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Indledning

ved Niels Henningsen

Spinozas Tractatus theologico-politicus (her forkortet TTP) blev udgivet ved års-
skiftet 1669-70 ikke alene anonymt, men for endnu en sikkerheds skyld også hos
en opdigtet forlægger i Hamborg, godt af vejen for Spinoza og Amsterdam, hvor
bogen faktisk blev trykt (se titelsiden her side 2). At Spinoza måtte gå forsigtigt
frem i religionskrigenes og intolerancens tidsalder, hvor man risikerede liv og lem-
mer for at have en afvigende opfattelse, forstår sig og bliver ud fra radikaliteten i
hans værk endnu mere forståeligt. Men det var også Rembrandts og de andre store
nederlandske maleres tidsalder og Hollands ‘gyldne århundrede’, da den store
oversøiske handel bragte den velstand til landet, vi stadig kan nyde ved de mange
fine gamle huse langs byernes kanalerne. 

TTP er et værk, hvori jødedommen og kristendommen, teologi og politik, re-
ligion og moral bliver underkastet en grundlæggende kritisk og hidtil uset under-
søgelse ud fra en filosofisk og historisk-filologisk tilgang; men et værk, der tillige
indeholder et eget politisk projekt og en egen løsning på problemerne. Da Spino-
za i efteråret 1665 var gået i gang med arbejdet på sit værk, beskrev han kort sin
motivation sådan: “I. teologernes fordomme: jeg ved jo, at det er dem, der er mest
til hinder for, at menneskene kan give sig af med filosofien; det er mig derfor vig-
tigt at blotlægge dem og fjerne dem fra de menneskers sind, der er klogere end
som så; II. den opfattelse af mig, som menigmand har, der ustandselig beskylder
mig for at være ateist: den ser jeg mig så vidt muligt tvunget til at afvise; III. fri-
heden til at filosofere og til at sige, hvad man mener: den vil jeg på alle måder ger-
ne hævde, eftersom denne frihed her bliver undertrykt ved opviglernes alt for sto-
re indflydelse og skamløse adfærd” (brev nr. 30). Bag disse ord viste der sig at være
flere lag revolutionær tænkning, der spænder fra en fundamental bibelkritik, hvis
metafysiske udgangspunkt er en fuldstændig omfortolkning af begrebet ‘Gud’, til
forsvaret for en demokratisk-republikansk styreform, hvor den verdslige stat sæt-
ter grænser for den samfundsnedbrydende religiøse agitation og dermed åbner for
en begyndende sekularisering. Kirke og statsmagt, der var filtret ind i hinanden,
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var derfor også forenet i at undertrykke Spinozas farlige tanker. Spinozas ensom-
me forsvar for ytringsfriheden kan således stå som et pejlemærke for det demokra-
tiske Vestens historiske bevidsthed, identitet og selvforståelse. Men Spinozas be-
tydning er ikke kun den at være en historisk interessant foregangsmand i den
europæiske Oplysning. Han rammer nemlig højaktuelt lige ind i vor egen tid, og
dét globalt, som det måske bedst illustreres af følgende dugfriske sammenligning
mellem to af verdens storbyer: 

Spinozas fødeby Amsterdam foråret 2009, en af verdens mest frisindede byer og
fyrtårn for ytringsfriheden. Ved byens rådhus står en stor bronzestatue af Spinoza,
hvis sokkel bærer citat-indskriften ‘Statens mål er frihed’ (TTP 20.6). Den almin-
delige stemning forekommer afslappet og tolerant her, hvor demokratiet synes at
fungere på det nærmeste perfekt til både hverdag og fest. Det viser sig mest mas-
sivt ved den årlige fejring af statsoverhovedets (dronningens) fødselsdag, hvor
bogstavelig talt alt folket tilsmilet af en strålende forårssol er af hus for at deltage
aktivt i festen. Alle byens butikker har på denne dag lukket, i stedet er hele byen
forvandlet til ét stort loppemarked, hvor alskens ting og sager ligger bredt ud til
salg på fortovet foran praktisk taget hvert af byens smukke gamle huse. Og som
husene har hver sit særpræg, har de enkelte mennesker det også midt i al fælles-
skabet. Det gode hollandske øl flyder i rigelige strømme, som var det et opdateret
folkelivsbillede af Brueghel, men forstærker kun den glade, ungdommelige stem-
ning (og allerede næste dag er sporene af gårsdagens byfest ryddet). Festen er rent
verdslig, og kirkerne står derfor tomme og tavse hen, som upåagtede monumenter
blandt det myldrende folkeliv, som vuggende i takt til musikken udfolder sig over-
alt på gader og stræder og bådene i kanalerne. Til hverdag er de fleste kirkers funk-
tion blandet verdslig og religiøs. Således er selv byens ældste kirke, Oude Kerk,
kun sparsomt indrettet til gudstjeneste (på calvinistisk vis, dvs. uden altertavle og
bemalede vægge, med kun en prædikestol og et minimalt alterbord); resten af ti-
den og rummet anvendes til almenkulturelle og oplysende formål, som når verden
udenfor bliver lukket ind i kirkerummet i form af en stor og broget udstilling af
fotografier fra hele verden. For Spinoza alt i alt en nærmest utænkelig utopi og dog
blot et moderne udtryk for den glæde og ægte samfundsfred på et oplyst og sam-
stemmende moralsk grundlag, som hans filosofi er rettet imod. 

Samtidig hermed en anden storby: Teheran, hovedstad i den nu tredive år gamle
islamiske republik Iran. Landet er omdannet til et teokrati, ledet af det muslimske
præsteskab under forsæde af et ‘Vogternes Råd’ bestående af lutter gamle mænd,
hvor storayatollahen er Allahs direkte, ufejlbarlige stemme i denne verden og sha-
riaen er lov. Styret fødtes under vold og opretholdes med streng censur, vold og
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undertrykkelse af anderledes tænkende og troende. Styret understøtter udadtil is-
lamistisk terror og betjener sig af faste fjendebilleder ved at prædike og masseisce-
nesætte had mod Vestens politik og ‘dekadence’ som roden til alt ondt i verden.
Dets præsident har holocaustbenægtelse som officiel politik, indkalder alverdens
holocaust-benægtere til ‘videnskabelig’ konference og indbyder, som svar på den
danske Muhammed-tegning, til konkurrence i antisemitiske tegninger; samme
statsoverhoved er ivrig deltager i den mystiske kult omkring ‘mahdien’, dvs. troen
på den profet, som skal komme og fuldbyrde Muhammeds værk og således opret-
te det globale kalifat. Men her i forsommeren 2009 udbryder der igen, ti år efter
nogle omfattende studenterdemonstrationer, spontane massedemonstrationer
imod diktaturets notoriske valgsvindel ved præsidentvalget. Dets svar på de folke-
lige protester er at pudse motoriserede voldsbander på de demonstrerende med
mange døde, sårede og fængslede til følge, prompte efterfulgt af udvisningen af
samtlige udenlandske reportere og senere af rene skueprocesser med tilståelser af-
lagt under tortur. For Spinoza det fuldkomne skræmmebillede på, hvad han i
TTP afdækker som sammenblandingen af religion og politik og skinhellige agita-
torers voldelige magtbrynde. 

Det er ofte blevet fremført, at islam er for oplysningsprojektet i dag, hvad kri-
stendommen var det tidligere. Denne funktionelle sammenligning bliver i hvert
fald ikke mindre relevant og interessant, når man ser nærmere på hvilke kræfter,
Spinoza med TTP var oppe imod. Da den blodige og ødelæggende Trediveårskrig
sluttede i 1648, var Spinoza 16 år gammel. Han er dermed så at sige vokset op
med religiøse krige, konflikter og grænser på alle sider af sig: i de store linier mel-
lem katolikkerne og protestanterne og mellem de protestantiske retninger indbyr-
des, men på hans nærmeste hold ved modsætningen mellem det omgivende kri-
stensamfund og den jødedom, Spinoza som barn af jødiske flygtninge fra inkvisi-
tionen i Portugal var født ind i. Sit livs første og største intolerance mødte han
blandt sine egne, da den jødiske menighed i Amsterdam 27. juli 1656 ikke bare
udstødte, men forbandede ham for evigt, som følge af hans første ‘blasfemiske’
oprør mod ortodoksien. Et, der 14 år senere i TTP skulle efterfølges af det andet
store. Hvad Spinozas første oprør og opgør vendte sig imod, nævner vore kilder
ikke, men man behøver blot at læse TTPs ‘dekonstruktion’ af jødedommens hel-
ligste trosartikler for at gøre sig indlysende tanker herom; og i det omfang kristen-
dommen bygger videre på centrale faktorer i jødedommens forestillingsverden,
følger denne dekonstruktion tilsvarende med. Det religiøse problems kerne, som
Spinoza udreder, er, dengang som nu, historiens ukritiske overlejring i en moder-
ne virkelighed, hvorved den risikerer at blive en farlig anakronisme: at det, der for
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én tids mennesker var religiøst-kulturelt absolut ‘sandt’, såsom den i TTP under-
søgte tro på profetier og mirakler, ikke nødvendigvis og faktisk sjældent er det for
en anden tids. 

Når Spinoza trods al sin analytiske dekonstruktion endelig også uddrager et en-
tydigt konstruktivt element af jødedom og kristendom, nemlig det, han forstår
ved ægte ‘fromhed’, der består i kærlighed og retfærdighed, udstiller han dermed
så meget mere samtidens religiøst-politiske magthaveres bigotteri og golde dog-
matik. Og fremkalder det ‘teologiske had’: det, som han kalder den værste form
for had, fordi det er båret af selvgodhedens og selvretfærdighedens forkastelse af
‘de andre’. Dette had var på Spinozas tid og sted, de hollandske fristæder over
midten af 1600-tallet, især repræsenteret ved de ortodoks-calvinistiske prædikan-
ter, der helligholdt Bibelen som Guds eget ord og følgelig som en lovbog, som hele
samfundet burde dømme efter. Dertil kom den ortodokse calvinismes lære om
prædestination: at Gud i sin uransagelige visdom på forhånd havde udvalgt de
frelste og at (i princippet) ingen derfor ved egne handlinger kunne gøre sig for-
tjent til Guds nåde – men at de rettroende fundamentalister nok alligevel var et
stykke nærmere den evige frelse. Det er således en rettroenhed, der ytrer sig i man-
ge af de samme lovreligiøse forbud og påbud, som kendes fra al fundamentalistisk
religiøsitet. De fundamentalistiske calvinister lagde et voldsomt pres på de (for-
melt set) verdslige myndigheder for at få dem til at indføre skærpet censur og un-
dertrykkelse af deres modstandere blandt de liberale og frisindede kræfter i sam-
fundet. Disse havde for det meste baggrund i handelsborgerskabet med den dy-
namik og det ‘verdensåbne’ udsyn, der ofte kendetegner en søfartsnation. De or-
todokse kræfter var på den anden side især allieret med statholderhuset (senere
kongehuset) Oranje, landadelen og byernes mindrebemidlede flertal – det, som i
TTP kaldes menigmand eller hoben (plebs). Disse skillelinier rakte tilbage til split-
telsen under frihedskrigen imod det spanske overherredømme fra 1567 til 1648
og gik som et skel ned gennem rådssamlinger og universiteter. Dertil kom, at de
sidstnævnte samtidig også var splittet mellem tilhængere og modstandere af De-
scartes’ lære, den der tidligt havde gjort Spinoza til filosofisk rationalist og en til-
hænger af det mekanisk-kausale natursyn. 

Holland gjaldt dog for et relativt tolerant land, sådan som det siden 1653 blev
ledet af den liberale Jan de Witt. Alligevel kunne de reaktionære kræfter ved flere
lejligheder demonstrere deres magt, som da fritænkeren Adriaan Koerbagh satiri-
serede over de kristne dogmer og døde en pinefuld død i fængslet i 1668 (humo-
ren synes at være det af despoterne mest frygtede og forhadte våben) – dvs. mens
Spinoza endnu skrev på sin TTP. Heller ikke de Witt selv undgik straffen for sin
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liberalitet: i 1672 blev han og hans medregerende bror myrdet og mishandlet af
hoben, der var gejlet op af hadprædikanterne (jf. TTP 20.12), på åben gade i
Haag, hvorefter deres lemlæstede lig blev hængt op til skræk og advarsel for andre
(jf. samtidsmaleriet på nærværende bogs forside); Spinoza boede selv på det tids-
punkt i Haag. Hans TTP, der således var udkommet kun to år før denne selv efter
tidens målestok voldsomme begivenhed, er ikke mindst at læse som et kun let ka-
moufleret partsindlæg i denne konflikt og et generaliseret forsvar for de Witts li-
berale politik uden at denne nævnes nogetsteds i bogen. Og skønt Spinozas filo-
sofiske kritik af det religiøst-politiske problemkompleks behandler og omtaler ale-
ne fortidens Israel og samtidens Holland, fungerer den også som en case story-
fremstilling og diagnose af lignende iøjnespringende symptomer i absolutismens
Europa anno 1670. Fremfor alt i kontinentets toneangivende land: Solkongens
Frankrig, med hvis uhellige alliance mellem en enevældig katolsk kirke og konge-
magt republikken Holland ikke tåler sammenligning. I Frankrig blev de sidste hu-
guenotter forfulgt helt ud af landet, hvorimod de overalt diskriminerede jøder
fandt et særligt fristed i Amsterdam. Fra den franske censur søgte filosoffer som
Descartes til Holland for at skrive og få deres bøger trykt. Vi vender hermed til-
bage til Amsterdam som en interessant kultur-biotop – og -thanatop! – i nutiden
og en vigtig refleks af Europas fælles historie. Byen med det påfaldende tomme
område, hvor de fleste af byens gennem århundreder veltilpassede jøder boede,
indtil de under 2. Verdenskrig blev deporteret og myrdet af nazisterne, kulmina-
tionen på intolerancen i Europa. Havde nazisterne og ikke de vestlige demokratier
vundet krigen, var ethvert minde om Spinoza og forsvaret for de fundamentale
frihedsrettigheder søgt fuldstændig udraderet. Man kan i denne sammenhæng
notere sig, at langt størstedelen af Europas teologer og præster af alle trosretninger
forholdt sig passive og konforme til de totalitære ideologier. Men Spinozas rele-
vans for sin fødeby gælder stadig og igen i dag, hvor det gammelkendte religions-
problem nu med islam er kommet til Amsterdam såvel som til resten af Europa.
Den ellers så tolerante befolkning i Amsterdam er blevet foruroliget ved den so-
ciale uro blandt utilpassede unge muslimer og den polarisering og intolerance,
som islamistiske elementer har sluppet løs på byen med mordet på en islamkritisk
filminstruktør, for hvem i øvrigt intet andet, indbefattet ham selv, var helligt, og
med de vedvarende dødstrusler mod en kvindelig islamkritiker med muslimsk
baggrund. Et tydelig virkning heraf er den dæmper, frygten her i provoernes gam-
le by har lagt på ytringsfrihedens brug i religionskritisk øjemed, jf. eftervirkningen
af karikatur-krisen i Danmark (og vel alle andre lande). Når det store flertal af
muslimer ‘blot passer sig selv’ i deres betonghettoer i stedet for at gå på gaden for
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at demonstrere imod truslen mod samfundsfreden og for de elementære friheds-
rettigheder, sådan som deres trosfæller med fare for livet vover at gøre det i det
fundamentalistiske diktatur Iran, er de blot med til at styrke landets nu partior-
ganiserede antiislamisme. Usynligheden af Amsterdams muslimske indbyggere i
den føromtalte glade folkefest taler sit eget tavse sprog om den umulige integrati-
on af rendyrket verdslighed på den ene og lovreligiøsitet som identitetsmarkør på
den anden side. På længere sigt risikerer netop denne polarisering mest at true det
demokratiske samfunds i forvejen udsatte sammenhængskraft. 

I går fundamentalistisk kristendom, i dag fundamentalistisk islam (eller hvilken
som helst anden fundamentalisme, i jødedommen eller nyere tids totalitære, reli-
gionserstattende ideologier): TTPs hovedtese, der står anført direkte i forlængelse
af værktitlen, gælder dengang som nu: at ‘friheden til at filosofere kan ikke blot
indrømmes uden nogen fare for fromheden og statens stabilitet, men kan ligefrem
ikke nægtes uden dermed også at ødelægge statens stabilitet og fromheden’.
‘Fromheden’, det var jo den positive essens af religionen: kærlighed og retfærdig-
hed – den, der gennem Oplysningen og de frie forfatninger foreløbig er endt med
at blive transformeret til det sociale demokratis solidaritetsprincip; det, der for de
fleste mennesker i dag er verdsliggørelsen af Bibelens kærlighedsbudskab som det
mest, måske eneste centrale og selvfølgelige i Bibelen. Hvad ‘friheden til at filoso-
fere’ indebærer, fremgår af overskriften til TTPs 20. og sidste kapitel: at ‘i en fri
stat har enhver lov til at tænke og mene, hvad han vil, og til at sige, hvad han me-
ner’. Det er med andre ord ytringsfriheden som det liberale demokratis fremmeste
frihedsrettighed, den, der i dag er ophøjet til en af de vigtigste universelle menne-
skerettigheder. 

Det moralske aspekt af Spinozas politiske filosofi er som i hans Etik nøje prak-
sis-orienteret; eller som han ud fra det kendte bibel-citat gentager igen og igen i
TTP: et menneskes moral (bør) kendes ved dets konkrete medmenneskelige ger-
ninger, ligesom træet ved dets synlige og spiselige frugter, altså en afteologisering,
afdogmatisering og humanisering af moralen: “Det er nemlig for længst kommet
dertil, at man næsten ikke kan kende nogen på, om han er kristen, tyrk, jøde eller
hedning, hvis det ikke var for hans ydre kendetegn og påklædning eller ved at han
har sin gang i den ene eller den anden kirke, hylder den ene eller den anden an-
skuelse og plejer at sværge til en eller anden mesters ord: derudover lever de alle
sammen det samme liv!” (fra Forord 9). Men som Spinoza skelner kategorisk mel-
lem teologi og filosofi, det ene som den ureflekterede tros, det andet som den
sandhedssøgende fornufts gebet, skelner han tilsvarende mellem den måde, hvor-
på mennesket når til ‘fromheden’ eller den positive, samfundsbevarende morals
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kærlighed og retfærdighed. De mange, der er stærkere i troen end i fornuften, har
troen til i lydighed at lære sig denne fromhed, der er Bibelens kernebudskab; hvor-
imod de få, der har fornuften fri til erkendelsen, fatter og følger dermed fromhe-
den ad denne vej. Det forekommer samtidig at være Spinozas kategoriske skelnen
mellem ‘moral’, der er upersonlig, fordi den som lydighed er enkel og for de man-
ge, og ‘etik’, der er personlig, fordi den som erkendelse er diskursiv er for de få og
som intuitiv for de endnu færre. Spinoza er mindre elitær end det her lyder, idet
han nemlig betoner det gode resultat mere end vejen hertil. Han vender sig der-
med lige meget imod Luthers ‘sindelagsetik’, der betoner troen fremfor gerningen,
og katolicismens ansvarsforflygtigende given almisser og køben sig aflad. ‘Frihe-
den til at filosofere’ kvalificerer sig tilsvarende lige fra den generelle menings- og
ytringsfrihed til den særlige brug, som filosoffen gør af den i sin virksomhed, så-
som ved at udtænke og udgive et værk som TTP. 

Hvad angår Spinozas egen praksis, savnede den på ingen måde forbilledlig selv-
stændighed og konsekvens. Først trådte han helt ud af faderens indbringende han-
delsforetagende, som han skulle have videreført. I stedet frugtbargjorde han sig de
grundigt repeterede lærdomme fra Talmud-skolen og sine efterfølgende filosofi-
ske studier som afsæt for en original tænkning. Efter udstødelsen fra det jødiske
samfund stod han frit i den forstand, at han nu ikke mere havde noget at miste og
ikke siden tilsluttede sig noget andet trossamfund. For at undgå begrænsninger
for sin filosofi takkede han nej til det af den stedlige kurfyrste tilbudte professorat
i filosofi i Heidelberg, med den begrundelse at han så ikke længere selv var ‘fri til
at filosofere’ (på grund af den modstand, hans filosofi uungåeligt ville fremkalde).
Og hvad der var helt usædvanligt for en filosof, holdt han sig økonomisk uafhæn-
gig ved et manuelt arbejde, idet han sleb glaslinser til optiske instrumenter, og det
med en akkuratesse, han blev berømmet for – og en stor mængde glasstøv, han
endte med at dø af. Spinozas eneste faste støtte gennem hele livet var foruden hans
få trofaste venner således hans personlige integritet, gennemførte beskedenhed i
livsførelsen og ranke uafhængighed, hvad selv hans argeste modstander ikke fra-
kendte ham. (Vore kilder hertil er dels flere samstemmende levnedsbeskrivelser,
dels hans korrespondance.) Det kan derfor synes nærmest et filosofisk paradoks,
at han, der ikke lod til at være det fjerneste optaget af Sokrates, måske mere end
nogen anden løftede den livsfilosofiske arv efter den gamle græker. En fornuftsetik
af selvbesindelse og mådehold også i materiel henseende, der i dag er mere brug
for end nogensinde.

Ved at udskille de overtroiske og teologisk-dogmatiske elementer fra Bibelens
morallære sekulariserer Spinoza den i virkeligheden. Og ved at lade den princi-
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pielt verdslige statsmagt lovgive om religionsfriheden og religionsudøvelsen på en
sådan måde og udelukkende i den klare hensigt at værne om samfundsfreden
imod tidens fremherskende religiøse agitation, initierer Spinoza dermed sekulari-
seringen af samfundslivet i almindelighed og det politiske liv i særdeleshed. Fak-
tisk bliver først hos Spinoza religionsfriheden, som endda endnu ikke var indført
nogetsteds i Europa, tænkt som friheden for religion. Dette er alt sammen i prin-
cippet og fraset den historiske afstand ikke ulig f.eks. den danske model, hvor
statsmagten i form af Folketingets lovgivning har det øverste tilsyn med den lu-
thersk-evangeliske folkekirke (eller statskirke, om man vil), hvor de civile myndig-
heder er religionsneutrale, hvor der er garanteret fuld religionsfrihed under ansvar
over for den til enhver tid gældende verdslige lov – og ikke mindst hvor det er Spi-
nozas kernebudskab fra Bibelen, der alene er blevet stående som den almindelige
moralske standard for det sociale liv. Spinoza opfandt ikke den religiøse tolerance,
men han frigjorde den fra et fast religiøst ståsted, ud fra hvilket den blev anskuet
og på hvis præmisser den blev vurderet og i bedste fald anerkendt betinget. Flere
af renæssancehumanismens ypperste repræsentanter såsom Thomas More, Eras-
mus af Rotterdam, Montaigne og Charron argumenterede på forskellig vis også
for en højere grad af religiøs tolerance, men følte sig dog bundet af deres katolske
ståsted, hvad enten det var af overbevisning eller af magelighed. Spinozas grund-
synspunkt er derimod det overlegne og overbærende, man finder i det romerske
multireligiøse tolerance-princip: enhver bliver salig i sin tro – og lader naboen bli-
ve salig i sin; for det er mellem mennesker handlingen, der tæller. 

Men statsmagten og lovgivningsretten hænger uløseligt sammen med styreformen
i et land, mens den reelle og retmæssige besiddelse af et ‘land’ afhænger af suveræ-
niteten. Ved at hævde den demokratisk-republikanske styreforms overlegenhed
som sit politiske hovedprojekt indskriver Spinoza med TTP sig i en gennem Re-
næssancen vedholdende teoretisk diskussion om disse grundlæggende begreber,
der blev sat på spidsen af epokens voldsomme opbrud fra den fælleskatolske mid-
delalder med dens feudale strukturer til de nationale reformationer med deres
stærke sociale uro. Spørgsmålet var endvidere, hvilken fællesmenneskelig moral
der blev tilbage, når religionen var blevet brudt op. Uden at klargøre sig disse ho-
vedforudsætninger vil man ikke blot gøre dem, men også det originale ved Spino-
zas bidrag uret. 150 år før TTP havde Machiavelli gjort sig berygtet med sin bog
Il Principe (Fyrsten), der hævdede statsræsonen som den faste målsætning, der hel-
ligede ethvert middel, hvortil hørte, at fyrsten, dvs. enhver magthaver, også instru-
mentaliserede religionen. Men eftersom religionen derved samtidig risikerede at
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blive tømt for enhver moralsk autoritet, forbød Kirken følgelig bogen. Det for-
hindrede imidlertid ikke bogens pragmatiske eller kyniske budskab i at blive den
almindeligt udbredte og anerkendte praksis i de religiøst-politiske kampe om
magten hos både kirker og fyrster, heriblandt, som vi har set, i Spinozas Holland.
På den baggrund repræsenterer Spinozas afreligiøsificerede og ikke-magtinstru-
mentaliserede morallære så meget mere et radikalt brud med normerne, hvad en-
ten de blev indrømmet eller ej. Derimod er der en vigtig overensstemmelse mel-
lem de to. Machiavelli var nemlig ikke selv fyrstetjener (Fyrsten skrev han i et de-
sperat ønske om at se sit splittede fædreland Italien samlet under en stærk mand,
hvis ikke det kunne være anderledes), men republikaner (som det fremgår af
Discorsi, hans studium af de første ti bøger af Livius’ romerske historie). Spinoza
er tydeligt påvirket af Machiavellis forsvar for den republikanske styreform. Men
at være republikaner var i dynastiernes Europa mere undtagelsen end normen. I
Holland kæmpede republikken således også længe efter Spinoza (forgæves) for sin
overlevelse. Ingen havde da kunnet forestille sig den moderne konstruktion: kon-
stitutionelt monarki. 

Jean Bodin havde i Six livres de la république (Seks bøger om staten) fra 1576
formuleret en statslære, der tog fat på i det hele taget at bestemme ‘suverænitet’
som det magtdefinerende og -legitimerende grundbegreb, forstået som lovgiv-
ningsmagt, benådningsret og retten til at erklære krig og slutte fred. Selv var også
Bodin tilhænger af monarkiet som styreform. En af de banebrydende tænkere i
tiden, som Spinoza i TTP er mest i indirekte dialog med, er hans landsmand
Hugo Grotius. Stærkt påvirket af den antikke stoicismes universelle natur- og for-
nuftslære fremstiller Grotius i De jure belli ac pacis (Om krigens og fredens ret) fra
1625 og i De imperio summarum potestatum circa sacra (Om de øverste magthave-
res myndighed i gejstlige anliggender) fra 1648 dels natur- og folkeretten, der blev
det første grundlag for den nu gældende, dels en ordning for forholdet mellem
verdslig og religiøs myndighed. I det førstnævnte værk frigør han naturretten fra
religionen i form af den kristne dogmatik og jurisdiktion. En objektiv baggrund
herfor er opdagelsesrejserne og mødet med de oversøiske kulturer og religioner, i
særdeleshed kinesernes åbenbare ateisme, der udfordrede og relativerede kristen-
dommens påståede universalitet (samtidig med at den europæiske kolonialisme
havde kristendommen som et argument for at ‘civilisere’ disse kulturer). Således
kan også Spinoza hævde, at kristendommen ikke er universel, og at den end ikke
er en nødvendig betingelse for at være lykkelig (5.13). I stedet for Bibelens patri-
arkalske gudspagt som den samfundsstiftende begivenhed sætter Grotius den
menneskelige natur selv, hvori Gud har nedlagt en ‘samfundsdrift’. Dette er kil-
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den til naturretten, der altså gælder for alle mennesker. Bibelens ti bud er nok en
guddommelig lov, men er dog kun gyldig for specielt jøderne. Staten som sådan
er blevet til ved en pagt mellem frie mennesker for at sikre en retstilstand og det
fælles vel. Alt dette går igen i TTP, men her bragt i kontekst med demokratiet som
den efterstræbelsesværdige styreform og ud fra et radikalt andet end teismens
gudsbegreb som den knage, hvorpå alting hænger i luften. 

Det er derimod menneskenes egen natur, der har skabt menneskenes samfund
(og kultur), men de har gjort det ikke for at virkeliggøre en transcendent Guds
plan med dem, men så at de følger og opfylder en naturlig lovmæssighed, der
handler om sikkerhed og frihed. Den metafysiske basis for Spinozas mekanisk-
kausale natursyn er hans gusbegreb: Deus sive Natura, ‘Gud, dvs. Naturen: at
‘Gud’ ikke er en hinsides skaber af og står over, men er naturen, forstået som to-
taliteten af alle de ubrydelige lovmæssigheder, som verden består og i hvert eneste
moment er bestemt af (determinisme). ‘Gud’ er derfor heller ikke den ‘herre’, der
dømmer, straffer osv., sådan som menneskene ved en antropomorfistisk projekti-
on gerne forestiller sig ‘ham’. Mennesket (er)kender i medfør af dets begrænsede
fatteevne kun ‘Gud’, altså naturen, i form af enten udstrækning (materien) eller
som tanke; men som et fuldkomment og uendeligt væsen må Gud=naturen arti-
kulere sig gennem utallige andre attributter i verden. Blot evner vi mennesker ikke
at opfatte disse, ligesom vi umuligt fuldt kan opfatte, men højst skimte den evige
fornufts højere retfærdighed i altings strenge årsagsbestemthed, men i stedet kun
ser de formål eller rene tilfældigheder, vi selv har tillagt alle de rent determinerede
begivenheder og processer. Kun fornuften gør her som overalt fri til at fatte vilkå-
rene og resignere over for det uafvendelige (jf. 16.10). Spinozas metafysiske guds-
begreb, eller immanente, som nogle snarere ser det, er en gentænkning på den nye
naturvidenskabs grundlag af stoicismens gudsbegreb, som Spinoza kender det fra
Grotius. Tilsvarende søger Spinoza konsekvent sin (posthumt udgivne) Etik ‘be-
vist på geometrisk vis’. 

Det er ud fra det samme strengt naturbundne grundvilkår, at Spinoza lader ret
og magt være koekstensive: ethvert individ eller enhver samling af individer (som
f.eks. i en stat) har så megen ret, som det eller den har magt (nemlig til at gøre sin
magt gældende – som ret). Men netop tidens centrale stridsspørgsmål om ‘mag-
ten’ og det dermed forbundne spørgsmål om den bedste styreform besvarer Gro-
tius ikke entydigt (men eftersom han slog sig ned i Paris som en god katolik, kun-
ne det tyde på, at han valgte at foretrække den monarkiske styreform). Det viser
forklaringsproblemet ved selve begrebet ‘natur’ og ‘naturtilstand’ i relation til
mennesket. Dette begreb måtte nødvendigvis være imaginært eller i det mindste
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hypotetisk, for så vidt som det historiske menneske kun kender til den kulturtil-
stand, det udelukkende har levet i, og derfor kun kan gisne om den ‘rene’ natur-
tilstand og et prækulturelt liv i den. At begrunde og befæste en allerede etableret
politisk magt eller en, der skal til at etableres, ud fra en overgang kaldet ‘sam-
fundspagten’ fra en (påstået) oprindelig naturtilstand vil og må være styret af det
politiske projekt, det skal begrunde – altså en cirkelslutning, hvor man ender med
at konkludere det, der skulle bevises. Det presserende behov for at begrunde og
befæste magten gør forestillingen – eller rettere fiktionen – om ‘samfundspagten’
til naturretstænkningens omdrejningspunkt fra Grotius til Rousseau. Fortolk-
ningskampen om ‘naturen’ og ‘magten’ fortsatte dermed efter at og fordi man om-
sider var begyndt at betvivle den absolutte gyldighed af den gudgivne bibelsk-pa-
triarkalske grundfortælling om Pagten (2 Mos 2,24,34) og frigøre sig fra den. Det
gav så blot plads til andre fortællinger (der er fortsat til vore dage). 

Spinoza har ikke behov for en mytologiserende erstatningsfortælling. Han nøjes
med indirekte at anskue mennesket i naturtilstanden ud fra hvorfor og hvordan
det virker i samfundstilstanden. Hans betragtningsmåde er antropologisk og føl-
ger en psykologisk egoismes antagelser (5.7-8; 16.5,8). Et samfund er således ‘sær-
deles nyttigt’ ikke blot til at leve i fred for fjender, men ved al den tid og alle de
kræfter individerne sparer ved at samarbejde; og selv de, der lever uden for et bor-
gerligt samfund, skaffer sig ikke de få og sølle ting, de har, uden gensidig hjælp af
en eller anden art. Dog, “alle søger nok deres egen nytte, men på ingen måde efter
den sunde fornufts forskrift;” de lader sig nemlig rive med af deres begær og af-
fekter, såsom grådighed. Af disse og lignende pragmatiske årsager slutter Spinoza,
at den bedste styreform er, hvor hele samfundet må besidde herredømmet i fæl-
lesskab, “sådan at alle er bundet af at tjene sig selv og ingen sin ligemand;” at man
dér ikke er styret negativt af frygt (for en enehersker), men positivt af håb om no-
get godt. “Dér kan enhver pagt altid overholdes med den største troskab, altså hvis
hver enkelt overdrager al den (dvs. naturligt ubegrænsede) magt, han har, til sam-
fundet, der dermed alene besidder naturens højeste ret til alt, dvs. en øverste myn-
dighed, som enhver vil være bundet af at adlyde enten af egen fri vilje eller af frygt
for den strengeste straf. Et sådant samfunds ret kaldes demokrati, der herefter de-
fineres som en almen sammenslutning af mennesker, der i fællesskab har den hø-
jeste ret til alt, hvad der står i dens magt” (16.8). At forebygge at nogen opkaster
sig til herre over samfundet, “ja, at indrette alting sådan, at alle, hvad deres hold-
ning end er, foretrækker den offentlige ret fremfor private fordele, dét er opgaven,
dét er arbejdet her” (17.4). I en sådan passage er borgersind og almenvellet beto-
net i en grad, der ikke skal minde en om ‘Gemeinnutz vor Eigennutz’ i fascistoid
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forstand, men tværtimod om hvad vi i dag ville betegne som den socialliberale ba-
lance i et demokratisk samfund, hvis nærings- og åndsliv er frit, men hvor ingen
drager andre end sine retmæssige fordele af det, dvs. hvor samfundets fælles ret,
hvortil enhver jo har givet sit samtykke, er lov. Dér, i den bedste af alle politiske
verdener, som Spinoza kan forestille sig, er suverænen populus, ‘folket’ qua selvbe-
stemmende borgere på et oplyst grundlag, og ikke plebs, der ved sin tankeløse
umyndighed blot spiller staten i hænde på de få magtfulde. Den gode stat er nem-
lig til for individerne og ikke omvendt. 

En anden af tidens indflydelsesrige filosoffer, som Spinoza er i indirekte og kri-
tisk dialog med, er englænderen Thomas Hobbes, hvis statslære Leviathan udkom
i 1651. Hobbes og Spinoza finder begge vej for individet fra naturtilstand til bor-
ger i samfundet; men hvor Spinozas borgere er lige for retten, fordi de på lige fod
har afgivet hver sin naturlige ret til fællesskabet i demokratiet, står Hobbes’ borger
kategorisk under den enevældige konge, til hvem individerne i hans statslære har
overdraget magten ikke blot fuldstændig, men endegyldigt. Hobbes’ rationale er,
at kun en enevældig konge formår at holde de potentielt krigeriske individer nede:
uden netop et sådant uindskrænket eneherredømme ville der råde hans berømte
diktum ‘alles krig mod alle’, sådan som Hobbes forestiller sig det i naturtilstanden
– og som det sagtens kunne se ud som i borgerkrigen mellem kongemagten og
Parlamentet i England. Af sin naturlige ret har kongens undersåt i Hobbes’ stat
kun bevaret at sætte sig korporligt til modværge f.eks. ved flugt, hvis han bliver
truet på livet endda selv fra kongens side! Til kongens enevældige magt skulle høre
det privilegium at bestemme alle kirkelige forhold (udnævnelser, dogmer, liturgi
osv.). Til de mange begrænsninger for denne borger-undersåt skulle høre censur
og andre indskrænkninger af ytringsfriheden, dvs. en klar forringelse af den gæl-
dende retstilstand. Hvor Spinoza er ytringsfrihedsfundamentalist, er Hobbes så-
ledes snarere ytringsfratagelsesfundamentalist. Hobbes’ model havde dog mere
fremtiden bag sig. Ganske vist vendte Stuarterne tilbage med enevældig magt i
1660, men efter 1690 var det definitivt slut med både den og censuren i England.
Alligevel kunne John Locke ikke bekvemme sig til at inkludere ateister og kato-
likker i sit begreb om tolerancen (A Letter concerning Toleration, s. 425-26). Det
drejede sig for Locke trods alt mere om liberalisme end om liberalitet. Omvendt
har Spinoza i de Witts politik givetvis først og fremmest støttet det åndsliberale.

Før Spinoza havde også Hobbes drevet bibelkritik (i 3. del af Leviathan), og man
vil finde flere indbyrdes overensstemmende iagttagelser mellem dem. Det gav næ-
ring til, hvorvidt Hobbes skulle kunne kaldes en deist eller ligefrem ateist. For en
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sikkerheds skyld blev Leviathan senere ligesom TTP selv forbudt. Omtrent sam-
tidig med Hobbes udkastede Herbert of Cherbury den ‘naturlige religion’, ifølge
hvilken alle mennesker i verden deler troen på en gud/Gud og sjælens udødelig-
hed. Ved at dissekere den førstnævnte tro og helt ignorere den anden forkaster
Spinoza som grundlag for sin bibelkritik såvel de etablerede teologers som de ‘al-
ternative’ frimenigheders teistiske gudsforestilling, som deltes lige fuldt både af
socinianerne trods deres forkastelse af Kristus’ guddom og treenigheden og af kol-
legianterne, den hollandske lægmandsbevægelse, der forkastede præsteembedet.
Men også ved omfanget og den anvendte metode adskiller Spinoza sig radikalt fra
den hidtidige bibelkritik. Med sin fuldkomne beherskelse af hebraisk kunne Spi-
noza gå både i bredden, dybden og detaljen ved analysen af den jødiske bibel, de
kristnes Gamle Testamente. Spinoza havde således forfattet en efter kenderes me-
ning fremragende hebraisk grammatik (der kom med i de samlede, posthumt ud-
givne værker). Spinoza besad dermed de bedste forudsætninger for at gøre speciel
brug af den historisk-filologiske metode på de gammeltestamentlige tekster. Den-
ne metode var oprindelig et produkt af renæssancehumanismen og blev f.eks. af
Lorenzo Valla i midten af 1400-tallet brugt opsigtsvækkende til at afsløre det for
Kirken centrale Konstantins Gavebrev som en forfalskning. Foruden at metoden
fordrer et omfattende kendskab til det pågældende stofområde, indeholder den
nemlig eksakte regler for kritisk omgang med kilderne til det – den kildekritik,
der sidenhen blev udarbejdet som metoden i al historievidenskab – samt tekstkri-
tik og tekstoverlevering som et uomgængeligt grundlag for fortolkningen, hvad
Spinoza alt sammen demonstrerer i TTP, om end på et langt mere rudimentært
niveau end i dag. Dertil kommer en leksikal, stilistisk, grammatisk, dialektal,
sproghistorisk beherskelse af tekstmaterialet, som Spinoza ligeledes udviser om
hebraisk i TTP. I Nederlandene blev det i 1575 oprettede universitet i Leyden et
videnskabeligt centrum for denne metode. Her forestod Justus Lipsius kommen-
terede udgaver af kejsertidens romerske historikere (bl.a. Tacitus) og stoikere (Se-
neca), her drev Josef Scaliger en omfattende tekstkritik, og her havde Grotius stu-
deret hos dem. Det er således til denne eksakt-metodiske forskningstradition og
dens specialer, Spinoza knytter an. 

Spinoza redegør ikke for de historiske forudsætninger for denne del af sin me-
todologi, men understreger så meget mere sin fortolkningsmetodes analogi med
den nye naturvidenskabeligheds metode (hvorved han især sigter til Francis Ba-
cons Novum Organum, der udkom i 1620): “For ligesom metoden til at fortolke
naturen hovedsagelig består i at udarbejde en naturhistorie, hvoraf vi ligesom fra
sikre data udleder definitioner af naturlige ting, således er det også for at fortolke
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Skriften nødvendigt at foranstalte en ægte historie om den og gennem lovmæssige
følgeslutninger af den, ligesom fra sikre data og principper, udlede tankegangen
hos Skriftens ophavsmænd” (7.2). Nu anvender Spinoza imidlertid ikke som hos
Bacon den induktive metode til at konkludere mere og mere almene sætninger ud
fra et større og større ‘empirisk’ materiale (dvs. tekster fra forskellige værker, steder
og perioder, analyseret og kategoriseret efter deres ‘signifikans’). Spinoza går sna-
rere den modsatte vej ved (som i den nykritiske metode) at følge et autonomt
tekstprincip og kun lægge Bibelen til grund for sin heuristik. Det kombineres
med en deduktiv-analytisk metode, således at man “må begynde med det mest al-
mene, nemlig ved at man allerførst ud fra de klareste påstande i Skriften søger at
finde ud af, hvad en profeti eller en åbenbaring er og hvori den hovedsagelig består
(...) Derfra skal man gå ned til hver enkelt profets anskuelser for til sidst at gå vi-
dere fra disse frem til meningen med hver enkelt åbenbaring, profeti, historie eller
mirakel” (7.8). I overensstemmelse hermed er hele værket opbygget sådan, at det
begynder med den for Det Gamle Testamente mest overordnede (religiøse) kate-
gori eller (litterære) genre, nemlig profetien (kap. 1). Denne fastlægges først ved
en definition, hvorefter der anføres og undersøges en række typiske eksempler
herpå; meningen med nøgleord som ‘ånd’ og ‘Gud’, der optræder fast i de profe-
tiske udsagn, og forbindelsen mellem dem analyseres; til sidst konkluderes der på
det dermed etablerede grundlag (nemlig at en ‘profeti’ baserer sig på et menneskes
forestillingsevne/fantasi). Det vil sige, at hvor den historisk-filologiske metode
bruges til at producere realia (historiske og sproglige facts), bruger Spinoza som
god rationalist den deduktive metode til at bestemme de for hele værket og un-
dersøgelsen vigtigste begreber. Det er derfor, at Spinozas argumentation for sine
teser spænder over lange beviskæder, der igen er over- og underordnet hinanden. 

TTP (re)præsenterer dermed en lang rejse i tid, sted og følger og er for så vidt
en hel religionshistorie over 3000 år: fra Moses i Israel over Jesus Kristus i Palæ-
stina til Spinoza i Amsterdam, hvor det sidste følger af det første gennem det an-
det. Begyndende med Bibelen selv kommer først de deri berettede profetier og
mirakler, hvorpå jødernes og de kristnes tro således i første instans beror. Spinoza
siger ikke, at der her er tale om den rene svindel, som andre før ham havde eller
syntes at have påstået. Han går en anden vej. Hans første hovedpræmis er under-
stregningen i TTPs forord af den udbredte overtro som værende udsprunget af
menneskers frygt (en motivanalyse, han deler med Antikkens epikuræere). Der-
næst kan han definitorisk-logisk afvise, at mirakler kan være overnaturlige tegn fra
Gud, eftersom (anden hovedpræmis) Gud er Naturen og der jo intet forekommer
i naturen, der strider imod dens ubrydelige kausale love. Han lader derfor (ironisk
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ment eller ej) fænomenet ‘mirakel’ stå som et problem, som naturvidenskaben
endnu ikke har kunnet forklare – eller det er netop, som den ‘filosofiske læser’ så
selv må drage den endelige konklusion om, et stykke typisk overtro. Spinoza mod-
stiller parvis forestillingsevne/fantasi (imaginatio) og fornuft (ratio) samt (som al-
lerede nævnt) teologi, dvs. dogmatisering og magtinstrumentalisering af
(over)troen, og filosofi, dvs. den systematiske sandhedssøgen gennem fornuft.
Det er omskrevet til de i dag gængse begreber: subjektivitet (den enkeltes ‘oplevel-
ser’) over for objektivitet (såsom geometriens og matematikkens sætninger). Føl-
gen heraf bliver (uagtet alle TTPs mange og lange mellemregninger), at grunden
er trukket væk under den gamle tro – eller rettere at de gamle grunde er trukket
væk under troen. 

Spinozas greb er først antropologisk og psykologisk-fænomenologisk: de jødiske
profeters ‘livlige forestillingsevne’ indikerer visse menneskers disponerthed for at
se syner og høre stemmer. Derpå følger den historisk-kritiske metodes analyse af
det tidlige jødiske samfund, hvori denne form for religiøsitet kunne opstå. Den
objektive konklusion (der ganske vist stadig ikke siges med rene ord): Det Gamle
Testamente er en menneskeskabt tekstsamling og ikke en gudgiven bog, og den
kan kun være hellig for dem, der tror på den. Et logisk-metodisk bevis som ek-
sempel: Moses kan umuligt have forfattet Mosebøgerne, da disses beretninger
fortsætter efter hans død (Spinozas teori er, at forfatteren må være Ezra, der levede
længe efter). Hovedessensen af TTPs undersøgelse af fænomenet ‘åbenbaring’ er,
at den almindelige profetiske åbenbaring nok kan udtrykke ‘fromhed’ uden på
nogen måde at være en sandhed, som en geometrisk sætning nødvendigvis er det.
Men der består den ene almengyldige lære, at Jesus (i TTP kun kaldet Kristus), til
hvem den mest almenmenneskelige åbenbaring (gennem apostlene) er knyttet,
med sin direkte ‘Guds mund’ (4.10) udsiger det kærlighedsbudskab, der fremmer
det bedste i menneskets natur (‘fromhed’ kommer faktisk af at ‘fremme’). Spinoza
udtrykker det interreligiøst i et brev (nr. 43): “Men hvad tyrkerne og de andre
hedninge angår, så mener jeg, de besidder Kristus’ ånd, hvis de dyrker Gud ved at
øve retfærdighed og næstekærlighed, og da er de salige, hvad de så end i deres uvi-
denhed måtte tænke om Muhammed og oraklerne.” Og ‘Gud’, det er jo Naturen
selv. 

Spinoza vender en sidste gang tilbage til Det Gamle Testamente (kap. 17 og 18)
for at lede direkte op til værkets endelige konklusion om demokratiets (og dermed
ytringsfrihedens) nødvendighed for statens stabilitet og ‘fromheden’, ved at un-
derbygge konklusionen med et vægtigt historisk eksempel. Som Spinoza vil efter-
vise med sin metode, var den tidligste jødiske samfundsordning et demokrati,
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endda et meget radikalt af slagsen. I det jødiske teokrati, der var affødt af pagten
mellem det jødiske folk og dets gud Jahve, var alle nemlig stillet lige for – eller
rettere under – Jahve, og alle nød de samme jordiske goder, rettigheder og pligter.
Jahve gjorde det på dette historiske stadium ud for den politiske styring af hele
samfundslivet (eller ‘staten’, som det undertiden anakronistisk hedder). Først da
styringen senere overtoges af præsteskab og konger (i kamp om magten med hin-
anden), opstod der privilegerede og uprivilegerede, magtfulde kaster og slægter og
efterhånden langt under dem den brede befolkning (plebs), alt sammen med na-
tionens og samfundets forfald til følge. Spinozas parallel til urkristendommens
kollektive demokrati, der udarter til den fælleseuropæiske katolske middelalders
hierarkiske præstevælde, er åbenlys. Men han holder ikke det gammeljødiske teo-
krati op som hverken et realistisk eller ønskværdigt forbillede for nutidens sam-
fundsindretning. Det skal langt snarere tjene som et advarende historisk eksempel
på, hvor galt det kan gå, når selv en urdemokratisk stat ikke er på vagt over for
sine indre fjender. Ringen i TTP er dermed sluttet fra en fjern fortids for længst
afdøde demokrati til nutidens levende behov for et. 

Kun én gang i TTP henvender Spinoza sig direkte til sin læser, nemlig dér hvor
han omtaler ham som (min) ‘filosofiske læser’ (forordet 15). Man kan deraf slutte,
at Spinoza med TTP har villet henvende sig til ‘the happy few’, der kunne følge
ham helt, trods de mange forsigtige formuleringer og forbehold, der tages. Det
har fået nogle Spinoza-fortolkere til ligefrem, med den tysk-amerikanske tænker
Leo Strauss i spidsen, at lade Spinoza operere med en dobbeltekst: den på og den
mellem linierne, hvilket samtidig kan forklare nogle mulige inkonsistenser i vær-
ket. Eller Spinoza har uden halvkvædede viser ment alt, som han skrev det, og her-
med snarere henvendt sig til den potentielt ‘filosofiske læser’, der f.eks. kunne
være de mange dannede og interesserede, men travlt optagne mennesker blandt
det højere handelsborgerskab. En gennemgående og vigtig faktor i TTP er ‘fatte-
evne’, der optræder i mange forskellige relationer og sammenhænge. Den kunne
i givet fald tænkes at være kodeordet for den hemmelige og rette forståelse mellem
forfatteren og hans læser, mellem afsender og modtager af det egentlige budskab,
et ‘forstå hvem der kan’. Hvorom alting er, blev bogen hurtigt efter sin udgivelse
læst og fordømt af mange fra den teologstand, der med rette måtte føle sig truffet.
Af prominente tilfælde skrev f.eks. Niels Stensen, der på det tidspunkt havde om-
vendt sig til katolicismen, et langt, formanende brev (67A, formodentlig fra
1671) til Spinoza, som han bl.a. beskyldte for kun at tjene legemets velfærd ved
at ville statens velfærd. Hovedanklagen lød på ‘ateisme’. Også for Leibniz var Spi-
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noza en fæl ateist, hvis indflydelse på hans egen metafysik han derfor senere gjorde
alt for at skjule. Ganske vist blev ‘ateist’ brugt om en hvilken som helst person
med uortodokse meninger. Men ingen opnåede dog som Spinoza at få sit eget
navn gjort synonymt med ‘ateist’, som det skete med betegnelsen ‘spinozist’. Han
blev derfor også gjort til spøgelsesforfatteren bag det hemmelige skrift ‘Om de tre
bedragere’ (De tribus impostoribus), Moses, Jesus og Muhammed, der en over-
gang også udkom under titlen ‘Spinozas ånd’. I 1674, efter de Witts fald, lykkedes
det de mange modstandere at få bogen totalt forbudt i Holland, ligesom den også
blev det i alle andre lande. TTP fandtes derefter kun som undergrundslitteratur.
Men Oplysningens to mest betydningsfulde opslagsværker havde lange artikler
om ‘Spinoza’: Pierre Bayle med en i øvrigt misforstået fremstilling af Spinozas me-
tafysik i Dictionnaire historique et critique (1697) og Diderot halvtreds år senere i
den store franske encyklopædi med mere spalteplads end til selveste John Locke,
der ellers var Voltaires og Montesquieus store helt. 

Det er historiens ironi, at den ideelle oplysningsmand Spinozas store bandlys-
ning – den anden, kristne, i hans liv efter den jødiske – skulle vare Oplysningsti-
den ud. Den sidste spinozisme-strid var i Tyskland i 1780erne, om Lessings efter-
mæle som spinozist eller ej: Lessings humanistiske idé-drama on religiøs tolerance
mellem de tre verdensreligioner Nathan der Weise (1779) lader dog ingen tvivl om
påvirkningen fra Spinoza. Derefter blev Spinozas Etik, fortolket panteistisk, lige
så populær, og det blandt tidens største skønånder i Tyskland (Herder, Goethe og
mange andre), som Spinoza og hans teologisk-politiske afhandling i de foregående
hundrede år havde været lagt for had. Men hvor Etikken i takt med filosofiens
akademisering svandt mere og mere ind som filosofipensum, slog TTPs hovedsa-
ger mere og mere igennem som udbredt praksis: radikal bibelkritik med tilhøren-
de historisk-filologisk metode, afdogmatisering, humanisering og sekularisering
af den kristne moral, en adskillelse af religion og politik, der betød en sekularise-
ring af politikken, men først og sidst det, der er den sikreste garant for at det kun-
ne ske: demokratiet med dets ytringsfrihed, der indbefatter uindskrænket religi-
onskritik. Det mere omfattende metafysiske, og det ligeledes højaktuelle, spørgs-
mål om, hvorvidt menneskene har slået Gud = Naturen ihjel, lader sig måske kun
besvare under evighedens synsvinkel. 

Sammenlignet hermed bliver resten af historien stadig mindre, og det i mere
end én forstand, men hører dog med. For heller ikke eller rettere slet ikke Spinoza
gik ram forbi, da antisemitismen blev officiel statsideologi under nazismen. Dens
fremtrædende statsteoretiker Carl Schmitt tildeler Spinoza hovedskurkerollen
som “den første liberale jøde” med dennes sikre blik for den frembrydende mo-
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derne liberalisme, hvilket i Schmitts verdensanskuelse betød fædrelandsløse kos-
mopolitters og plutokraters statsundergravende virksomhed. Enhver stat har jo
ifølge Schmitt elementært brug for at skelne mellem ven og fjende, og liberalis-
men var per se nationalstatens folkefjende (Schmitts Leviathan, Hamborg 1938/
Köln 1982, s. 86). Allerede Oplysningens store afrunder Kant havde dog udtalt
sig både mere generelt og mere uforblommet i samme retning (jf. hans Anthropo-
logie stk. 43, note). 

Der har i Danmark været urimeligt stille om Spinoza i de sidste fyrre år (siden
professor Sv.E. Stybes lille bog, se bibliografien nedenfor). For trods den udpræget
religionskritiske tid, hvori Gads europæiske filosofihistorie udkom første gang
(1983, genoptrykt 1996), optager TTP kun under 1/10 af siderne om Spinoza.
På det seneste har ‘Oplysningen’ været tematiseret i en række bøger på dansk,
hvori Spinoza mærkværdigvis ikke bliver nævnt overhovedet, uden at der gives en
begrundelse for ikke at gøre det; undertitlen til en af disse bøger lyder da også,
symptomatisk nok: ‘alt hvad De behøver at vide for at bluffe Dem gennem en
middagskonversation’! Og det endda i disse tider, hvor debatten om både religi-
onskritik og ytringsfrihed raser heftigere og jo også er vigtigere end længe. Ja, selv
i den populære rejsehåndbogsserie ‘Turen går til’ fra Politikens Forlag er det gået
tilbage for Spinoza. Fra en nydelig omtale endnu i 1989 på side 1 af Amsterdam-
udgaven til en udradering i de nyeste udgaver, der til gengæld nævner Descartes!
Mindre kan det ikke blive, når forglemmelse og kvartdannelse således går hånd i
hånd. Efter 340 år er det altså ikke blot lige til tiden, men på høje tid, at danske
læsere, filosofiske eller ej, nu får lejlighed til selv at stifte bekendtskab med Spino-
zas teologisk-politiske afhandling – med tak til Statens Kunstråd for økonomisk
støtte til arbejdet. 

Niels Henningsen

Udvalgt Spinoza-bibliografi

Samlede værker og særskilte udgaver af TTP:

Opera quotquot reperta sunt I-V, ed. J. v. Vloten/J. Land, Haag 1914. Bd. III: brevene (på 
latin). 

Opera-Werke I-II, ed. G. Gawlick/F. Niewöhner, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1979. Bd. 1:TTP (latin-tysk udg.).
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Sämtliche Werke I-VII/VIII, ed. G. Gawlick (på grundlag af C. Gebhardts udgave, 
Heidelberg, 1925), Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1994. Bd. III: TTP; bd. 6: 
brevene. I henvisningerne forkortet: SW+værk-nr. 

Oeuvres, ed. P.-F. Moreau, Presses Universitaires de France, Paris, 1999/2005. Bd. 3: TTP 
(latin-fransk udg.).

Theological-Political Treatise, ed. J. Israel, Cambridge, 2007 (eng. udg.).

På dansk foreligger: 

Spinozas brev til Albert Burgh i Den nyere Filosofi (bd. 49 af Gyldendals Bibliotek), udg. 
F. Brandt, 1928 (de øvrige tekster er genoptrykt i Spinoza, se nedenfor). I 
henvisningerne forkortet: GB.

Etikken, ved S.V. Rasmussen, Kbh., 1933/1969.

Spinoza (indeholdende ‘En afhandling om forstandens forbedring’; ‘En afhandling om 
staten’; tre breve; uddrag fra ‘Ethica’, bl.a. Tillæg til 1. del, Fortale til 3. del; kap. 20 af 
TTP), ved O. Hansen, Berlingske Forlag, Kbh., 1965/1991. I henvisningerne 
forkortet: BFB. 

Sv.E. Stybe: Spinoza, Gads Forlag, 1969. (En udmærket lille fremstilling, og den hidtil 
eneste, af den samlede filosofi.)

Af den øvrige filosofi (kronologisk) især:

Niccoló Machiavelli: Fyrsten, v. E. Longfors/W. Pawl, Borgen, 1962.

Francis Bacon: Novum Organum, v. Niels Henningsen, Anis, 2007.

Hugo Gotius: The Rights of War and Peace (De jure belli ac pacis), ed. R. Tuck, 
Indianapolis, 2005.

René Descartes: Om metoden, v. V. Brøndal/V. Hansen, Gyldendal, 1967. 

René Descartes: Meditationer over den første filosofi, ved N. Henningsen, Det lille Forlag, 
1996/2002

Thomas Hobbes: Leviathan, v. C.B. Østergaard, Informations Forlag, 2008. Denne 
nyoversættelse udkom for sent til at kunne benyttes i nærværende bog, hvor der derfor 
henvises til og oversættes fra Leviathan, ed. J. Gaskin, Oxford University Press, 1996.

Hobbes, i Berlingske Filosofi Bibliotek, v. Sv.E. Stybe, Kbh., 1968.

John Locke: Anden afhandling om styreformen, v. N. Henningsen, Det lille Forlag, 1996.

John Locke: Et brev om tolerance, v. M.C. Jacobsen, Det lille Forlag, 2003. Det kan 
imidlertid anbefales at læse dette og Lockes øvrige politiske skrifter i John Locke. 
Political Writings, ed. D. Wootton, Penguin, 1993.
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Af den meget omfangsrige sekundærlitteratur:

The Cambridge Companion to Spinoza, ed. D. Garrett, Cambridge, 1996.

Willi Goetschel: Spinoza’s Modernity, University of Wisconsin Press, 2004.

Jonathan Israel: Radical Enlightenment, Oxford, 2001. (En grundig og perspektivrig 
fremstilling.) 

Steven Nadler: Spinoza. A Life, Cambridge, 1999. (Den hidtil bedste Spinoza-biografi.)

Steven Nadler: Spinoza’s Heresy, Oxford, 2001.

Piety, Peace, and the Freedom to Philosophize, ed. P. Bagley, Dordrecht, 1999.

Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte, ed. H. Delf/J. Schoeps/M. Walther, Berlin 
1994. 

Leo Strauss: Persecution and the Art of Writing, Glencoe, 1952. 

Sylvain Zac: ‘Spinoza et l’état des Hebreux’ i Speculum spinozanum 1677-1977, ed. S. 
Hessing, London, 1977. 

De mange bibelcitater er alle oversat fra TTPs latinske tekst, jf. note 1 til kap. 1.
For en ensartet transskribering af GTs sted- og personnavne er hovedsagelig an-
vendt Gads Bibel Leksikon, 1998. 

Inden for () og i kursiv vil være anført enkelte ord i TTPs latinske tekst, fordi de
har en for hele værket central, men variabel betydning, såsom (respublica), (salus),
(author), det være sig af etymologisk/semantiske og/eller hermeneutiske grunde.
Deres særlige betydningsforskelle vil være angivet i noterne, der i det hele taget
foruden realia også indeholder en for tekstforståelsen stedvis nødvendig eller nyt-
tig forklaring/fortolkning af teksten. 

Inden for [] vil være anført nogle få supplerende oplysninger til tekstens interne
henvisninger samt henvisningerne til Spinozas egne 39 anmærkninger (anm.). Til
disse anmærkninger er i øvrigt ikke medtaget kommentarerne på fransk af Gabriel
de Saint-Glain, den mulige oversætter af TTP til fransk i 1679.
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SP I N O Z A

TE O L O G I S K-P O L I T I S K

A F H A N D L I N G

indeholdende adskillige udredninger, der viser, at friheden til at filosofere ikke
blot kan tillades uden at antaste fromheden og statens stabilitet, men at den kun
kan afskaffes sammen med statens stabilitet og fromheden selv

1 Joh 4,13: “Deraf véd vi, at vi bliver i Gud og Gud bliver i os: at han har givet os
af sin ånd.”
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Forord

1. Hvis menneskene kunne råde sikkert og planmæssigt for alle deres sager eller
hvis lykken altid ville stå dem bi, ville de ikke være bundet af nogen som helst
overtro. Men tit kommer de så meget i knibe, at de ikke véd noget råd for det. Af
umådeholdent begær efter lykkens usikre goder svinger de da som oftest ynkeligt
mellem håb og frygt og er derfor i hjerte og sjæl stærkt tilbøjelige til at tro hvad
som helst. I deres tvivl får selv en ringe anledning dem til at svaje hid og did; hvil-
ket sker så meget lettere, netop som de hænger og svæver dér mellem håb og frygt,
hvor de til andre tider er selvsikre, brovtende og opblæste.

2. Det kender enhver til, tror jeg, selv om de fleste nok ikke kender sig selv. For
enhver, der har levet blandt menneskene, vil have set, at de fleste, hvor uerfarne
de end er, i medgang er så fulde af visdom, at de føler sig krænket, hvis man vil
give dem et godt råd. Men i modgang ved de ikke, hvor de skal gå hen, og søger
bønfaldende råd hos enhver – og ikke ét af dem, de får at høre, er så tåbeligt, ab-
surd eller tomt, at de ikke følger det! Af selv de tyndeste grunde håber de på bedre
tider – for så blot igen at frygte det værste! Når de er bange og ser noget ske, der
minder dem om noget godt eller dårligt fra fortiden, tror de nemlig, det bebuder
en lykkelig eller ulykkelig udgang på tingene; det kalder de så et godt eller et dår-
ligt varsel, selv om det har skuffet dem hundrede gange tidligere. Og ser de til de-
res store forundring noget usædvanligt, tror de, det er et jærtegn, der kundgør gu-
dernes eller den højeste guddoms vrede; det anser de følgelig for en helligbrøde
ikke at sone med ofre og bønner, sådan som de nu engang ligger under for overtro
og er afvisende over for religionen (1). Sådan hitter de på uendelig meget og tolker
naturen på underlige måder, som om den helt og holdent var lige så skør som de
selv. 

3. Nu det altså forholder sig sådan, ser vi, at det især er de, der er mest forfaldne
til enhver slags overtro, der higer umådeholdent efter de usikre goder. Og vi ser,
at alle, især når de er i fare og ikke formår at hjælpe sig selv, med løfter og kvind-
agtige tårer trygler om guddommelig bistand og kalder fornuften blind (siden den
ikke formår at anvise dem en sikker vej til de tomme ting, de higer efter) og den
menneskelige visdom tom. Omvendt tror de, at deres indbildnings forryktheder,
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drømme og barnagtige tosserier er guddommelige svar; ja, de tror ligefrem, at
Gud er imod de vise og har indskrevet sine beslutninger i dyrenes indvolde og ikke
i sindet og at tåber, galninge og fugle forkynder dem gennem guddommelig be-
ånding og ansporing. Så skøre gør angsten menneskene.

4. Frygt er således årsagen til, at overtro opstår, holder sig og næres. Vil man have
særlige eksempler herpå foruden de allerede nævnte, kan man bare se på Alexan-
der den Store. I sin overtro begyndte han først at bruge spåmænd, da han lærte at
frygte lykkens lunefuldhed ved Susas Porte (2). Efter at have besejret Dareios
holdt han imidlertid op med at rådspørge sandsigere og spåmænd, indtil han atter
kom i knibe og blev forskrækket ved, at baktrerne var faldet fra og at skytherne
udfordrede til kamp, alt imens han selv lå ukampdygtig af et sår: “han var faldet
tilbage i overtroen, denne hån mod menneskesindet, og befalede Aristander, som
han havde indviet i sin lettroenhed, at han gennem ofringer skulle finde ud af,
hvad udfaldet ville blive”, som Curtius selv siger i 7.7. Tilsvarende kunne der an-
føres adskillige eksempler, der meget klart viser, at menneskene kun er hjemsøgt
af overtro, så længe frygten står på; at alt det, de nogensinde har dyrket i en tom
religion, ikke var andet end en nedslået og frygtsom sjæls fantasier og forrykthe-
der; og endelig at spåmændene har regeret mest i den brede befolkning og været
mest frygtindgydende for deres konger, når riget var mest i nød. Men jeg skønner,
at dette er bekendt for alle, og skal derfor lade det være ved det.

5. Når nu dette er årsagen til overtroen, følger det klart, at alle mennesker af natur
ligger under for overtro (hvad andre så end måtte sige, der mener, at den opstår
af, at alle de dødelige blot har en konfus idé om guddommen). Heraf følger end-
videre, at den må være meget broget og ustadig, sådan som alle sindets luner og
vanvidsanfald er, og at den kun lader sig opretholde ved hjælp af håb, had, vrede
og svig, da den jo afgjort ikke udspringer af fornuften, men alene af en affekt og
tilmed den mest virkningsfulde. Derfor er det sådan, at lige så let mennesker bli-
ver grebet af en eller anden slags overtro, lige så svært er det på den anden side at
få dem til at blive stående i én og samme overtro. Og fordi hoben altid forbliver
lige ynkelig, holder den sig heller aldrig i ro, men bryder sig kun om, hvad der er
nyt og som endnu ikke har skuffet den. Netop denne ustadighed har været årsagen
til mange uroligheder og blodige krige, for, som det står klart ud fra hvad vi lige
har sagt og som Curtius også udmærket bemærker i 4.10: “intet styrer mængden
mere virksomt end overtro”. Deraf kommer det, at mængden under skin af religi-
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on let lader sig lede snart til at tilbede sine konger som guder, snart til at forbande
og afsky dem som menneskeslægtens fælles svøbe.

6. For at undgå dette onde er der blevet brugt megen flid på at udstaffere religio-
nen, om den så er sand eller falsk, med kult og pomp sådan, at den blev anset for
vigtigere end alt andet og altid blev dyrket af alle med den største ærbødighed.
Dette er lykkedes fuldstændig for tyrkerne, der anser det for helligbrøde så meget
som bare at drøfte den og som fylder alle og enhvers bedømmelse med så mange
fordomme, at de ikke lader den mindste plads tilbage i sindet for sund fornuft,
endsige tvivl. (3) 

7. Den største hemmelighed ved et monarkisk styre og det vigtigste for det er nok
at holde menneskene bedragede og under det smukt klingende navn af religion at
dække over den frygt, der skal holde dem i ave. Det får dem til at kæmpe for deres
trældom som gjaldt det deres egen frelse, og til at anse det for den største hæder
og langtfra skammeligt at bortødsle deres blod og ofre deres liv blot for ét enkelt
menneskes forfængelighed. Til gengæld kan man ikke tænke sig eller forsøge no-
get mere mislykket end dette i en fri republik (libera respublica), da det jo strider
fuldstændig mod den fælles frihed at fylde hver enkelts frie bedømmelse med for-
domme eller på nogen måde øve tvang mod den. Og hvad angår de oprør, hvortil
der opvigles under skin af religion, udspringer de ene og alene af, at der laves love
om spekulative spørgsmål og at blotte meninger gøres strafbare og dømmes, som
var de forbrydelser – meninger, hvis forsvarere og tilhængere ofres ikke for den of-
fentlige velfærd, men alene til deres modstanderes had og grusomhed. Men hvis
efter rigets lov kun “gerninger blev dømt og ord blev ladt ustraffede” (4), ville så-
danne oprør ikke kunne smykke sig under noget skin af ret, og stridigheder på ord
ville ikke udvikle sig til oprør. 

8. Da den sjældne lykke altså er faldet i vor lod at leve i en stat (respublica), hvor
enhver er indrømmet fuld frihed til selv at dømme og dyrke Gud efter sin egen
holdning og hvor intet anses for kærere og sødere end friheden, har jeg skønnet
det kærkomment og nyttigt, hvis jeg viste, at ikke blot kan denne frihed tillades
uden at skade fromheden og statens stabilitet, men ydermere at denne frihed kun
kan afskaffes sammen med statens stabilitet og fromheden selv. Dette er det vig-
tigste, jeg har sat mig for at bevise i denne afhandling. Dertil har det især været
nødvendigt at angive de vigtigste religiøse fordomme, der er sporene af ældgam-
mel trældom, ligesom også fordommene om de øverste magthaveres ret. Der er




