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När tanken fastställs försvinner skapandet  1

Idéhistoriker har det inte lätt, särskilt inte de som intresserar sig för nya, originella 
och kreativa tankar. Vi fascineras av Platon, Augustinus, Newton eller 
Wittgenstein för att de tänkt längre eller djupare än sina föregångare och samtida. 
Men samtidigt vill vi förklara varför de tänkte som de gjorde. Att lyckas med det 
är att visa att de måste tänka just så, men då försvinner själva skapandet, det som 
från början fascinerade oss. 

Den enklaste formen av idéhistorisk förklaring är den som berättar om 
påverkan, som beskriver varifrån tänkaren fick sina idéer. Den är lätt att förhåna: 
den flyttar ju bara problemet till föregående led i kedjan. (Ett medeltida gudsbevis 
drog konsekvenserna av den här förklaringsmodellen: om någon vet något måste 
han ha haft en lärare som visste minst lika mycket, men samma sak gäller ju för 
läraren och dennes lärare, och så vidare. Skall det alls finnas kunskap måste det 
finnas en första lärare som av sig själv vet allt som kan vetas: Gud.) 

Yirmiyahu Yovel, filosofiprofessor vid Hebrew University of Jerusalem, har 
skrivit två böcker om Baruch de Spinoza, under samlingsnamnet Spinoza and 
Other Heretics (Princeton UP 1989). Verket illustrerar på ett nästan övertydligt 
sätt tankehistorikerns svårighet att komma till tals med objektet själv. Spinoza blir 
en nästan osynlig lins som bryter influenser från samtid och förflutet, för att åter 
sprida dem över eftervärlden. Diptykens första halva, The Marrano of Reason, är 
den avgjort intressantaste, medan den som behandlar Spinozas relation till 
eftervärlden, The Adventures of Immanence, ofta förfaller till ett ganska tradigt 
letande efter likheter och spår av Spinozas tänkande hos ett urval senare 
berömdheter, från Kant till Freud. 

Yovel har ingenting till övers för de klassiska påverkningskedjorna. I stället 
nyttjar han ett annat grepp som varit populärt de senaste decennierna: han 
beskriver den intellektuella miljö i vilken Spinoza verkade, och hoppas att den 
skall kasta ljus över hans tankars etiologi. Det skolbildande exemplet på detta 
grepp är Alan Janiks och Stephen Toulmins bok Wittgenstein's Vienna. Metoden 
har naturligtvis sina egna problem. Den förklarar inte skillnaderna mellan den 
utvalda tänkaren och andra som levde och tänkte i samma miljö. Och den får svårt 
att förklara likheterna mellan honom eller henne och dem som tänkte utanför 
miljön. Men värdet hos en historiebok ligger å andra sidan sällan i den hypotes 
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den vill försvara, utan i alla de intressanta fakta den råkar meddela i förbifarten - 
och där lämnar miljöperspektivet oöverträffade möjligheter. 

Spinozas uppväxtmiljö är den judiska församlingen i Amsterdam, från vilken 
han bannlyses vid 24 år ålder. Det betyder dock inte att hans bakgrund är "judisk" 
så där i största allmänhet. Församlingen i Amsterdam präglas i början av 1600-
talet av att den till stor del består av rekonverterade marranos. 

Marranos kallas de spanska judar som tvingades att konvertera till 
kristendomen under de århundraden då morerna slutgiltigt trängdes ut från den 
iberiska halvön. En höjdpunkt på förföljelsen var det dekret med vilket "los reyes 
catolicos", Ferdinand och Isabella, tvingade alla judar att välja mellan 
konvertering och utvisning. 

Somliga marranos assimilerades ganska snabbt i det katolska Spanien, medan 
andra i hemlighet försökte bevara sina judiska rötter och sedvänjor - de blev 
"judaiserande" marranos. Sådana officiellt kristna, men i hemlighet judiska, 
bekännare var för kyrkan en ännu värre styggelse än "vanliga" judar, och 
inkvisitionen lade ner möda på att finna dem och bränna dem på bål. Med tiden 
flydde många undan förföljelse och hamnade till stor del i Nederländerna, där de 
återvände till judendomen. 

Spinoza var inte själv marrano - han var född i en judisk familj i Amsterdam - 
men hans föräldrar hade invandrat från Iberiska halvön. Det är Yovels tes att han 
präglades av "the marrano experience" och att hans tänkande måste förstås utifrån 
denna erfarenhet. 

En sida av denna erfarenhet är det psykologiska resultatet av att blanda två 
religioner och kulturer: marranos måste med sin judiska bakgrund leva som 
kristna i ett kristet samhälle, med en kristen utbildning och allt vad därtill hör. 
Denna upplevelse predisponerade, menar Yovel, för religiös skepsis - när olika 
trosriktningar konkurrerar om ens tro utan att man kan falla tillbaka på någon 
oomstridd auktoritet så försvagas tendensen att tro på någon av dem. 
Beskrivningen passar som handsken på Spinoza, vars verk visserligen överflödar 
av referenser till Gud, men vars religiositet var av ett hemmagjort slag som 
samtiden hade svårt att skilja från ateism. Spinozas viktigaste vetenskapliga 
insats, utanför filosofin, ligger för övrigt inom bibelkritiken, där han insisterade på 
att bibeln måste tolkas utifrån kunskap om dess historiska sammanhang, snarare 
än utifrån judisk eller kristen doktrin. 

Men ännu viktigare, menar Yovel, var marranos erfarenhet av att vara förföljda 
för sin övertygelse. Den gav färdighet i att dölja sina tankar för kontrollerande 
myndigheter - särskilt en uppdriven förmåga att använda och uppfatta 
dubbeltydiga budskap, av den sort som vi själva känner från den "östeuropeiska 
erfarenheten" före Berlinmurens fall. Efter exkommunikationen levde Spinoza 
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som en "förnuftets marrano", konfessionslös i en tid när sekularisering var ett 
okänt begrepp. På vänners inrådan lät han bli att publicera Etiken under sin 
livstid, men även i sina publicerade skrifter uttryckte han sig så att texten skulle 
tillåta både oskyldigare och mera radikala läsningar. 

Yovel antyder också en mera subtil konsekvens av den andliga förföljelsen. 
Tvånget att dölja mina innersta tankar för världen gör mig akut medveten om att 
jag har innersta tankar. Ett ögonblick framskymtar den fascinerande hypotesen att 
hela den moderna subjektivismen - med dess skarpa skillnad på det privata, 
oåtkomliga inre och det publika yttre - skulle vara grundad i erfarenheten att vara 
marrano. Riktigt så kan det ju inte vara: det är Descartes, snarare än Spinoza, som 
är pappa till den filosofiska subjektivismen (Spinoza avviker från tidens trender 
snarare i antisubjektivistisk riktning). 

Men det är klart: inkvisitionen intresserade sig inte bara för judaiserande 
marranos utan för alla kättare. Även tidens andra filosofer och vetenskapsmän 
tvingades till dubbelspel för att inte komma i närheten av tortyrkammaren och 
bålet. 

Också här är parallellen till Östeuropa frestande: i det totalitära samhället 
stärks individens upplevelse av sin integritet. Kanske är det här, snarare än i 
grumliga metaforer om pendelrörelser, eller i förhoppningar om marknadens 
ekonomiska välsignelser, som man skall söka förklaringen till liberalismens 
framgångar i det befriade Östeuropa. 

Hur man uppfattar en tänkare beror till stor del på vad man kontrasterar honom 
emot, hur bakgrunden ser ut. För 1600-talets européer som tog för givet att man 
trodde på en personlig gud - att man var kristen, jude eller i nödfall muslim - 
framstod Spinoza som ateist, en renodlad naturalist som bara försökte blanda bort 
korten genom att använda en del av den religiösa retoriken. 

För oss är en naturalistisk världsbild den bakgrund mot vilken avvikelser 
tecknar sig. Mot den fonden framträder det panteistiska draget hos Spinoza: 
holismen, bilden av den högsta formen av kunskap som "den intellektuella 
kärleken till Gud". 

Vilken bild är den riktigaste? Båda kan man naturligtvis säga: det är inte 
Spinoza som ändrar sig, utan bakgrunden, kontexten. Men man kan också 
argumentera för de båda andra möjligheterna. Spinoza var samtida med sig själv - 
betyder inte det att 1600-talsbakgrunden har försteg, att det var så han själv 
tänkte? 

Men, kan man replikera, under evighetens synvinkel var det en tillfällighet att 
Etiken producerades i Amsterdam vid 1600-talets mitt: när tidens strider lagt sig 
kan vi uppfatta dess universella betydelse. Vill man förena den tanken med 
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anspråket på att förstå vad Spinoza själv ville säga så får man våga hypotesen att 
han var "före sin tid": att han redan såg sitt tänkande mot en annan bakgrund än 
den tid han levde i. 

Ett av de icke minst intressanta dragen i Yovels bok är att den verkar skriven i 
en miljö där 1600-talets strider ännu inte lagt sig. För att förstå en tänkare, säger 
Hans-Georg Gadamer, måste man tillämpa honom, söka applicera det man lärt på 
sin egen livssituation. Det är uppenbart att den tillämpning som fascinerat Yovel 
där han sitter i Jerusalem är möjligheten att vara en "sekulariserad jude", att ha en 
judisk identitet som inte är knuten till konfessionen.  

Det har föreslagits från flera håll - bland annat av David Ben-Gurion - att 
exkommunikationen av Spinoza skulle återkallas. Det är lätt att dra parallellen till 
katolska kyrkans behandling av Galilei, men förmodligen leder den vilse. Spinoza 
och hans domare var nog överens i det väsentliga: Spinoza hörde inte hemma i 
den judiska församlingen. 


