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Jednym  z  celów  stawianych  sobie  przez  Bydgoskie  Czasopismo  Filozoficzne  jest

popularyzacja  lokalnego  dorobku  naukowego  i  filozoficznego.  W  tym  numerze  pragniemy

przedstawić  sylwetkę  Gustava  Gerbera  –  filozofa  mało  znanego  zarówno  wśród  mieszkańców

Bydgoszczy,  jak  i  w  szerszym  środowisku  filozoficznym.  Niestety  pamięć  o  tym  myślicielu

znacznie się zatarła pomimo że współcześni badacze, głównie niemieccy, często przywołują jego

myśl,  zwłaszcza  w  kontekście  twórczości  Fryderyka  Nietzschego  z  którym  Gerber  miał

utrzymywać stałą korespondencję  (zob. np.  Meijers,  1988; Meijers i  Stingelin,  1988; Crawford,

1988;  Kopperschmidt,  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  stycznia 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

Gerbera  uprawniało  go  do  nauczania  języków  starożytnych: łaciny oraz greki,

a także historii i geografii na  poziomie  szkoły  średniej.  W  klasach  gimnazjalnych  nauczał

dodatkowo matematyki (Błażejewski i in. 1995), co pokazuje jego wielokierunkowość. Pomimo że

centralnym zainteresowaniem filozofa było językoznawstwo i szerzej nauki humanistyczne, jako

późniejszy dyrektor szkoły kładł silny nacisk na dyscypliny przyrodniczo-matematyczne.
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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).  Filozof  rozważa również  rolę  jaźni  w kontekście  rozwoju wiedzy duchowej  i  religijnej,

zaznacza,  że  wszelkie  próby  pojęciowego  zrozumienia  absolutu  należy  traktować  jedynie

metaforyczne, tak naprawdę możemy doświadczać go jedynie poprzez nasze uczucia (Leche i in.

1908).  Gerber  był  także  autorem  wielu  innych  artykułów,  omówień  i  recenzji  z

zakresu językoznawstwa,  filozofii i psychologii  społecznej.  Osobną  część  jego  publicystyki

stanowiły programy nauczania oraz okolicznościowe mowy i wystąpienia szkolne (Błażejewski i in.

1995).

Gerber przybył do Bydgoszczy w roku 1851 i objął stanowisko dyrektora nowo powstałej

średniej Szkoły  Realnej,  które  pełnił  przez  35  lat.  Okresowo,  w  latach 1857-1860, 1868-

1869 oraz 1873-1874 sprawował  również  funkcję  dyrektora  szkoły  średniej  dla  dziewcząt

(Błażejewski  i  in.  1995).  Zamieszkiwał  przy  ul. Dworcowej 83  oraz   Królowej  Jadwigi

(Błażejewski i in. 1995). W tym czasie Bydgoszcz pod zaborem pruskim powoli dźwigała się z

upadku,  przede  wszystkim przez  awans  administracyjny  i  rozwój  gospodarczy.  Dzięki  temu w

mieście  nastąpiło  ożywienie  ruchu  umysłowego.  Rozwój  ten  był  jednak  ściśle  związany  z

programem władz pruskich (Wojciak 1990). W roku 1829 zniesiono prowadzenie lekcji w języku

polskim i rozpoczęto organizację nowego systemu szkolnictwa. Ponadto dokonano kasaty zakonów,

ośrodków kultury polskiej:  karmelitów w 1816 r.,  bernardynów w 1829 r.  i  klarysek w 1836 r.

Pozyskane  środki  przekazano  nowym  szkołom,  których  liczba  szybko  wzrastała:  w  1820  r.

utworzono ewangelickie  seminarium nauczycielskie,  w 1853 r.  wyższą szkołę dla  dziewcząt,  w

1851 r. szkołę realną (od 1883 r. gimnazjum realne), następnie w 1903 r. wyższą szkołę realną, a w

1907 r. katolickie seminarium nauczycielskie (Wojciak 1990).
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Szkoły realne zakładane w Prusach miały uczyć przedmiotów ścisłych i przygotowywać szerokie

grono uczniów do różnego rodzaju zajęć praktycznych, głównym ich propagatorem był Fryderyk II

Wielki (Salmonowicz 2006). Pierwsze tego typu placówki powstawały już od pierwszej połowy

wieku XVIII, ale nie mogły się wówczas utrzymać z powodu stanowczego sprzeciwu gimnazjów.

Pomimo tego już w 1839 r. władze pruskie oficjalnie uznały nową kategorię szkół w państwie:

szkoły realne pierwszego i drugiego rzędu (Hippeau 1874). Z początku nie nauczano w nich łaciny,

jednak  ze  względu  na  jej  obowiązkowe  wprowadzenie  od  1860  r.  szkoły  te  przybrały  nazwę

gimnazjów realnych (Hippeau 1874). Warto zaznaczyć, że ten typ szkół istnieje do dzisiaj, głównie

w krajach niemieckojęzycznych (Salmonowicz 2006).

W Bydgoszczy pomysł utworzenia szkoły realnej zrodził się w latach czterdziestych XIX w.,

jednak do realizacji projektu doszło dopiero po dziesięciu latach (Pierwsze sprawozdanie… 2007).

Miejską Szkołę Realną uroczyście otwarto 23 maja 1851 r. W momencie utworzenia placówki do

szkoły  zaczęło  uczęszczać  136  uczniów.  Początkowo zajęcia  odbywały  się  w  wynajmowanym

budynku przy Wełnianym Rynku (Błażejewski i in.  1995), następnie zaś w budynku należącym

wcześniej  do  zakonu  karmelitów (Pierwsze  sprawozdanie… 2007).  Staraniem Gustava  Gerbera

wybudowano nowy gmach szkoły przy ul. Grodzkiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 11 października

1858 r.  W 1859 r.  szkoła oficjalnie  stała  się  szkołą realną pierwszego stopnia.  Konkurencja  w

postaci szkoły wydziałowej (1860 r.) tylko na chwilę przyniosła kryzys (liczba uczniów spadła w

ciągu kilku lat z 525 do 460), w latach 1869/1870 znów dominowała pod względem liczebności

uczniów (615,  chociaż  statystyki  z  1874 r.  wskazywały  na kolejny  spadek –  do  419 (Hippeau

1874)). Gerber miał duży wkład w rozwój kierowanej przez siebie placówki, to za jego czasów

szkoła  efektywnie  poprawiła  jakość  kształcenia,  osiągając  znaczne  sukcesy  (Błażejewski  i  in.

1995). Założono m.in. bibliotekę nauczycielską oraz uczniowską, która umożliwiała wypożyczenie

podręczników uboższym uczniom.  Co więcej,  dzięki  staraniom Gerbera,  szkołę  wyposażono w

zaawansowany  jak  na  owe  czasy  gabinet  fizyczny  oraz  laboratorium  chemiczne,  poszerzono

również  zbiór  pomocy  naukowych,  w  których  skład  weszły  m.in.  preparaty  botaniczne  oraz

zoologiczne, modele anatomiczne a także kolekcja skamielin i minerałów, wzmacniając tym samym

edukacje w zakresie nauk przyrodniczych (Błażejewski i  in. 1995). W 1882 r.  oficjalnie szkołę

przemianowano na gimnazjum realne o profilu kształcenia matematyczno-przyrodniczym. Gerber w

dniu jubileuszu 25-lecia Szkoły Realnej, 12 maja 1876 r., w uznaniu zasług dla rozwoju lokalnego

szkolnictwa, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy (Romaniuk 1999). Równocześnie

ze składek byłych uczniów szkoły ustanowiono fundusz jego imienia. Uzyskane środki kierowane
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były na trzyletnie  stypendium, udzielane wyróżniającym się byłym uczniom szkoły,  studiującym

na uniwersytetach.  1  kwietnia 1886 r.  Gerber  przeszedł  na  emeryturę,  wyjechał  z  Bydgoszczy i

powrócił  do  Berlina, pozostawiając wspaniale prosperującą szkołę następcom (Błażejewski i in.

1995). Kolejnym dyrektorem placówki został dr Kiehl (Pierwsze sprawozdanie… 2007). W Berlinie

badacz poświęcił  się pracy naukowej,  to w tym czasie powstało dzieło  Das Ich als  Grundlage

unserer Weltanschauung. Gustav Gerber zmarł 21 października 1901 r. w Berlinie.

Powyższe  informacje,  mimo  że  szczątkowe,  ukazują  Gustava  Gerbera  jako  oddanego

i zaangażowanego pedagoga, mającego duży wpływ w rozwój bydgoskiego szkolnictwa, człowieka

aktywnego  społecznie,  politycznie  oraz  naukowo,  którego dorobek intelektualny  niestety  został

częściowo zapomniany.
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