it is logically impossible

tion. A God that is located in time has a past,

for God to know tensed facts and therefore he

a present and a future. Let us go back to the time

need not know them. This argument, however is

of Christ‘s incarnation: then t0 is God‘s present.

question-begging, because it presupposes what it

In that present, God is about to change in so far

set out to show, namely that it is reasonable to

that the second person of the Trinity is about to

believe in an atemporal God; (3) accept a less

take on human flesh. With respect to that pre-

than omniscient God, which I assume no atem-

sent, God existed prior to it as a purely spiritual

poralist wishes to do. As neither of these options

being. With respect to that present, God contin-

seems desirable, I conclude that the problem of
tensed facts at least exacerbates atemporalism‘s
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ues to exist in the future as a being of which one

a temporal thing. Whatever it means for Christ‘s

part has a body.

human nature to be ―actual‖, he cannot both

What about atemporalism? As there is
no temporal succession for an eternal being, the
states (i) through (iii) must all be eternally simultaneous for God. This is not only counterintuitive, but also entails a downright contradiction.
Even an eternal being cannot have simultaneous
states that are mutually exclusive. Either Christ
has a body or he hasn‘t; on atemporalism, both
states must be eternally simultaneously true,
which is a contradiction.
Still, Stump and Kretzmann argue that
God‘s atemporality is compatible with the historicity of the Incarnation. Their approach is based
on the doctrine of the dual nature of Christ, according to which Christ eternally simultaneously
possesses a divine and a human nature.
The doctrine of the dual nature main-

have a body and not have it. Second, according
to the New Testament, Christ‘s having a body is
a continuing state. When he ascended to Heaven, he did so with his body; he shall return to
earth as a bodily being3. One would have to include Christ‘s ―incarnatedness‖ in the notion of
his human nature to make it compatible with
atemporalism. It goes without saying that this
raises massive problems like the question how
the Creator can eternally have, even partly,
a created body. Furthermore, it would weaken, if
not nullify our awe for Christ‘s condescension in
becoming a man. Bible passages like Philippians
2:6-8 would become a sham. For how can we
reasonably speak of Christ that he ―emptied‖
and ―humbled‖ himself by taking on human
form, if he had that form eternally and therefore
necessarily?

tains that the second person of the Trinity has not merely one essence or nature…but two: one the divine nature
common to all the persons of the Trinity,
the other the human nature of the Incarnation. ((Stump and Kretzmann 1981),
p. 452; emphasis added)
They go on to write that although
Christ‘s divine nature cannot become temporal,
―at some temporal instants…the human nature
of the second person has been temporally actual.‖ ((Stump and Kretzmann 1981), p. 453). I see
two severe difficulties here.
First, even if we take Christ‘s human nature to
be eternal, his having a body undoubtedly is

In summary: Christ‘s incarnation poses
seemingly insuperable challenges for atemporalism. It seems that to maintain atemporalism, we
would have to give up our traditional notion of
Christ‘s Incarnation and opt for one that radically changes our concept of salvation.
6.

Whence? Timelessness as a Platonic concept imposed on Christianity
Given the serious difficulties outlined

above, why have so many philosophers and theologians endorsed the atemporal model?
Nicholas Wolterstorff ((Wolterstorff 1975), p. 7879) lists two main factors, which I find most
plausible:

P IĄTE P IĘTRO

S TR . 21

(1)

(2)

Temporal events are irrecoverable, which

has complete foreknowledge of the future, it is

constitutes a matter of deep regret for

not within our power to refrain from the actions

humans; hence, God must be outside

we‘re doing. Clearly, Pike puts God in a tem-

time, so that no event is irrecoverable to

poral setting. If Jones performs an action A at t1

him, and no ―tooth of time‖ gnaws at

and God has complete foreknowledge of the fu-

him.

ture, then God will hold at t0 the belief that Jones

Hellenistic influences in early Christian
theology. The idea that the eternal is superior to the temporal, even to the everlastingly temporal, is found in Plato; although Plato does not connect it with divinity, he obviously influenced early
Christian thinkers like Augustine, which
influenced Christianity as a whole. In

will perform A at t1. In order to be free to refrain
from A, (1) Jones would need the power to make
God non-existing at t0 or (2) the power to make
God not have the belief that Jones will perform
A at t1 or (3) the power to make God hold a false
belief at t0. As none of those options can obtain,
Pike concludes that Jones was not free to refrain
from performing A.

connection with (1), it becomes under-

Atemporalism seems to have less problems here.

standable why this ―fateful choice‖ was

For one, God is not in time. There is therefore no

never really challenged through the cen-

―earlier‖ and ―later‖ and no backward causation

turies.

necessary to open up the possibility of free will.

Wolterstorff writes that in the twentieth century,
―(a) good many… theologians have been engaged in what one might call the dehellenization

Second, the atemporalist can construe God‘s
foreknowledge with conditional necessity, as Boethius suggested:

of Christian theology‖ (Wolterstorff 1975, p. 79).

…there is no necessity to compel a volun-

In the light of sections 2 through 5, this looks like

tary walker to proceed, though it is nec-

a main project for Christian theology.

essary that, if he walks, he should be pro-

7.

The atemporalist’s last stronghold: divine
foreknowledge
There remains one last ―stronghold‖ of

atemporalism: divine foreknowledge. Atem-

ceeding. In the same way, if Providence
sees an event in its present, that thing
must be, though it has no necessity of its
own nature. (Boethius 1902, Book V, 165)

poralism can explain divine foreknowledge ap-

On this account, it is necessary that God knows

parently without endangering human free will,

the man walking, but it is not necessary that the

while temporalism suffers considerable tension

man walks because God knows it. Atemporalism

here.

allows this move because for the atemporal God,
Let‘s begin with temporalism. Nelson

all things in time are present all at once in an eter-

Pike (Pike 1965) conclusively argues that if God

nal ―present‖. Just as we do not necessitate any-
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one whom we see walking before our eyes to
walk, so does the eternal God not necessitate
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S ENS ŻYCIA WEDŁUG V IKTORA F RANKLA
A LEKSANDER C HYZIŃSKI
Logoterapia, to utworzona w pierwszej

nie na nieuświadomione popędy, które bez we-

połowie XX wieku przez wiedeńskiego psychia-

wnętrznej wolności człowieka, rządziłyby nim

trę Viktora Frankla szkoła psychoterapii, nazy-

oraz hamowały jego swobodny rozwój. Prze-

wana jest także trzecią szkołą wiedeńską

świadczenie o wszechmocy popędów Frankl

(pierwszą była psychoanaliza Zygmunta Freuda,

określił mianem neurotycznego fatalizmu (Frankl

a drugą psychologia indywidualna Alfreda Ad-

2009b), objawiającego się szczególnie w reduk-

lera). Opiera się ona na podstawach odmiennych

cjonistycznej wizji człowieka. Potrzeba sensu

od dwóch poprzednich szkół. Frankl, tworząc

życia, jako pochodząca z wymiaru duchowego,

logoterapię, czerpał z dorobku filozofii egzysten-

byłaby właściwą człowiekowi potrzebą nie mają-

cjalnej

Schelera,

cą nic wspólnego z dążeniem do homeostazy

w przeciwieństwie do Freuda i Adlera, którzy

(łagodzeniem napięć tworzonych przez nieza-

opierali się na myśli naturalistycznej oraz nie-

spokojone popędy). Jest ona według logoterapii

tzscheańskiej, czyli teorii, które pozbawiały czło-

tym, co trzyma człowieka przy życiu i stanowi

wieka

motywację do działania, co nie zgadza się z teo-

oraz

fenomenologii

odpowiedzialności

Maxa

za

to,

kim

jest

(Nietzsche postulował "niewinność" istnienia,
a Freud zakładał determinizm w postaci nieświadomości). To pozwala na umieszczenie logoterapii w nurcie szeroko pojętego humanizmu, który jest szczególnie widoczny w logoterapeutycznej "teorii motywacji". Zakłada ona, że
człowiekiem nie kierują popędy, czy poczucie
niższości (jak to widział Adler), ale chęć sensu,
która jest czymś więcej, niż tylko przymusem
zaspokajania biologicznych potrzeb.

rią prymatu instynktu samozachowawczego.
Sens życia, jak zostało to napisane w poprzednim akapicie, jest czynnikiem mobilizującym człowieka do życia. Viktor Frankl zaobserwował to podczas swojego pobytu w obozie zagłady w Auschwitz, choć podstawy logoterapii
stworzył jeszcze przed II wojną światową. Więźniowie, którzy nie potrafili odseparować się od
swojej obecnej sytuacji - Frankl nazywał taką
umiejętność samoodłączeniem - oraz nie mieli sił

Teoria sensu proponowana przez logote-

na to, aby ustanowić sobie cel, który mogliby

rapię opiera się na konkretnej wizji istoty ludz-

zrealizować po wyjściu z obozu, szybko popada-

kiej, według której jest ona istotą wolną i odpo-

li w apatię i po krótkim czasie umierali. Umiejęt-

wiedzialną,

ukryty

ność wyznaczania celów w rzeczywistości ze-

(nieuświadomiony) wymiar duchowy. Dzięki

wnętrznej została nazwana w logoterapii samo-

swojej odpowiedzialności może ona kształtować

transcendencją i jest ona kluczowa do osiągnięcia

własne postawy, przez co nie jest zdana wyłącz-

poczucia sensu. Podobna sytuacja (wpływu od-

posiadającą
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czuwania sensu na życie), choć w nieporówny-

Zaratustrę Nietzschego: "I wówczas dopiero, kie-

walnie lżejszych warunkach, jest widoczna

dy mi się ugotowały [przypadkowe zdarzenia],

w świecie współczesnym. Frankl wysunął wnio-

rad je spożywam, jako swój pokarm." (Nietzsche

sek, że spora część populacji cierpi na coś nazy-

2010: 168). Jako środka do osiągnięcia celu nie

wanego w logoterapii nerwicą noogenną, czyli fru-

można postrzegać hedonizmu. Według wyników

strację wynikającą z braku świadomości sensu.

badań przytaczanych przez Frankla postawa he-

Badania przeprowadzane po wojnie wśród pew-

donistyczna wskazuje na odczuwaną przez he-

nego odsetka ludności (nie tylko w krajach kapi-

donistów frustrację egzystencjalną. Większość

talistycznych, ale także w państwach bloku

badanych alkoholików i narkomanów wyrażała

wschodniego) potwierdziły słuszność tego twier-

przekonanie o bezsensie własnej egzystencji, któ-

dzenia. Świadczy to o tym, że szerokie możliwo-

ry doprowadził ich do nałogu.

ści zaspokajania potrzeb biologicznych nie zapewniają zadowolenia z życia, a tym bardziej
poczucia jego sensu. Na pogłębianie się poczucia
pustki wśród populacji mają wpływ, według
Frankla, deprecjonujące człowieka teorie psychoanalityczne oraz naturalistyczne, które widzą w
nim wyłącznie zniewolone popędami zwierzę.

Frankl, przeciwny wspomnianemu naturalizmowi i redukcjonizmowi, twierdził, że jeśli
w człowieku nie byłoby obecnej sfery duchowej,
czyli gdyby nie istniały żadne wyższe pragnienia
(przy czym "wyższość" nie oznacza w tym przypadku żadnej wyższości moralnej), to życie ludzkie nie mogłoby mieć sensu; zrównane zostałoby

W Nieuświadomionym Bogu (w Polsce

ono z wegetacją zwierzęcia. Jednak, mimo stoso-

książka ta została wydana pod tytułem Bóg ukry-

wania metody (fenomenologicznej) do udowod-

ty), Frankl pisze, że człowiek może się zrealizo-

nienia istnienia duchowości i sensu życia czło-

wać (posiadać sens) tylko wtedy, gdy wykroczy

wieka, przyznawał on, że ostatecznie ich istnie-

poza samego siebie, czyli gdy kocha drugą oso-

nie nie jest pewne, ponieważ władza intelektu

bę, bądź spełnia jakieś zadanie – zadanie, które

nie pozwala na taki wgląd. Przyjęcie istnienia

sam obrał (Frankl 2009b). W "Człowiek w poszu-

sensu to skok egzystencjalny akt wiary, który

kiwaniu sensu" jest napisane, że każda sytuacja

z dwóch prawdopodobnych hipotez (istnienia

życiowa niesie za sobą unikatową możliwość

duchowości oraz redukcji człowieka do maszy-

znalezienia i spełnienia sensu. Człowiek, jako

ny) wybiera jedną.

wolna, duchowa egzystencja, jest w stanie odpowiadać na te sytuacje, przez co kształtuje samego
siebie. Widoczne jest to w koncepcji tragicznej
trójcy, czyli bólu, winy i śmierci, których istnienie
niekoniecznie dowodzi bezsensu życia, ale stwarza możliwość osobistego ustosunkowania się do
nich i obrócenia ich na naszą korzyść. Cytując

Wszystkie wspomniane na początku potencjalne sensy dotyczyły tylko obecnego życia.
Frankl jednak wprowadza jeszcze jeden rodzaj
sensu, a mianowicie sens ostateczny, czyli dążenie do i łączność z Absolutem - Bogiem. Koncepcja ta opiera się na dowiedzionej dzięki metodom
logoterapeutycznym przyrodzonej człowiekowi
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religijności, mogącej być świadomą bądź nieu-

nę redukcjonistów, a mianowicie, że przyjmują

świadomioną, przy czym przykład tej drugiej

oni pewną hipotezę natury ludzkiej i wszelkie

zaobserwować można często wśród zdeklarowa-

wyniki badań dostosowują właśnie do niej. Psy-

nych ateistów Istota ludzka w sposób nieświado-

choanaliza, co wykazał sam Frankl, nie spraw-

my i nieustanny odnosi się do transcendencji. Jej

dza się w leczeniu zaburzeń, a to wszystko przez

nieświadomość

połączona

podkopywanie zaufania pacjenta do samego sie-

z boskością". Frankl przy końcu Nieuświadomio-

bie oraz ignorowanie roli sensu. Naturalny pęd

nego Boga przytacza wypowiedź Wittgensteina,

człowieka ku sensowi życia, który zakłada logo-

który powiedział, że "wierzyć w Boga, to znaczy

terapia, znajduje potwierdzenie swojego istnie-

dostrzegać w swoim życiu sens". Istnienie Boga

nia w samej historii filozofii – człowiek od wie-

i jego kontakt z człowiekiem (poprzez szczery

ków szukał przesłanek, które pozwoliłyby na

wewnętrzny dialog) miały stanowić ostateczne

oparcie na nich ciężaru jego egzystencji czy to

uzasadnienie egzystencji, która - mimo swojej

mistyczna kontemplacja idei Platona, eudajmo-

nietrwałości - uzyskałaby niezniszczalne podło-

nia Arystotelesa, epikurejski hedonizm, czy

że w postaci nieprzemijalnego Bytu. Frankl po-

chrześcijański Bóg.

jest

"nieustannie

przez logoterapię zrehabilitował (a przynajmniej
próbował zrehabilitować, ponieważ osiągnięcia
logoterapii są w dalszym ciągu mniej rozpoznawalne od osiągnięć freudowskiej psychoanalizy)
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Aleksander Chyziński—Student filozofii na Uni-

głoby się jej zarzucić, że nie jest metodą stricte

wersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

naukową, że zakłada istnienie rzeczy, których

przewodniczący Studenckiego Koła Filozofii

nie sposób udowodnić w empiryczny sposób.

UKW.

Ten sam zarzut można jednak skierować w stro-
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B ADANIA EMPIRYCZNE A WOLNY WYBÓR
F ILIP S TAWSKI
Rozważania wokół wolnej woli zajmują

mogłyby zostać przewidziane), kłóci się z ideą

istotne miejsce w filozoficznych dociekaniach

wolnej woli (van Inwagen 1975, 1983). Stąd lo-

i wiążą się bezpośrednio z problemami z gruntu

gicznym wydaje się wniosek, że zjawiska te wy-

etyki, filozofii prawa, czy antropologii filozoficz-

stępować razem nie mogą. Jeśli świat faktycznie

nej (Kane 2002, O'Connor 2016). Nie ulega wąt-

jest zdeterminowany, wolna wola nie istnieje.

pliwości, że ich rezultaty mają daleki zasięg, od-

Jest to stanowisko znane jako inkompatybilizm

ciskając piętno w sposobie traktowania człowie-

(Clarke i Capes 2017). Warto jednak przy tym

ka oraz norm etycznych, religijnych i prawnych.

pamiętać, że stanowisko to nie rozstrzyga o ist-

Od jakiegoś czasu nie tylko filozofowie starają

nieniu bądź nieistnieniu wolnej woli, czy praw-

się odkryć motywacje, jakie stoją za mechani-

dziwości determinizmu, a mówi jedynie, że oba

zmami podejmowania wolnych decyzji (Kane

zjawiska nie mogą występować równocześnie.

2002). Rozwój technologii pozwalającej śledzić

Poczynając od całko-

zmiany fizjologiczne i neurobiologiczne, którego

wicie zdeterminowa-

jesteśmy świadkami od kilkudziesięciu lat,
ośmielił wielu badaczy do spoglądnięcia w głąb

nej fizyki Newtonow- BADACZ SIEDZĄCY
skiej (2015), teorii PRZED MONITOREM

ludzkiego mózgu w poszukiwaniu odpowiedzi

ewolucji przez dobór

na pytania odnośnie wolnej woli i autonomicz-

naturalny

nego podejmowania decyzji (zob. np. Walter

(1955), teorii względ-

2001, 2002, Churchland 2008). Niniejszy tekst ma

ności Einsteina (1916),

na celu zaprezentowanie kilku z owych badań

a na teoriach pod-

(których wyniki według wielu komentatorów

świadomości

sugerują, że wolna wola może być jedynie ilu-

cząc, wydaje się, że nauka zaprzecza istnieniu

zją), zarysowanie kluczowych stanowisk doty-

wolnej woli. Co więcej, współczesne badania

czących wolnej woli, a także rozstrzygnięcie, czy

neurobiologiczne zdają się dobitnie potwierdzać

problem wolnej woli nie ma jedynie charakteru

te przypuszczenia.

pozornego, wynikającego z braku precyzji terminologicznej.

Darwina

I NNYMI

SŁOWY ,

KOMPUTERA ZNAŁ
DECYZJĘ
BADANEGO NA
DŁUGO ZANIM ON
SAM ( W JEGO
MNIEMANIU ) JĄ
PODJĄŁ .

koń-

Zanim jednak do nich przejdziemy warto rozjaśnić możliwe stanowiska w kwestii wol-

Często zakłada się, że deterministyczna

ności i deterministycznej natury świata. Problem

wizja świata mówiąca, że każde zdarzenie ma

sprowadza się do dwóch pytań: (1) Czy świat

swoją przyczynę i jest ustalone prawami fizyki

jest deterministyczny? oraz (2) Czy wolna wola

oraz obecnym stanem wszechświata (a więc

jest możliwa?. W rezultacie otrzymujemy cztery

przy odpowiednio zaawansowanej technologii

podstawowe stanowiska: (I) determinizm/brak
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wolnej woli; (II) determinizm/wolna wola; (III)

nas decyzji jest tożsamy z jej uświadomieniem,

indeterminizm/brak wolnej woli; (IV) indetermi-

oraz że mamy całkowity, świadomy wpływ na

nizm /wolna wola.

swoje wybory.

Przedstawiciele każdego z powyższych

Inne interesujące badania nad neurobio-

stanowisk muszą solidnie uzasadnić swój po-

logicznymi mechanizmami stojącymi za podej-

gląd, pokonując wynikające z niego trudności

mowaniem

i pułapki. Na przykład libertarianie (IV) muszą

przez grupę badaczy, na czele której stał John-

nie tylko udowodnić, że świat jest indetermini-

Dylan Haynes (Soon i in. 2013). Rozwój technolo-

styczny, ale również uzasadnić, w jaki sposób

gii umożliwił badaczom zastosowanie nowych

w takim świecie możliwa jest wolna wola [skoro

metod, które pozwoliły pokonać nieścisłości, ja-

niektóre zdarzenia w nim występujące są loso-

kimi obciążony był eksperyment Libeta. Haynes

we, również nie mamy na nie wpływu (zob. In-

monitorował pracę mózgu przy pomocy fMRI,

compatibilism Mountain (Kane 2005))]. Tak oto w

a biorący udział w doświadczeniu mieli za zada-

bardzo ogólnym zarysie prezentuje się proble-

nie podjąć decyzję o naciśnięciu przycisku lewą

matyka wolnej woli. Jaki wkład w dyskusje nad

lub prawą ręką. Leżące w tomografie osoby okre-

wolną wolą mogą zatem wnieść neuronauki?

ślały moment podjęcia decyzji, zapamiętując lite-

decyzji

przeprowadzone

zostały

Często przytaczanym w tym kontekście

rę, która w danej chwili była wyświetlona przed

przykładem jest eksperyment wykonany w la-

ich oczami (Soon i in. 2013). Wyniki tych badań

tach 80. przez amerykańskiego badacza Beniami-

okazały się jeszcze bardziej intrygujące, okazało

na Libeta i jego zespół (Libet i in. 1983; Libet

się bowiem, że na podstawie specyficznej aktyw-

1985, 2002). W trakcie badania uczestnicy mieli

ności pewnych rejonów korowych można aż

za zadanie w dowolnym momencie poruszyć

w 60% przypadków przewidzieć ruch badanego

ręką oraz zapamiętać moment podjęcia tej decy-

na 7 do 10 sekund przed podjęciem przez niego

zji, oraz wskazanie go na specjalnie przygotowa-

świadomej decyzji (Soon i in. 2013). Innymi sło-

nym zegarze (szczegóły techniczne omawianego

wy, badacz siedzący

eksperymentu można znaleźć w przytaczanej

przed

literaturze). Jednocześnie przy pomocy aparatu

komputera znał de-

P ONADTO

EEG monitorowana była aktywność elektryczna

cyzję badanego na

mózgu. Wyniki eksperymentu były zaskakujące.

długo zanim on sam

NIEKTÓRYCH
INTERPRETACJI , TO

Okazało się, że subtelne zmiany w aktywności

(w jego mniemaniu)

WEWNĘTRZNY

elektrycznej mózgu (nazwane później potencja-

ją podjął. Oba bada-

DETERMINIZM

łem gotowości) występowały już ok. 400ms

nia są powszechnie

przed pojawieniem się świadomej decyzji o po-

znane i w kontekście

POLEGAJĄCY NA
UDZIALE NASZYCH

ruszeniu ręką (Libet 1983). Rezultaty wywołały

wolnej woli dosyć

liczne komentarze, jako że godziły w ogólnie pa-

często przywoływa-

nujące przekonanie, że moment podjęcia przez

ne, jednak czy moż-

monitorem
WEDŁUG

WŁAŚNIE

WSPOMNIEŃ , EMOCJI
ITP . JEST GWARANCJĄ
WOLNEJ WOLI

(…)

P IĄTE P IĘTRO

S TR . 28

na na ich podstawie wysnuć bardziej konkretne

stępujących w omawianych rozważaniach. Co

wnioski?

dokładnie rozumiemy poprzez pojęcie wolnej

Przyjęcie bądź odrzucenie wolnej woli

woli oraz jakimi cechami musi odznaczać się

wydaje się być zasadnicze i ma bardzo praktycz-

decyzja, abyśmy mogli uznać ją za wolną? Po-

ne konsekwencje: wiąże się bezpośrednio z pyta-

wszechnie przyjmuje się dosyć ogólne kryteria,

niem o odpowiedzialność moralną (i prawną)

zgodnie z którymi daną decyzję określić może-

oraz sens nagradzania i karania. Czy determi-

my jako wolną: kiedy podmiot (1) miał możli-

nizm, którego dowodem na poziomie neurobio-

wość podjęcia innej decyzji; (2) działał według

logicznym miałyby być powyższe badania, wy-

zrozumiałych powodów; (3) jest jedynym źró-

klucza z całą pewnością wolność woli, czy roz-

dłem swojej decyzji (Walter 2001).

strzygnięcie problemu wymaga jednak głęb-

Innymi słowy, o wolności można mówić

szych dociekań? Problemem pojawiającym się

wtedy, kiedy możliwy jest wybór (nie można

w pierwszej kolejności jest nieostrość pojęć wy-

w kategoriach wolności rozpatrywać działania,
które miało tylko jedną możliwą
opcję); drugi warunek musi być
spełniony, ponieważ nie możemy
za wolne uznać działania, którego przebieg zależny jest od przyczyn całkowicie losowych; natomiast ostatni warunek zakłada
konieczność całkowicie autonomicznego podjęcia danej decyzji
przez jednostkę.
Wszystkie czynniki mimo swego
ogólnego charakteru rodzą wiele
wątpliwości. Od czego chcemy
być niezależni, kiedy mówimy
o wolnej decyzji? Od przymusu
wewnętrznego, to jest: naszej fizjologii, genów, wspomnień, doświadczenia?... – czy może od
przymusu zewnętrznego, np. środowiska, presji, ucisku itp.? Jeśli
chcemy być niezależni od obu
Anna Zalewska

tych czynników, to czy za wolną
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STAWIANIE
DETERMINISTYCZNEJ

uznamy

decyzję

(np. przez przymus, podanie narkotyku, szantaż

całkowicie

losową

itp.). Innymi słowy, aby móc przypisać osobie

i nieprzewidywalną

wolną wolę, jej działanie musi być zdetermino-

WIZJI ŚWIATA
oraz czy losowość
W OPOZYCJI DO WOLNEJ
WOLI NIE MA JEDNAK
SENSU , GDYŻ , O ILE
W TYM PRZYPADKU

oznacza

wolność?

z wiedzą o działaniu praw przyrody – teorią oso-

Zaznaczmy, że jeśli

by –, pozwala także racjonalnie stosować prawo.

wybór nie jest zde-

Nie jest to być może satysfakcjonująca odpo-

nic

wiedź dla osób, które chcą być wolne od swoich

ani nikt nie wpływa

wewnętrznych stanów umysłowych, genetycz-

na jego rezultat, jest

nych czy fizjologicznych, jednak co taka wolność

BYLIBYŚMY
MARIONETKAMI , O TYLE terminowany,
W PRZYPADKU
INDETERMINIZMU
BYLIBYŚMY PODDANI

wane przez nią samą. Taka definicja jest zgodna

LOSOWYM CZYNNIKOM , on więc zależny od
NA KTÓRE NIE MAMY

miałaby

oznaczać?

Rozpatrzmy

następujący

losu, przypadku, co

przykład: Idąc ulicą wzdłuż kamienicy słyszymy

oznacza również, że

nad głową trzask; kiedy unosimy głowę, widzi-

RÓWNIEŻ NIE MOGŁOBY nie jest on wolny
BYĆ MOWY .

my spadającą z dachu cegłę; ciało automatycznie

(van Inwagen 1975).

unika uderzenia poprzez odskoczenie. Czy decy-

Kolejny kłopot, na

zja o uniku była wolna? Na pewno odbywała się

który natrafia badacz rozważający problem wol-

poza naszą świadomością – decyzja zapadła

ności, wiąże się z koncepcją osoby, podmiotu,

o wiele za szybko, aby to w świadomym namyśle

czy – jak to zwykło się mówić w tym kontekście

mogła mieć ona swoje źródło. Czy pierwszeń-

– agenta. Agent miałby być centrum osoby, in-

stwo odruchu względem świadomej analizy czy-

stancją podejmującą decyzję niezależną nawet od

ni nas niewolnikami odruchów i czy faktycznie

czynników wewnętrznych, takich jak zdarzenia

chcielibyśmy, żeby takie decyzje nie zapadały

neurobiologiczne. Wciąż jednak nie dysponuje-

automatycznie?

WPŁYWU , WIĘC
O ŻADNEJ WOLNOŚĆ

my spójną koncepcją takiego bytu. Co więcej,

Możliwa jest oczywiście argumentacja

przypomina on nieco problem homunkulusa

mówiąca, iż odruchy oraz poważne życiowe de-

obecny w filozofii umysłu, a badania neurobiolo-

cyzje oparte na tygodniach czy miesiącach racjo-

giczne ukazują mózg funkcjonujący raczej w spo-

nalnej deliberacji, kiedy to rozpatrujemy wszyst-

sób rozproszony, a nie hierarchiczny (Damasio

kie „za‖ i „przeciw‖, to dwa zasadniczo różne

2011).

zjawiska. Jednak w trakcie rozpatrywania nawet
Jedno z rozwiązań problemu wolności

skomplikowanych dylematów w grę wchodzą

w obliczu determinizmu głosi, że osoba może

emocje, wspomnienia (również te fałszywe),

być traktowana jako sprawca swojego działania,

uprzedzenia i wiele innych czynników. Co wię-

kiedy działanie to wynika z przyczyn, które są

cej, zgodnie z opinią części badaczy i filozofów,

zakorzenione w charakterze czy dyspozycjach

emocje stanowią podstawę dla rozważań, które

tejże osoby, a nie są jej narzucone z zewnątrz

nazywamy dziś racjonalnymi (de Sousa 1990,
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Damasio 2011). Negowanie wolności takich de-

wszechnego zdania wszystkim, którzy nie są więzieni

cyzji poprzez stawianie deterministycznej wizji

i w kajdany okuci (Hume, 2005)

świata w opozycji do wolnej woli nie ma jednak

Współcześnie również mamy do czynie-

sensu, gdyż, o ile w tym przypadku bylibyśmy

nia z kilkoma przekonującymi stanowiskami

marionetkami, o tyle w przypadku indetermini-

kompatybilistycznymi, na przykład: izolującymi

zmu bylibyśmy poddani losowym czynnikom,

przyczynowość fizyczną od wolnej woli, Daniel

na które nie mamy wpływu, więc o żadnej wol-

Dennett w swojej koncepcji sugeruje, że wolność

ność również nie mogłoby być mowy. Wobec

jest możliwa, gdyż świat jest zbyt skomplikowa-

powyższego uznać należy, że problem wolności

ny i chaotyczny, by jakaś istota mogła przewi-

nie tyle odnosi się do rozwiązania opozycji de-

dzieć każde wydarzenie, dlatego o wolnej decy-

terminizm/indeterminizm, co do odpowiednie-

zji mówimy w kontekście oczekiwań (Dennett

go rozumienia terminu „wolność‖.

1984, 2003). Frankfurt z kolei pokazuje ciekawą

Wspominano już o inkompatybilizmie.

propozycję zwaną siatką hierarchiczną, rozróż-

Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym – kompa-

niając pragnienia pierwszego i drugiego rzędu

tybilizmem, koncepcja wolnej woli nie jest

(Frankfurt 1969, 1971), podobną koncepcję pre-

sprzeczna z deterministyczną wizją świata. Po-

zentuję Gerald Dworkin (1988). Kolejną ciekawą

nadto według niektórych interpretacji to właśnie

perspektywę przedstawia Henrik Walter. Na-

wewnętrzny determinizm polegający na udziale

zwana została ona przez niego autonomią natu-

naszych wspomnień, emocji itp. jest gwarancją

ralną i jest rozwijana w duchu neurofilozofii

wolnej woli, ponieważ podejmując decyzję, opie-

(Walter 2001, 2002).

ramy się właśnie na nas samych, a nie czynni-

Reasumując, badania neurobiologiczne

kach zewnętrznych lub losowych. Wolność

istotnie mówią nam wiele o mechanizmach po-

oznacza tutaj raczej brak przymusu, nakazu czy

dejmowania decyzji, o jaźni, emocjach, zaburze-

zewnętrznego zniewolenia aniżeli całkowitą sa-

niach psychicznych, i należy brać je pod uwagę,

mowolę i prymat czystego „ja‖ wobec wszelkich

rozpatrując te poszczególne zjawiska w kontek-

możliwych czynników naturalnych. Możliwie

ście rozważań nad wolną wolą. Należy jednak

najbardziej znanym kompatybilistą był Hume,

pamiętać, że spór ma w dużej mierze charakter

którego

terminologiczny i nie powinno się z powyższych

koncepcje

wolności

wyraża

znane

stwierdzenie:

badań wyciągać zbyt pochopnych wniosków.

Przez wolność możemy więc jedynie rozu-

Ważną rolę w uporządkowaniu tego problemu

mieć możność działania lub nie działania stosownie

ma do odegrania filozofia, nie tylko ze względu

do determinacji woli, to jest: jeśli chcemy pozostać

na częściowo – właśnie – terminologiczny cha-

w stanie spoczynku, możemy to uczynić, jeśli chcemy

rakter sporu, ale również na etyczne konsekwen-

poruszyć się, możemy i to uczynić. Otóż ta wolność

cje, jakie może pociągnąć za sobą dominująca

warunkowa przysługuje według zgodnego i po-

perspektywa.
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C ZY PRAWA CZŁOWIEKA ― POTRZEBUJĄ ‖ PAŃSTWA ?
M IKOŁAJ R ACZYŃSKI
Powiedz co byłoby gorsze
dla człowieka na ziemi, niż
jeśli nie byłby obywatelem
- Dante, Boska Komedia
W pierwszym numerze „Piątego Piętra‖
przeprowadziłem ogólne wprowadzenie w filozoficzną dyskusję dotyczącą praw człowieka
(Raczyński 2016), tym razem zajmuję się tematem bardziej szczegółowym. W tym eseju zadaję
pytanie o to, czy prawa człowieka „potrzebują‖
państwa lub innego tworu politycznego, czy może potrafimy wyobrazić sobie ich skuteczne
funkcjonowanie ponad granicami? Nawiązuję
w ten sposób do przestrzennego zlokalizowania
praw, z którym wiąże się wiele do dzisiaj nieroz-

wbrew często stosowanej retoryce nie stają się
„nielegalnymi ludźmi‖, zdecydowanie bliżej mi
do poglądu proponowanego przez akcję „żaden
człowiek nie jest nielegalny‖). W związku z tym
nastąpiło oderwanie obywatela od konkretnego
terytorium, coraz więcej osób posiada podwójne
obywatelstwo i na szerszą skalę rozwinęło się
zjawisko apatrydów. Kolejnymi czynnikami
wpływającymi na deterytorializację obywatelstwa są z jednej strony ruchy subnarodowe,
a z drugiej – ponadnarodowe. W okresie narastających emocji nacjonalistycznych problem ten
może wydawać się mało istotny, jednak moim
zdaniem w rozważaniach filozoficznych warto
się tym zainteresować.

wiązanych trudności. Wydawać by się mogło, że

Niektórzy badacze (m.in. Jacek Racibor-

prawa człowieka są podstawowe i uniwersalne,

ski) twierdzą, że ekspansja praw człowieka

jednakże w praktyce „istnieją‖ tylko wtedy, gdy

(rozumianych jako prawa „wyrażające pewne

uznawane są przez ludzi i – co istotniejsze –

kulturowe standardy‖) pomniejsza znaczenie

przez porządek prawny. Wiąże się z tym fakt, iż

obywatelstwa. Jako przykład często przytacza

mogą być one (łatwo) unieważnione na podsta-

się polską konstytucję opartą na semantyce praw

wie reguł obowiązujących w określonej wspól-

człowieka a nie praw obywatelskich. Wedle ta-

nocie politycznej.

kiej koncepcji we

Globalizacja oraz idący za nią rozwój
wszelkich rodzajów komunikacji i transportu,
a także działania integracyjne (np. funkcjonowanie Unii Europejskiej i strefy Schengen) spowodowały, że zdecydowanie zintensyfikowały się
legalne i nielegalne migracje (konieczne jest jednak podkreślenie, że nielegalnie migrujący

współczesnym
świecie
został
przez

obywatel

CZY PRAWA CZŁOWIEKA

„ POTRZEBUJĄ ”

zastąpiony PAŃSTWA LUB INNEGO
TWORU POLITYCZNEGO ,

podatnika.

Moim zdaniem jed-

CZY MOŻE POTRAFIMY
WYOBRAZIĆ SOBIE ICH

nak problem leży

SKUTECZNE

gdzie indziej i nie
jest nim „ekspansja

FUNKCJONOWANIE
PONAD GRANICAMI ?
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praw człowieka‖, której – mimo usilnych prób –

wieka i praw obywatela. Według twórców tych

nie dostrzegam. Wydaje mi się, że największy

koncepcji

kłopot sprawia rozróżnienie pojęcia człowieka

(wprowadzających w życie) „prawa obywatel-

i obywatela.

skie, czyli różne w zależności od kraju prawa

Już sama nazwa dokumentu Deklaracja
praw człowieka i obywatela wskazuje, że te dwa
terminy mogą opisywać zupełnie odmienne rzeczywistości. Analizę tego problemu możemy
znaleźć chociażby w „Korzeniach totalitaryzmu‖
– monumentalnym dziele Hannah Arendt.
O tym, jak istotna jest to dla niej kwestia, niech
świadczy przytoczony poniżej fragment: „Żaden
z paradoksów współczesnej polityki nie kryje w

i

deklaracji

je

ogłaszających

obywateli miały ucieleśniać i wyrażać w formie
konkretnych ustaw odwieczne prawa człowieka,
które przecież miały być niezależne od obywatelstwa i narodowości‖. Jednak okazało się, że

wyegzekwowanie tych praw jest trudne nawet
w krajach, których zapisy konstytucyjne są na
nich oparte, a sytuacja okazuje się jeszcze bardziej skomplikowana w stosunku do ludzi,
którzy nie są obywatelami suwerennych, de-

sobie tyle gorzkiej ironii, co rozbieżność między

mokratycznych państw. Zdaniem Arendt naj-

wysiłkami idealistów o szlachetnych intencjach

większym wyzwaniem jest rozwiązanie pro-

uparcie

za

blemu związanego z utratą prawa do posiada-

„niezbywalne‖ tych praw człowieka, które są

nia praw człowieka w momencie utraty oby-

udziałem jedynie obywateli w krajach o najwyż-

watelstwa (praw do posiadania praw obywa-

szym poziomie dobrobytu i cywilizacji, a sytua-

telskich).

domagających

się

uznania

cją ludzi tych praw pozbawionych. Ich sytuacja
pogarszała się tak samo uparcie, aż obozy dla
internowanych – przed II wojną światową będące raczej wyjątkiem niż regułą dla bezpaństwowców – stały się rutynowym rozwiązaniem
problemu miejsca zamieszkania displaced persons‖ (Arendt 2008).

To, o czym pisała Arendt już w latach 50.
XX wieku, pozostało jakby niezauważalne dla
uważanego za jednego z ojców liberalizmu Johna Rawlsa tworzącego swoją koncepcję kilka
dekad później. Jednak o tym, że kwestia ta nie
zniknęła z dyskursu filozoficznego poświadczyć
może chociażby krótki tekst My, uchodźcy, któ-

Arendt jako jedna z pierwszych zauwa-

ry, odwołując się do Arendt, napisał Giorgio

żyła problemy zwią-

Agamben. W jednym z pierwszych akapitów

zane z tym, że termi-

włoski filozof stwierdza: „Warto zastanowić się

ny

nad znaczeniem tej analizy [odwołanie do arty-

Niektórzy badacze
(m.in. Jacek Raciborski) twierdzą, że ekspansja praw człowieka
(…), pomniejsza znaczenie obywatelstwa.

i

„obywatel‖
„człowiek‖

nie

kułu Arendt My, uchodźcy wydanego w czaso-

oznaczają tego sa-

piśmie The Menorah Journal w 1943 r. – M.R.],

mego. Wykazała to

która dziś – po upływie dokładnie pięćdziesięciu

na

po-

lat – nie straciła nic na aktualności. Nie tylko

równania praw czło-

problem ten wydaje się tak samo palący, zarów-

podstawie
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no w Europie, jak i w innych miejscach, lecz tak-

Konkluzja

że możliwe jest, że w sytuacji nieuniknionego

wydaje

rozpadu koncepcji państwa narodowego i ogól-

prosta:

nej korozji tradycyjnych kategorii prawno-

człowieka

politycznych uchodźca jest dziś jedyną możliwą

funkcjonują poza

figurą ludu‖.

przestrzenią.

Agamben zwraca uwagę, na to, że
w obecnie powszechnie obowiązującej (zarówno
teoretycznie jak i praktycznie) koncepcji państwa
narodowego nie ma autonomicznej przestrzeni
dla czegoś takiego, jak czysty człowiek sam
w sobie. Udowadnia to, odwołując się do konstrukcji terminu „uchodźca‖, który zawsze jest
postrzegany jako stan tymczasowy i powinien
zakończyć się albo naturalizacją, albo repatriacją.
Dlatego też zdaniem włoskiego filozofa „trwały
status człowieka jako takiego jest niewyobrażalny dla prawodawstwa państwa narodowego‖.
Autor Homo sacera wskazuje również na
dwuznaczność tytułu samej Deklaracji Praw
Człowieka i Obywatela, w którym niejasne jest,
czy dwa użyte terminy oznaczają dwie odrębne
rzeczywistości, czy też stanowią coś, co Włoch
nazywa „hendiadys‖, gdzie drugi termin faktycznie zawiera się już w pierwszym. Agamben
postuluje, żeby wszystkie deklaracje praw rozważać w kontekście faktycznej funkcji, jaką pełnią, a nie jak gdyby były proklamacją niezmiennych i metaprawnych wartości. Omawiając te
kwestie, filozof powraca do jednej z jego podstawowych figur, czyli do „nagiego życia‖. Jego
zdaniem „prawa człowieka reprezentują przede
wszystkim pierwotną formę wpisania nagiego,
naturalnego życia w prawno-polityczny porządek państwa narodowego‖.

się

być

prawa
nie
Po

pierwsze, prawa
obywatelskie nadawane są przez
władze polityczne i to one odpowiadają

za

ich

egzekucję.

Kogo

Żaden z paradoksów
współczesnej polityki nie
kryje w sobie tyle gorzkiej
ironii, co rozbieżność między wysiłkami idealistów
o szlachetnych intencjach
uparcie domagających się
uznania za
„niezbywalne” tych praw
człowieka, które są udziałem jedynie obywateli w
krajach o najwyższym
poziomie dobrobytu i cywilizacji, a sytuacją ludzi
tych praw pozbawionych.

lub co można jednak

uznać

podmiot
człowieka?

-Hannah Arendt

za

praw
Po

drugie,

życie

biologiczne

(nazywane przez Agambena „nagim życiem‖)
nie zawiera w sobie żadnej ochrony, żadnej wartości etycznej. W związku z tym wydaje się, że
warunkiem skutecznej ochrony praw człowieka
może być powszechna ich realizacja (proponuje
to chociażby popularna w ostatnich czasach belgijska filozofka Chantal Mouffe).
Odpowiadając na pytanie postawione
w tytule – prawa człowieka potrzebują państwa,
albo chociaż jasno określonej i ograniczonej przestrzeni, na której mają być egzekwowane. Jednak, jak kiedyś stwierdził Rawls, „różnice w ocenie szczegółów skomplikowanych kwestii między rozumnymi osobami są kondycją ludzką‖,
dlatego ilu filozofów, tyle zapewne uzyskalibyśmy odpowiedzi, lecz może w przyszłości uda
nam się jednak osiągnąć twórczy konsensus?
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G USTAV G ERBER I M IEJSKA S ZKOŁA R EALNA W B YDGOSZCZY
G ABRIELA F RISCHKE , F ILIP S TAWSKI , L ENA P ARACKA

Jednym z celów stawianych sobie przez

Gerbera uprawniało go do nauczania języków

Bydgoskie Czasopismo Filozoficzne jest popula-

starożytnych:

łaciny

oraz

greki,

a

tak-

ryzacja lokalnego dorobku naukowego i filozo-

że historii i geografii na poziomie szkoły śred-

ficznego. W tym numerze pragniemy przedsta-

niej. W klasach gimnazjalnych nauczał dodatko-

wić sylwetkę Gustava Gerbera – filozofa mało

wo matematyki (Błażejewski i in. 1995), co poka-

znanego zarówno wśród mieszkańców Bydgosz-

zuje jego wielokierunkowość. Pomimo że cen-

czy, jak i w szerszym środowisku filozoficznym.

tralnym zainteresowaniem filozofa było języko-

Niestety pamięć o tym myślicielu znacznie się

znawstwo i szerzej nauki humanistyczne, jako

zatarła pomimo że współcześni badacze, głównie

późniejszy dyrektor szkoły kładł silny nacisk na

niemieccy, często przywołują jego myśl, zwłasz-

dyscypliny przyrodniczo-matematyczne.

cza w kontekście twórczości Fryderyka Nietzschego z którym Gerber miał utrzymywać stałą
korespondencję (zob. np. Meijers, 1988; Meijers
i

Stingelin,

1988;

Crawford,

1988;

Kop-

perschmidt, 1999; Porter, 1994; Behler, 1996;
Vonk, 1996; Thalken, 1999; Zavatta, 2013).
Artykuł prezentuje sylwetkę Gerbera, niektóre
fakty z jego życia zawodowego oraz tło historyczne towarzyszące ówczesnej Bydgoszczy.
Gustav Gerber

urodził się 13 stycz-

nia 1820 r. w Berlinie, gdzie ukończył gimnazjum
i szkołę średnią oraz odbył studia z zakresu filologii germańskiej i filozofii (Błażejewski i in.
1995). Był zaangażowanym i zasłużonym pedagogiem, a w swojej działalności filozoficznej skupiał się na zagadnieniach językowych, głównie
semantyce i pragmatyce. Od 1843 r. nauczał
w kilku berlińskich szkołach (m.in. w gimnazjum
Fryderyka Wilhelma), przygotowując w międzyczasie rozprawę doktorską (obronioną w 1846 r.
w Lipsku) (Błażejewski i in. 1995). Wykształcenie

Gustav Gerber był osobą bardzo zaangażowaną naukowo, społecznie i politycznie.
W latach 1877-1879 zasiadał w sejmie pruskim
z ramienia Partii Narodowo-Liberalnej, pracował
wówczas nad ustawą o szkolnictwie. Jednym
z jego ważniejszych dzieł filozoficznych jest Die
Sprache als Kunst (Język jako sztuka) z 1871 r., stanowiące

rozważania

z

zakresu

semiotyki,

a zwłaszcza semantyki i pragmatyki. Roli języka
w procesie naukowego poznania poświęcił pracę
zatytułowaną Die Sprache und das Erkennen (Język
i poznanie) wydaną w 1885 r. Ostatnią ważną pracą stanowiło dzieło Das Ich als Grundlage unserer
Weltanschauung

(Ja jako podłoże światopoglądu),

opublikowane w 1893 r. (Błażejewski i in. 1995).
Autor wskazuje w niej poczucie ―ja‖ jako najważniejsze źródło poznania, umożliwiające nam
czerpanie wiedzy o sobie, a pośrednio także dostrzeżenie i rozumienie obecności nie-ja, czyli
otaczającej nas rzeczywistości (Leche i in. 1908).
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Filozof rozważa również rolę jaźni w kontekście

nauczycielskie, w 1853 r. wyższą szkołę dla

rozwoju wiedzy duchowej i religijnej, zaznacza,

dziewcząt, w 1851 r. szkołę realną (od 1883 r.

że wszelkie próby pojęciowego zrozumienia ab-

gimnazjum realne), następnie w 1903 r. wyższą

solutu należy traktować jedynie metaforyczne,

szkołę realną, a w 1907 r. katolickie seminarium

tak naprawdę możemy doświadczać go jedynie

nauczycielskie (Wojciak 1990).

poprzez nasze uczucia (Leche i in. 1908). Gerber

Szkoły realne zakładane w Prusach mia-

był także autorem wielu innych artykułów, omó-

ły uczyć przedmiotów ścisłych i przygotowywać

wień i recenzji z zakresu językoznawstwa, filo-

szerokie grono uczniów do różnego rodzaju za-

zofii i psychologii społecznej. Osobną część jego

jęć praktycznych, głównym ich propagatorem

publicystyki stanowiły programy nauczania oraz

był Fryderyk II Wielki (Salmonowicz 2006).

okolicznościowe mowy i wystąpienia szkolne

Pierwsze tego typu placówki powstawały już od

(Błażejewski i in. 1995).

pierwszej połowy wieku XVIII, ale nie mogły się
wówczas utrzymać z powodu stanowczego

Gerber przybył do Bydgoszczy w ro-

sprzeciwu gimnazjów. Pomimo tego już w 1839

ku 1851 i objął stanowisko dyrektora nowo po-

r. władze pruskie oficjalnie uznały nową katego-

wstałej średniej Szkoły Realnej, które pełnił

rię szkół w państwie: szkoły realne pierwszego

przez 35 lat. Okresowo, w latach 1857-1860, 1868

i drugiego rzędu (Hippeau 1874). Z początku nie

-1869 oraz 1873-1874 sprawował również funkcję

nauczano w nich łaciny, jednak ze względu na

dyrektora

dziewcząt

jej obowiązkowe wprowadzenie od 1860 r. szko-

(Błażejewski i in. 1995). Zamieszkiwał przy

ły te przybrały nazwę gimnazjów realnych

ul. Dworcowej 83 oraz

Królowej Jadwigi

(Hippeau 1874). Warto zaznaczyć, że ten typ

(Błażejewski i in. 1995). W tym czasie Bydgoszcz

szkół istnieje do dzisiaj, głównie w krajach nie-

pod zaborem pruskim powoli dźwigała się

mieckojęzycznych (Salmonowicz 2006).

szkoły

średniej

dla

z upadku, przede wszystkim przez awans admi-

W Bydgoszczy pomysł utworzenia szko-

nistracyjny i rozwój gospodarczy. Dzięki temu w

ły realnej zrodził się w latach czterdziestych XIX

mieście nastąpiło ożywienie ruchu umysłowego.

w., jednak do realizacji projektu doszło dopiero

Rozwój ten był jednak ściśle związany z progra-

po dziesięciu latach (Pierwsze sprawozdanie…

mem władz pruskich (Wojciak 1990). W roku

2007). Miejską Szkołę Realną uroczyście otwarto

1829 zniesiono prowadzenie lekcji w języku pol-

23 maja 1851 r. W momencie utworzenia placów-

skim i rozpoczęto organizację nowego systemu

ki do szkoły zaczęło uczęszczać 136 uczniów.

szkolnictwa. Ponadto dokonano kasaty zako-

Początkowo zajęcia odbywały się w wynajmo-

nów, ośrodków kultury polskiej: karmelitów

wanym

w 1816 r., bernardynów w 1829 r. i klarysek

(Błażejewski i in. 1995), następnie zaś w budyn-

w 1836 r. Pozyskane środki przekazano nowym

ku należącym wcześniej do zakonu karmelitów

szkołom,

wzrastała:

(Pierwsze sprawozdanie… 2007). Staraniem Gusta-

w 1820 r. utworzono ewangelickie seminarium

va Gerbera wybudowano nowy gmach szkoły

których

liczba

szybko

budynku

przy

Wełnianym

Rynku

P IĄTE P IĘTRO

S TR . 39

przy ul. Grodzkiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło

cym na uniwersytetach. 1 kwietnia 1886 r. Gerber

11 października 1858 r. W 1859 r. szkoła oficjal-

przeszedł

nie stała się szkołą realną pierwszego stopnia.

goszczy ipowrócił do Berlina, pozostawiając

Konkurencja w postaci szkoły wydziałowej (1860

wspaniale

r.) tylko na chwilę przyniosła kryzys (liczba

(Błażejewski i in. 1995). Kolejnym dyrektorem

uczniów spadła w ciągu kilku lat z 525 do 460),

placówki został dr Kiehl (Pierwsze sprawozdanie…

w latach 1869/1870 znów dominowała pod

2007). W Berlinie badacz poświęcił się pracy nau-

względem liczebności uczniów (615, chociaż sta-

kowej, to w tym czasie powstało dzieło Das Ich

tystyki z 1874 r. wskazywały na kolejny spadek –

als Grundlage unserer Weltanschauung. Gustav

do 419 (Hippeau 1874)). Gerber miał duży wkład

Gerber zmarł 21 października 1901 r. w Berlinie.

na

emeryturę,

prosperującą

wyjechał
szkołę

z

Byd-

następcom

w rozwój kierowanej przez siebie placówki, to za

Powyższe informacje, mimo że szczątko-

jego czasów szkoła efektywnie poprawiła jakość

we, ukazują Gustava Gerbera jako oddanego

kształcenia,

sukcesy

i zaangażowanego pedagoga, mającego duży

(Błażejewski i in. 1995). Założono m.in. bibliotekę

wpływ w rozwój bydgoskiego szkolnictwa, czło-

nauczycielską oraz uczniowską, która umożli-

wieka aktywnego społecznie, politycznie oraz

wiała wypożyczenie podręczników uboższym

naukowo, którego dorobek intelektualny niestety

uczniom. Co więcej, dzięki staraniom Gerbera,

został częściowo zapomniany.

osiągając

znaczne

szkołę wyposażono w zaawansowany jak na owe
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A NGER IS TEMPORARY MADNESS :
THE S TOICS KNEW HOW TO CURB IT
M ASSIMO P IGLIUCCI
People get angry for all sorts of reasons,

think, my duty as a member of the human polis.

from the trivial ones (someone cut me off on the

The conversations I have with people from all

highway) to the really serious ones (people keep

over the world tend to be cordial and mutually

dying in Syria and nobody is doing anything

instructive, but occasionally it gets nasty.

about it). But, mostly, anger arises for trivial rea-

A prominent author who recently disagreed

sons. That‘s why the American Psychological

with me on a technical matter quickly labelled

Association has a section of its website devoted

me as belonging to a ‗department of bullshit‘.

to anger management. Interestingly, it reads

Ouch! How is it possible not to get offended by

very much like one of the oldest treatises on the

this sort of thing, especially when it‘s coming not

subject, On Anger, written by the Stoic philoso-

from an anonymous troll, but from a famous guy

pher Lucius Annaeus Seneca back in the first

with more than 200,000 followers? By imple-

century CE.

menting the advice of an-

Seneca thought that anger is a temporary

T HE

PERFECT

other Stoic philosopher, the MODERN MILIEU

madness, and that even when justified, we

second-century

slave-

should never act on the basis of it because,

turned-teacher

Epictetus,

though ‗other vices affect our judgment, anger

who admonished his stu-

affects our sanity: others come in mild attacks

dents

FOR ANGER
MANAGEMENT IS
THE INTERNET .
I F YOU HAVE

abruptly into anger. … Its intensity is in no way

T WITTER OR
F ACEBOOK
‗Remember that it is we ACCOUNT , OR
who torment, we who WRITE , READ OR

regulated by its origin: for it rises to the greatest

make difficulties for our-

heights from the most trivial beginnings.‘

selves – that is, our opin-

and grow unnoticed, but men‘s minds plunge

The perfect modern milieu for anger

in

this

way:

ions do. What, for instance,

A

COMMENT ON
A BLOG , YOU
KNOW WHAT

I

MEAN .

management is the internet. If you have a Twit-

does it mean to be insulted? Stand by a rock and

ter or Facebook account, or write, read or com-

insult it, and what have you accomplished? If

ment on a blog, you know what I mean. Heck,

someone responds to insult like a rock, what has

Twitter anger has been brought up to new

the abuser gained with his invective?‘

heights (or lows, depending on your point of

Indeed. Of course, to develop the atti-

view) by the current president of the United

tude of a rock toward insults takes time and

States, Donald Trump.

practice, but I‘m getting better at it. So what did

I too write quite a bit on online forums.

I do in response to the above-mentioned rant?

It‘s part of my job as an educator, as well as, I

I behaved like a rock. I simply ignored it, focus-
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N OW , SOME PEOPLE SAY THAT ANGER IS THE RIGHT RESPONSE TO CERTAIN
CIRCUMSTANCES , IN REACTION TO INJUSTICE , FOR INSTANCE , AND THAT – IN
– IT CAN BE A MOTIVATING FORCE FOR ACTION . B UT S ENECA WOULD
RESPOND THAT TO TALK OF MODERATE ANGER IS TO TALK OF FLYING PIGS : THERE
SIMPLY ISN ’ T SUCH A THING IN THE U NIVERSE .

MODERATION

ing my energy instead on answering genuine

personally, but against his people more general-

questions from others, doing my best to engage

ly. Yet, at some point Mandela realised that nur-

them in constructive conversations. As a result,

turing his anger, and insisting in thinking of his

said prominent author, I‘m told, is livid with

political opponents as sub-human monsters,

rage, while I retained my serenity.

would lead nowhere. He needed to overcome

Now, some people say that anger is the

that destructive emotion, to reach out to the oth-

right response to certain circumstances, in reac-

er side, to build trust, if not friendship. He be-

tion to injustice, for instance, and that – in mod-

friended his own guard, and eventually his gam-

eration – it can be a motivating force for action.

ble paid off: he was able to oversee one of those

But Seneca would respond that to talk of moder-

peaceful transitions to a better society that are

ate anger is to talk of flying pigs: there simply

unfortunately very rare in history.

isn‘t such a thing in the Universe. As for motiva-

Interestingly, one of the pivotal moments

tion, the Stoic take is that we are moved to action

in his transformation came when a fellow prison-

by positive emotions, such as a sense of indigna-

er smuggled in and circulated among the in-

tion at having witnessed an injustice, or a desire

mates a copy of a book by yet another Stoic phi-

to make the world a better place for everyone.

losopher: the Meditations of Marcus Aurelius.

Anger just isn‘t necessary, and in fact it usually

Marcus thought that if people are doing wrong,

Stand by a rock and
insult it, and what
have you accomplished? If someone
responds to insult like
a rock, what has the
abuser gained with his
invective?’

gets in the way.
The
pher

what you need to do instead is to ‗teach them

philoso-

then, and show them without being angry‘.

Nuss-

Which is exactly what Mandela did so effective-

Martha

baum gave a famous

ly.

modern

So, here is my modern Stoic guide to anger man-

this

example

in

on essay on

her

of
Ae-

Nelson

agement, inspired by Seneca‘s advice:



Engage in preemptive meditation: think

Mandela. As she tells the story, when Mandela

about what situations trigger your anger, and

was sent to prison – for 27 years – by the Apart-

decide ahead of time how to deal with them.

heid government of South Africa, he was very,
very angry. And for good reasons: not only was
a grave injustice being perpetrated against him



Check anger as soon as you feel its symp-

toms. Don‘t wait, or it will get out of control.
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Associate with serene people, as much as



Practise cognitive distancing – what Seneca

possible; avoid irritable or angry ones. Moods

calls ‗delaying‘ your response – by going for

are infective.

a walk, or retire to the bathroom, anything that



Play a musical instrument, or purposefully

will allow you a breather from a tense situation.

engage in whatever activity relaxes your mind.



A relaxed mind does not get angry.

liberately slow down your steps, lower the tone



Seek environments with pleasing, not irritat-

ing, colours. Manipulating external circumstances actually has an effect on our moods.



Change your body to change your mind: de-

of your voice, impose on your body the demeanour of a calm person.
Above all, be charitable toward others as a path
to good living. Seneca‘s advice on anger has

Don‘t engage in discussions when you are

tired, you will be more prone to irritation, which

stood the test of time, and we would all do well
to heed it.

can then escalate into anger.



Don‘t start discussions when you are thirsty

or hungry, for the same reason.



Deploy self-deprecating humour, our main

weapon against the unpredictability of the Universe, and the predictable nastiness of some of
our fellow human beings.

Massimo Pigliucci—Profesor filozofii w City
College oraz Graduate Center na City University
of New York.

— Professor of philosophy at the City College
and at the Graduate Center of the City University of New York.
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D ORSZ I MUSZTARDA , CZYLI OBIAD U PROFESORA K ANTA — WSTĘP
A DAM S KOWRON

Trudno znaleźć wśród humanistów oso-

w listach do przyjaciela). Jej autorem był Reinhold

bę, która nigdy nie słyszałaby o Immanuelu Kan-

Bernhard Jachmann (1767-1843), uczeń Kanta,

cie. Nawet ci, którzy w kwestiach filozoficznych

który w listach do anonimowego przyjaciela opi-

są zupełnymi laikami, miewali z pewnością oka-

sywał swego mistrza od strony prywatnej. Pra-

zję zobaczyć gdzieniegdzie to nazwisko. Jego

wie każdy z listów dotyczy jakiegoś innego za-

filozofia była i jest analizowana w niezliczonych

gadnienia - pierwsze dotyczą młodości Kanta

artykułach, książkach, poruszana na konferen-

i jego pracy na uniwersytecie; dalsze traktują

cjach i odczytach - zdaje się, jakoby Kant był już

ocechach charakteru filozofa, przebiegu dnia,

wszystkim znany, a przynajmniej myśl kantow-

diecie, stosunkach towarzyskich, rodzinie, etc.;

ska. Nieco rzadziej podejmowanym tematem jest

praca zaś kończy się opisem ostatnich dni profe-

życie profesora Kanta. Istnieje wprawdzie szereg

sora i wspomnieniu o jego pogrzebie. Listy te są

biografii tego wielkiego myśliciela, lecz nie każ-

interesujące z kilku względów: po pierwsze, za-

da opisuje jego życie w tak szczegółowy sposób,

wierają świeże informacje "z pierwszej ręki", po

jak co niektórzy by sobie tego życzyli. Skutkuje

drugie, odnaleźć można w nich wiele nieznanych

to zaś tym, że system filozofii transcendentalnej

dotąd szczegółów odnośnie życia Kanta, po trze-

jest częstokroć bardziej znany, aniżeli osoba jego

cie - w Polsce są stosunkowo mało znane, z po-

twórcy. Jakim człowiekiem był Kant prywatnie?

wodu ich niedostępności w tłumaczeniu na język

Jaki miał stosunek do swoich krewnych i przyja-

polski.

ciół? Co jadał? Kwestie te wydają się na tyle nieistotnie, że nie każda publikacja traktująca o życiu Kanta podejmuje się próby udzielenia na nie
odpowiedzi, albo czyni to jedynie zdawkowo.
Wiele informacji takiego rodzaju znajduje się na
szczęście w pracach z początku XIX wieku, tworzonych przez ludzi, którzy byli uczniami i przyjaciółmi filozofa.
Jedną z pierwszych biografii Kanta była
praca opublikowana w czerwcu 1804 roku,
a więc zaledwie cztery miesiące po śmierci myśliciela, pt. Immanuel Kant geschildert in Briefen an
einen Freund (pl. Immanuel Kant przedstawiony

Poniższe fragmenty pochodzą z Listu
XV, opisującego porządek życia filozofa - przebieg jego dnia oraz dietę.
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I MMANUEL K ANT PRZEDSTAWIONY W LISTACH DO PRZYJACIELA
L IST XV P ORZĄDEK

ŻYCIA

K ANTA

ORAZ DIETA ( FRAGMENT )

R EINHOLD B ERNHARD J ACHMANN

[...] Codziennie, latem czy zimą, Kant

Pracował i obmyślał wykład aż do godzi-

wstawał o godzinie piątej rano. Punktualnie za

ny siódmej; następnie w sypialni zakładał ubra-

kwadrans piąta przed łóżkiem stawał jego służą-

nie i przechodził do sali wykładowej. O dziewią-

cy, budził go i nie oddalał się, dopóki nie wstał

tej ponownie odziewał się w szlafrok, szlafmycę

jego pan. Kant bywał niekiedy tak zaspany, że

i pantofle, pracował do za piętnaście pierwsza,

prosił służącego, by pozwolił mu jeszcze chwilę

potem ubierał się na obiad i wracał do pokoju

poleżeć; ten jednak miał od niego samego rozkaz

nauki, gdzie o godzinie pierwszej przyjmował

nie dawać się omamić i absolutnie nie zezwolić

gości. Zaraz potem wołano do jadalni, gdzie

na dłuższy pobyt w łóżku, stąd służący często-

Kant pozostawał z reguły do godziny czwartej,

kroć zmuszał go do wstawania. Kant uważał

a czasem, przy większym towarzystwie, do szó-

siedmiogodzinny sen, a mianowicie od dwu-

stej. [...]

dziestej drugiej do piątej rano, za podstawę całego porządku życia i dobrego samopoczucia; stąd
też z najwyższą surowością trzymał się tej reguły tak długo, aż w końcu największe starcze słabości wymogły na nim dłuższy sen, a przynajmniej dłuży odpoczynek w łóżku.
Gdy był już ubrany, wychodził w szlafroku i szlafmycy, na którą zakładał jeszcze mały
trójkątny kapelusz, do swego pokoju nauki,
gdzie delektował się śniadaniem - dwoma filiżankami herbaty i fajką nabitą tytoniem. Herbata
była nader słabym wyciągiem z kilku herbacianych kwiatów; z porannej fajki korzystał zaś, by
pobudzić jelita do pracy. Kant miał tak wielką
skłonność do kawy, że z trudem przemagał się,
by jej nie pić, zwłaszcza, gdy w towarzystwie
wyczuwał jej zapach. Olej kawowy uważał jednak za szkodliwy i dlatego zupełnie go unikał.

Kant jadał tylko jeden raz dziennie,
w porze obiadowej, za to z niezwykle wielkim
apetytem. Przez całą pozostałą część dnia nie
pozwalał sobie na nic, prócz wody.
Na stole stały trzy misy, do tego masło
i ser, latem zaś na dodatek owoce przyniesione
z ogrodu. Pierwsza misa wypełniona była zawsze bulionem cielęcym z ryżem, kaszą perłową
albo makaronem. Kant miał w zwyczaju wkrajać
do zupy bułkę, by dzięki temu stała się ona treściwsza. W drugiej misie znajdowały się suche
owoce z najróżniejszymi dodatkami, przetarte
owoce strączkowe oraz ryby. Na półmisku zaś
znajdowała się pieczeń; nie przypominam sobie
jednak, bym kiedykolwiek jadł u niego dziczyznę. Niemal każdą potrawę przyprawiał musztardą, uwielbiał też dodawać do warzyw i potraw rybnych tłustego masła, namyślał się przy
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tym, jak można byłoby przygotować masło

ki. Przez pewien czas Kant miał także obok sie-

z dwutlenku węgla. Masło i ser stanowiły dla

bie równie małą butelkę z winem białym i od

niego ostatnią część posiłku. A ponieważ kochał

czasu do czasu je pił, miast czerwonego. [...] Miał

ser, cieszył się więc, gdy jego goście również byli

w zwyczaju nalewać wina tyle, że dało się je wy-

przyjaciółmi serów. [...] Jadał niezwykle pyszny

pić za jednym razem. W towarzystwie, na przy-

dwukrotnie wypiekany chleb żytni. Kawę sta-

kład podczas toastów, miał sposobność do częst-

wiano na stół najczęściej drobno mieloną. Spo-

szego picia, nigdy jednak nie przekraczał swojej

śród wszystkich gatunków kawy najbardziej ulu-

miary.

bioną była angielska, ale nie ta czerwonawa, któ-

Szczególnie wśród kobiet uchodził za

ra Kantowi wydawała się farbowana sokiem

człowieka mającego bardzo delikatny język

z marchwi, a przeto mająca nieco zmieniony

i podniebienie trudne do zadowolenia. Nie da

smak, lecz biała. Jeśli towarzystwa było sporo,

się zaprzeczyć, że kochał dobrze wybrane i do-

dochodził do tego jeszcze jeden talerz, na którym

skonale przyrządzone potrawy, jednak jeśliby

wyłożone było ciasto. Ulubioną potrawą Kanta

sądzić podług jego własnego stołu, najbardziej

był dorsz. Pewnego dnia zapewnił mnie, gdy był
już zupełnie najedzony, że z wielkim apetytem
mógłby wziąć jeszcze talerz dorsza. Kant nie

lubił dobre domowe jedzenie, bez wszelkich delikatesów. [...] Przed wieloma laty pijał bardzo
wiele wody, nawet nie mając pragnienia, jednak

zwracał większej uwagi na sposób jedzenia.

po pewnym czasie musiał tego zaprzestać, gdyż

Przeżuwał większe kęsy mięsa, spijał sok i odkła-

odczuwał naturalną niechęć do tego, co czyni.

dał resztki na talerz. Wprawdzie próbował przykrywać je skórką od chleba, ale nie do końca
udawało mu się uniknąć przez to niesmaku.
Ogólnie rzecz biorąc nie wyglądał on przy swym
talerzu tak elegancko, jak zwykł był bywać
w innych sytuacjach. Najwięcej sposobności dawały do tego jego tępiejące zęby.
Kant nie pijał niczego oprócz wina i wody. Picie piwa nazywał jedzeniem, ponieważ piwo zawiera tak wiele substancji odżywczych, że
jego miłośnicy sycą się nim i psują sobie przez to
apetyt na normalne jedzenie. Z reguły pijał on

Podstawa przekładu: Jachmann, R.B. (1804), Immanuel
Kant geschildert in Briefen an einen Freund, Królewiec: druk
u Friedricha Nicoloviusa.

lekkie czerwone wino, zazwyczaj Médoc. Przed
nim i każdym z jego gości stała ćwierćlitrowa
butelka z winem i zazwyczaj więcej nie pito, mimo, iż w pobliżu stały zawsze dodatkowe butel-

Wstęp i przekład
Adam Skowron
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D ZIENNIKI A DEPTA
(F RAGMENTY )

T AGEBÜCHER EINES G ELEHRTEN
(F RAGMENTE )

K AROLINA S AWICKA
08.01.XXXX

08.01.XXXX

Spadł pierwszy śnieg. Wszystko rozbłysnęło

Der erste Schnee ist gefallen. Alles strahlte auf

w bieli zimnej i ostrej jak szkło. Głuche te pro-

vor Weiß, kalt und scharf wie Glas. Diese stum-

mieniowania przecinają transparentną pustkę

men Strahlungen durchschneiden die transpa-

mojego wnętrza, a ja… Ja wyrywam się jej – Je-

rente Leere meines Inneren. Und ich … Ich will

stem zbuntowany. Moja dusza – wicher w próż-

mich von ihr losmachen – Ich rebelliere. Meine

ni. Łaknę odpowiedz i uporządkowania, które

Seele – Sturm in der Einöde. Ich dürste nach

obiecują. Dlaczego pałace moich zmysłów opu-

Antworten und nach Ordnung, die sie verspre-

stoszały? – Któż mi odpowie? Uczyni mi ktokol-

chen. Warum haben sich die Paläste meiner Sin-

wiek tę grzeczność?

ne geleert? – Wer beantwortet es mir? Tut mir

Panie, wiem, że Ty mi nie odpowiesz. – Nie od-

jemand dies Gefallen?

powiesz mi, gdyż ku Tobie nie kieruję nawet

Herr, ich weiß, Du antwortest mir nicht. – Du

swych pytań. Nie uleczysz mnie, gdyż nie chcę

wirst mir nicht antworten, denn ich Dich nicht

błagać. Nie mogę z pustki wołać do Ciebie, bo tu

einmal frage. Du wirst mich nicht heilen, denn

pozbawiony jestem głosu i pozbawiony jestem

ich darum nicht flehen will. Aus dem Nichts

porządku myśli i myśli o Tobie w zupełności. W

kann ich Dich nicht rufen, weil hier ist meine

chaosie moim nie przyjdziesz do mnie, o Panie,

Sprache stimmlos und ich bin der Ordnung der

któryś dla mojej woli już nieosiągalnym. Tak

Gedanken und überhaupt des Gedankens an

rzeczę ja – ten, który w »de profundis clamavi ad

Dich beraubt. Durch mein Chaos kommst Du

te, Domine« nie wierzy już.

nicht zu mir, o Herr, den mein Wille nicht mehr

Moja ukochana, ty też mi nie odpowiesz. – Gdy
cię nie kocham, nie istniejesz. Poza horyzontem

erreicht. Das sage ich – der, der an »de profundis
clamavi ad te, Domine« nicht mehr glaubt.

miłości mojej nie pojmuje moje oko twojego ist-

Meine Geliebte, du antwortest mir auch nicht. –

nienia. A nie ma miłości w mojej pustce –

Wenn ich dich nicht liebe, existierst du nicht.

w chaosie nie ma miłości. W chaosie miłość ni

Jenseits des Horizonts meiner Liebe begreift

zaistnieć ni trwać nie może, choć tak uporczywie

mein Auge dein Dasein nicht. Und keine Liebe

szuka jej tam wszelki człowiek. Tak rzeczę ja –

giebt es in meiner Leere – keine Liebe im Chaos.

ten, który przestał być głupcem; który przestał

Im Chaos kann die weder erscheinen noch sein,

szukać.

obwohl jeder Mensch dort nach ihr unentwegt
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I ja sam sobie – swój mędrzec największy – nie

sucht. Das sage ich – der Nicht-mehr-dumme,

odpowiem. Tylko w poezji jestem zdolny do

der das nicht mehr tut.

prawdy, a poezja wyklucza się z pustką. I oto
otchłanie zmysłowej pustki jedynie otwierają się
przed moją duszą – nie kwitnące ustronia poezji,
tej, którą znam. Czyżem może jednak odpowiedział sobie? Czy ty, otchłani i pustko, ty poezjo
więdniejąca, nie jesteś mi nowym zaczątkiem,
który barwy najmilszej wiosny jeszcze przybrać
zdoła?

Und ich – mein größter Weiser – ich antworte
mir selbst auch nicht. Nur in der Poesie bin ich
wahrheitsfähig und die Poesie ist der Gegensatz
der Leere. Und es ist nur abgründige sinnliche
Leere, was vor meiner Seele steht – kein sinnliches Blühen der Poesie, wie ich sie kenne. Oder
habe ich mir doch geantwortet? Bist du, Löschen
und Leere, du Poesie des Welkens, nicht der

12.01.XXXX

neue Anfang mir, den die Farben des Frühlings

Otworzyłem dziś dzienniczek, założyłem nową

einmal noch beschmücken werden?

kartę, umoczyłem już nawet pióro i chciałem na-

12.01.XXXX

pisać, samemu mi już nie wiadomo, co. Odłożyłem bowiem papier i pisadło na moment, żeby
zasięgnąć po pudełeczko z pigułkami na ból głowy – od miesięcy wciąż to samo. Wysunąłem
więc z niego listek i pozbawiam go jednej sztuki
– eliptyczna tabletka wylądowała w moim gardle. Zapiłem ją jednym haustem. Wrzuciłem pudełko w czeluść szuflady, nabrałem powietrza
i chciałem pisać dalej... Myśleć musiałem długo
nad pierwszymi słowami, lub też coś szatańskiego uderzyło mi do głowy, gdyżżem omdlał po
prostu. Czarno miałem przed oczyma i jedynie
jakiś tuman szarawy wił mi się w głowie. Zdumiewająco jakoś musiało się to odbywać, bo
wcieliłem się w tym omdleniu w innego zupełnie
człowieka i spotkałem bladego jakiegoś młodzieńca. »Za każdym razem, gdy na niego wpadam,
boli mnie głowa, jak gdyby był to jakiś upiorny zwiastun« – tak też myślał wtedy ten, który był mną,
bądź to ja nim byłem, a który tego młodzieńca
najwidoczniej znał. Osobliwie w ogóle nazywać
go młodzieńcem. Mimo swojego jeszcze nie tak

Heute schlug ich das Tagebuch auf, richtete ein
neues Blatt ein, vertiefte die Feder sogar in der
Tinte und wollte schreiben – mir selber ist es
schon unbewußt, was. Ich legte das Papier und
das Schreibzeug nämlich für ein Weilchen ab,
mit der Absicht, nach einer Kopfschmerztablettenschachtel zu greifen. Ja, seit Monaten immer
noch dasselbe … Die habe ich also. Ich nestelte
ein Tablettenstreifen heraus und entnahm ihm
ein Stück. Die elliptische Pille landete in meinem
Hals. Mit einem Schluck nahm ich sie ein, dann
warf ich die Schachtel wieder in den Schubladenschlund hinein. Ich atmete ein, wollte weiterschreiben … Lange muß ich über die ersten Worte nachgedacht haben, oder es ist einfach irgendein teuflischer Schwindel gewesen, weil ich reineweg in Ohnmacht fiel. Schwarz war‘s mir vor
Augen, und nur ein gräuliches Nebelgewirr
wand sich in meinem Kopf. Verblüffend irgendwie muß das Ganze gewesen sein, da ich mich in
dieser Ohnmächtigkeit in einen geradezu ande-
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dojrzałego wieku twarz miał doświadczoną, głos

ren Menschen hineinversetzte, und gleich einen

smutny i sponiewierany, a oczy szklanie puste –

anderen jungen Burschen traf. »Jedesmal, wenn

oblicze jak gdyby wytarte z barw. Kiedy usiedli-

ich ihm begegne, ergreift mich ein Kopfschmerz, als

śmy w zaciszu opowiadał mi o swoim życiu,

wär‘ das eine Art fürchterlicher Vorbote« – dachte

a gdy mówił, niby wpół sparaliżowany, przy-

sich dann der, der ich war, und der den erwähnten Burschen offensichtlich kannte. Seltsam ist‘s
überhaupt, ihn Bursche zu nennen. Obschon er
noch kein sehr reifes Alter erreichte, war sein
Gesicht erfahren, seine Stimme traurig und gequält, und die Augen glasig leer – ein Antlitz
wie von Farben abgewetzt. Als wir uns in einer
Abgeschiedenheit hinsetzten, erzählte er mir von
seinem Leben, und als er sprach, beinahe halb
gelähmt, drückte er seine Arme sich dicht an die
Brust, und in den Fäusten ballte er mit nervenvoller Angst die Ärmel seines schwarzen
Krepphemdes zusammen. Seine zitternde Stimme strömte leise Tone aus dem tragisch gebogenen Munde. Seine Augen wirkten so, als wären
sie den von bläulichen Lippen geborenen Worten gefolgt, die – man könnte meinen, daß er es
sah – zu Boden fielen und mit stummem Dröhnen starben. »Wenn ich gefangen bin, in meiner
Stube« – sprach er – »manchmal ist es mir, als wäre
meine Einsamkeit eine wirkliche Person; eine Person
ohne Leib, mit bestimmtem Charakter, die ist mit mir
da; die manchmal bleibt und wartet, wenn ich weggehe, und mit mir zusammen ausgeht und mit trauerzugartigem Schritte mich begleitet einem Schatten
gleich. Manchmal fühle ich, wie sie zu mir spricht.
Sie macht Komplimente, sie scherzt und wirft Versicherungen. Dann sitzt sie auf der Chaiselongue gleich
bei der Tür, immer von mir entfernt, mich anschauend und lächelnd. Manchmal streiten wir aber stürmisch. Sie wird dominant, besitzergreifend. Sie ver-

Anna Zalewska

läßt ihren demütigen Platz und stellt sich aufrecht
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twierdzał ramiona do piersi, a w dłoniach z ner-

gleich über mich. Sie betrachtet mich dann mit einer

wowym strachem zaciskał czarne rękawy krepo-

terrorvollen Miene, und schreit in ihrer teuflischen

wej koszuli. Drżący głos cichym tonem wydoby-

Sprache. In Unvorhersehbarem versinkt ihre unsicht-

wał się z tragicznie zgiętych ust. Oczy jego spra-

bare Gestalt. Das lähmt und zwingt mich, um Erbar-

wiały wrażenie podążać za rodzonymi przez si-

men zu flehen. Wenn ich aber manchmal mutiger

ne wargi słowami, które – można było pomyśleć

werde, sage ich ihr, daß sie’s tut – daß sie tut, was sie

– wyobrażał sobie jako opadające na ziemię

vorhat und mich verletzt.« So sprach der junge

i w głuchym huku umierające. »Kiedy jestem

Bursche. Ich konnte mit ihm leider nicht länger

w zamknięciu, w swojej komórce« – mówił – »czasem

dableiben. Ich entfernte mich von der Abge-

mam wrażenie, że samotność moja to rzeczywista oso-

schiedenheit, wo er sich befand, und dann er-

ba, osoba o niewidzialnym ciele i o określonym charak-

wachte ich selber und beschrieb das Ganze.

terze, która tam ze mną przebywa; gdy wychodzę,

14.01.XXXX

czasami zostaje i czeka aż wrócę, a niekiedy udaje się
ze mną na zewnątrz i pogrzebnym krokiem podąża za

Voll inneren Sonnenscheins begrüße ich des

mną niczym cień. Czasami czuję, że do mnie mówi.

Abends das neue Blatt. Heute zeigte ich Herrn

Prawi mi komplementy, żartuje i rzuca zapewnienia.

Holger meine Gedichte. Wie gleichgültig war‘s

Wtedy siedzi na szezlongu zaraz przy drzwiach, zaw-

mir am Anfang, ob sie jemand sieht oder auch

sze w odległości ode mnie, z twarzą skierowaną w mo-

nicht – bewertet oder nicht. Ich muß einfacher-

ją stronę i uśmiecha się ku mnie. Niekiedy jednak bar-

weise gewollt haben, einen frischen Lebensum-

dzo gwałtownie się kłócimy. Staje się zaborcza, opusz-

stand zu arrangieren, eine Abwechslung oder

cza swoje pokorne miejsce i staje wyprostowana nade

sogar eine Wechslung zu provozieren, mein Da-

mną. Wpatruje się wtedy we mnie z miną pełną grozy

sein in eine neue Richtung zu schubsen, so daß

i krzyczy w swoim diabelskim języku. Nieprzewidy-

ich wenigstens für ein Weilchen die Quälerei

walność ogarnia jej niewidzialną sylwetkę. To mnie

meiner Tage und vor allen Dingen Nächte der

paraliżuje; zmusza mnie, aby błagać ją o litość. Kiedy

letzten Zeit vergessen könnte. Ich bin mir nicht

mam więcej odwagi, mówię jej, aby zrobiła to, co za-

sicher, ob ich Herrn Holgers Persönlichkeit dazu

mierza i skrzywdziła mnie.« Tak prawił młodzie-

tatsächlich auf eine so ganz zufällige Weise ge-

niec. Niestety, nie mogłem z nim już dłużej zo-

wählt habe, als ich nicht geahnt hatte, daß von

stać. Odszedłem od zacisza, gdzie przebywał,

einem solchen strengen Handwerker der deut-

a potem sam się też ocknąłem i to opisałem.

schen Sprache bewertet zu sein, mir so viel

14.01.XXXX

Spannung bereiten wird. Obschon ich‘s nie frü-

Pełen wewnętrznego uradowania pozdrawiam
wieczorem tę nową kartę. Pokazałem dziś swe
wiersze Herr Holgerowi. Nie zależało mi wcale
na tym, ażeby ktoś je czytał i oceniał, chciałem

her in die Tat verwandelt hatte, war die Einladung des Mannes immer in meiner Erinnerung
präsent: »Er diskutiert mit mir jederzeit äußerst
gerne, ich muß nur in den Bahnhof, wo er seine
Pflichten erfüllt, gehen und mich nach ihm er-
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chyba najzwyczajniej zaaranżować nową sytua-

kundigen.« So tat ich also endlich und bald war

cję, sprowokować jakąś odmianę, popchnąć ży-

ich am Bahnhof, im Büro des Herrn Holger zu

wot mój w nowym kierunku, aby choć na chwilę

sehen, der sich eine kurze Weile später bereits in

móc zapomnieć o udręce dni i przede rzeczami

meine Schriften vertiefte. Wie ein Mahnmal saß

wszystkimi nocy ostatnich. Nie ufam sobie do

er, unbeweglich und befaßt, auf dem Rande ei-

końca, roztrząsając sprawę, czy osobę Herr Hol-

nes mit Wildleder überzogenen Sessels, über

gera wybrałem w tym calu sposobem aby na

meinen Textchen gebeugt, und manchmal nur

pewno tak całkiem losowym, o ile nie przeczu-

bewegten sich die schmalen Wimpern bei seinen

wałem, że bycie wartościowanym przez tak su-

hellen Augen mit subtilem Zittern. Ich saß eben-

rowego rzemieślnika niemieckiej mowy sprawi

falls wie gelähmt, sogar vom Atmen geängstigt,

mi tyle napięcia. Mimo, iż nigdy wcześniej z te-

und fühlte, daß in mir alles bebte. Lange Zeit

go nie skorzystałem, pamiętałem cały czas do-

hatte ich meine Hervorbringungen niemandem

kładnie o jego zaproszeniu: »Zawsze chętnie ze

gezeigt – derart lange Zeit, daß es mir passiert

mną podyskutuje, muszę tylko zajść na dworzec,

ist, mit meiner Poetik das vollkommen neue Ni-

gdzie pracuje, i o niego zapytać«. Tako też uczy-

veau zu besteigen, wessen Zeugnisse noch kei-

niłem i wkrótce znalazłem się na dworcu, w biu-

nem anderen Auge als nur des meinem vertraut

rze Herr Holgera, który po kolejnej chwili już

waren. »Wie poetisch!« klang unerwartet in mei-

zagłębiał się w moje dziełka. Siedział on jak po-

nen Ohren, was auch verursachte, daß ich auf

sąg, nieruchomy i skupiony, na krawędzi obite-

einmal aufstand, ohne den eigentlichen Zweck

go zamszem fotela, pochylony nad moimi tekści-

dieser Handlung zu begreifen. Möglicherweise

kami i czasem tylko cienkie zmarszczki przy je-

war ich diese ganze Zeit zum Fliehen bereit. Al-

go jasnych oczach poruszały się w subtelnych

so da stand ich peinlich und das milde Antlitz

drganiach. Ja też siedziałem jak wryty, bałem się

von Herrn Holger lachte zu mir mit aller seiner

nawet oddychać, a czułem, że wszystko we mnie

Herzlichkeit. »Komm her« – sprach er endlich

drga. Długo to nikomu nie pokazywałem swoich

und mit einer hübschen Geste seiner Hand lud

wytworów – na tyle długo, abym zdążył wejść

mich näher zu sich an. Ich sollte mich bei seinem

z poezją moją w zupełnie nową fazę, której świa-

Sessel stellen und zusammen mit ihm in meine

dectw nigdy jeszcze żadne ludzkie oko poza mo-

Schriften hineinschauen. – »Ich zeige dir etwas«.

im nie zaznało. »Wie poetisch!« wybrzmiało niespodziewanie w moich uszach i zerwałem się
natychmiast na równe nogi, sam nie wiedząc,
w jakim celu. Byłem chyba cały czas gotów do
ucieczki. Stałem zmieszany, a łagodna twarz
Herr Holgera uśmiechała się do mnie serdecznie.
»Komm her« – powiedział w końcu i ładnym ru-

Einige Dutzend Minuten dauerte es, als er mir
darstellte, wie ich geschickter Archaisches in
meine Werkchen einflechten könnte, und machte
mich mit vielen bezaubernden grammatischen
Formen vertraut, von denen sich unser liebes
deutsches Volk, durch konkrete politische Inspirationen beeinflußt, abgewandt hatte, von Göt-
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chem ręki zaprosił mnie, abym stanął przy jego

zenanbetern und Verrätern genarrt. So herzlich

fotelu i pochylił się wraz z nim nad moimi pi-

war er dabei mir gegenüber, daß, auch als er sich

smami – »Pokażę ci coś«.

mit Zweifel über meine Neologismen äußerte,

Kilkadziesiąt minut zajęło to, gdy tłumaczył mi,

auf die ich immer mit einem besonderen Stolz

jak zwinniej mógłbym wplatać w moje dziełka

blickte, mein Herz sich überaus freute, von die-

elementy archaiczne i zapoznał mnie z wieloma

ser warmen Sanftheit eines Weisers schonend

uroczymi formami gramatycznymi, od których

umwickelt sein zu können. Ich merkte noch

nasz ukochany naród niemiecki pod wpływem

(obzwar ich’s nicht sicher wissen kann, ob diese

konkretnych politycznych inspiracji odszedł,

Bemerkung der Wahrheit entsprach), daß Herr

wiedziony za nos przez bałwochwalców i zdraj-

Holger aus seiner Besonnenheit und aus Absicht

ców. Był przy tym wszystkim dla mnie tak ser-

derart nachsichtig und fürsorglich um mein un-

deczny, że nawet, gdy wyrażał wątpliwości jeśli

verletztes Gemüte sei, und es wunderte mich

szło o moje neologizmy, z których zawsze naj-

momentan, daß es mein jüngsches Ehrengefühl

bardziej byłem dumny, serce moje radowało się

gar nicht zu beleidigen schien.

oplatane ciepłą tą mędrczą życzliwością. Zauwa-

So wonnevoll wurde mir plötzlich zumute, daß

żyłem

(choć

ich

nie

paradoxerweise

wiem, czy obser-

am raschsten wieder

wacja ta w zgodzie

weggehen mußte, so

jest z prawdą), że

daß ich mich aus die-

to z rozwagi swojej

ser Rührung vor dem

i z zamierzenia jest

Herrn Ingenieur auf

Herr

dla

keine Art blamierte.

mnie tak pobłażli-

Ich nahm all die Blät-

wy

troskliwy

ter, die Herr Holger

o niezranione moje

vorhin bereits perfekt

uczucia

nawet

gerade und ordentlich

dziwiłem się przez

zusammengestellt hat-

moment,

nie

te, packte sie in die

wydaje się to jed-

Mappe ein und in vie-

nak wcale obrażać

len

mojej młodzieńczej

ausgehend, verließ ich

dumy.

die lächelnde Gestalt

Było mi na duszy

hinter der Tür ihres

momentalnie

tak

Kabinetts. So schnell

miło, żem paradok-

wie es für meine Per-

Holger
i

i

że

Anna Zalewska

netten

Worten
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salnie musiał szybko wyjść, abym się z tego

son nur möglich war, düste ich die hölzerne

uniesienia przed inżynierem jakoś nie zbłaźnił.

Treppe hinunter, und erst als ich im Erdgeschoß

Zabrałem wszystkie karty, które Herr Holger

landete, fiel es mir auf, was für schreckhaftes

przedtem już idealnie równo i porządkowo zło-

Getöse ich Herrn Holger damit bereitete. (Da hat

żył, wcisnąłem je do teczki i w wielu miłych sło-

sich die Frau aus der Bahnhofskasse sogar aus

wach wychodząc, zostawiłem uśmiechniętą po-

dem Fensterchen herausgebeugt, um nachzuse-

stać za drzwiami jej gabinetu. Zbiegłem po

hen, ob jemand vielleicht auf dem in die Halle

drewnianych schodach tak szybko, jak tylko

hineingetragenen Moor ausrutschte). Ich ver-

umiałem, i dopiero lądując na dole, zdałem sobie

neigte mich nur mit einer lächerlichen Miene,

sprawę, jakiego strasznego hałasu narobiłem

setzte meine Schiebermütze auf, und rannte

tym Herr Holgerowi. (Nawet pani z dworcowej

durch die Eingangstür hinaus. Der Sturm pfiff

kasy wychyliła się zza okienka, żeby sprawdzić,

zwischen den Bahnsteigen. Ein ungeheurer

czy ktoś się może nie pośliznął na nawnoszonym

schwarzer Riese, ratternd, kam grade zur Stati-

do korytarza błocie). Ukłoniłem się tylko z żało-

on. Ganz absichtlich wählte ich den längeren

Anna Zalewska
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sną miną, narzuciłem kaszkiet i wybiegłem przez

Pfad, der den Bahnhof umkreiste, so daß ich un-

główne wrota. Wicher świszczał między perona-

term Fenster von Herrn Holgers Kammer nicht

mi. Wielki czarny kolos, łomocząc, wjeżdżał wła-

vorbeigehen mußte, der jetzt jeden Augenblick

śnie na stację. Obrałem umyślnie dłuższą drogę

um einer Ankunftskontrolle willen drin auftau-

naokoło dworca, aby nie musieć przechodzić

chen konnte. Der Wind trieb mich höflich nach

pod oknem Herr Holgera, który w każdej chwili

vorn, und gleich war ich bereits hinter der Ecke

mógł się zeń wyłonić w celu kontroli przyjazdu

des Bahnhofsgebäudes. Mit fröhlichem Lächeln

pociągu.

uprzejmie

und meinen Gedichten in der Hand ging ich im

i w mgnieniu oka byłem już za rogiem. Z wielce

Zentrum einer breiten Promenade, derer beide

radosnym uśmiechem i swoimi wierszami pod

Seiten mit kleinen blätterlosen Schmückbäum-

pachą szedłem środkiem szerokiego deptaku. Po

chen bepflanzt waren. Im Kopfe rauschte es mir

obu jego stronach sterczały niskie bezlistne

vom Lärmen der durchs verdreckte Pflaster ge-

drzewka ozdobne. W głowie szumiało mi od ha-

zogenen Rollkoffer. Massenhafte Menschenrei-

łasu ciągniętych po zabłoconej kostce kufrów na

hen huschten bei mir vorbei. Die einen eilten mit

kółkach. Tłumne szeregi ludzi przemykały chao-

Hoffnung, den Zug noch erreichen zu können;

tycznie obok mnie. Jedni pędzili na pociąg, dru-

die anderen kamen grade an und drängten in die

dzy właśnie przyjechali i parli do miasta, ktoś

Stadt; jemand rannte noch, um einen Zugereis-

inny biegł jeszcze, by przywitać przyjezdnego.

ten zu begrüßen. Ich ließ mich davon nicht viel

Nie zwracałem na nich uwagi i dumnie kroczy-

stören und schritt feierlich vor mich hin. Das

łem przed siebie, a szaruga nie przemogła moje-

Unwetter überwand meine Laune nicht. Ein paar

go nastroju. W niskich morwach na skraju pobli-

durchgefrorene Sperlinge umspielten süß ein

skiego parczku igrały słodko zmarznięte wróble.

kleines Maulbeerbäumchen am Rande einer na-

Ukłoniłem się im miło i szedłem dalej, nucąc naj-

hegelegenen Parkanlage. Vor denen verbeugte

radośniej, jak gdybyśmy rzeczywiście witali dziś

ich mich noch einmal herzlich und ging weiter,

pierwszy dzień maja:

mit größter Fröhlichkeit ein ziemlich altes Lied-

Wiatr

popchnął

mnie

chen summend:

Meie, dîn liehter schîn
und diu kleinen vogelîn

Meie, dîn liehter schîn

bringent fröuden vollen schrîn,

und diu kleinen vogelîn

daz si willekomen sîn! –

bringent fröuden vollen schrîn,

ich bin an den fröuden mîn

daz si willekomen sîn! –

mit der werlde kranc.

ich bin an den fröuden mîn
mit der werlde kranc.
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W numerze zamieszczono prace Anny Zalewskiej (ur.1985 r.)
Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać swoje zainteresowania podjęła naukę
w Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji,
nabrało wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz pewnego rodzaju szorstkości.
Wypracowana umiejętność łączenia dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym
i

mocno

wyróżniającym

się

efektem

artystycznym.

Sam proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań malarskich, a także
eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie dostrzec
można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja
w całość charakterystyczny styl: silna geometyzacja, wyraźne barwy, ostry kontur i jasno sprecyzowany temat.
Każdy obraz zamknięty jest na unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję, która
pozwala stworzyć go tak, aby żył.
Współpraca:


DESA Unicum Warszawa;



Sopocki Dom Aukcyjny w Sopocie;



Polswiss Art Warszawa

Wystawy:


Wystawa indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje―
Galeria NEXT Bydgoszcz , Polska 2017;



Wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV― Amaristo, Teatr Narodowy, Warszawa, Polska, 2015;



Wystawa zbiorowa „VariArt― Zamek Międzylesie,
Polska, 2014;



Wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci- są ludzie― Warszawa, Polska, 2012.



Udział w Targach Sztuki ARTEHOS, Barcelona, Hiszpania, 2017

www.annazalewska.com

Anna Zalewska
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Z APRASZAMY

DO NADSYŁANIA TEKSTÓW DO KOLEJNEGO NUMERU CZASOPISMA !

Teksty przygotowane do opublikowania w czasopiśmie „Piąte Piętro‖ należy przesłać w postaci plików
tekstowych w formacie .doc, lub .odt na adres: pp.redakcja@gmail.com
Teksty nie powinny przekraczać objętości 10 tys. znaków (ze spacjami). Ilustracje należy dołączyć osobno.
Akceptowane są prace zarówno w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Teksty przyjmowane są wyłącznie w wersjach poprawnych językowo. Jeśli autor pragnie wykorzystać w swojej publikacji materiały będące
cudzą własnością (np. fotografie), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich.
Czasopismo publikuje następujące rodzaje tekstów:



Eseje, recenzje książek, komentarze, polemiki (od 3000 do 10 000 znaków ze spacjami).
Poezję, prozę, relacje, wywiady.
Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:



Tytuł



Imię i nazwisko lub pseudonim autora (dodatkowo można dodać afiliacje i adres e-mailowy).



Alfabetycznie uporządkowaną bibliografię.

Przypisy:
W tekstach stosujemy przypisy harwardzkie (wewnątrztekstowe), według następującej zasady: (nazwisko/a rok:
strona/y). Nazwisko autora jest pomijane, jeśli pojawia się jednoznacznie w zdaniu.
Przykłady:
(Kowalski 2010); (Kowalski 1999: 20); (Kowalski i in. 2011).
Nie stosuje się wyrażeń typu: „ibidem‖, „tamże‖. W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2008a).
Bibliografia:
Bibliografię tworzymy na końcu tekstu. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego autora. Prace tego samego autora należy podać w kolejności chronologicznej. Jeżeli autorów jest więcej niż pięciu, stosujemy
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