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Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim 

 

„Nie chcę by ktoś rozumiał mnie całkowicie. Chcę iść przez życie nierozpoznany”. Życie 

i twórczość Pascala Merciera 

 
Moja dysertacja podejmuje tematykę twórczości szwajcarskiego pisarza oraz filozofa Pascala 

Merciera. Zasadniczym celem przygotowanej przeze mnie rozprawy doktorskiej jest analiza jego 

wybranych dzieł prozatorskich oraz filozoficznych, którego prawdziwe nazwisko brzmi Peter Bieri. W 

swojej pracy podejmuję próbę udowodnienienia tezy, iż jego twórczość stanowi korespondencję i 

wzajemne oświetlanie się dziedzin filozofii oraz literatury. Pragnę również zwrócić uwagę na 

znaczenie prac autora dla współczesnego człowieka z punktu widzenia badań literackich. 

Pochodzący ze Szwajcarii romańskiej Peter Bieri urodził się 23. czerwca 1944 roku w Bernie. 

Jest on nie tylko twórcą doskonale sprzedających się dzieł beletrystycznych osiągających status 

bestsellerów, lecz również poważanym profesorem filozofii w Berlinie. Jego dzieła zostały 

przetłumaczone na wiele języków, zyskały popularność na całym świecie i są bogatym źródłem 

refleksji na tematy egzystencjalne. Ukazują także ogrom złożonych pojęć oraz skomplikowanych 

kwestii takich jak wolność, godność, determinizm oraz wartość ludzkiego życia. 

W swojej pracy przeprowadzam analizę wybranych utworów Pascala Merciera oraz sposobu 

kreowania przez niego rzeczywistości. Dokonuję tego w sposób dwuetapowy. W pierwszej kolejności 

zajmuję się jego traktatami filozoficznymi, dzięki którym badam, jaki wpływ mają one na twórczość 

pisarską autora oraz światopogląd stworzonych przez niego bohaterów. Są to: Eine Art zu leben: Über 

die Vielfalt menschlicher Würde, Das Handwerk der Freiheit: Über die Entdeckung des eigenen 

Willens  oraz Wie wollen wir leben?. Na kanwie ujęcia filozoficznego, które jest wiodące w dziełach 

Petera Bieri, skonstruowane zostały jego powieści beletrystyczne posiadające ukryte znaczenie. Drugi 

etap stanowi interpretacja utworów prozatorskich autora za pomocą symboli odgrywających istotną 

rolę w pojmowaniu przekazów, jakie niosą jego dzieła. Należą do nich: Nachtzug nach Lissabon, Der 

Klavierstimmer, a także nowela Lea. Symbole, jakimi posługuję się w pracy to pociąg, podróże, most, 

rodzina, skrzypce oraz fortepian. Pozornie oczywisty i prosty wydźwięk kompozycji daje możliwość 

wielowymiarowej oraz wszechstronnej interpretacji. 

Osobę Petera Bieri można rozpatrywać dwupoziomowo: jako powieściopisarza oraz filozofa. 

Jest on twórcą, który poprzez lata praktyki osiągnął umiejętność łączenia obu tych dziedzin. Dlatego 

interpretując jego dzieła nie można ograniczać się wyłącznie do jednej z nich. Jednocześnie należy 

podkreślić, że jego twórczość stanowi doskonałą kwintesencję współczesnej myśli filozoficznej 

ukazaną na płaszczyźnie literackiej. Moja praca stanowi próbę uzupełnienia istniejącej luki literackiej 

własnym komentarzem. 


