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¿e co takiego jak dusza  której w dodatku nikt naturalnie nie potrafi porz¹dnie zdefiniowaæ  jednak istnieje? Dlaczego tak stanowczo broni siê ona
przed próbami ostatecznego pogrzebania duszy? Sk¹d ten opór wobec naukowych rozstrzygniêæ? Czy to tylko, psychologicznie wyt³umaczalny strach
przed bli¿ej nieznanym? Dlaczego potoczna wiadomoæ  ów zwyczajny,
typowy the man-in the-treet wed³ug
formu³y Searlea  tak obawia siê myli, ¿e cz³owiek jest tylko informatyczn¹ pian¹ nadbudowan¹ na bia³kowym
wehikule? Dlaczego tak lêka siê straciæ
duszê (s. 429). Zamiast zdecydowanego twierdzenia tyle pytañ. Ale s¹ to
pytania, które trudno zlekcewa¿yæ.
Dlaczego w mowie potocznej dusza
nabiera tak wielkiego znaczenia? Autor
odpowiada przytoczeniem fragmentu
dialogu z opowiadania War³ama Szama³owa Protezy:
Zosta³o nas dwóch  Szor, Grisza
Szor, starszy brygadzista i ja.
 Patrz, jak zgrabnie idzie  powiedzia³ Grisza, któremu udzieli³a siê nerwowa weso³oæ panuj¹ca w areszcie.  Ten
nogê, ten rêkê, a teraz ja oddam oko. 
Grisza zrêcznie wyj¹³ prawe porcelanowe
oko i po³o¿y³ mi je na d³oni. [ ]
W trakcie zapisywania oka Griszy
komendant izolatora rozbawi³ siê i rechota³ na ca³e gard³o.
 Czyli, ten rêkê, ten nogê, ten ucho,
ten grzbiet, a ten oko. Zbierzemy
wszystkie czêci cia³a. A ty co?  spyta³, obrzucaj¹c dok³adnym spojrzeniem
moj¹ nag¹ postaæ.
 Co ty oddasz? Duszê oddasz?
 Nie  powiedzia³em. Duszy nie
oddam (s. 429-430).
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Autor tak m.in. komentuje ten fragment:
Ten literacki przyk³ad unaocznia
te¿ wyrazicie, ¿e potoczne pojêcie duszy nie ma wiele wspólnego z tymi treciami, które podk³ada pod nie nauka.
W potocznym widzeniu duszy mocno obecna jest idea zwi¹zania z ni¹
wartoci, czego drogocennego, jedynego, niezastêpowalnego. Czego, co
nie jest w ¿aden sposób na sprzeda¿.
W myli potocznej dusza nie nale¿y
do obszaru epistemologii, ale ma bardzo czêsto wyrane konotacje etyczne
(s. 431). Pod³o¿em empirycznym
tych konotacji jest nie szkie³ko i oko
uczonego, ale prawiadomoæ wartoci bycia cz³owiekiem. Kto ceni w sobie bycie cz³owiekiem, ten nie tylko
z trosk¹ pyta o duszê, ale pragnie ocaliæ samego siebie.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Erwin Rohde, Psyche. Kult duszy
i wiara w niemiertelnoæ u staro¿ytnych Greków, t³um. J. Korfanty,
Wydawnictwo Marek Derewecki,
Kêty 2007, ss. 275.
Ksi¹¿ka Erwina Rohdego jest antologi¹ z jego pism zebran¹ przez Hansa
Ecksteina. Rohde d³ugie lata powiêci³
studiom nad kultur¹ staro¿ytnej Grecji,
nad jej religi¹ i napisa³ na ten temat
wiele ksi¹¿ek oraz artyku³ów.
Religia staro¿ytnej Grecji tym siê
wyró¿nia  jak podkrela we wstêpie
autor  ¿e nie ma ¿adnego za³o¿yciela
ani wiêtych ksi¹g; jest pochodzenia
czysto ludzkiego, rodzi³a siê z w³asnych dociekañ Greków nad sensem
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bycia w wiecie. Grecy kochali ¿ycie,
w fakcie ¿ycia dostrzegali co wspania³ego, boskiego. Ale jednoczenie w pierwotnej niestematyzowanej refleksji nad
sob¹, nad ¿yciem w wiecie dostrzegali jaki tragizm ludzkiego losu. Widzieli, ¿e ich udzia³em jest cierpienie, mieræ.
Dlatego tak istotn¹ treci¹ greckiej pobo¿noci sta³ kult duszy i wiara w jej
niemiertelnoæ. Idea niemiertelnoci
wywodzi siê z pe³nego zachwytu wgl¹du, w którym dusza cz³owieka jawi siê
jako pokrewna, a wiêc bliska, a nawet
identyczna odwiecznym bogom, podczas gdy z drugiej strony bogowie
przyrównywani s¹ do duszy [ ]
(s. 5). wiadectwa owego pe³nego zachwytu wgl¹du w duszê cz³owieka
znajdujemy w Iliadzie i Odysei, w których Homer opowiada o obrzêdach
i tradycjach; nastêpnie w poemacie Hezjoda, a tak¿e u innych poetów. Co
prawda w twórczoci tej nie spotykamy
jeszcze wyranego pojêcia duszy jako
czego transcendentnego w cz³owieku,
mamy natomiast liczne obrazy duszy
jako ród³a ¿ycia. Grecy przeczuwali,
¿e w momencie mierci nie znika bezpowrotnie ¿ycie, którego ród³em jest
w³anie dusza, ona tylko gdzie uchodzi z cia³a. Duszê uwa¿ano za swego
rodzaju lustrzany obraz prawdziwego
cz³owieka, za jego w³aciwe ¿ycie, po
mierci jednak dusza nie wiod³a samodzielnego ¿ycia w lepszym wiecie,
lecz przebywa³a w krainie cieni. Grecy
wierzyli, ¿e w momencie mierci cz³owiek nie ginie definitywnie, cia³o jego
rozsypuje siê w proch, lecz dusza
gdzie bytuje jako cieñ. Tak rozumiana
trwa³oæ duszy uzasadnia³a bogat¹
i zró¿nicowan¹ tradycjê grzebania zmar³ych ze czci¹; pogrzeb wraz z uczt¹ by³

uroczystym po¿egnaniem z cz³onkiem
rodu czy z ma³¿onkiem, którzy odchodzili potem do Hadesu. Groby, czêsto
jak¿e¿ wspania³e, by³y cichymi miejscami, w których przebywa³y dusze
zmar³ych, oddzielone od swego widzialnego cia³a. Dusze te by³y jakby
lustrem ja ¿yj¹cego niegdy w ciele.
Przewiadczeniu o trwa³oci tak rozumianej duszy towarzyszy³y ró¿ne tradycje obrzêdowe, które kulturze greckiej nadawa³y charakter swoistej pobo¿noci. Grecy czcili to, co w cz³owieku
uznawali za boski dar, dlatego z pietyzmem sk³adali cia³a w grobach. W ludowych wierzeniach grób nie by³ do³em na
spróchnia³e koci, lecz rodzajem uwiêconego sanktuarium, w którym zamieszkiwa³y dusze zmar³ych. Ale czy w grobach dusze zmar³ych oczekiwa³y na
nowe ¿ycie? Nie, one tylko istnia³y podleg³e niedoskona³emu bytowaniu. Dusze
 jak mówi Platon b³¹kaj¹ siê poród
pomników i grobów, choæ jako niemiertelne s¹ bliskie bogom. Dlatego
tym bardziej nale¿a³o je otaczaæ czci¹
i szacunkiem, mówiæ o nich dobrze,
gdy¿ nale¿a³y ju¿ do boskiego krêgu
¿ycia. Tym bardziej, ¿e po mierci dusze
opiekuj¹ siê rodami i w ograniczonym
sensie by³y dla nich bogami. Czy by³o to
ich nowe, lepsze ¿ycie? Po mierci dusze na pewno wyzwoli³y siê od trudów
ziemskiego bytowania, ale nie oczekiwa³y na nowe ¿ycie. W kulcie dusz
zmar³ych do g³osu dochodzi³a jedynie
jaka têsknota za ¿yciem barwniejszym
ni¿ ¿ycie ziemskie. Ale co mog³oby zaspokoiæ tê têsknotê? Grecy nie znali 
jak Izraelici  ¿adnych obietnic nowego
¿ycia.
Kult dusz zmar³ych w staro¿ytnej
Grecji, a potem w Rzymie, przez wieki
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obrasta³ w niezliczone obrazy mityczne, w opowiadania o wêdrówkach i karach. Ponadto kultowi temu towarzyszy³y liczne obrzêdy i rytua³y. Te ostatnie
by³y najczêciej zwi¹zane z oczyszczaniem siê dusz, które polega³o na wyzwalaniu siê od cielesnoci jako tego,
co niedoskona³e. Ale rzecz ciekawa,
w staro¿ytnej Grecji ceremonie oczyszczaj¹ce by³y niezwykle rozbudowane,
od narodzin do mierci Grecy poddawali siê niezliczonym oczyszczeniom.
W trakcie tych oczyszczeñ nie chodzi³o im, nawet w sposób symboliczny, o usuniêcie jakiej zmazy moralnej,
o uwolnienie siê od skalania serca, lecz
jedynie od tego, co w ziemskim bytowaniu mog³o przylgn¹æ do duszy z zewn¹trz, z niedoskona³ego wiata materialnego. Obmywali siê wiêc w ród³ach, w rzekach, w morzu, tak¿e
oczyszczali siê ogniem, okadzaniem,
ocieraniem odpowiednimi materia³ami
od brudów ziemskiego bytowania
i tym samym od wszystkiego, co jest
zwi¹zane z cielesnoci¹ i co jako takie
jest nieczyste, bo nieuchronnie podlega
mierci. Lecz dusze nigdy nie wyzwalaj¹ siê od mierci i nie przejd¹ do nowego ¿ycia. Wed³ug greckich pojêæ dusze s¹ w³¹czone w odwieczny bieg koniecznoci, dlatego nigdy nie uzyskaj¹
spoczynku i spokoju, musz¹ bowiem
wróciæ w ko³o odwiecznego biegu ¿ycia.
Nieco odmienny charakter mia³y
praktyki ascetyczne w pitagoreizmie.
Wprawdzie tak¿e nastawione by³y na
obronê duszy przed usidlaj¹cym i kalaj¹cym j¹ z zewn¹trz z³em, dlatego najwa¿niejszym celem tych praktyk by³o
zachowanie duszy w czystoci; czystoæ jednak nie polega³a na d¹¿eniu do
moralnej przemiany, lecz do uwolnie-
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nia siê od obcego jej i pochodz¹cego
z zewn¹trz z³a wiatowego. Jednak
w pitagoreizmie wielk¹ rolê odgrywa³o
uznanie niemiertelnoci duszy, jej
wiecznoci: dusza istnia³a od zawsze,
dlatego bêdzie na zawsze istnieæ i ¿yæ.
Jej ostatecznym celem jest ca³kowite
wydwigniêcie siê z ziemskiego ¿ycia
i osi¹gniêcie z powrotem boskiego wolnego istnienia (s. 210). Gdzie? O tym
siê nie mówi ani w pitagoreizmie, ani
w orfickich praktykach.
W Grecji, a póniej tak¿e w Rzymie, kult duszy nie ³¹czy³ siê z ¿adn¹
nadziej¹ na nowe ¿ycie. Zmarli niczego nie oczekiwali, za ziemskiego ¿ycia
nie ¿yli ¿adnymi obietnicami. Podstaw¹ kultu duszy  zarówno we wszystkich ludowych opowieciach o wêdrówkach dusz i o metamorfozach,
o wchodzeniu dusz w cia³a zwierzêce 
by³o jedynie przewiadczenie o trwa³oci duszy; cia³a siê zmieniaj¹, ale dusza
jako boska i sama w sobie wieczna,
pozostaje zawsze ta sama (zob. s. 227).
To wiadczy³o o mocy duszy i jej godnoci.
Tak wiêc w wierzeniach greckich
dusza nie jest jakim zwidzeniem,
czczym wyobra¿eniem, nieuzasadnionym niczym subiektywnym marzeniem
czy jak¹ bli¿ej nieokrelon¹ têsknot¹.
Dla Greków dusza w cz³owieku to boska rzeczywistoæ, obdarzona moc¹
i godnoci¹. I to pierwotne ludowe
przewiadczenie póniej podjêli i spekulacjami wzmocnili filozofowie. St¹d
kult duszy mia³ swoje korzenie zarówno w najstarszych ludowych religijnych
intuicjach, jak i w póniejszych filozoficznych spekulacjach. Inskrypcje nagrobkowe, wprawdzie bardzo nieliczne,
odzwierciedlaj¹ t¹ teologizuj¹c¹ myl
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filozofów o boskiej naturze duszy, o jej
krótkiej pielgrzymce przez ziemskie
¿ycie w ciele oraz o jej przeznaczeniu,
jakim jest uwolnienie od cia³a i powrót
do duchowego boskiego istnienia.
Szczególny wyraz znalaz³o to w filozofii pónej staro¿ytnoci, zw³aszcza
u Plotyna. Ten jednak wyranie g³osi³
ucieczkê od wiata, a nie jego udoskonalanie. Wed³ug Plotyna dusza, wiadoma swej boskoci i wiecznoci oraz
swojego pochodzenia ze sfery nadzmys³owej, winna d¹¿yæ do zjednoczenia
z Jedni¹ (zob. s. 267).
ANTONI SIEMIANOWSKI

Mieczys³aw Jag³owski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Toruñ  Olsztyn 2009, ss. 255.
Wspó³czesne meandry hiszpañskiej
myli filozoficznej s¹ w Polsce bardzo
s³abo rozpoznane. Brakuje t³umaczeñ
tekstów, ale i rodzimych opracowañ
monograficznych. Pewnym wyj¹tkiem
jest dzie³o Jose Ortegi y Gasseta 
dysponujemy t³umaczeniem kilku jego
ksi¹¿ek, kilkunastu artyku³ów oraz
licznymi opracowaniami jego myli.
Trud przybli¿enia polskiemu czytelnikowi wielu interesuj¹cych tropów krelonych przez wspó³czesnych mylicieli hiszpañskich podejmuje od wielu lat
m.in. Mieczys³aw Jag³owski, profesor
filozofii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opublikowa³
ksi¹¿ki monograficzne powiêcone filozofii Juliana Mariasa (¯ycie i rozum.

Filozofia racjo witalizmu Juliana Mariasa, Olsztyn 1998), Xaviera Zubiriego (Realizm transcendentalny Xaviera
Zubiriego, Olsztyn 2000), zredagowa³
lub wspó³redagowa³ tomy zbiorowe
powiêcone myli hiszpañskiej (Wokó³
Jose Ortegi y Gasseta, Olsztyn 2006;
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej, Olsztyn 2006; Miêdzy z³otym
a srebrnym wiekiem kultury hiszpañskiej, Olsztyn 2008). Jest autorem wielu hase³ encyklopedycznych, rozpraw
i artyku³ów rekonstruuj¹cych i analizuj¹cych rozmaite aspekty hiszpañskiej
myli filozoficznej (np. wa¿ne studium
pt. Hiszpañski krauzyzm, w: Z filozofii
wspó³czesnej. Rekonstrukcje, interpretacje, polemiki, red. A. Biegalska,
M. Jag³owski, Olsztyn 2009, s. 259-313).
W 2009 roku w toruñskim Wydawnictwie Adam Marsza³ek ukaza³a siê najnowsza ksi¹¿ka M. Jag³owskiego powiêcona filozofii w zasadzie ca³kowicie nieznanej w Polsce1, a bardzo
interesuj¹cej mylicielki hiszpañskiej,
Marii Zambrano (1904-1991). Monografia ta jest w naszym kraju pioniersk¹
prób¹ przedstawienia syntezy najwa¿niejszych w¹tków i tematów jej myli.
W rozbudowanym wstêpie zostaje
przedstawiona sylwetka intelektualna
Poza omawian¹ ksi¹¿k¹ i wczeniejszymi artyku³ami M. Jag³owskiego o Zambrano
pisa³a Judyta Wachowska (Maria Zambrano:
nomadyzm jako przestrzeñ wolnoci, w:
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej. Filozofia, literatura, mistyka, red. M. Jag³owski,
D. Sepczyñka, Olsztyn 2006, s. 189-201).
Dysponujemy te¿ jednym spolszczonym tekstem autora hiszpañskiego M. Moreya
(O Marii Zambrano: refleksja miêdzy jaw¹
a snem, t³um. K. Urbanek, Sztuka i Filozofia nr 20, 2001).
1

