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PREDGOVOR

Pričujoči univerzitetni učbenik za Moderno filozofijo je nastal na 
podlagi moje pedagoške izkušnje poučevanja filozofije v okviru 
študijskega programa kulturologije na Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani, kjer sicer delam že dobrih deset let, spisan pa 
je bil v nesrečnem letu pandemičnem 2020: učbenik sem začel pisati 
še tekom mojega študijskega obiska na Oddelku za humanistične 
študije Univerze v Trstu, nadaljeval v Ljubljani ob začetku pomla-
dnega semestra, zaključil pa v domači Gorici v karanteni, v katero 
nas je pahnila globalna pandemija, ki ji v času pisanja tega predgo-
vora še kar ni videti konca. 

Učbenik je primarno zastavljen kot študijski pripomoček za štu-
dente pri istoimenskem predmetu, ki ga iz leta v leto vpisujejo ne 
samo študentje kulturologije, pač pa, na moje veliko zadovoljstvo, 
tudi vse več študentov drugih, družboslovnih smeri na moji matični 
fakulteti–hkrati s tem pa bi vendarle rad poudaril, da je učbenik 
pisan na najširši način tako, da je dostopen za branje vsakomur, ki 
je kot humanist ali družboslovec ali intelektualec ali človek kulture 
nasploh zainteresiran za filozofsko stvar samo. 

Kaj pa je ta filozofska »stvar sama«? 
Platon je v Sedmem pismu zapisal, da »vsekakor ne obstaja moj 

spis o tem niti nikoli ne bo nastal; kajti to nikakor ni izrekljivo, kot 
drugi nauki, temveč zaradi dolgega sobivanja s stvarjo samo in za-
radi skupnega življenja z njo nenadoma nastane v duši svetloba, kot 
bi se prižgala iz ognjene iskre, ki preskoči in že takoj hrani samo 
sebe.« Skratka, v filozofiji se »stvar sama« vselej že odvija na način 
iskrivega samovžiga.
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Pristop, ki sem ga ubral pri pisanju pričujočega učbenika, odseva 
platonsko metaforo luči, ki naj sedaj osvetli tudi ta aspekt: Pristop 
se namreč zgleduje po razliki, ki teče med nemškim in francoskim 
razumevanjem »razsvetljenstva«: francoski filozofi od Diderota do 
Rousseauja so Lumière razumeli kot »razsvetljevanje ljudstva« (v 
smislu, da so razsvetljenci nosilci luči vednosti, s katero naj osvetlijo 
mrak praznoverja v drugem), nemški filozofi od Kanta do Hegla pa 
so zagovarjali Aufklärung kot »samorazsvetljevanje« (v smislu, da je 
drugi že sam po sebi nosilec vednosti, ki naj se samó razvije preko 
postopka samorazvoja, ki se mu v nemščini lepo reče »omika«, 
Bildung). 

Zastavek pristopa pričujočega učbenika tako ni v tem, da bi imel 
pretenzijo kogarkoli »poučevati filozofije«, pač pa, da naj omogoči 
učečim se omiko samorazvoja na isti način kot bodo ob branju priča 
samorazvoju moderne filozofije–od novoveške do razsvetljenske, od 
moderne pa tja do postmoderne–preko pojmovne dialektične igre, 
ki se bo odvijala pred očmi njihovega ukaželjnega duha.

Mirt Komel
Trst-Ljubljana-Gorica 2020 
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UVODNE MISLI

Moderna filozofija pripoveduje zgodbo o rojstvu subjekta iz duha 
novoveških znanosti in opisuje njegovo pot, polno peripetij in pre-
senetljivih obratov v razmerju do substance, vse do današnjih dni, 
ko sta se tako subjekt kot substanca znašla v dobi, poimenovani 
»postmoderna«.

Subjekt in substanca sta potemtakem tista dva ključna koncepta filo-
zofije, po katerih je mogoče moderno filozofijo razlikovati od »pred-
moderne«, tj. antične filozofije, kakor se je oblikovala od njenih pio-
nirskih in poetskih začetkov v Grčiji, in kakor se je potem ponovila 
najprej v starem Rimu, nato pa še v srednjeveškem Krščanstvu. V 
tem oziru ni nepomembno vedeti, da moderna filozofija prevzame 
latinsko terminologijo, in da niti subjectus niti substantia nimata ustre-
znega ekvivalenta v grškem jeziku, pač pa da sta oba dve polovici 
tistega, čemur so Grki rekli hypokeimenon (»podstat« ali dobesedno 
»spodaj-stoječe«).

Vsak starogrški filozof  je v iskanju tistega, kar je v svetu neminlji-
vega in tvori njegovo večno podstat, poskušal postaviti svojo lastno 
teorijo: Anaksimenes je dejal, da je to zrak, Heraklit, da je to ogenj, 
Tales, da je »voda počelo vseh stvari« (arche), Empedokles je dodal še 
zemljo in dejal, da so vsi štirje elementi tisti temeljni, ki tvorijo svet, 
pri čemer jih gibajo ljubezen (philotes) in razdor (neikos), Demokrit pa 
je kasneje dejal, da je vse sestavljeno iz najmanjših, nedeljivih delcev, 
»atomov« (a-thomos), ki se gibljejo v praznem (kenon). 

Vidimo lahko, da so prve starogrške teorije elementarne (v vseh 
smislih besede), in da se gibljejo v sferi proučevanja narave, v kateri 
ni več prostora za bogove Homerja in Hezioda, pričevanje (mythos) 
o katerih je sedaj nadomestil razum (logos), o čemer še najbolje priča 
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Anaksagora, ki je za večno počelo vseh spreminjajočih se stvari po-
stavil sam Um (nous).

Pa vendarle, še Parmenides je v svojem poemu nagovarjal bogi-
njo resnico (alethea), ki ji sledi po poti »biti«, odsvetoval pa pot »ne-
biti« kot lažno (einai kai ouk einai); Pitagora je namesto boga postavil 
matematično število, pri čemer je za počelo postavil »eno« (monada), 
z »dvoje« (diada) je označil snov (elementarna nasprotja), »tri« (triada) 
pa je bilo idealno število (npr. trikotnik); Platon, ki je pisal dialoge 
(dia-logos) vsebinsko po zgledu tega, kar je takrat pomenila dialektika, 
po formi pa tragiško-komične pesnitve s Sokratom kot protagoni-
stom, je postavil »ideje« ali »oblike« (eidos) kot tiste večne resnice, 
ki se ne spreminjajo tako kot mnenja (doxa) ali pojavi (phenomena); 
njegov učenec Aristotel, ki v zgodovini filozofije pomeni prehod iz 
pesniške govorice v znanstveno prozo, pa ga je v svoji Metafiziki (meta 
ta physika) dopolnil tako, da je postavil teorijo vzrokov, med katerimi 
so ideje samo eden izmed štirih vzrokov za nastanek in obstoj vsega, 
kar obstaja ali »je« (einai)–materije (hyle), forme (eidos), dejavnika (ki-
noun), smotra (telos)–kot bit, katere bistvo ali ousia se izreka skozi de-
finicije, ki zaobsegajo natanko vse navedeno, pri čemer je poudarek 
na »izreka«, kajti v svojih drugih delih, predvsem v Kategorije in O 
interpretaciji, v manjši meri pa tudi v O retoriki, poda teorijo jezika, ki 
sestoji iz štirih temeljnih konceptov (samostalniki in glagoli, trditve 
in zanikanja), pri čemer vsak stavek vsebuje subjekt, glagol in predi-
kat (tisto, kar se izreka o samostalniku skozi glagol).

Pomenljivo je, da se metafizika ukvarja s substanco, subjekt pa 
vznikne kot subjekt v stavku, ki izreka bit (einai) kot bistvo (ousia) biva-
jočega (ta onta), pri čemer moramo upoštevati vse tisto, kar se pridobi 
in izgubi s prevodom grškega pojmovnega aparata v latinščino, še 
zlasti preko rimskih in kasneje krščanskih avtorjev: einai postane esse 
(»bit«), ousia postane essentia (»bistvo«), ta on pa ens (bivajoče).

To je podlaga, v katero zareže novoveška filozofija, ko premesti 
temeljni poudarek klasične grške tradicije in se namesto s substanco 
začne osredotočati na subjekt.
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DESCARTES: ROJSTVO SUBJEKTA

Rojstvo novoveškega subjekta je mogoče natančno določiti in mu 
tako dodeliti tako očetovstvo kot tudi letnico rojstva: Meditationes de 
Prima Philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur, 
René Descartes, leta 1641.

Descartes, sicer avtor vrste spisov, ki segajo na raznorodna podro-
čja (filozofija, matematika, fizika), je najbolj poznan po svoji sloviti 
maksimi cogito ergo sum (»mislim, torej sem«), po kateri naj bi bil nje-
gov subjekt racionalno misleča reč, ki najde oporo in gotovost v svo-
jem lastnem mišljenju navkljub vsej spremenljivosti zunanjega sveta. 
Stavek je prvič zapisal leta 1637 v Discours de la methode (Razprava o me-
todi), ki jo je pisal za širšo javnost, tako da se izvorno glasi: je pense donc 
je suis. Kasneje–preko ovinka Meditacij, kjer se stavek pojavi v neko-
liko modificirani obliki–pa ga zapiše tudi v latinščini, takrat glavnem 
jeziku intelektualcev, in sicer v Principia Philosophiae (Filozofski principi) 
iz leta 1644, toda ne v obliki maksime, pač pa razlage v smislu, da 
»vtem, ko dvomimo, ne moremo dvomiti o lastnem obstoju«, tako 
da se celovitejša izpeljava v latinščini, kakor jo je predlagal Antoine 
Leonard Thomas, glasi: dubito, ergo cogito, ergo sum (»dvomim, torej 
mislim, torej sem«).

Ampak pojdimo lepo po vrsti. René Descartes (1596–1650) se je 
šolal v jezuitskem kolegiju La Fleche, kjer se je prvič srečal s shola-
stično filozofijo; leta 1616 pridobi pravno licenciaturo, že naslednjega 
leta pa se loti študija fizike in matematike v Franciji Ludvika XIII.; 
leta 1618 se šola v vojaški akademiji v Holandiji, kjer postane oficir 
pod nizozemskim princem Oranjskim; leta 1619 potuje po deželah, 
od Danske do Bavarske, kjer se, po njegovih lastnih besedah, pred-
vsem »uči iz knjige sveta«. Novembra 1619 zapiše slovite besede, ki 
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vodijo do njegove razprave Regulae ad directionem ingenii (Pravila za vod-
stvo intelekta): »Cum plenus forem enthusiasmo et mirabilis scientiae fundamenta 
reperirem« (»ugledal sem temelje neke čudovite znanosti«): sholastiko, 
ki se jo je učil v mladosti, začenja spodkopavati na matematičnih 
postopkih, ki naj bi predstavljali temelj za postavitev nove filozofije 
kot mathesis universalis (»univerzalna znanost«): zastavek je univerzal-
nost in enovitost intelekta, ki bi omogočil spoznanje reda in mere v 
svetu. Jasnemu spoznanju sledita najprej dvom–»Kako dokazati me-
tafizične resnice na način, ki je razvidnejši od geometričnega doka-
zovanja?« (pismo Mersennu, 1630)–nato pa še vera v novo znanost: 
»Matematične resnice, ki jih imenujete večne, so ustanovljene po 
Bogu, ki je vzpostavil zakone prirode tako kot kralj vzpostavi zakone 
v svojem kraljestvu.« (pismo Mersennu, 1638)

V času, ko je bil Galileo obsojen v Vatikanu, je Descartes v svo-
jem delu s preprostim in hkrati ambicioznim naslovom Le monde 
(Svet), ki ga je pisal med leti 1630–3, svet razumel kot tekst, ki ga 
je potrebno dešifrirati (mundus est fabula): »Eno je zaobseči in razu-
meti svet, drugo pa se stvari dotakniti z duhom.« (Pismo Mersennu, 
1630) V Discours de la methode (Razprava o metodi) iz leta 1637 pa svojo 
pozornost preusmeri od objekta proučevanja k samemu subjektu 
in postopku spoznavanja, ki temelji na temu, čemur se v franco-
ščini reče le bon sense ali »zdravi razum«, ki ga pripelje do zgoraj 
omenjenega spoznanja, da ego dubito, ergo cogito, ergo sum (»dvomim, 
torej mislim, torej sem«). V znanosti, kakor si jo zamišlja Descartes, 
mora filozofija stopiti na mesto teologije in se ne meniti ne za mo-
ralne ne za kakšne druge predsodke, ki so do tedaj usmerjali znan-
stveno spoznanje, od koder je potem razumljivo, zakaj v sklepnem 
delu knjige znanosti naloži ne samo spoznavanje narave, ampak 
tudi njeno obvladovanje. Metoda ali postopek spoznanja iz Razprave 
je dvom (»dvomim-torej mislim-torej sem«), ki predstavlja vodilo 
njegovih Meditacij, katerih namen pa je nekaj povsem drugega: na 
deklarativni ravni, kakor je razvidno iz podnaslova, dokazati obstoj 
boga in nesmrtnost duše–na vsebinski ravni pa ne gre za nič manj 
kot za inavguracijo novoveškega subjekta, ki se takoj ob svojem roj-
stvu poda na pot zdvomljenja.
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Naslov Meditacije pojasnjuje splošno strukturo dela, ki je sesta-
vljeno iz šestih »meditacij«–bojda spisanih v šestih zapovrstnih dne-
vih–kjer so naslovljena naslednja vprašanja: v prvi meditaciji, na-
slovljeni »O čem lahko dvomimo«, hierarhizira celotno spoznanje 
od čutnega vtisa do verskega prepričanja in pravi, da »če podremo 
temelje, se podre celotna stavba«, tako da postavi pod vprašaj na-
tanko tisto, kar se zdi najbolj jasno, čvrsto, gotovo (tj. čutila). V drugi 
meditaciji z naslovom »O naravi človeškega uma: bolj je spoznaten 
kot telo« sledi tej isti logiki, saj postavlja pod vprašaj natanko telo kot 
čutno-zaznavno reč na podlagi tega, da se opre na um, ki se v svoji 
transparentni samo-razvidnosti samo-razkriva samemu sebi; v tretji 
meditaciji pa je že primoran vpotegniti boga nazaj v igro (»O bogu 
kot obstaja«), ki mu v preostalih treh meditacijah samo ponovno po-
trdi razlikovanje, kakor jo je izhodiščno izpeljal in po čemer postane 
poznan kot »dualist« (»O resničnem in napačnem«; »O bistvu ma-
terialnih stvari in še enkrat o bogu«; »O obstoju materialnih stvari in 
o razliki med duhom in telesom«). Ampak čim gremo v detajle, vi-
dimo, kako se stvari že čisto na začetku, ob prehodu iz prve v drugo 
meditacijo, zapletejo natanko na tisti točki, kjer se zdi Descartes naj-
močnejši, namreč na točki razlikovanja res cogitans in res extensa.

V prvi meditaciji se potem, ko postavi pod vprašaj čutne vtise 
med drugim tako, da razblini razliko med budnostjo in spanjem, 
med domišljijo in spoznanjem, dejansko že opre na mišljenje, ki 
naj bi bilo samo po sebi pravilno, kakor o tem priča matematika 
(»Zakaj če bedim ali spim, dva in tri je pet, kvadrat nima več stra-
nic kakor štiri in nemogoče se zdi, da bi se porodil sum o lažnosti 
tako očitnih resnic«), toda glavni obrat se zgodi natanko na točki, 
ko je postavljeno pod vprašaj mišljenje samo: »Denimo torej, da 
se ni dobrotni Bog, studenec resnice, temveč neki hudoben, kar se 
da mogočen in prekanjen duh z vso vnemo zavzel za to, da bi me 
zapeljal v zmoto.« V drugi meditaciji to, da so sedaj tudi same misli 
postavljene pod vprašaj, tudi jasno izreče: »Predpostavljam tedaj, 
da je vse, kar vidim, lažno, verjamem, da nikdar ni bilo ničesar, kar 
mi kaže lažnivi spomin, sploh nimam čutov; telo, oblika, razsežnost, 
gibanje in prostor so izrodki domišljije. Kaj je tedaj resnično?« Na 
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tej točki se loti iskanja nečesa, kar bi bilo onkraj vsakršnega dvoma, 
ki je sedaj naluknjal ne samo čutila, pač pa tudi mišljenje. In kje 
najde potemtakem oporo gotovosti? Ne v mišljenju in ne v bogu, 
kakor se običajno zmotno misli, pač pa natanko v zlobnem duhu 
in njegovi prevari, ki mu zagotovi njegov lasten obstoj: »Ali biva 
neki Bog, ali kakorkoli naj ga že imenujem, ki vsaja vame te misli? 
Zakaj naj bi to mislil, ko bi vendar lahko bil sam njihov avtor? Sem 
nemara vsaj jaz nekaj? (...) Toda dopovedal sem si, da na svetu ni 
sploh ničesar, da ni neba, zemlje, duš, teles: ali torej tudi mene ni? 
Nikakor, jaz sem gotovo bil, če sem si kaj dopovedal. Pa vendar je 
neki, ne vem kakšen, nadvse mogočen, nadvse zvit varljivec, ki me 
ves čas pridno slepi. Ni tedaj dvoma, da tudi jaz sem, če me že slepi. 
A naj me goljufa kolikor more, nikdar ne bo dosegel, da bi ne bil 
noč, dokler bom mislil, da sem nekaj. Tako moram naposled, ko 
vse to premislim več kot dovoljkrat, skleniti, da je stavek 'jaz sem, 
jaz bivam', kolikokrat ga že izrečem ali zasnujem v duhu, nujno 
resničen.« 

Vidimo lahko, da tisto priročno in ničkolikokrat izrečeno formulo 
iz Razprave o metodi (»mislim, torej sem«) tukaj zamenja nekaj precej 
bolj zagonetnega: prevara zlobnega duha, ki tudi če proizvaja pov-
sem napačne misli, zagotavlja, da obstajam jaz, ki me zlobni duh 
vara–zagotavlja, skratka, moj lasten obstoj, ki je tukaj definiran s po-
novitvijo dveh latinskih glagolov »biti«: esse, existo. Če sledimo celotni 
izpeljavi, pa vidimo, da dvom postavi pod vprašaj resnico, nato pa se 
iz vrzeli, ki nastane, porodi obstoj, eksistenca–in šele od tod pridemo 
do mišljenja kot odgovora na vprašanje »kdo pa sem jaz«: »Pa mi-
šljenje? Tu najdemo trdno točko: samo mišljenje ni mogoče odtrgati 
od mene. Jaz sem, jaz bivam, to je gotovo. Toda kako dolgo? Kolikor 
dolgo mislim, kajpada, zakaj utegnilo bi se zgoditi, da bi taisti hip 
prenehal biti, ko bi tudi nehal misliti. (...) Natanko vzeto sem tedaj 
zgolj misleča stvar, se pravi duša ali duh ali um ali razum-izrazi, ka-
terih pomen mi je bil poprej neznan. Torej sem resnična in resnično 
bivajoča stvar-vendar kakšna stvar? Dejal sem že: misleča.« No, in 
kaj je to, »misleča stvar«? »Stvar, ki dvomi, ume, zatrjuje, zanikuje, 
hoče, noče, si tudi predstavlja in čuti.«
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In natanko vprašanje čutil se bo izkazalo za paradoksalno stičišče 
»duše« in »telesa«, kjer eno prehaja v drugo, kakor o tem nazorno 
priča primer z voskom: »Poglejmo si tiste stvari, o katerih na splošno 
velja, da jih dojemamo med vsemi najbolj razločno: to so telesa, ki se 
jih dotikamo, jih gledamo, in sicer ne telesa nasploh, zakaj take obče 
zaznave so po navadi nekoliko bolj zmedene, poglejmo eno samo 
telo zase. Vzemimo na primer tale kos voska.« Če vzamemo vosek v 
roke, zanj velja, da je »trd, hladen, zlahka ga primeš v roko, če udariš 
po njem s koščico, zazveni. Kaže, da ima vse lastnosti, da ga lahko 
kar najbolj razločno spoznamo kot neko telo.« Toda čim vosek pri-
bližamo ognju, »kolikor je bilo duha, se je razgubil in razblinil, barva 
se spreminja, zgublja obliko, veča se in topi, vroč je, komajda ga še 
držim, in če potrkam po njem, ni več glasu. Ali je še zmeraj vosek?« 
Vsekakor je še vedno vosek, toda ne po čutno-zaznavnih kvalitetah, 
ki smo jih še malo poprej zaznavali na njem–»zakaj vse, kar je bilo 
predmet okusa, voha, vida, otipa ali sluha, se je že spremenilo«–pač 
pa zgolj »pojem voska« kot res extensa, kolikor pač od njega »nič dru-
gega ne ostane, kakor nekaj razsežnega, gibljivega, spremenljivega.« 
V skrajni instanci velja, da je »ta vosek, ki ga je mogoče dojeti samo 
v duhu«, pač »pojem voska«, tako da se tudi samo zaznavanje izkaže 
za obliko mišljenja: »zaznavanje voska ni gledanje, tipanje, predsta-
vljanje voska«, temveč »edinole in zgolj motrenje duha.«

V naslednjem koraku pa se predmet dvoma radikalno spremeni, 
saj je sedaj postavljen pod vprašaj ne zgolj obstoj reči kot čutno-
-zaznavnih predmetov, pač pa nič manj kot obstoj drugih mislečih 
ljudi: »Ravnokar vidim z okna ljudi, ki hodijo po trgu, in tudi o njih 
imam prav kakor o vosku navado reči, da jih vidim–a kaj vidim ra-
zen klobukov in oblek, pod katerimi bi se lahko skrivali avtomati?« 
Subjekt cogita lahko najde gotovost v svojem lastnem mišljenju, ven-
dar ne more zagotoviti gotovost mišljenja pri drugih (za razliko od, 
denimo in kot bomo še videli, Heglovega pojma samozavedanja), 
o katerih zato lahko upravičeno dvomi, da se ne morda za vsemi 
klobuki in oblekami skrivajo zgolj »avtomati«. Vprašanje pa je: kako 
naj subjekt mišljenja sam zase ve, da ni zgolj avtomat, ki misli? To je 
natanko teza, ki jo po zgledu kartezijanske filozofije razvije francoski 
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materialist La Mettrie v svoji knjigi z naslovom Človek-stroj (L'Homme-
Machine), potem pa, tik pred smrtjo, prekliče v Človek-več-kot-stroj 
(L'Homme-plus-que-machine).

Dvomi, v katere se Descartes zaplete v prvih dveh meditacijah, 
pa se že takoj v naslednji »razrešijo« tako, da se vrne v igro Bog. 
Rezultat dosedanjega zdvomljenja je ničta točka mišljenja, pono-
vitev tistega »sem misleča stvar, se pravi stvar, ki dvomi, zatrjuje, 
zanikuje, nekaj malega razume, marsičesa ne ve, ki hoče, noče, si 
tudi predstavlja in čuti«, k čemur je sedaj dodana še izkušnja pre-
mišljevanja ob vosku: »Čeprav namreč reči, ki jih čutim ali si jih 
predstavljam zunaj sebe, niso nič, vendar zagotovo vem, da v meni 
so tisti načini mišljenja, ki jih imenujem občutke in predstave, koli-
kor so zgolj neki načini mišljenja.« Sedaj je težava preprosto v tem, 
da če je tudi res extensa odvisna od res cogitans, potem pravzaprav ni 
druge gotovosti od samega mišljenja, ki lahko tako čisto zares dobi 
ime »solipsizma«. No, in kako se izviti iz solipsističnega dvoma, 
v breznu katerega izgine cel svet? Natanko z vrnitvijo in odpravo 
predpostavke o »zlobnem duhu«, s katerim se je vse skupaj začelo: 
»In ker zatrdno ni povoda za misel, da biva neki goljufivi bog, in 
za zdaj sploh še ne vem dovolj dobro, ali je kak bog, zato je samo 
od tega predsodka odvisni razlog za dvom zelo šibak ali tako rekoč 
metafizičen.« Tukaj se dvom takorekoč ugrizne v svoj lastni rep: 
privzetje predpostavke o »varljivem bogu« je omogočilo ne samo 
solipsistični dvom, temveč tudi najdenje gotovosti v svojem lastnem 
mišljenju, toda sedaj je gotovost mišljenja spodkopana natanko s 
pomočjo dvoma, ki začne dvomiti v samega »varljivega boga«–če 
ne obstaja ta »zlobni duh«, namreč niti »misleči jaz« ne more skle-
pati, da obstaja (kolikor je bila predpostavka ta, da »moram obsta-
jati jaz, če naj me zlobni duh vara«, od koder je izšlo vprašanje, 
»kdo pa sem jaz?«, in odgovor: »misleča stvar«). Da pa bi »odpravil 
tudi ta dvom, moram preiskati, ali biva Bog, in če biva, ali je lahko 
goljufiv.« In po dolgem premisleku se seveda izkaže, da »preostane 
edinole ideja Boga, pri kateri velja pretehtati, ali je nekaj, kar ni 
moglo iziti iz mene samega«, v smislu, ali je ideja Boga nekaj, kar 
ni rezultat samega solipsističnega mišljenja.
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Na tej točki Descartes sklene: »Z imenom 'Bog' mislim neko ne-
skončno, neodvisno, nadvse umno, nadvse mogočno substanco, od 
katere sem bil ustvarjen tako jaz sam kakor tudi vse drugo bivajoče, 
če kaj drugega biva.« Skratka, Bog je »neskončna substanca«, iz ka-
tere je nastala tako res extensa kot tudi res cogitans.

 
Če pustimo vprašanje boga kot »neskončne substance« vnemar, saj 
se bomo z njim kmalu ukvarjali skupaj s Spinozo, lahko vidimo, da 
novoveški kartezijanski subjekt ob svojem rojstvu sploh ni identifici-
ran z mišljenjem, čeprav se ravno za mišljenje izkaže, da je njegovo 
bistvo. 

Na eni strani je »jaz« namreč definiran kot res cogitans (»misleča 
reč«), na drugi pa kot telo oziroma natančneje rečeno res extensa 
(»razsežnostna reč« ali »reč, ki ima razsežnost«), pri čemer se tudi za 
razsežnostne reči izkaže, da so posredovane preko čutne zaznave, ki 
je sama zgolj oblika mišljenja. Ampak vse nadalnje razlikovanje med 
duhom in telesom–sloviti kartezijanski »dualizem«–je veliko manj 
zanimivo kot tista izhodiščna točka, ki pripelje subjekta do njego-
vega obstoja, ki natanko s svojo podvojitvijo anticipira dihotomijo, ki 
sledi: »sum, existo« namreč ni gola tavtologija in sinonimizacija enega 
in istega pojma »obstoja«, pač pa napotuje na razliko med duhom 
in telesom, kolikor bi lahko rekli, da »eksistenca« pritiče duhu, ki se 
sprašuje o lastni identiteti, »obstoj« pa dopolnjuje mislečo substanco 
s telesom, ki ima razsežnost v svetu.

Novoveški subjekt je takoj ob svojem rojstvu prej dvomeči eksi-
stencialist kot racionalistični dualist, saj sta mišljenje in telo kot dve 
različni substanci šele naknadna dodatka, ki odgovarjata na vpraša-
nje golega obstoja tega samega sebe presprašujočega jaza.
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SPINOZA: NESKONČNA SUBSTANCA

Če smo bili z Descartesom priča nič manj kot rojstvu novoveškega 
subjekta, ki je prav toliko eksistencialist kot solipsist, potem bomo 
sedaj s Spinozo priča temu, kako se bog in narava združita v ne-
skončno substanco, ki retroaktivno omogoči natanko rojstvo dotič-
nega subjekta.

Baruch de Espinoza je bil rojen l. 1632 v judovski družini na 
Portugalskem, od koder so se z družino preselili v Amsterdam na 
Nizozemskem, eno izmed najbolj naprednih mest tistega časa, kjer 
se je kasneje, po smrti očeta, preimenoval v Benedictus Spinoza in 
tako obdržal pomen svojega imena (»Blaženi iz trnovega kraja«). S 
seboj je prinesel teološko izobrazbo v hebrejščini, potem pa se je pri-
učil še latinščine, jezika izobražencev tistega časa, v katerem dolgo 
študira pri van den Endenu, ki je veljal za kontroverznega kartezi-
janca, od katerega se mladi Spinoza naleze ateizma in filozofskega 
načina življenja, zaradi katerega zapusti družinsko podjetje in se do 
konca življenja preživlja kot brusilec leč kljub temu, da so mu več-
krat ponudili univerzitetno mesto.

Že zamlada se zaplete v spor o ateizmu zaradi svojih racionali-
stičnih interpretacij Biblije (npr. »Bog ima telo«): označen in prega-
njan je kot ateist, panteist in heretik, in to tako s strani katolikov in 
protestantov kot tudi in predvsem s strani lastne judovske kongrega-
cije, ki mu 27. julija 1656 izreče ekskomunikacijo zaradi »zlih misli 
in dejanj« (»Nihče naj posihmal ne občuje ali trguje z njim, še zlasti 
pa naj nihče ne bere njegove heretične spise!«). Spinoza je na to od-
govoril, da glede vprašanja boga zagovarja povsem ortodoksno teo-
loško stališče s filozofskega vidika, in res, kasnejši občudovalci so ga 
imeli za povsem pobožnega človeka, akotudi ne na konvencionalni 
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način: Novalis ga je npr. imenoval »od boga zadrogiran človek«, 
Goethe pa preprosto »theissimus«.

Spinozova Ethica, spisana l. 1667, izdana posthumno leta 1677, 
je podnaslovljena Ordine Geometrico Demonstrata (»etika, dokazana v 
geometričnem redu«), saj se po zgledu Evklidovih Elementov začne 
s serijo definicij, iz katerih so potem izpeljani aksiomi, sicer pa je 
delo sestavljeno iz petih delov: I. De deo (O bogu); II. De Natura & 
Origine Mentis (»O naravi in izvoru uma«); III. De Origine & Natura 
Affectuum (»O izvoru in naravi afektov«); IV. De Servitute Humana, feu 
de Affectuum Viribus (»O človeški sužnosti ali o moči afektov«); V. De 
Potentia Intellectus, feu de Libertate Humana (»O moči uma ali o človeški 
svobodi«). 

Idejo, ki kroji celoten ustroj Etike, združuje boga z naravo: deus 
sive natura–»bog ali narava«–vseeno je, ker je to dvoje isto. Poprej, v 
krščanski teologiji, je bog veljal za demiurga ali stvaritelja sveta, ki 
ga je ustvaril iz nič (Avguštinov creatio ex nihilo), potem pa se od njega 
distanciral in živel dalje svoje nedotakljivo transcendentalno eksi-
stenco (zato tudi Descartes boga ne enači s razsežnostno substanco)–
po Spinozi pa je bog koekstenziven s svetom, ki ga je bil ustvaril, ne 
pa ločen od njega. Vendar je treba biti pri rokovanju z idejo deus sive 
natura previden. V pismu Oldenburgu je sam Spinoza dejal, da »kar 
se tiče pogleda tistih, ki pravijo, da sta zame bog in narava identična 
(če naravo razumejo zgolj kot nekakšno maso ali telesno snov), se 
motijo.« Gre, skratka, za to, da ima Spinoza nek drugačen pojem 
»narave«, kot se jo običajno razume v, denimo, naravoslovju, prav 
tako kot ima nek drugačen pojem boga, kot se ga razume, denimo, v 
teologiji: če kaj, gre pri Spinozi za dvojno gibanje »pobožanstvenja 
narave« in »ponaravljenja boga«.

In res, če natančno pogledamo prvih osem definicij, ki jih daje 
Etika, vidimo, da je razmerje med bogom in naravo vse prej kot eno-
stavno razmerje identitete: »I. Z vzrokom samega sebe (per causam sui) 
mislim tisto, česar bistvo vsebuje bivanje (essentia involvit existentiam), 
ali tisto, česar narava lahko pojmuje samo kot bivajoča (cuius natura 
non potest concipi nisi existens). II. Končna se v svoji zvrsti imenuje tista 
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stvar, ki jo lahko omejuje druga stvar iste narave. Na primer, telo se 
imenuje končno, ker pojmujemo zmeraj neko drugo večje telo. Tako 
ena misel omejuje drugo. A telesa ne omejuje misel in ne misli telo 
(at corpus non terminatur cogitatione, nec cogitatio corpore). III. S podstatjo 
(per substantiam) mislim tisto, kar je v sebi in se pojmuje po sebi, se 
pravi tisto, česar pojem ne potrebuje pojma druge stvari, od katerega 
bi moral biti oblikovan. IV. Z atributom (per attributum) mislim tisto, 
kar zaznava um na podstati kot to, s čimer se določuje njeno bistvo 
(essentiam constituens). V. Z modusom (per modum) mislim afekcije pod-
stati (substantiae affectiones) ali tisto, kar je v drugem, po čemer se tudi 
pojmuje. VI. Z Bogom mislim absolutno neskončno bitje (ens absolute 
infinitum), se pravi podstat, sestoječo iz neskončno mnogo atributov 
(substantiam constantem infinitis attributis), katerih sleherni izraža večno 
in neskončno bistvo. VII. Svobodna se bo imenovala tista stvar (res 
libera), ki biva samo zavoljo nujnosti svoje narave in ki je zgolj od 
sebe same določena za delovanje, nujna (necessaria) ali bolje prisiljena 
(coacta) pa stvar, ki je od drugega določena, da biva na neki določen 
način. VIII. Z večnostjo (per aeternitatem) mislim bivanje (existentiam) 
samo, kolikor se pojmuje kot nujen nasledek definicije neke večne 
stvari (ex sola rei aeternae definitione necessario sequi concipitur).«

Iz izhodiščnih osmih definicij sledi najprej sedem aksiomov: I. 
Vse, kar je, je bodisi v sebi, bodisi v drugem. II. Kar se ne more 
pojmovati po drugem, se mora pojmovati po sebi. III. Iz danega 
vzroka nujno sledi učinek, in narobe, ako ni dan določen vzrok, je 
nemogoče, da bi sledil učinek. IV. Spoznava učinka je odvisna od 
spoznave vzroka in jo vsebuje. V. Od dveh stvari, ki nimata med 
seboj nič skupnega, tudi ni mogoče umeti ene po drugi ali pojem 
ene ne vsebuje pojma druge. VI. Resnična ideja se mora skladati 
s svojim predmetom. VII. Bistvo vsega, kar se lahko pojmuje kot 
ne-bivajoče, ne vsebuje bivanja. Nato pa še pravila z ustrezajočimi 
spekulativnimi »dokazi«, »opombami« in »korolariji«, od katerih 
naj navedem samo nekaj izhodiščnih, da vidimo, kako deluje spi-
nozistična substanca: 1. Podstat (substanca) je po naravi pred svojimi 
afekcijami. 2. Dvoje podstati (substanci), ki imata različne atribute, 
nimata med seboj nič skupnega. 3. Od dveh stvari, ki nimata med 
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seboj nič skupnega, ne more biti ena vzrok druge. 4. Dvoje ali več 
različnih stvari se med seboj razlikujejo bodisi po različnosti atribu-
tov podstati (lastnosti substance), bodisi po različnosti njihovih afek-
cij. 5. V naravi stvari ne more biti danih dvoje ali več podstati iste 
narave ali z istim atributom. 6. Ena podstat ne more biti ustvarjena 
od druge. 7. K naravi podstati (substance) spada bivanje. 8. Vsaka 
podstat (substanca) je nujno neskončna. 

Skratka, če ponovimo: večna substanca ima neskončno mnogo 
atributov ali lastnosti, od katerih sta človeku spoznavna samo dva–
misel in telo–saj je sam subjekt definiran kot eden izmed modusov 
ali načinov obstoja neskončne substance, ali, drugače povedano: su-
bjekt je specifičen modus obstoja neskočne substance, tako kot je to 
»narava« v običajnem smislu besede, ki le delno sovpada z bogom, 
kolikor bog presega goli naravni obstoj. 

Vidimo lahko, da če je bil Descartes skeptik, je Spinoza dogmatik v 
primerjavi z Descartesom, ki je definiral subjekt na podlagi res cogi-
tans in res extensa, torej na podlagi razlikovanja substance mišljenja in 
substance telesa–pri čemer je boga postavil kot transcendenco, ki je 
ločena od človeka in narave–pa Spinoza razume boga, ki je narava, 
kot eno in edino neskončno substanco, katere končni način obstoja 
je subjekt, ki nosi dvoje atributov, telo in duha, ki se sicer medsebojno 
ne omejujeta, kot pravi v drugi definiciji, gre pa vendarle za dvoje 
konsubstancialnih lastnosti. In če se je Descartesa zaradi njegovega 
razlikovanja dveh substanc duha in telesa prijela oznaka, da je »dua-
list«, pa se je Spinoze prijela oznaka, da je »panteist« ne samo zaradi 
tega, ker je boga razumel kot koekstenzivnega z naravo, pač pa tudi 
zaradi tega, ker je zagovarjal konsubstancialnost duha in telesa.

V tem oziru gre razumeti tudi nalogo, ki jo nalaga človeku v 
drugem delu, namreč, spoznanje boga, ki je predpogoj vsakršnega 
drugega resničnega spoznanja, ki pri Spinozi pomeni, da imaš »ade-
kvatno idejo«: »Z adekvatno idejo mislim idejo, ki ima, kolikor se 
opazuje na sebi brez odnošaja do predmeta, vse lastnosti ali notranje 
razlage resnične ideje«; »Vsaka ideja, ki je v nas absolutna ali ade-
kvatna in popolna, je resnična.«; »Dokaz: kadar pravimo, da je v nas 


