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Spinoza och ankharen  1

Och jag såg isär mellan själ och kropp  
så djupt, att där växte ensamheten. Så djupt  
att där växte sig ensamheten starkast. 

En själ, och en kropp,  
och Jag inklämt emellan.  
Men måste emellanåt kikna av skratt, som när  
Descartes kom trippande med glandula pinealis i nypan.  2

Bättre kan väl det problem om förhållandet mellan kropp och själ som René 
Descartes lämnade till sina efterföljare, och som fortfarande hemsöker oss med 
sina paradoxer, knappast beskrivas. Från Platon har vi föreställningen om själen 
som ett självständigt ting, nedsänkt i kroppen såsom i en grav. Men det var 
Descartes som drev in kilen mellan själ och kropp så djupt att man måste förtvivla 
om möjligheten att någonsin etablera begriplig kontakt mellan dem igen. 

Han gav oss sitt bevis för själens självständighet: drömargumentet. Eftersom 
jag aldrig kan veta ifall jag drömmer eller är vaken, så kan jag inte veta om den 
värld jag tycker mig uppleva med mina sinnen, däribland min egen kropp, faktiskt 
existerar eller bara finns i min föreställning. Men, fortsätter argumentet, själva 
föreställningen finns ju även om den inte är sann; alltså kan själen, jag själv som 
tänkande ting, finnas utan kroppen. 

Men ännu värre blev det när man insåg att om den nya fysiken var riktig så 
kunde kropp och själ inte påverka varandra. Den fysiska världen var ett 
determinerat och slutet system av partiklar i rörelse; där fanns ingen plats för 
viljan att röra kroppens lemmar, eller för sinnesorganen att påverka själen till 
varseblivning. 

Descartes själv såg ingen annan utväg än att ge dispens för kropp och själ att 
samverka på ett enda ställe, i tallkottkörteln, lämpligt placerad mitt i hjärnan. 
Lösningen lugnade kanske Descartes, men stillar knappast tankens oro hos andra 
som börjat fundera över mysteriet.  

Icke desto mindre har många sett sig tvungna att acceptera ungefär lika 
förtvivlade obegripligheter som Descartes för att slippa tänka vidare på saken, 
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men redan hans närmaste efterföljare bland de stora filosoferna, Baruch de 
Spinoza presterade en intellektuellt oerhört mycket mera tillfredsställande 
hypotes. 

Spinoza satsade på att underminera föreställningen om kropp och själ som 
självständiga ting, "substanser". Men likt de flesta andra filosofer föraktade han 
halvmesyrer och producerade ett filosofiskt system enligt vilket det bara finns ett 
enda självständigt ting: Substansen=Gud=Naturen. 

Allt utom den enda substansen är, enligt Spinoza, "modi", osjälvständiga delar 
av substansen. Vår ekologiskt sinnade tid har inte svårt att acceptera tanken att allt 
i naturen hänger samman, och att det bara är betraktarens okunnighet som tillåter 
honom att tro att någon del av verkligheten kan "vara och uppfattas genom sig 
själv". 

Men hur hjälper det oss med kroppen och själen? Inga intrikata biologiska, 
eller andra vetenskapligt etablerade samband verkar föra oss närmare den gåtans 
lösning (det "psykosomatiska" har, jag försäkrar, ingenting med saken att göra). 

Här kommer Spinozas genidrag. Det andliga och det materiella är alls inga, 
aldrig så osjälvständiga, delar av en helhet. Var och en av dem är det hela, men 
sett under olika aspekter! De är varken substanser eller modi; de är "attribut" hos 
substansen – vad "förståndet uppfattar om substansen som utgörande dennas 
essens". 

!  

  
Se ankan: den har näbb och fjädrar och tittar åt höger. Se haren: den har öron 

och päls och tittar åt vänster. Näbben är en del av ankan, öronen delar av haren. 
Men haren är ingen del av ankan eller omvänt. Hela figuren är antingen anka eller 
hare, det beror på hur man ser den. 

I en blixt tycker man sig förstå varför kropp och själ aldrig gränsar till 
varandra. Hur långt man än följer ljuset från solen till ögat och nervimpulserna 
vidare in i hjärnan, så finns där bara mer materia och ingen själ. Hur långt jag än 
följer varseblivningarna från gruskänslan i ögonen till intrycket av solen och de 
avlägsna galaxerna så lämnar jag inte medvetandet – allt kunde vara min dröm. 
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Du ser hur syn och landskap plånar ut varann:  
Den eviga fixeringsbilden.  3

Om detta och mycket annat kan man läsa i Spinozas Etiken. Framställd enligt 
geometrisk ordning (översättning Dagmar Lagerberg, Bokförlaget Thales). 

Varför "Etiken"? Skall inte en bok med sådan titel handla om mänskliga 
handlingar, om rätt och fel, om gott och ont? Det gör den också – fast våra vanliga 
föreställningar om dessa ting är, anser Spinoza, mycket ytliga. Etiken vill ge ett 
recept för den mänskliga lyckan, men jag kan inte finna lyckan utan en riktig bild 
av mig själv och min plats i universum – och då finns det ingen väg runt 
Substansen=Gud=Naturen. 

Men var finns jag i den odelbara helhet som är världen? Gud är, under sin ena 
aspekt, den oändliga naturen av vilken min kropp är en liten osjälvständig del: jag 
beror av allt det andra som i sin tur beror av mig. Under sin andra aspekt är Gud 
det oändliga tänkandet, den fullständiga kunskapen om naturen – ett komplett 
system av logiskt sammanhängande satser, som flyter ur några mäktiga axiom. Av 
detta tänkande är min själ en del: jag är en uppsättning slutsatser till vilka 
premisserna finns någon annanstans, och som i sin tur figurerar i bevis som jag 
inte kan överblicka. 

Men punkterar inte den visionen mitt hopp om att få veta något om min plats i 
tingens sammanhang? Kan mitt perspektiv någonsin bli helhetens, är inte min 
kunskap med nödvändighet fragmentarisk och dessutom, vad mig själv 
anbelangar, ogrundad? 

Nej, jag har faktiskt en chans, menar Spinoza. Naturen som helheten av allt 
som finns, det är natura naturata. Men naturen är inte bara helhet utan också 
enhet – den har en essens som odelad finns i varje del. Denna essens kallar 
Spinoza natura naturans. 

Man kan tänka sig förhållandet mellan natura naturata och natura naturans 
ungefär som relationen mellan männisokroppen och arvsmassan, den genetiska 
koden. Kroppen är en sammanhängande helhet där delarna behöver och stödjer 
varandra. Men i varje cell i kroppen finns DNA-molekyler som innehåller 
ritningen till det hela – i princip är det möjligt att rekonstruera helheten med hjälp 
av vilken cell som helst. 

På samma sätt finns i varje individuell själ de axiom ur vilka kunskapen om 
hela världen kan härledas. Visserligen är jag en ändlig varelse, så de oändligt 
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långa bevisen för varje enskilt faktum ryms inte i mig. Men några av de allmänna 
sanningarna, den stora bilden, kan jag fatta. 

Och det är i denna insikt som den mänskliga lyckan står att vinna. Den ger mig 
sinnesfrid genom att befria mig från de negativa affekter som jag av misstag 
knyter till det ena eller andra objektet som jag felaktigt tror är orsak till vad jag 
felaktigt tror är min olycka. Men den för mig också till det tillstånd av vördnad 
och glädje inför världen som Spinoza kallar "själens intellektuella kärlek till 
Gud", om vilken vi i sista bokens teorem 35 får veta att  

”… själens intellektuella kärlek till Gud är en del av den oändliga 
kärlek varmed Gud älskar sig själv." 


