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Ingen �losof har haft mer värdighet, och ingen har heller blivit mer skym-
fad och hatad. För att fatta grunden till detta hatande är det inte tillräckligt
att hänvisa till spinozismens viktiga teoretiska tes: att endast en substans �nns,
men som har oändligt många attribut, Deus sive Natura, att �skapelserna� bara
är modi av attributen eller modi�kationer av substansen. Det är inte heller till-
räckligt att visa hur panteism och ateism kombineras i den här tesen då den
förnekar existensen av en moralisk, skapande och transcen-dent Gud. Snarare
måste man utgå från de praktiska teser som gjorde spinozismen skandalartad.
De implicerar ett trefaldigt avståndstagande - från �medvetandet�, från �vär-
den� och från �sorgens passioner�. Det är de tre viktiga likheterna med Niet-
zsche. Och redan under Spinozas livstid låg de till grund för anklagelserna om
materialism, immoralism och ateism.

I. NEDVÄRDERINGENAVMEDVETANDET (TILL FÖRMÅN FÖR
TÄNKANDET): MATERIALISTEN SPINOZA

Spinoza föreslår �losoferna en ny modell: kroppen. Han föreslår dem att in-
föra kroppen som modell: �Man vet inte vad kroppen kan ...� Den här okun-
nighetsförklaringen är en provokation: vi pratar om medvetandet och dess lagar,
om viljan och dess verkningar, om otaliga sätt att få kroppen att röra sig, om
att dominera kroppen och dess passioner - men vi vet inte ens vad en kropp kan
göra.1 I brist på kunskap pratas det. Som Nietzsche senare kom att säga: vi
förvånas inför medvetandet medan �det häpnadsväckande snarare är kroppen
...�

En av Spinozas mest berömda teoretiska teser är emellertid känd under nam-
net parallellismen. Den består inte enbart i att förneka varje reell kausal för-
bindelse mellan kropp och själ, utan förbjuder även varje inbördes företräde dem
emellan. Då Spinoza förnekar själens överlägsenhet i förhållande till kroppen
är det inte för att instifta en kroppens överlägsenhet i förhållande till själen,
vilken ju inte vore mer begriplig. Den praktiska betydelsen av parallellismen
framträder i omkastandet av den traditionella principen som låg till grund för
Moralen, fattad som åtagandet att dominera passionerna genom medvetandet:
man sa att när kroppen handlade umgällde (pâ-tir) själen, och själen handlade
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inte utan att kroppen i sin tur umgällde (regeln om det omvända förhållandet,
se Descartes, Traité des passions, artikel 1 och 2). Enligt Etiken är tvärtom det
som är handling i själen också nödvändigtvis handling i kroppen, och det som är
passion i kroppen är också nödvändigtvis passion i själen.2 Inget företräde för
den ena serien framför den andra. Vad vill då Spinoza ha sagt när han erbjuder
oss att ta kroppen som modell?

Det handlar om att visa att kroppen överskrider kunskapen man har om
den, och att tänkandet i lika hög grad överskrider medvetandet man har om
det. Det �nns i anden inte färre saker som överskrider medvetandet än det
i kroppen �nns saker som överskrider kunskapen. Om det alls är möjligt att
fatta kroppens kraft3 bortom de givna villkoren för vår kunskap, och andens
kraft bortom de givna villkoren för vårt medvetande, så kommer det alltså att
vara genom en och samma rörelse. Man eftersträvar en kunskap om kroppens
krafter för att parallellt upptäcka de andens krafter som drar sig undan med-
vetandet, och för att på så sätt kunna jämföra dessa parallella krafter. Kort
sagt, kroppens modell implicerar enligt Spinoza ingen som helst nedvärdering
av tänkandet i förhållande till utsträckningen, men däremot (och betydligt vik-
tigare) en nedvärdering av medvetandet i förhållande till tänkandet: den im-
plicerar en upptäckt av det omedvetna, ett tänkandets omedvetna, som inte är
mindre djupt än det okända hos kroppen.

Medvetandet är nämligen helt naturligt en plats för illusioner. Dess natur är
sådan att den tar emot verkningar utan att känna till deras orsaker. Orsakernas
ordning de�nieras av följande: varje kropp i utsträckningen, precis som varje
idé eller varje ande i tänkandet, är konstituerad av karaktäristiska förhållanden
som subsumerar delarna hos just den kroppen eller den idén. När en kropp
�möter� en annan kropp, en idé en annan idé, händer det vissa gånger att
de två förhållandena sätts samman för att bilda en mäktigare enhet, medan
det andra gånger händer att den ena tar isär den andra och förstör dess de-
lars ko-hesion. Men det storartade med såväl kroppen som anden är själva
det av-levande-delar-sammansatta, som ständigt sätts samman och säras enligt
komplexa lagar.4 Orsakernas ordning är alltså en ordning för sammansättande
av och särande på förhållanden, och den a�ekterar hela naturen i det oändliga.
Men som medvetna varelser uppfattar vi aldrig någonting annat än verkan av
dessa sammansättanden och säranden. Så när en kropp möter vår och sätts
samman med den, eller en idé möter vår själ och de sätts samman, känner vi
glädje; men när en kropp eller idé hotar vår egen koherens känner vi däremot
sorg. Vår situation är sådan att vi bara tar emot �det som händer� kroppen,
�det som händer� själen, det vill säga en annan kropps verkan på vår, en an-
nan idés verkan på vår. Men det som vår kropp är med avseende på sitt eget
förhållande, och det som vår själ är med avseende på sitt eget förhållande, och
det som de andra kropparna och själarna är med avseende på sina respektive
förhållanden, och reglerna enligt vilka alla dessa relationsordningar sätts sam-
man och faller isär - om allt det där kan vi ingenting veta i medvetandets och
kunskapens givna ordning. Kort sagt: förutsättningarna under vilka vi har
kunskap om saker och blir medvetna om oss själva dömer oss till att inte ha
annat än inadekvata idéer, förvirrade och förvanskade; verkningar skilda från
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sina egentliga orsaker.5 Därför kan man knappast tänka sig att små barn skulle
vara lyckliga, eller den första människan fullkomlig: okunniga såväl om orsaker
som om sin egen och sakernas natur, reducerade till blotta medvetandet om
händelser, dömda att utstå verkningar vilkas lagar und�yr dem, blir de om-
ständigheternas slavar, ångestfyllda och olyckliga i proportion till sina brister.
(Ingen har mer fullständigt vänt sig mot den teologiska traditionens fullkomlige
och lycklige Adam, än Spinoza.)

Hur stillar medvetandet ångesten? Hur kan Adam föreställa sig vara lycklig
och fullkomlig? Genom en tredubbel illusion. Eftersom medvetandet endast
uppfattar verkningar, kommer det att fylla sin okunskap genom ett omkastande
av tingens ordning, och alltså ta verkningar för orsaker (ändamålsorsakernas
illusion). Verkan, som en kropp har på vår kropp, kommer medvetandet att
fatta som ändamålsorsak för den yttre kroppens handling; och idén om denna
verkan kommer medvetandet att fatta som ändamålsorsak för sina egna handlin-
gar. När detta väl är gjort kommer medvetandet att uppfatta sig själv som en
första orsak och åberopa sig på sin dominans över kroppen (illusionen om fritt
lagstiftande). Och när medvetandet inte längre kan föreställa sig vara antingen
den första orsaken eller målsättningarnas organisatör kommer det att åkalla en
med förstånd och vilja begåvad Gud, vars vilja sker medelst ändamålsorsaker
eller fria lagstiftningar, för att skapa människan en värld som motsvarar hennes
ära och bestra�ningar (teologisk illusion).6 Att medvetandet gör sig illusioner
är lite sagt: medvetandet är oskiljaktigt från den tredubbla illusion som kon-
stituerar det - ändamålets illusion, frihetens illusion, den teologiska illusionen.
Medvetandet är bara ett drömmande med öppna ögon. �Sålunda tror det späda
barnet att det fritt begär mjölk, den förgrymmade gossen att han fritt längtar
efter hämnd, och den ängslige att han fritt söker �ykten. Den berusade tror
vidare att han av själens fria lagstiftande säger sådant som han efteråt i nyktert
tillstånd skulle önska att han hållit inne med.�7

Dessutom måste medvetandet självt ha en orsak. Det händer att Spinoza
de�nierar begäret som �drift i förening med medvetande om denna drift�. Men
han preciserar då att det bara handlar om en nomi-naldefmition av begäret,
och att medvetandet inte tillför driften någonting (�vi eftersträvar, vill, söker
eller begär något, inte därför att vi anser det vara gott, utan tvärtom anser
vi något vara gott, därför att vi eftersträvar, vill, söker och begär det�8). Vi
måste alltså komma fram till en realde�nition av begäret, som samtidigt visar
�orsaken� till att medvetandet liksom holkas fram ur driftsprocessen. Nu är
emellertid driften inte någonting annat än den strävan varmed var sak bemödar
sig att ihärdiga i sitt vara, varje kropp i utsträckningen, varje själ eller idé i
tänkandet (cona-tus). Då denna strävan får oss att handla olika beroende på de
objekt vi möter, måste vi säga att denna strävan i varje ögonblick är bestämd
av a�ektioner som härrör från objekten. Det är de här bestämmande a�ek-
tionerna som nödvändigtvis är orsaken till medvetandet om conatus.9 Och då
a�ektionerna inte kan skiljas från en rörelse genom vilken de får oss att övergå i
en större eller mindre fullkomlighet (glädje och sorg), till följd av huruvida den
mötta saken kan sättas samman med oss, eller tvärtom tenderar att bryta ned
oss, framträder medvetandet som en kontinuerlig känsla av en sådan övergång,
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från mer till mindre, från mindre till mer, som ett vittne till conatus variationer
och bestämningar i förhållande till andra kroppar eller idéer. Objektet som
överensstämmer med min natur bestämmer mig till att bilda en högre helhet
som innefattar mig och objektet. Det som inte överensstämmer med mig hotar
min kohesion och tenderar att dela mig i underordnade av-delar-sammansatta
(sous-ensembles), vilka i värsta fall ingår förhållanden som är oförenliga med
det för mig konstitutiva förhållandet (död). Medvetandet är som en övergång,
eller snarare en känsla av övergången från mindre mäktiga helheter till mäk-
tigare helheter, och omvänt. Det är alltigenom transitivt. Men medvetandet
är varken en egenskap hos det Hela, eller hos ett partikulärt helt; medvetandet
har bara ett informativt värde, och då handlar det ändå bara om information
som nödvändigtvis är förvirrad och förvanskad. Återigen är Nietzsche därför
spinozist när han skriver: �Den huvudsakliga aktiviteten är omedveten. Med-
vetandet framträder vanligtvis först när helheten vill underordna sig en högre
helhet - som medvetande om denna högre helhet, om det som är utanför den.
Medvetandet uppstår i relation till det väsen i vilket vi skulle kunna vara en
funktion - det är medlet för att införliva oss i det.�

II. NEDVÄRDERING AV ALLA VÄRDEN, OCH FRAMFÖR ALLT
AVGOTT OCHONT (TILL FÖRMÅN FÖR �BRA� OCH �DÅLIG�):
IMMORALISTEN SPINOZA

�Du skall inte äta av denna frukt ...�: de här orden uppfattas av den ångest-
fyllde, okunnige Adam som uttryck för ett förbud. Men vad handlar det egentli-
gen om? Det handlar om en frukt, vilken som sådan kommer att förgifta Adam
om han äter av den. Detta är ett fall där två kroppar möts, vilkas karaktäristiska
förhållanden inte kan sättas samman med varandra: frukten kommer att verka
som ett gift, det vill säga bestämma delarna i Adams kropp (och parallellt kom-
mer fruktens idé att bestämma hans själs delar) till att ingå nya förhållanden
som inte längre motsvarar hans egen essens. Men Adam tror - därför att han är
okunnig om orsakerna - att Gud moraliskt förbjuder honom någonting, medan
Gud bara uppenbarar de naturliga följder som Adams intagande av frukten
kommer att medföra. Spinoza upprepar envetet: alla fenomen som vi grup-
perar under kategorin det Onda, sjukdomar, död, är av den här typen: olyckligt
sammanträ�ande, matsmältningsbesvär, upplösning, förgiftning, nedbrytande
av förhållande.10

Det �nns på alla sätt alltid förhållanden som sätts samman i sin ordning, i
enlighet med hela naturens eviga lagar. Där �nns varken Gott eller Ont, men
däremot bra och dåligt. �'Bortom Gott och Ont'... Det betyder åtminstone inte
'bortom bra och dåligt'.�11 Bra - det är när en kropp direkt sätter samman sitt
förhållande med vårt, och ökar vår kraft med hela eller med en del av sin. Det är
exempelvis fallet med ett födoämne. Dåligt för oss - det är när en kropp tar isär
vår kropps förhållande, trots att den fortfarande går samman med våra delar,
men då med avseende på andra förhållanden än de som motsvarar vår essens:
likt ett gift som bryter ned blodet. Bra och dåligt har alltså en första innebörd
som är objektiv, men relativ och partiell: det som överensstämmer med vår
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natur, det som inte överensstämmer med den. Och som en konsekvens får de en
andra innebörd, subjektiv och modal, som kvali�cerar två typer, två mänskliga
existens-modi: bra (eller fri, eller förnuftig, eller stark) kommer den att kallas
som bemödar sig att i enlighet med sitt vara organisera mötena för att förena
sig med det som överensstämmer med sin natur, eller att sätta samman sitt
förhållande med kombinerbara förhållanden och därigenom öka sin kraft. Ty det
som är bra12 är en fråga om dynamism, om kraft och kraftsammansättanden.
Dålig, eller slav, svag eller dåraktig, kommer den att kallas vars liv överlåts
till slumpartade möten, som nöjer sig med att utstå deras verkningar, med
risk att veklaga och anklaga varje gång som den utstådda verkan visar sig vara
hämmande och som den uppdagar hans egen kraftlöshet. För om man möter
vad som helst med avseende på vilket förhållande som helst, i tron att man
alltid kan klara det med mycket våld och en smula list, hur skulle det vara
möjligt att inte oftare råka ut för olyckliga sammanträ�ande än för lyckliga
? Hur skulle man kunna undvika att fördärva sig själv med skuld och andra
med ressentiment, när man överallt sprider sin egen kraftlöshet och sitt eget
slaveri, sina egna sjukdomar, sina matsmältningsbesvär, sin egen upplösning
och förgiftning? Man vet inte ens längre att möta sig själv.13

Det är alltså på det viset som Etiken, det vill säga en typologi av immanenta
sätt att existera, ersätter Moralen, som alltid relaterar existensen till transcen-
denta värden. Moralen är Guds dom, Omdömets system. Men Etiken vänder
upp och ned på omdömets system. Den kvalitativa skillnaden mellan existens-
modi (bra-dålig) ersätter värdenas motsatsförhållande (Gott-Ont). Värdenas
illusion är ett med medvetandets illusion: medvetandet misskänner hela Naturen
därför att det väsentligen är ovetande, därför att det inte känner till orsakernas
och lagarnas ordning, förhållandena och deras sammansättanden, därför att
det nöjer sig med att invänta och skörda verkningar. Men det räcker med
att inte förstå för att sätta igång och moralisera. Det är uppenbart att så
fort man inte förstår en lag, framträder den i en moralisk skepnad som ett
�man skall�. Om man inte förstår regulade-tri, så tillämpar man och ger akt
på den som vore den en plikt. Om Adam inte förstår regeln för förhållan-
det mellan sin kropp och frukten, så uppfattar han Guds ord som ett förbud.
Dessutom har morallagens förvirrade form till den grad komprometterat naturla-
gen att en �losof inte borde tala om en naturlag, utan bara om eviga sanningar:
�Genom analogi �nner sig ordet lag tillämpat på naturting, och vanligtvis menas
ingenting annat med lag än en befallning ...�14 Som Nietzsche säger apropå
kemi, det vill säga vetenskapen om gifter och motgiften man måste akta sig för
ordet lag, det har en moralisk bismak.

Det är ändå lätt att skilja de två domänerna åt, den ena bestående av Na-
turens eviga sanningar, den andra av de institutionaliserade morallagarna, om
så bara utifrån deras verkningar. Låt oss ta medvetandet eller samvetet på
orden: morallagen är en plikt, den har ingen annan verkan och inget annat
ändamål än lydnad. Det är möjligt att lydnaden är oundgänglig eller att be-
fallningarna är välgrundade. Men nu är det inte fråga om det. Oavsett om
lagen är moralisk eller social medför den ingen kunskap, den får oss inte att
veta något. I värsta fall hindrar den kunskapsbildandet (tyrannens lag). I bästa
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fall förbereder den och möjliggör kunskapen (Abrahams eller Kristus lag). Mel-
lan de här ytterligheterna ersätter lagen kunskapen hos dem som, på grund
av sitt sätt att existera, inte är förmögna till kunskap (Mose lag). Men oup-
phörligen visar sig likafullt en skillnad i natur mellan kunskapen och moralen,
mellan förhållandet befallning/lydande och förhållandet det kända/kunskapen.
Enligt Spinoza är teologins drama och skadlighet inte bara spekulativ; skad-
ligheten kommer ur den praktiska förvirring som teologin för in i oss, nämligen
mellan de två ordningarna som till sin natur skiljer sig åt. Teologin vidhåller
åtminstone att den elementära kunskapen utgörs av det som Skriften ger vid
handen, även om den här kunskapen måste utvecklas på ett rationellt sätt eller
till och med måste överföras, översättas av förnuftet: därav hypotesen om en
moralisk Gud, skapande och transcendent. Det där är, som vi kommer att se,
en förvirring som komprometterar hela ontologin: en lång villfarelses historia
där man förväxlar befallningen med något som kan förstås, lydandet med kun-
skapen själv, Varat med Fiat. Lagen, det är alltid den träns-cendenta instans
som bestämmer värdenas motsatsförhållande som Gott/Ont; medan kunskapen,
det är alltid den immanenta kraft som bestämmer existenssättens kvalitativa
skillnad som bra/dåligt.

III. nedvärdering av alla �sorgens passioner�* (TILL FÖRMÅN FÖR
GLÄDJEN): ATEISTEN SPINOZA

OmEtiken och Moralen nöjde sig med att ge olika tolkningar av samma lärosatser
skulle skillnaden mellan dem bara vara teoretisk. Nu är det ingalunda så det
förhåller sig. Genom hela sitt verk pekar Spinoza oupphörligen ut och tar
avstånd från tre personlighetstyper: de sorgliga passionernas människa; män-
niskan som slår mynt av sorgens passioner och som behöver dem för att bibehålla
sin dominans; och slutligen människan som blir sorgsen av människans villkor
och passioner i stort (även för den som raljerar lika mycket som han blir in-
dignerad är raljerandet bara ett hånskratt15). Slaven, tyrannen och prästen
... moralismens treenighet. Inte sedan Epikuros och Lukretius har man bät-
tre visat den implicita och djupa förbindelse som tyrannerna har med slavarna:
�Det monarkiska systemets viktiga hemlighet och vitala intresse ligger i att lura
människor genom att ikläda den fruktan - med vilken man vill tygla dem - religio-
nens namn, på så vis slåss de för sin träldom som gällde det deras frälsning.�16
Det beror på att sorgens passioner är ett komplex där oändliga begär förenas
med själens oro, lystenhet och vidskepelse. �De som mest hängivet viger sig åt
all slags vidskepelse kan inte undgå att vara de som allra måttlösast begär yttre
tillgångar.� Tyrannen behöver själarnas sorg för att lyckas, precis som sorgsna
själar behöver en tyrann som sörjer för deras uppehälle och välmåga. Det som
på alla sätt förenar dem är hat mot livet, ressentiment mot livet. Etiken tecknar
ressentimentsmänniskans porträtt, den för vilken all lycka är en förolämpning,
den som gör misären och kraftlösheten till sin enda passion. �Dessa är inte
mer uthärdliga för sig själva än för andra, de som inte stärker utan knäcker
människors själar; därför har många (...) hellre velat leva bland djur än bland
människor - liksom barn och ungdomar, som inte med jämnmod kan �nna sig i
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föräldrarnas tillrättavisningar, tar sin till�ykt till militärlivet och väljer krigets
vedermödor och en tyranns auktoritet framför familjelivets bekvämligheter och
de faderliga förmaningarna, och låter varje tänkbart besvär pålägga sig, om de
bara kan ta hämnd på sina föräldrar.�17

Det �nns faktiskt en �livs�loso�� hos Spinoza: den består just i att up-
pdaga och ta avstånd från allt som skiljer oss från livet, från alla transcendenta
värden som vänds mot livet, knutna till medvetandets och samvetets illusioner
och betingelser. Livet är förgiftat av kategorierna Gott och Ont, förbrytelse
och förtjänst, synd och gottgörelse.18 Det som förgiftar livet är hatet, i vilket
självhat, det vill säga skuld, inbegrips. Steg för steg följer Spinoza räckan av
sorgens passioner: först själva sorgen, sedan hat, aversion, hån, fruktan, för-
tvivlan, conscientiae morsus19, medlidande, indignation, avund, ödmjukelse,
ånger, självförakt, skam, veklagan, vrede, hämndlystnad, grymhet ...20) Hans
analys går så långt att han även i hoppet och i tillförsikten (eller tryggheten)
lyckas hitta det där kornet av sorg som är tillräckligt för att göra dem till
slavkänslor.21 Den sanna stadsstaten erbjuder sina medborgare kärlek till frihet
snarare än hopp om kompensation eller till eller ens tryggheten i tillförsikten
om att få sina tillgångar skyddade; för �det är slavar och inte fria människor
man erbjuder kompensation för sitt goda uppförande�.22 Spinoza tillhör inte
dem som tycker att en sorgens passion är någonting gott. Innan Nietzsche kom
att göra det, avslöjar och kritiserar han redan alla falsi�kationer av livet, alla
värden i vilkas namn vi underskattar och nedvärderar livet; vi lever inte, vi lever
bara ett skenliv, vi tänker bara på att undvika döden - och hela livet blir en
dödskult.

Kritiken av sorgens passioner är djupt rotad i teorin om a�ektionerna. En
individ är först och främst en singulär essens, dvs en grad av kraft. Mot essen-
sen svarar ett karaktäristiskt förhållande; mot graden av kraft, en viss förmåga
att a�ekteras. Det här karaktäristiska förhållandet, slutligen, subsumerar delar,
och förmågan att a�ekteras tas nödvändigtvis helt i anspråk av a�ektionerna.
Således de�nieras djur mindre av abstrakta begrepp (notions) i termer av släkte
och art, än av en förmåga att a�ekteras, av de a�ektioner de �mäktar med�, av
de retningar de reagerar på inom sin krafts gränser. Beaktandet av släkten och
arter medför återigen en �moral�; medan Etiken är en etologi som, för människa
och djur, i varje enskilt fall inte beaktar annat än förmågan att a�ekteras. Men
just ur ett människans etologiska perspektiv måste man först och främst skilja på
två sorters a�ektioner: handlingar, vilka förklaras av den a�ekterade individens
natur och härrör från individens essens; passioner, vilka förklaras av någonting
annat och härrör ur det yttre. Förmågan att a�ekteras framträder sålunda
som kraft att handla, i så mån som den antas vara tagen i anspråk av aktiva
a�ektioner, eller som kraft att umgälla, så länge den är tagen i anspråk av
passioner. För en och samma individ, det vill säga för en och samma grad av
kraft, som antas vara konstant inom vissa gränser, förblir själva förmågan att
a�ekteras konstant inom samma gränser, medan såväl kraften att handla som
kraften att umgälla grundligt varierar, men på motsatta grunder.

Man måste skilja, inte bara mellan handling och passion, utan också mellan
två sorters passioner. Det på alla sätt utmärkande för passionen är att ta hela
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vår förmåga att a�ekteras i anspråk samtidigt som den skiljer oss från vår kraft
att handla, genom att hålla oss skilda från denna kraft. Men då vi möter en
yttre kropp som inte överensstämmer med vår (dvs vars förhållande inte sätts
samman med vårt), utspelar sig det hela som om den här kroppens kraft mot-
satte sig vår, som om den utverkade ett fråntagande, en subtraktion, en �xering:
då säger man att vår kraft att handla minskas eller hämmas, och de korrespon-
derande passionerna tillhör sorgen. Och omvänt när vi möter en kropp som
överensstämmer med vår, och vars förhållande sätts samman med vårt, verkar
det som att dess kraft läggs till vår kraft; passionerna som a�ekterar oss hör
då till glädjen, och vår kraft att handla ökas eller bistås. Den här glädjen är
fortfarande en passion, eftersom den har en yttre orsak; vi förblir alltjämt skilda
från vår kraft att handla som vi inte formellt besitter. Inte desto mindre har
kraften att handla proportionellt ökat, vi �närmar� oss vändpunkten, omvan-
dlingspunkten som gör oss till herrar över den, och därigenom värdiga handling
och aktiv glädje.23

Det är hela den här teorin om a�ektioner som gör reda för statusen hos
sorgens passioner. Oavsett vilka de är, oavsett hur de rättfärdigas, represen-
terar de vår krafts lägsta grad: det ögonblick när vi är maximalt skilda från
vår kraft att handla, maximalt alienerade, utlämnade åt vidskepelsens spöken
och tyrannens mysti�kationer. Etiken är med nödvändighet en glädjens etik:
bara glädjen gäller, bara glädjen består och närmar oss till handlingen och dess
salighet. Sorgens passioner är alltid vankraftens. Sådant är Etikens praktiska
trippelproblem: hur uppnå ett maximum av glädjens passioner, och därifrån gå
över till fria aktiva känslor (trots att våra naturliga villkor tycks döma oss till
olyckliga sammanträ�anden och sorg)? Hur komma fram till att bilda adekvata
idéer från vilka de aktiva känslorna följer (trots att våra naturliga betingelser
tycks döma oss till att bara ha inadekvata idéer om kroppen, själen och övriga
saker)? Hur bli medveten om sig själv, Gud och övriga saker - sui et Dei et re-
rum aeterna quadam necessitate conscius (trots att medvetandet förefaller vara
oskiljaktigt från illusioner)?

Etikens viktiga teorier - substansens enhetlighet, attributens enstämmighet,
immanens, universell nödvändighet, parallellism etc - kan inte skiljas från de
tre praktiska teserna om medvetandet, värdena och sorgens passioner. Etiken
är en bok som är simultant skriven två gånger: en gång i en kontinuerlig ström
av de�nitioner, teorem, bevis och korollaria som utvecklar sina viktiga spekula-
tiva temata med hjärnans hela stränghet; sedan en gång till i en bruten kedja
av anmärkningar, i diskontinuerliga vulkaniska linjer, en andra version under
den första, som uttrycker hjärtats hela vrede och fastslår de praktiska teserna
om avståndstagande, avslöjande kritik och befrielse.24 Hela Etikens väg röjs i
immanensen; och immanensen är själva det omedvetna samt erövrandet av det
omedvetna. Den etiska glädjen är korrelatet till det spekulativa bejakandet.

NOTER

1. Etiken, III, 2, anmärkning.
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2. Etiken, III, 2, anm (och II, 13, anm).

3. Ordet �puissance� översätts i det följande alltid med �kraft�; �pouvoir�
kommer dels att översättas med �dominans�, dels med �förmåga� - och
dessa två ord översätter aldrig något annat ord än �pouvoir�. Ö a.

4. Till och med anden har ett mycket stort antal delar: Etiken, II, 15.

5. Etiken, II, 28, 29.

6. Etiken, I, appendix.

7. Etiken, III 2, anm.

8. Etiken, III, 9, anm.

9. Etiken, III, def. Av Begär (�för att få med orsaken till detta medvetande
...�) (På det här stället använder den svenska översättningen ordet
�kunskap� för att återge �conscientia�. Ö a.)

10. Traité théologico-politique, kap 4. Och Brev XIX, till Blyenbergh.

11. Nietzsche, Till moralens genealogi I, � 17.

12. Som namn på 'braheten': �la bonté�. Ö a.

13. Se texten om självmord, Etiken, IV, 20 anm.

14. Traité théologico-politique, kap 4.

15. Se Spinozas avståndstagande från �satir�: Traité politique, kap I, 1, och
Etiken, III, förord.

16. Traité tMologico-politique, förord.

17. Etiken, IV, Appendix, 13 (svenska översättningen modi�erad).

18. Etiken, I, Appendix.

19. ('Besvikelse'. Ö a.)

20. Etiken III (framför allt �De�nition av a�ekterna� 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17f,
20, 23, 26f, 29, 3lf, 36f, 37f. Ö a).

21. Etiken, IV, 47, anm.

22. Traité politique, kap X, 8.

23. Om de två passionssorterna, se Etiken, III, Allmän de�nition av
a�ekterna.
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24. Att gömma de mest vågande eller minst ortodoxa teserna i appendix och
fotnoter (vilket också Bayles ordbok vittnar om) är ett vanligt
tillvägagångssätt. Spinoza förnyar det genom sin systematiska
anmärknings-metod, där anmärkningarna hänvisar till varandra och
anknyter till alla olika förord och appendix, och därigenom bildar en
andra underjordisk Etiken.
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