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6 Pytań do… Anna Petronella Foultier 

Lena Paracka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jeśli mówić o fenomenologii w filozofii szwedzkiej, to tylko z dr Anną Petronellą Foultier,

szwedzką  filozofką  i  nauczycielką  akademicką.  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  zaangażowaniu

filozofów w przestrzeń społeczno-polityczną.

1. W znacznej mierze koncentrujesz się na filozofii francuskiej. Czy jest ona popularna

wśród szwedzkich badaczy?

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 także posiada mocną pozycję w tej szkole, głównie w badaniach artystycznych i,

wydaje mi się,   kulturoznawczych.  Istnieje  pewne zainteresowanie de Beauvior,  ale  głównie w

ramach Gender Studies. Jeśli dobrze pamiętam, o Merleau-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.

2. Czy szwedzka filozofia ma jakiś wiodący nurt? Czy szwedzcy badacze czerpią bardziej

z tradycji analitycznej czy kontynentalnej?

Szwedzka  filozofia  od  wielu  dekad  jest  zdominowana  przez  tradycję  analityczną.  Tradycja

kontynentalna jest teraz podtrzymywana 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  dziewięćdziesiątych w

Södertörn otworzono kierunek filozoficzny, ten temat stał się domeną tamtej szkoły. Z jednej strony

to  wielka  szkoda,  ponieważ zanika  dialog  między tradycjami  –  różnice  są  podtrzymywane tak
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długo, jak są one instytucjonalnie podzielone. Z drugiej strony, te różnice sprawiły, że przybyło

miejsc dla studentów i dla pracowników, co ma pozytywny wpływ na szwedzką filozofię.

3. Twoje badania koncentrują się w znacznym stopniu wokół francuskiego fenomenologa

Maurice  Merleau  Ponty’ego,  którego  dociekania  charakteryzują  się  silnym

akcentowaniem cielesności, i który w swoich analizach często powoływał się na wyniki

badań psychologicznych i psychiatrycznych. Niektórzy nazywają go nawet pierwszym

neurofenomenologiem.  Czy  uważasz,  że  fenomenologia  oraz  kognitywistyka  i

neuronauki  mogą  efektywnie  współpracować  w  rozważaniach  nad  poznaniem,

cielesnością czy naturą umysłu?

Jestem przekonana, że kognitywistyka i neuronauki potrzebują fenomenologicznej perspektywy, ale

jeśli  mamy  patrzeć  poważnie  na  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.

4. 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?

Przetłumaczyłam antologię z dziewięcioma filozoficznymi esejami, Brigitte Bardot and the Lolita

syndrome z 2012 roku. Pozostałe dzieła są przełożone przez innych tłumaczy. W Szwecji Beauvoir

jest najbardziej znana jako pisarka powieści i autobiografii. „Druga płeć” w pełnym i rzetelnym

przekładzie  ukazała  się  w  Szwecji  dopiero  w  2002  roku,  a  inne  dzieła  Beauvoir  zostały

przetłumaczone przez tłumaczy literackich, co sprawia, że wiele filozoficznych wątków traci na

wartości.

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

mojej pracy w Wyższej Szkole w Södertörn nauczałam o niej, o jej etyce. Było to bardzo doceniane

wśród studentów. Nawet gdy byłam na zaawansowanym kursie dla studentów literaturoznawsta w

Göteborgu, ludzie zdawali się być zaciekawieni jej filozofią.
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5. 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?

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.

6. Czy według Ciebie filozofowie maja dużą rolę do odegrania w obliczu zjawiska post

prawdy i tzw. fake news?

Trudno stwierdzić, czy faktycznie mogą, ale z pewnością muszą próbować. W Szwecji jest kilka

takich  osób,  na  przykład  Åsa  Wikforss,  profesor  filozofii  teoretycznej  na  uniwersytecie  w

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

zadanie.  Wiele  osób  po  prostu  nie  chce  przyjmować  podawanych  argumentów.  Aby  osiągnąć

znaczące efekty, trzeba zacząć pracę o wiele wcześniej – już na poziomie wczesnej szkoły.
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