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metafi zyka staje się ezoteryczną inkluzją pojęć i praktyk, a nauki empiryczne, 
traktujące ludzkie ciało jako maszynę, zaprzeczają istnieniu duszy. Jeśli temat 
duszy pojawia się w fi lozofi i lub literaturze, to nie jest ona już uważana za „coś 
samodzielnego”, stanowiącego istotę człowieka15. Wraz z nastaniem dualizmu 
kartezjańskiego dochodzi do „naturalistycznej demitologizacji”16, czyli de fac-
to do odrzucenia koncepcji Platona i Arystotelesa. „Rzecz duchową” zastępuje 
nadrzędna zasada wszelkich procesów fi zycznych17.

Zwrot ku przeżyciu wewnętrznemu, indywidualny rozwój duchowy pro-
pagowany przez pietyzm oraz laicyzacja życia duchowego powodują wzrost 
zainteresowania duszą, która z czasem staje się niezależnym od kontekstu 
religijnego synonimem psychiki. Pozostaje także w semantycznej bliskości 
z modnym w sentymentalizmie oraz okresie „burzy i naporu” pojęciem serca 
oraz – na początku dziewiętnastego wieku – konkurującym z nim terminem 
„świadomość” (niem. das Ich).

Ezoteryka, coraz popularniejsza wiara w reinkarnację oraz uznanie nie-
których jej odmian, takich jak na przykład palingeneza, za nieantagonistyczne 
wobec doktryn chrześcijańskich (!) to zjawiska, które wywarły wpływ na lite-
rackie wizje nieśmiertelności duszy, ale także na oświeceniową psychologię, 
antropologię, a nawet na poglądy na temat relacji osobistych i społecznych. 
W osiemnastowiecznej literaturze niemieckiej dusza występuje w połącze-
niu z epitetami „nieśmiertelna” i  „piękna”:  „dusza nieśmiertelna” pojawia 
się w poezji religijnej Friedricha Gottlieba Klopstocka, Johanna Christopha 
Friedricha Schillera czy młodego Johanna Christiana Friedricha Hölderlina, 
w teologicznych pismach przedstawicieli pietyzmu i mistycyzmu, a także 
w dziełach niemal wszystkich fi lozofów;  „piękna dusza” funkcjonuje jako 
kategoria moralno-estetyczna nawiązująca do platońskiej kalokaghatii.

Jak pokazują utwory tego okresu, interpretację wątku pamięci duszy i za-
pominania przez nią tego, co wcześniej przeżyła, dodatkowo komplikuje fakt, 
że prezentowane w dziełach Platona stanowisko Sokratesa co do tych kwestii 
nie jest jednoznaczne. W świetle jego wypowiedzi pamięć duszy miała być jej 
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dana „i przed urodzeniem, i zaraz po urodzeniu”22, a poznanie miało wywodzić 
się z prapoczątku: „Musieliśmy koniecznie byli wziąć skądeś znajomość tych 
wszystkich rzeczy już przed urodzeniem”23. W Fedonie wiedza defi niowana 
jest jako przypominanie wcześniej (po)znanego: „Bo wiedzieć znaczy: zdo-
bywszy wiedzę o czymś, mieć ją i nie zapomnieć. Czyż nie to nazywamy 
zapomnieniem, […] utratę wiedzy?”24. W tymże dialogu Sokrates, przecząc 
poniekąd temu, co powiedział o znajomości wszystkich rzeczy po urodzeniu, 
twierdzi: „Dostawszy ją [wiedzę – A.K.H.] przed urodzeniem, zapomnieliśmy 
ją przychodząc na świat, a potem, posługując się zmysłami, na powrót tamte 
wiadomości odzyskujemy, któreśmy przedtem kiedyś posiadali, to czyż to, co 
nazywamy uczeniem się, nie jest odzyskiwaniem naszej własnej wiedzy? Jeśli 
to nazwiemy przypominaniem sobie, słusznie to chyba nazwiemy”25.

Jako zagadnienie fi lozofi czne, antropologiczne i psychologiczne pamięć 
duszy rozpatrywana jest pod kątem jej związku z ciałem oraz ze wspomnie-
niami z dzieciństwa26. W utworach poetyckich, w których ciało traktowane jest 
marginalnie i nie uczestniczy w procesie rozwoju człowieka, reminiscencje 
duszy ukazywane są w sposób odmienny od ujęć nawiązujących do koncepcji 
Arystotelesa, a więc związanych z palingenezą, reprezentowanych przez Johna 
Locke’a, Gottholda Ephraima Lessinga i Johanna Gottfrieda Herdera.

Wątek pamięci metafi zycznej pojawia się w opisywanych (na przykład 
w listach) sytuacjach życiowych, w osobistych odczuciach i poglądach osiem-
nastowiecznych autorów. Przykładem niech będzie młodzieńcza powieść 
Johanna Wolfganga Goethego, w której przedstawił on swoistą inscenizację 
pamięci prywatnej i metafi zycznej.
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23  Tamże, 75 D, s. 405.
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