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Benedict Spinoza

BENEDICT SPINOZA (1632-1677) er en af de væsentligste og mest 

radikale fornyere af den vestlige politiske filosofi i den tidlige  

modernitet. Samtidig er han også den mest markante repræsen-

tant for den tidlige oplysningstænkning. I denne bog præsenteres 

læseren for hovedlinjerne i hans forfatterskab. Med udgangs-

punkt i gennemgangen af den overordnede filosofiske ramme, 

som Spinoza i hovedværket, Etikken, definerer for sit værk,  

gennemgås hans politiske tekster med særligt fokus på deres 

idéer om bl.a. demokrati, ytringsfrihed, religion, magt og ret.  

Efterfølgende vises det, hvordan Spinoza i eftertiden er blevet 

udlagt i flere af den moderne politiske filosofis hovedstrømninger, 

nemlig inden for liberalisme, kommunitarisme, republikanisme 

og marxisme. Endelig rummer bogen uddrag af den Teologisk-

Politiske Traktat samt af Spinozas sidste hovedværk, den Politiske 

Afhandling. 

Andreas Beck Holm er lektor ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, 

Aarhus Universitet.
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Redaktionelt forord 

 
 
 
Jurist og Økonomforbundets Forlag har med serien Stats-
kundskabens klassikere ønsket at give læserne en mulighed 
for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et fagligt væsent-
ligt og interessant forfatterskab. Bøgerne indeholder både 
analyse og originaltekst, og analysen er skrevet af forskere, 
som kender forfatterskabet til bunds. 
 Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt er 
en politisk brydningstid. Globalisering, europæisk integration 
og disintegration, økonomisk krise, migration, mediernes sti-
gende politiske betydning og ændringer i international politik 
dominerer den politiske dagsorden. I en brydningstid er det 
ofte overbliksgivende at dykke ned i et forfatterskab, som 
enten direkte er en del af vort samfunds intellektuelle grund-
vold, eller som mere grundlæggende har analyseret de vestli-
ge samfunds opbygning. 
 Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens forfatter-
skab. De indeholder alle en kort biografi, en analyse af klassi-
kerens faglige bidrag til statskundskaben, en påpegning af 
klassikerens påvirkning af andre statskundskabsteoretikere og 
en behandling af vedkommendes aktualitet for dagens politik. 
 Begrebet »Statskundskabens klassikere« skal forstås bredt. 
Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatterskab (eller 
dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, hvad politik 
er. 

Peter Nedergaard 
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere 
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KAPITEL 1 

Indledning 

 
 
 
Spinoza indtager en særstilling i den europæiske tænknings 
historie. Hans forfatterskab markerer et af den tidlige oplys-
nings mest uforfærdede og dybdegående opgør med traditio-
nen. Radikaliteten i hans tænkning lægger ham ikke blot for 
had i hans samtid, men gør i mere end hundrede år hans navn 
synonymt med kætteri og profanitet. Eftertiden har til gen-
gæld taget ham til sig i en sådan grad, at han i dag uden sam-
menligning er den 1600-tals filosof, der udøver størst indfly-
delse på moderne tænkning. 
 Set i et specifikt politisk perspektiv er Spinoza ikke mindre 
interessant. Ikke blot er han den første filosof i historien, der 
forsvarer demokratiet som styreform, han fremfører også dette 
forsvar i et modigt opgør med den enevælde, der ellers vinder 
kraftigt frem i hans samtid. Dertil kommer, at han som en af 
de første insisterer på sekulariseringen af det politiske liv, og 
at han i sit forsvar for ytringsfriheden er langt mere radikal 
end selv de mest progressive af samtidens øvrige teoretikere. 
Det kræver en nærmere forklaring, hvordan det overhovedet 
var muligt for en tænker i 1600-tallet at fremføre så yderliggå-
ende synspunkter. 

Mennesket og tænkeren Spinoza 

Fra Baruch til Benedict 
Spinoza bliver født ind i en velhavende familie af eksilerede 
portugisiske jøder i Amsterdam den 24. november 1632. Fade-
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ren er købmand, og han nyder indflydelse ikke blot i det jødi-
ske samfund, men også blandt samfundets magthavere. Han 
giver sin søn navnet Baruch, der på hebraisk betyder ’velsig-
net’. Og drengen er da også velsignet med ikke blot en solid 
økonomisk baggrund, men også et godt hoved. Begge dele i 
forening sikrer ham en udbytterig skolegang; han lærer bl.a. 
hebraisk og får et solidt kendskab til Bibelen. Men han lærer 
også latin, og det åbner døren til samtidens filosofi og ikke 
mindst til mødet med den tænker, der vil få størst betydning 
for Spinozas eget værk, nemlig René Descartes (1596-1650). 
Hans traditionskritik smitter af på den unge Spinoza, og det 
bringer ham i stigende grad på kant med det jødiske samfund 
i almindelighed og den lokale synagoge i særdeleshed. Rabbi-
nerne prøver i første omgang at true, senere også at bestikke 
den unge fritænker til tavshed, men da ingenting synes at 
virke, ender man med, den 27. juli 1656, at udstøde Spinoza. 
Udstødelsen ledsages af en voldsom forbandelse, der skal 
sikre, at han aldrig igen kan optages i menigheden. 
 Herefter skifter Spinoza navn til det latinske Benedict, og 
han flytter fra Amsterdams centrum til en af forstæderne, hvor 
han lever et beskedent liv. Mod slutningen af sit liv bliver han 
tilbudt et professorat i Heidelberg, men afslår, bl.a. med hen-
visning til, at han er bekymret for, hvor megen forskningsfri-
hed, han vil kunne få i en sådan stilling. I stedet ernærer han 
sig ved at slibe linser til brug i kikkerter og teleskoper. Det er 
også i denne periode, han publicerer de værker, der skal gøre 
ham berømt og berygtet. Mens hans familie og jødiske om-
gangskreds vender ham ryggen, får han nye venner blandt 
protestantiske dissidenter og tilhængere af den nye filosofi. 
Han fører en omfattende korrespondance med tidens fremme-
ste tænkere, og først og fremmest rådgiver han lederen af den 
hollandske stat, Jan de Witt, der til gengæld supplerer hans 
beskedne indtægt med en lille pension. Den 21. februar 1677 
dør han efter kort tids sygdom. 
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