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Poetisk filosofi for børn  

-Anmeldelse af Eva Matjekas bog Hvad har givet rosen duft?  

Er det samme fantasi,/ der har givet rosen duft?/ hvad mon skaber den magi,/ der går over min 
fornuft?/ under kjolen, silkeblød,/ gemmer rosen i sit skød/ livets kraft og energi/ til en lille humlebi!  

Sådan lyder det i digteren, læreren, og filosoffen Eva Matjeka´s bog Hvad har givet rosen duft?  

Det første jeg kommer til at tænke på, når jeg læser Eva Matjekas bog, er den trancendentale poesi, 
altså dén udødelige kunst som er skabt af trancendentale forfattere som Hildegard von Bingen, 
Rumi, Kabir, Mirabai, Omar Khayam, Kahlil Gibran, Rabindranath Tagore eller Sri Aurobindo. Det 
er forfattere, som inkluderer det spirituelle, men som er filosofiske i den forstand, at de lægger deres 
vægt på spørgsmål om erkendelse og indre transformation og ikke på myter, dogmer, eller ideologi. 
Også dét Aldous Huxley kaldte Den evige Filosofi.  

Vi ser idag en verdensomspændende bevægelse som kaldes filosofisk vejledning akademiske 
filosoffer, som søger at få filosofien tilbage til torvet, altså netop denne trancendentale filosofi, som 
er så poetisk, og så bevægbar i det daglige liv!!  

Måske fordi den er for børn? Filosofi i børnehøjde har jo altid været den trancendentale poesis 
værdimærke!  

Og netop Eva Matjekas bog har denne trancendentale poesis´ evige skønhed over sig. Lyt blot:  

Far vil gerne være klog,/ så han læser i en bog./ Jeg kan bedre li at se/ på den fine hvide sne!/ -
/Lette fnug i tusindtal/ daler fra den tunge sky,/ funklende som af krystal/ stjerner fra en paraply!/ 
ikke to er ens – hvordan/ bliver de så alle til vand?  
Jeg synes den kunne være fremragende som oplæg til timer med filosofi for børn. Men ellers kan 
man jo blot nyde skønheden! Det gør jeg i hvert ifald!  
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