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Forord til Filosofiens 
grundsætninger 
– oversættelse af Lettre-Préface af Réne Descartes  

indledning af Anna Cornelia Ploug, KU    ·     udgivet 1. maj 2015   ·    4036 ord  

Indledning1  

Forord til Filosofiens grundsætninger, eller Lettre-Préface2, som teksten 

kaldes på fransk, har form af et brev stilet til abbed Picot, der havde stået 

for at oversætte den latinske originaludgave af Principia Philosophiae fra 

1644, og er medtaget i den franske udgave (1647) som forord.  

Som tekstgrundlag for denne oversættelse er brugt en, hvad fransk 

ortografi angår,  moderniseret version, som den findes trykt sammen med 

Principes de la philosophie hos Vrin, Paris 2009. Adam & Tannery-

henvisninger findes løbende i teksten. 

Ved afgørende ord har jeg fulgt Hass’ og Pedersens valg i deres 

oversættelse af Filosofiens grundsætninger I-II i Aigis, 2011,1. Dette gælder 

ikke mindst tekstens hovednavn, principium, som gengives med 

”grundsætning” – og ikke fx ”førsteårsag” – for bedst muligt at indfange dets 

betydning af at fundere, udgøre grunden, og altså, i kraft af at være 

begrundelsesmæssigt udgangspunkt, være afgørende for forklaringen af 

fænomenerne3.  

Lettre-Préface er Descartes’ egen præsentation af sit filosofiske virke 

og sine skrifter, og runger især af to elementer: projektets karakter af 

begyndelse og dets lovning på frugtbart udbytte. Når tanken respekterer sin 

 
1 Mange tak til Jørgen Hass for at have gennemlæst både indledning og tekst, og kommet 
med forslag, rettelser og etymologisk udredende fortællinger. 
2 Og egentligt: Lettre de l’auteur à celui qui a traduit le livre, laquelle peut ici servir de 
préface 
3  ”Princip” er oprindeligt synonym med ”begyndelse” eller ”udgangspunkt”, og bærer 
samtidigt betydningen at være en ledende proposition, der underordner og betinger andre. 
Det afgørende er at der er tale om en logisk eller hvad tanken angår forudgående størrelse, 
og ikke en ontologisk årsag. 
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egen rækkefølge, og med tilstrækkelig opmærksomhed gennemgår hvert 

enkelt led i en begrundelseskæde, står alskens nye erkendelser i udsigt, og 

det er derfor med benene stabilt plantet og øjnene fuldt åbne at den nye 

videnskab skal omslutte verden. Inden teksten selv, vil jeg pege på to 

dimensioner, der med fordel kan holdes for øje under læsningen: For det 

første den særlige status, grundsætningerne tildeles i  Descartes’ 

kvalifikation af førstefilosofi eller metafysik som fundament for 

videnskaberne. For det andet hvad det indebærer at følge forsættet om at 

”filosofere metodisk” (Pr.I.§7), og hvordan en klassisk træanalogi er 

behjælpelig til at lede arbejdet. 

 

Først og fremmest 

Grundsætningerne skal, med en typisk arkitektonisk metafor, konstituere 

fundamentet for videnskaberne – for at kunne ’bygge sikkert’ må man ikke 

antage noget, medmindre det er indlysende eller udledt fra noget der er det. 

Dermed må begyndelsen bestå både af et første positivt udsagn og kriterier 

for, hvornår yderligere påstande kan accepteres. De første sandheder må 

være af en særlig støbning, siden de kan imødekomme dette behov: 

grundsætningens to karakteristika, som Descartes præsenterer i teksten, 

indeholder netop kravet om at der ingenting går forud, at den faktisk er i 

stand til at sætte sig selv i gang, og at der til gengæld kommer en masse efter 

– som ikke kunne have været foruden dette første.  

Descartes sætter som det ene krav for en grundsætning, at den har 

funktion af aksiom, dvs. at øvrige erkendelser afhænger af den, som når en 

mekanisk lov kun giver mening, når man forinden har fået bestemt at det er 

den legemlige natur som essentielt udstrækning, og ikke fx farve, 

temperatur eller andre sansekvaliteter, som udgør mekanikkens genstand. 

Det andet krav til en ”rigtig” grundsætning er, at dens sandhed er 

indlysende, og som sådan kan erkendes alene ud fra den selv, at den netop 

ikke kræver henvisning til andre for at kunne godtgøre sin gyldighed. 
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Og hvor begynder man så? Uden tvivl består grunden af de velkendte 

”første grundsætninger”, en benævnelse der vel egentligt grænser til 

dobbeltkonfekt, men henviser til det som er allerførst: bekræftelsen af det 

tænkende jeg og Guds eksistens. Konstateringen af at jeg er, som en 

tænkende ting, er den eneste der kan modstå den overdrevne, metafysiske 

tvivl, Descartes praktiserer i første meditation, og vil per excellence udgøre 

grunden: cogito’et viser sig som sandhedseksemplar før at der overhovedet 

er blevet formuleret, hvad der kan gælde for en sandhed, dvs. før et 

kriterium eller en metode er givet, (ud over den forventning, der er indlagt 

i tvivlen selv). Da denne første sandhed viser sig at skille sig ud ved sin 

evidente fremtoning, udledes som ”generel regel”, at alt der, ligesådan, er 

”klart og distinkt”, er sandt. Her skal ikke indledes en udredelse af det 

såkaldte cirkelproblem eller spørgsmålet om fra hvilket punkt i forløbet, 

sandhedsreglen med rette kan anvendes. I stedet kan vi spørge i hvilken 

forstand, erkendelsen af hhv. egoet og Gud kan siges at gå forud, og hvad 

der udmærker dem som førstefilosofi.  

Hvilken status har disse grundsten? Som forbillede sættes 

matematikkens stringente begreb om sandhed, hvor et bevis først er 

godtaget når negationen af dets resultat ville føre til en modsigelse. Men 

Descartes kvalificerer grundsætningernes privilegerede position videre end 

at sætte dem på linje med matematikkens, og skriver at hans beviser 

ligefrem vil ”overgå de geometriske beviser i sikkerhed og evidens”4. At der 

således kan være tale om grader af evidens, kan undre, men består i det 

forhold at Gud som almægtig har skabt alt, også ”de evige sandheder”5, og 

at disse således strengt taget ikke har nødvendig væren som Gud har det6 – 

 
4 Êpitre éditorial des Méditations, AT IX, 7. 
5  Dvs. matematikkens, og ”almene begreber” såsom (hvad vi mener med) tænkning, 
eksistens og sikkerhed, samt sætninger som ’af intet opstår intet’ eller 
kontradiktionsprincippet, cf. Pr.I.§10 og §49. 
6 Den såkaldte doctrine de la création des vérités éternelles, som bl.a. præsenteres eksplicit 
i brev til Mersenne 15. april 1630, AT I, 145f. Et uddrag af dette brev findes på dansk som 
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de skylder ikke blot Gud deres eksistens, men afhænger ligeledes essentielt 

af hans vilje7. 

Vi kan som fornuftvæsener ikke undvige disse sandheder, der er 

inkorporeret i vores forstand som naturlige anlæg til indsigter (de såkaldte 

”medfødte ideer”), i den forstand at vi påtvinges en overbevisning om deres 

nødvendige karakter, så snart vi har overvejet dem ordentligt. Det er 

overhovedet dem, der konstituerer reglerne for rationalitet, og altså 

bestemmer og afgrænser det logiske rum, vi som tænkende kreaturer 

befinder os i. Netop derfor vil en første indsigt være at forstå Gud som 

uendelig magtfuld, hvilket på den ene side indebærer at Gud kunne have 

skabt en verden hvor kontradiktionsprincippet ikke gjaldt, eller, værre 

endnu, en verden hvor det gode ikke var godt men ondt, og på den anden 

side at en sådan almagt fuldkommen overgår vores forstand, og vi derfor må 

tage til takke med at anerkende, at der eksisterer et uendeligt væsen, hvis 

essens er ufattelig. 

Descartes skriver i et brev til Mersenne dateret 6. maj 1630: ”Guds 

eksistens er den første og den mest evige af alle de sandheder der kan gives, 

og den eneste hvorfra alle de andre hidrører” (AT I, 150). Ved den 

paradoksale talen om en sandhed der er før de (andre) evige skal forstås, at 

det er Gud der som betingelse optegner hvad der er evigt, universelt og 

nødvendigt internt i skaberværket. 

Egentligt kan man nemlig godt påstå at Gud går forud, ikke kun 

ontologisk, men også i den erkendeorden, Descartes arbejder efter: det 

forhold, at vi ikke kan begribe Guds natur, men dog erkender hans 

 
appendix i Chrom Jacobsens oversættelse Afhandling om metoden + Filosofiens 
principper (1.del), Det lille forlag, 2009. 
7 Og med hans vilje samtidigt hans erkendelse og skabelsesaktivitet – det er én og samme 
operation, Guds attributter kan ikke adskilles, da ingen går forud for de andre, cf. Pr.I.§23. 
Dette er nødvendigt for at Gud ikke skal finde sine handlemuligheder underlagt sin fornuft, 
som det for eksempel er tilfældet hos Leibniz.  
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fuldkommenhed ”klarere end noget andet” 8 , henleder vores 

opmærksomhed på vores egen mangel, det uperfekte ved vores forstand. At 

jeget overvejer sig selv som et endeligt værende, forudsætter at det allerede 

gør sig begreb om det uendelige9, hvilket det endelige er negationen af og 

forstås igennem (og ikke omvendt). Gud besidder qua uendelig (den 

bestemmelse, han får i det a posterioriske bevis i tredje meditation) en 

epistemologisk prioritet, og en erkendelse af Gud er derfor altid – i hvert 

fald implicit – en betingelse for selverkendelse10. Heraf – ved dette glimt af 

intet i os selv – opstår overhovedet muligheden for at tvivle, og altså 

påbegynde et konstruktivt projekt om én gang for alle at få bugt med 

skeptikernes argumenter og legitimere videnskaberne. 

 

I den eksplicitte erkendeorden er Gud imidlertid ingenlunde automatisk 

præsent, men snarere en nødvendig komponent i at sikre nogen som helst 

givtig indsigt, idet han vil fungere som garant for at forstanden kan regne 

med at dens bestemmelser og logiske regler har en eller anden samstemmen 

med tingenes faktiske væren. Der er så at sige to parallelle opgaver i spil: 

fornuftens konstatering af og undersøgelse af sig selv, og altså tænkningens 

love på den ene side, og godtgørelsen af at denne subjektive logik kan bruges 

på virkeligheden udover når den fremlægger som genstand for subjektet, 

dvs. overfor tingenes såkaldte formale realitet11, på den anden.  

 
8 Pr.I.§19. At have en ’klar og distinkt’ opfattelse af en genstand indebærer nemlig ikke 
nødvendigvis at opfattelsen er adækvat, dvs. udtømmer genstandens kvaliteter 
fuldstændigt. Når min ide er klar og distinkt betyder det at den aktuelt foreligger for tanken, 
og at jeg ved hvilke karakteristika der bestemmer den i forhold til andre. Se Pr.I.§45. 
9 Det uendelige i positiv forstand (infinitum), i kontrast til det ubegrænsede (indefinitum), 
som man godt kan gøre sig begreb om, fx ved at forestille sig en stadig tilføjelse til en 
mængde i ét væk, uden ende. Det virkeligt (positivt) uendelige, som Descartes her taler om, 
er derimod uden grænser i den forstand at det er ubegrænset i samtlige aspekter (i stedet 
for bare eksempelvis hvad angår mulig deling af materien) og at vi forstår at vi ikke kan 
danne os begreb om det, cf. Pr.I.§26-27. Se også kommentaren til §26 i l’Entretien avec 
Burman (1648), i Manucius-udgaven (Le Philosophe, 2013) er det p. 123f. 
10 Se kommentaren til stykket fra Méd. III AT IX, 36, ibid. p. 85f.  
11  Eller i mere moderne sprogbrug, tingen ”i sig selv”. Står i modsætning til tingens 
objektive realitet, som betegner tingen for så vidt som den tænkes, dvs. foreligger som 
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Først er arbejdet med at aktualisere vores egen fornuftslogik, dvs. 

tvinge tænkningen til at finde frem til sine egne principper, sine regler og 

sin konstituering, hvilket i kartesiansk terminologi vil indebære at opdage 

de nødvendige sammenhænge, vi har disposition til at kunne indse i kraft af 

at ideerne om dem er ”medfødte” (og altså hverken udefrakommende eller 

selvopfundne), og ved ”opmærksomt” at granske dem, blive bevidst om at 

deres evidens umuliggør ethvert forsøg på tvivl. Hermed er en subjektiv 

fundering af vores tænkning bragt i stand. Næste skridt er så at springe ud 

over subjektets kant og påvise, hvordan denne tænkning legitimt kan 

anvendes på virkeligheden udenfor, dvs. have ”objektiv gyldighed” (med 

aktuel sprogbrug), og altså hvordan vi – i en erkendelsesmæssigt kvalificeret 

situation – simpelthen ikke kan benægte det, der fremstår logisk nødvendigt 

for vores forstand, kan appliceres på verden uden for os.  

Hvad det drejer sig om – for den videnskabelige drift ikke mindst – er 

at få etableret, at hvad der er nødvendigt (for forstanden) også er sandt, 

forstået på den måde at de ideer der stiller sig frem som evidente, også 

korresponderer med tingens formale realitet, eller igen at fornuftens natur 

korrelerer med verdens. Her bliver det klart hvorfor Guds eksistens – for at 

facilitere begrundelsen af en brug af forstandens subjektive logik på den 

objektive verden – må bevises umiddelbart efter cogito’et og dets spaltning 

af den udstrakte og den tænkende substans. 

Der er en hel række aksiomer (eller ”almene begreber”), hvis egen 

evidens i sig selv ikke står til diskussion – for eksempel indses 

årsagsprincippet ved ”det naturlige lys” (Méd. III, AT IX, 32), altså som en 

intuitiv fornuftsindsigt, uden at dette betragtes som kontroversielt. 

Problemet er nemlig ikke så meget principperne som deres anvendelighed: 

 
genstand for bevidstheden, og finder sæde i ideen som repræsentation (se fx AT VII, 124f). 
Descartes fortsætter denne klassisk skolastiske distinktion, og ved – med Duns Scotus og 
imod thomisterne – at sige, at objektiv realitet ikke er det rene ingenting (”non (…) plane 
nihil est”, AT VII, 41), men faktisk er en, eventuelt degraderet, værensform, kan han bruge 
den til at foranledige et springbræt fra et specifikt tankeindhold, gudsideen, til en 
virkelighed uden for subjektet (via årsagsprincippet). 
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når Descartes vil benytte årsagsprincippet på sit bevidsthedsindhold er det 

ikke en udvidelse af princippet, men en kvalifikation af ideer som 

’repræsentative’, der muliggør argumentet. Og siden der overhovedet kan 

være en forskel mellem disse to ting, må det være fordi der er foretaget en 

distinktion mellem subjektets domæne og tingenes formale virkelighed. Så 

snart en sammenhæng herimellem kan understøttes, står vi i den favorable 

situation at kunne afgøre sandhedsværdien af domme om verden ud fra en 

subjektiv tilstand af sikkerhed. Det eneste, der muliggør en overskridelse af 

det subjektive ind i det objektive er beviset for Guds eksistens, og disse to 

første forudsætninger kan siges at indtræde på samme tid, hvor de 

efterfølges af de ”evigt sande sætninger” og kendskabet til den udstrakte 

substans (se Pr.I.§75). 

 

Roden og frugten 

De på det allerførste følgende grundsætninger skal tjene til at bibringe 

fysikken, som efter Descartes’ plan begynder i anden bog af Principia, 

grundlæggende begreber til brug i en kvantitativ bestemmelse og udredning 

af naturen. Det er i denne forstand, at Descartes’ metafysik kan siges at 

fundere fysikken: den forlener en mekanisk-matematisk beskrivelse af 

naturen med en begrundelse for dette sprogs gyldighed og anvendelse, og 

tilføjer dermed et krav om forklaring af naturfænomenerne12. 

Dermed kan man også forstå Descartes’ modstand mod at lade sine 

Meditationer blive kaldt ”metafysiske”: førstefilosofien er mere 

vidtrækkende end traditionel (special)metafysik. Den angår ikke bare Gud 

og sjælens natur, men ”i det hele taget alle de første ting man kan erkende, 

 
12 At have viden om et fænomen er at kende dets årsag, og med Descartes vil det eksklusivt 
sige den bevirkende årsag. Det er altid berettiget at spørge til en tings årsag – om det så er 
Gud, der er tale om, og i dette særtilfælde finder vi et væsen der er sui causa, hvilket vi med 
vores endelige forstand kun kan forstå i analogi til den kausalitet vi kender fra naturen: 
Gud producerer sig ubønhørligt som virkning til sig selv. 
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når man filosoferer efter orden” 13 . At alle andre ting afhænger af 

grundsætningerne, skal ikke forstås sådan, at man kan udlede fysiske 

domme om naturen af rene fornuftindsigter. Snarere skal der gennemføres 

et empirisk arbejde med udgangspunkt i det af metafysikken afstukne 

domæne, den udstrakte substans, en opgave den finitte forstand er 

udmærket voksen til, så snart den én gang har fastsat sin egen logiks 

afhængighed. Som et andet aspekt antyder grundsætningens plads som 

aksiom for en deduktion at der her er tale om en diskursiv proces, i 

modsætning til den rene intuitionserkendelse 14 , hvormed fx Guds 

nødvendighed eller, i Regulae, de usammensatte begreber indses – her 

markeres altså også forskellen på og samspillet mellem de medfødte ideer 

og de tidsbundne, videnskabelige indsigter. 

 

Hvordan gør man så det, filosoferer? Descartes’ appel til novicens fordel er 

slående og peger på hans intentioner om at præsentere en komplet ny 

filosofi, hvortil altså skolernes lærdom er utilstrækkelig, for ikke at sige 

skadelig, og der kun er brug for det almindelige fornuftsanlæg og en god 

portion træning i metoden. I arbejdet med at aflægge sine fordomme, dvs. 

dels de indlærte doktriner dels vanen med at stole for meget på 

sanseerfaringen15, må man væbne sig med tålmodighed og gå forsigtigt til 

værks. Hverken overleverede dogmer eller åbenbaringserkendelse stilles til 

rådighed, og i stedet skal man, ved at udvise stadig opmærksomhed, alene 

 

 

 

13 Brev til Mersenne 11. novembre 1640, Leyde, AT III, 239. 
14 For intuition/deduktion, se regel 3 og 7, især AT X, 368 og AT X, 389 (i Regulae). Det 

skal bemærkes, at der faktisk godt kan gives en umiddelbar anskuelse af en deduktiv følge 

– hvis dennes forskellige led forinden omhyggeligt er gennemgået og gyldigheden fastholdt 

i erindringen, se samme tekst. 
15  Se Discours II, AT VI,13 og Pr.I.§1; §47; §71. Descartes’ fysik beskriver netop 
virkeligheden på en måde der ligger meget langt væk fra dagligdagserfaringen – man skal 
ikke lade sig snyde til at tro at solen er som vi ser den (og gengiver den på en børnetegning), 
den sande sol er astronomernes sol, cf. tredje meditation, AT IX, 31.  
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følge ”fornuftens lys” som autoritet. Descartes synes så sikker på at hans 

filosofi vitterligt er at betragte som filosofien, at han endda frabeder sig at 

man tager ham på ordet, men i stedet kun accepterer hans forslag når man 

selv erkender dem som indlysende.  

I gennemgangen af sine værker anbefaler Descartes, at man varierer 

sin læseteknik, efter hvilken bevismåde teksten følger. Når Principa (i første 

omgang) skal blades igennem som en roman, mens Meditationerne 

afkræver en langsom fremadskriden, helst parallelt med tekstens egen 

temporalitet, skønt indholdet i det væsentligste er ens, skyldes det at 

teksterne udtrykker to forskellige måder at udfolde indsigter på. 

Meditationerne kræver af læseren at denne gennemgår de samme 

erkendelsestrin som Descartes gjorde i løbet af de seks dage, den narrative 

beretning strækker sig over, og tekstens udvikling følger ”opdagelsesvejen”. 

Analysevejen består i at den enkelte selv gør sig de tankemæssige erfaringer 

der sikrer forløbets fremdrift og gør beviset til læserens eget, ”som havde 

han selv opfundet det”16. 

Principia er tilsyneladende et forsøg på at fremlægge de samme 

resultater i ”syntetisk” form 17 , dvs. efter den aksiomatiske 

fremgangsmåde 18 , hvor stadig mere komplekse sandheder udledes og 

opbygges fra de første og enkleste. Denne bevismåde er ifølge Descartes ikke 

ligeså pædagogisk som den analytiske (som han foretrækker, da den for ham 

at se er ”den mest sande”, Ibid., AT IX,122), men kræver til gengæld heller 

ikke nær så meget opmærksomhed, og egner sig, ved sin lighed med 

skolastikkens summafremstillinger, bedre som lærebog. I begge tilfælde 

 
16 Svarene på andet sæt af indvendinger, AT IX, 121. 
17 Principia er ikke konsekvent syntetisk, da de første paragraffer i så fald skulle definere 
de enkle/usammensatte begreber (som tænkning, §9 og substans, §51) i stedet for at 
præsentere den metafysiske motivation for tvivlen (§§1-6) og bekræftelsen af en sammensat 
sætning (ego cogito, ergo sum, §7), som det er tilfældet. Måske er det en mellemting 
mellem de to bevismåder. 
18 Mersenne udbeder i slutningen af andet sæt af indvendinger Descartes en sådan mos 
geometricus, som Descartes så udformer en kortfattet skitse af i det tilhørende svar, hvilken 
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følges den samme ”orden”, nemlig tankens, hvilket vil sige, at der kun 

fremføres nye postulater, for så vidt som disse er tilstrækkeligt støttet af trin 

der går forud i erkendelsesprocessen.  

Denne bestandige insisteren på en obligatorisk rækkefølge, og den 

trinvise opstigning forstanden må følge for ikke at træde udenfor det strengt 

evidente i sin begrundelse af stadig mere detaljeret viden, illustreres 

ultimativt med det berømte træbillede, Descartes præsenterer os for i 

Lettre-Préface. Metafysikken bestemmes som ’rødderne’ under fysikken, 

træets stamme, som endelig forgrener sig i medicinen, mekanikken og 

moralen. Det skal bemærkes at filosofien netop er ét med træet i sin helhed 

– der trækkes altså ikke nogen skarp grænse mellem filosoffen og 

videnskabsmanden, snarere er der tale om en rangering og arbejdsdeling 

mellem de forskellige genstandsområder i en samlet enhedsvidenskab19. 

Den ikke mindst forførende brug af træet som analogi på menneskets viden 

(en arbor scientiarum) dukker op i adskillige udformninger gennem 

middelalderen20, og Descartes’ variant er normalvis fremhævet som et brud 

med traditionen, idet det kartesianske træ siges at repræsentere en 

metodisk homogenisering på tværs af områder man ellers ofte adskilte, 

nemlig i især kategorierne metafysik, naturfilosofi og matematik på den ene 

side, og etik og teologi på den anden. Eksempelvis kunne metafysikken og 

’naturfilosofien’ her adskille sig ved, som hos Francis Bacon, at den første 

 
 
Spinoza udbygger i Descartes’ filosofiske grundsætninger vist ved den geometriske metode 
(1663). 
19 Descartes omtaler i et brev til Mersenne, marts 1936, AT I, 338, sit arbejde med Discours 
og proklamerer at titlen vil blive: ”[Projektet om] en universel videnskab som lader vores 
natur stige op til dens højeste grad af fuldkommenhed”. Videnskaben er samlet derved at 
der til dens udvikling behøves én generel metode (mathesis universalis), der ikke tager 
bestik af det enkelte genstandsområdes særegenhed. 
20 Efter forbillede i Porpfyr (elev af Plotin) har træet – i kraft af at illustrere et hierarkisk og 
underordnende forhold – stået model som forskellige kategoriseringer af det værende. Fx 
hos Ramon Llull i det trettende århundrede, som opstillede seksten træer, hvor de første 
fjorten, som bl.a. indebar et træ for hhv. den himmelske og den terreste fysik, et sansetræ 
og et moraltræ, skulle afspejle verden, og de to sidste, spørgsmåls- og eksempelstræet, 
tjente som ’didaktiske hjælpemidler’. Francis Bacon opererer med to træer, ét til den  
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søger de finale og formale årsager, mens den anden søger de materielle og 

bevirkende21. Hos Descartes er videnskaberne ikke parallelle men indbyrdes 

logisk forbundne, og der er én eneste metode med ét begyndelsespunkt. 

Teologien er imidlertid intet sted at finde i nærværende træ, og hvor 

er matematikken henne i billedet? Når matematikken ikke er noget sted at 

se i denne konstruktion, kan det være fordi den som idealvidenskab ikke har 

noget egentligt indhold, der kan korrespondere med dens læresætninger, og 

således yder den ikke i sig selv gavn i byggeprocessen. Dens rolle vil rettere 

være at udgøre øveplads for fornuften, når denne skal træne sig i at skille 

klart fra dunkelt. Matematikken selv er altså først nyttig når den ’bruges på’ 

naturen22.  

Billedet tjener også til at tydeliggøre at det er frugterne, der er hele 

filosofiens drivkraft. Descartes understreger, hvordan han ikke som 

skeptikerne ”tvivler bare for at tvivle” (Discours III, AT VI, 29), men netop 

gennemløber de påkrævede etaper – herunder den metodiske tvivl – med 

henblik på at få fingre i træets krone. Nu er Descartes imidlertid ikke en 

verdensfjern excentriker: for det første gentager han gang på gang at vi bør 

følge en provisorisk moral, indtil vi har fundet frem til den definitive, (et 

resultat han ikke selv når23), og for det andet opildner han på ingen måde til 

stilstand ved træets rødder. I et brev til Elisabeth af Böhmen fortæller han, 

at han personligt afsætter ”ganske få timer om året” til isoleret brug af 

forstanden (dvs. tænkning uden indblanding fra forestillingsevnen), og at 

man gør klogest i at holde det på et minimum – har man én gang i livet 

 
naturlige og ét til den åbenbarede teologi, og deler i førstnævnte grenene op efter de tre 
erkendeevner, hukommelsen, forestillingsevnen og fornuften med de tilsvarende tre 
områder historie, poesi og filosofi. 
21 Cf. Francis Bacon The Advancement of Learning, Second Book, VII, 3 (1605). 
22 Hvilket blandt Descartes’ egne skrifter er tilfældet fx i La Dioptrique, hvis optiske studier 
er et eksempel på det, man med skolastiske termer kalder ”mellemvidenskab”, nemlig hvor 
matematikken anvendes på en fysisk genstand.  
23 Og hvordan kan man egentlig fundere en videnskabsgren der angår ånden alene på 
læresætninger om materien? En lignende undren kunne gøre sig gældende for medicinens 
vedkommende, da den omhandler mennesket i kraft af at være en enhed af ånd og legeme. 
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fastsat grunden som sikker, bør man efterfølgende blot stole på sin 

hukommelse, i stedet for at kigge efter for hyppigt, da ”det ville være meget 

skadeligt ofte at beskæftige sin forstand med det ved at meditere over det” 

(28. juni 1643, AT III, 692ff).  

Endelig fremhæver Descartes sine grundsætningers indlysende 

sandhed ved at pege på, at de har været kendt til alle tider. Hvis de har det, 

kunne man spørge, hvorfor mener han så netop nu at kunne love guld og 

grønne skove til den som følger dem? Nyskabelsen består først og fremmest 

i den rolle, disse sandheder tildeles: grundsætningerne skal indrømmes 

pladsen som først i rækken i en streng begrundelsesprocedure. Fejlen består 

altså ikke så meget i at vi intet har vidst indtil nu, som i at vi ikke har været 

i stand til at kategorisere vores viden rigtigt og sætte sandhederne i system. 

For med rette at forvente fremskridt i videnskaberne, må man have 

gennemskuet og tilrettelagt den begrundelsesorden, der går forud for 

resultaterne. Nu er det ikke for sjov, vi filosoferer, men for at udvide vores 

erkendelse og sikre videnskabernes fremgang, og første skridt i dette er – 

med egne øjne – at sætte de rette sandheder som de første, nemlig som 

grundsætninger. 
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[AT IX, 1] Forfatterens brev til ham der 
har oversat bogen, hvilket her kan 
tjene som forord 

oversættelse v. Anna Cornelia Ploug, KU   ·     udgivet 1. maj 2015   ·   5761 ord 

Min Herre! 

Den oversættelse af Grundsætningerne1 som De har gjort dem den 

ulejlighed at lave, er så ligeud og vellykket, at det får mig til at håbe på, at 

den vil blive læst af flere på fransk end den er blevet det på latin, og at den 

vil blive bedre forstået. Jeg er blot bekymret for, om titlen vil afskrække  en 

del af dem, som ikke er blevet opflasket med bøger, eller som ikke har høje 

tanker om filosofien, fordi den filosofi, som man har undervist dem i, ikke 

har behaget dem. Det får mig til at tænke, at det ville være godt at tilføje et 

forord, der forklarer bogens emne, hvad min hensigt var med at skrive den, 

og hvilken nytte man kan uddrage af den. Men selv om det burde være min 

opgave at skrive dette forord, da jeg bedre end nogen anden må formodes at 

kende til disse ting, kan jeg ikke få mig til selv til andet end, [2] i 

sammenfattet form, at fremlægge de væsentligste punkter som jeg mener at 

have behandlet – og jeg lader det være op til Deres skøn at vise det til 

offentligheden, som De finder det passende. 

For det første havde jeg her villet forklare, hvad filosofi er, ved at 

begynde med de mest almindelige ting, såsom at ordet ’filosofi’ betyder 

studiet af visdom, og at man ved ’visdom’ ikke bare forstår kløgtighed i 

hverdagsanliggender, men tillige fuldstændig kundskab om alt det, som 

mennesket kan vide, lige så meget i forhold til sin livsførelse som til at 

bevare sin sundhed, samt opfindelsen af alle former for kunster2. For at en 

 
1 Dvs. Principia Philosophiae (1644) 
2 Eller evt. ”artefacta”. Les arts (fra lat. ars) indbefatter i skolastikken de skønne kunster 
(kunstfag som skulptur og maleri), de frie kunster (det filosofiske fakultets syv fag, bl.a. 
astronomi, aritmetik og retorik) og mekaniske kunster (såsom krigsførelse og landbrug). 
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sådan fuldstændig viden kan gives, må den være udledt af førstegrunde, på 

en sådan måde at man, for at gå i gang med at tilegne sig den, hvilket netop 

er hvad ’at filosofere’ egentligt vil sige, må begynde med at søge efter disse 

første grunde, det vil sige grundsætninger. Disse grundsætninger må 

opfylde to betingelser: for det første må de være så klare og så distinkte, at 

menneskeånden ikke kan tvivle om deres sandhed, når den blot betragter 

dem opmærksomt, for det andet at alle andre ting må bero på dem, således 

at grundsætningerne kan være kendt uden alt det andet, men ikke omvendt. 

Herefter må man forsøge ud fra disse grundsætninger at udlede viden om 

de ting, der afhænger af dem, på en sådan måde, at der ikke er noget i hele 

rækken af følgeslutninger, der ikke er aldeles tydeligt. Det er naturligvis kun 

Gud der er fuldstændig vis, det vil sige som besidder fuldkommen indsigt 

[3] i alle tings sandhed, men man kan sige, at menneskene har mere eller 

mindre visdom, afhængigt af hvor meget de ved om de vigtigste sandheder. 

Jeg tror ikke, at der er noget heri, som de lærde ikke vil være enige i. 

Jeg ville så se på nytten af en sådan filosofi og vise, at siden den 

omfatter alt det som den menneskelige ånd overhovedet kan vide, må man 

formode, at det er den alene, som adskiller os fra de mest vilde og 

barbariske, og at jo bedre en nations befolkning filosoferer, jo mere 

civiliseret og fintfølende bliver nationen, og at det største gode, der kan 

tilkomme en stat, således må være at have sande filosoffer. Desuden, hvad 

det enkelte menneske angår, er det ikke bare fordelagtigt at leve sammen 

med dem, som beskæftiger sig med den slags studier, men uden 

sammenligning bedre selv at gøre det, ligesom det uden tvivl er meget bedre 

at betjene sig af sine egne øjne når man skal finde vej, og ligeledes glæde sig 

over skønheden i farverne og lyset, end at have dem lukkede og lade sig lede 

af en anden. Dog er det sidste stadig bedre end at holde dem lukkede og kun 

have sig selv at støtte sig til. Egentligt er det at leve uden filosofi som at have 

 
”Kunster” skal altså forstås ganske bredt som det vi i dag ville kalde dels ’faglige 
færdigheder’ dels teknisk kunnen. 
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øjnene lukkede uden nogen sinde at forsøge at åbne dem, og glæden ved alt 

det, som vores blik lader os se, kan ikke sammenlignes med den 

tilfredsstillelse, man får ved at erkende ting der er fundet gennem filosofien. 

Endelig er et sådant studie endnu mere nødvendigt, når vi skal indrette 

vores sædvaner og retlede os i livet, end brugen af vore øjne er [4] til at lede 

vore skridt. De vilde dyr, som ikke har andet end deres kroppe at 

vedligeholde, er uafbrudt optaget af at søge efter føde, hvorimod mennesker 

– hvis væsentligste del er ånd – må anvende al deres omhu på at søge 

visdom, deres sande føde. Og jeg er sikker på, at der er mange mennesker 

for hvem det ikke ville glippe, hvis bare de havde haft håbet om, at dette 

kunne lykkes dem, og var klar over, hvor meget de faktisk formår. Der gives 

ikke én sjæl, uagtet dennes værdighed, som forbliver så stærkt knyttet til 

sansernes genstande, at den ikke en gang i mellem vender sig væk fra dem 

for at ønske et andet større gode på trods af, at den ofte ignorerer, hvad dette 

måtte bestå i. De, der tilsmiles allermest af lykken, og som har overflod af 

sundhed, anseelse og rigdom, er ikke undtaget for dette begær: tværtimod 

er jeg overbevist om, at det er dem, som sukker dybest efter et gode, der er 

mere overlegent end alle dem, de allerede er i besiddelse af. Dette højeste 

gode er, set ud fra den naturlige fornuft og altså uden troens lys, ikke noget 

som helst andet end kendskab til sandheden gennem dennes første grunde, 

det vil sige den visdom, som filosofien [netop] er studiet af. Idet alt dette er 

fuldstændigt sandt, ville det være let at overbevise om, hvis bare det blev 

ordentligt udledt. 

Det, der forhindrer os i at tro alle disse ting, er den almindelige 

erfaring der siger at de som gør en profession ud af at være filosoffer ofte er 

mindre vise og mindre forstandige end de som aldrig har beskæftiget sig 

med dette studie. Derfor ville jeg gerne her sammenfattende fremlægge [5], 

hvad al den viden, vi har nu, består i, og hvad det er for nogle grader3 af 

 
3 NB: Det samme ord, degré, oversættes i det følgende både med ”grad” og ”niveau”. 
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visdom man er nået frem til. Det første niveau indeholder kun begreber, som 

er så klare i sig selv, at man kan nå frem til dem uden meditation. Det andet 

indbefatter alt det, som vi erfarer gennem sanserne. Det tredje det vi lærer 

ved at tale med andre mennesker. Hertil kan man som det fjerde tilføje 

læsning, ikke af hvad som helst, men især af de bøger som er skrevet af folk 

der er i stand til at bibringe os gode anvisninger, da det så er en form for 

samtale vi har med deres forfattere. Det forekommer mig at al visdom man 

almindeligvis har netop er opnået ved disse fire midler. Jeg medbefatter 

nemlig ikke her den guddommelige åbenbaring, da den ikke leder os 

gradvist, men [snarere] med ét slag hæver os op til en ufejlbarlig tiltro. Nu 

har der til alle tider været store mænd, som har sat sig for at finde et femte 

middel at opnå visdom med – ét der uden sammenligning er højere og 

sikrere end de fire andre. Dette består i at søge de første årsager og de sande 

grundsætninger, ud fra hvilke man kan udlede grundene til alt, som vi er i 

stand til at vide, og det er især dem, der har arbejdet herpå, der er blevet 

kaldt ’filosoffer’. Imidlertid ved jeg ikke af, at der hidtil skulle have været 

nogen, for hvem denne plan er lykkedes. De første og betydeligste af dem vi 

har skrifter fra, er Platon og Aristoteles, som der ikke var nogen forskel 

mellem bortset fra, at den første – ved at følge fodsporene fra sin mester 

Sokrates – troskyldigt indrømmede, at han [6] stadig ikke havde kunnet 

finde noget sikkert, og stillede sig tilfreds med at beskrive tingene således 

som de syntes ham sandsynlige, ved til formålet at udtænke nogle 

grundsætninger, gennem hvilke han søgte at gøre rede for resten. 

Aristoteles var til gengæld mindre frimodig, og skønt han havde være 

Platons discipel i tyve år, og ikke havde andre grundsætninger end dennes, 

forandrede han fuldstændigt måden at præsentere dem på, og fremlagde 

dem som sande og sikre på trods af, at der ikke er nogen antydning af, at 

han nogensinde faktisk anså dem som for det. Nu var disse to mænd ikke så 

lidt åndfulde, og på grund af al den visdom de havde erhvervet sig ved de 

fire nævnte midler, fik de så meget autoritet at de, der kom efter dem, 
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stillede sig tilfredse med deres meninger i stedet for at give sig til at søge 

noget bedre. Den største strid imellem deres disciple handlede om, hvorvidt 

man burde drage alt i tvivl, eller om der var nogle enkelte ting der var sikre. 

Dette igen førte til urimelige vildfarelser på begge sider. Nogle af dem, der 

gik ind for tvivlen, strakte den endda til at omfatte handlinger i tilværelsen, 

sådan at de undlod at benytte almindelig sund fornuft i hverdagens gøremål, 

mens de, der holdt på sikkerheden, formodede at den måtte afhænge af 

sanserne og stolede fuldt ud på disse lige til det punkt, hvor man sagde at 

Epikur – i modstrid med alle astronomernes argumenter – ligefrem vovede 

at hævde, at solen ikke er større end den ser ud. Man kan ved de fleste 

stridigheder iagttage den brist, at folk fjerner sig mere og mere fra 

sandheden, jo mere de holder af at modsige den anden part, idet sandheden 

befinder sig imellem de to synspunkter [7]. Men fejltagelsen hos dem, der 

hældte for meget til tvivlens side, blev ikke fulgt længe, og de andres blev en 

smule korrigeret, idet man anerkendte, at sanserne i mange tilfælde narrer 

os. Alligevel kender jeg ikke til, at man skulle have fjernet den [anden fejl] 

fuldstændigt, ved at påvise, at sikkerheden ikke er i sansningen, men i 

forstanden alene, når den har evidente anskuelser, og at så længe man kun 

besidder viden, der er opnået gennem de første fire grader af visdom, bør 

man ikke tvivle om de ting, som virker sande, når det angår retledelsen af 

livet, men man bør heller ikke anse dem for så sikre, at man ikke kan skifte 

mening, dersom man bliver nødsaget til det af en eller anden indlysende 

grund. I mangel på erkendelse af denne sandhed, eller på grund af at de, der 

eventuelt måtte kende den, ikke har betjent sig heraf, har størstedelen af 

dem som har villet være filosoffer disse sidste århundreder blindt fulgt 

Aristoteles, på en sådan måde at de ofte ødelagde meningen i hans skrifter 

ved at tildele ham forskellige meninger, som han, hvis han skulle komme 

tilbage til denne verden, næppe ville kunne genkende som sine egne. De som 

ikke har fulgt ham (blandt hvilke der har været flere af de bedste tænkere) 

er stadig i deres ungdom blevet gennemvædet af hans synspunkter (da det 
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er de eneste, som skolerne4 underviser i), hvilket har optaget dem så meget, 

at de ikke har kunnet nå frem til viden om sande grundsætninger. Selv om 

jeg værdsætter dem alle og ikke vil gøre mig forhadt ved at irettesætte dem, 

kan jeg give et bevis på det jeg siger [8], som jeg ikke tror at nogen af dem 

vil fornægte, nemlig at de alle sammen har fremlagt noget som en 

grundsætning, uden at have erkendt det fuldt ud. For eksempel kender jeg 

ikke til nogen, der ikke har antaget at de jordiske legemer er tunge. Men selv 

om erfaringen ganske klart viser os, at de legemer, man kalder tunge, 

bevæger sig ned mod jordens centrum, ved vi dermed intet om, hvad der er 

tyngdens natur, det vil sige den årsag eller det princip, som får dem til 

således at bevæge sig nedad, og vi må opsøge denne viden andetsteds. Man 

kan sige det samme om tomrum og atomer, om varme og kulde, tørhed og 

fugtighed, og om salt, svovl, kviksølv og alle de andre lignende ting, som 

nogle har antaget som deres grundsætninger. Dog gælder det, at ingen 

konklusion, der er udledt fra en grundsætning, som ikke selv er evident, kan 

være evident, heller ikke selv om selve deduktionen er foretaget på en 

indlysende måde. Heraf følger det, at ingen af de argumenter, som nogle har 

brugt til støtte for den slags grundsætninger, har kunnet give dem, der 

betonede dem som sikre, sikker viden om noget som helst, og følgelig har de 

ikke kunnet bringe dem et skridt videre i deres søgen efter visdom. Og i 

tilfælde af at de har fundet noget sandt, har det kun været ved hjælp af nogle 

af de fire midler, der blev udledt ovenfor. Ikke desto mindre er det på ingen 

måde min hensigt at forklejne den agtelse, som enhver af dem måtte gøre 

krav på. Til trøst for dem, som aldrig har studeret, er jeg bare nødt til at sige, 

at på samme måde, som man på en rejse fjerner sig mere og mere fra sit 

bestemmelsessted [9], hvis man går med ryggen mod det, sådan at man, selv 

om man senere tager den rigtige vej, ikke ankommer ligeså tidligt som hvis 

man slet ikke havde gået, således vil man, når man har dårlige 

 
4 dvs. universiteterne 
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grundsætninger, jo mere man dyrker dem og ihærdigt beskæftiger sig med 

at udlede forskellige konsekvenser fra dem, fordi man tænker man er i gang 

med at filosofere godt, desto mere fjerne sig fra sandhed og visdom. Man 

kan drage den konklusion, at de der har lært mindst af det, man hidtil har 

kaldt filosofi, er de som er bedst i stand til at lære den sande filosofi.  

Efter at have forklaret disse ting så de blev forståelige, vil jeg gerne her 

fremsætte de grunde, som tjener til at bevise, at de sande grundsætninger, 

hvorved man kan nå til den højeste grad af visdom, som jo er det højeste 

gode i menneskelivet, netop er dem, som jeg har fremstillet i denne bog. To 

grunde er tilstrækkelige hertil: Den første er, at de er meget klare og den 

anden, at man ud fra dem kan udlede alle de andre ting. Disse to er de eneste 

betingelser, der kræves af dem. Nu kan jeg let bevise, at de er meget klare. 

Først ved den måde jeg har fundet dem på, nemlig ved at forkaste alt det, 

der kunne give mig den mindste anledning til at tvivle – for det er sikkert, 

at de grundsætninger, som ikke har kunnet forkastes på denne måde, når 

man først har givet sig til at overveje dem nøje, må være de mest evidente 

og de mest klare som menneskeånden kan erkende. Ved at overveje, 

hvordan den, som vil tvivle om alt, dog ikke kan betvivle, at han selv findes, 

imens han tvivler, og at den [10] der ræsonnerer sådan, det vil sige den der 

ikke kan tvivle om sig selv, men tvivler om alt andet, ikke er hvad vi kalder 

vores krop, men det som vi kalder vores sjæl eller tænkning, satte jeg denne 

tankes væren eller eksistens som første grundsætning. Ud fra denne udledte 

jeg på meget klar vis følgende: der er en Gud, som er ophavsmand til alt det, 

der er i verden, og som – ved at være kilden til al sandhed – ikke har skabt 

vores forstand med en sådan natur, at den kan fejle i de domme, den fælder 

om ting som den besidder en meget klar og meget tydelig opfattelse af. Her 

er alle de grundsætninger jeg benytter mig af, angående de immaterielle 

eller metafysiske ting og ud fra hvilke jeg på en meget klar måde udleder de 

grundsætninger, der vedrører de legemlige eller fysiske ting, nemlig at der 

er legemer som er udstrakte i længde, bredde og dybde, som har forskellige 
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former og bevæger sig på forskellige måder. Her er altså alt i alt de 

grundsætninger jeg bruger til at udlede sandheden om andre ting. Den 

anden grund, der beviser grundsætningernes klarhed er, at de altid har 

været kendt, og endog antaget som sande og ubetvivlelige af alle mennesker, 

bortset fra Guds eksistens, som nogle har betvivlet som følge af, at de har 

tillagt sanseopfattelserne for meget, og at Gud hverken kan ses eller berøres. 

Men selv om alle sandhederne iblandt mine grundsætninger til enhver tid 

har været kendt overalt i verden, har der alligevel så vidt jeg ved endnu ikke 

været nogen, der har anerkendt dem som filosofiens grundsætninger, det vil 

sige som dem, hvorudfra man kan [11] udlede erkendelsen af alle de andre 

ting, som er at finde i verden. Derfor påhviler det mig at bevise, at de netop 

er sådanne grundsætninger, og det forekommer mig, at den bedste måde at 

gøre det på er ved at lade folk indse det gennem erfaring, det vil sige ved at 

indbyde læserne til at læse denne bog. For selv om jeg ikke her har behandlet 

alt, hvilket ville være umuligt, mener jeg at have redegjort for alt det, der har 

været anledning til at drøfte, sådan at enhver som læser bogen omhyggeligt 

med god grund kan lade sig overbevise om at der ikke er behov for at søge 

andre grundsætninger end dem jeg har præsenteret, for at nå til de højeste 

erkendelser som menneskeånden er i stand til. Dette gælder især hvis man, 

efter at have læst mine skrifter, gør sig den ulejlighed at overveje, hvor 

mange forskellige spørgsmål der dér bliver forklaret. Ved også at gennemse 

andres skrifter vil man se, hvor få sandsynlige grunde man har kunnet give 

ud fra andre grundsætninger end mine til at redegøre for de samme 

spørgsmål. For at hjælpe læserne til lettere at gå i gang med dette, kunne jeg 

fortælle dem, at de som er opslugt af mine synspunkter har langt mindre 

besvær med at forstå andres skrifter og bedømme disses rette værdi, end de 

som ikke er det. Dette er helt i modsætning til hvad jeg sagde for lidt siden 

om dem, som er begyndt med den traditionelle filosofi, nemlig at jo mere de 

har studeret, jo dårligere vil de typisk være til at tilegne sig den sande 

filosofi. 
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Jeg vil også gerne tilføje nogle retningslinjer angående måden at læse 

denne bog på. Først kunne jeg godt tænke mig at man løb den igennem i sin 

helhed som var det en roman, uden at [12] anstrenge sin opmærksomhed 

for meget eller stoppe op ved vanskeligheder, man eventuelt kunne støde 

på, bare for generelt at vide hvilke emner jeg har behandlet. Dernæst kan 

man så læse den for anden gang med henblik på at lægge mærke til mine 

argumenters rækkefølge, hvis man synes at disse ting fortjener at blive 

undersøgt nærmere, og man er nysgerrig efter at kende til deres årsager. 

Man skal ikke lade sig forskrække, hvis man ikke helt kan gennemskue det, 

eller ikke kan forstå alle argumenterne. Man skal da blot markere de steder, 

hvor man finder vanskeligheder, med et pennestrøg, og fortsætte med at 

læse uden afbrydelse frem til slutningen. Hvis man så tager bogen frem for 

tredje gang, tør jeg godt vove at påstå, at man vil finde løsningen på 

hovedparten af de vanskeligheder, som man tidligere måtte have markeret, 

og – i tilfælde af at der stadig er nogle tilbage – at man vil finde løsningen 

på disse ved at læse bogen endnu en gang.  

Ved at undersøge forskellige former for begavelse har jeg lagt mærke 

til, at der næsten ikke er nogen hoveder, der er så plumpe eller træge, at man 

ikke kan bibringe dem holdbare meninger, eller at de endog kan erhverve 

sig alle de højeste videnskaber, bare de ledes på passende vis. Dette kan 

ligeledes bevises rationelt: siden de pågældende grundsætninger er klare, og 

man ikke bør udlede noget af dem, medmindre ens ræsonnementer er helt 

indlysende, så er alle tilstrækkeligt intelligente til at begribe de ting, som 

beror på dem. Ud over den forhindring, der udgøres af de fordomme, som 

ingen af os er fuldstændigt fri for, selv om de mest er til skade for dem, som 

særlig har studeret de ringe videnskaber, så sker det næsten altid, at de som 

er beskedne af sig [13] forsømmer at studere, fordi de ikke tror sig selv i 

stand til det, mens andre, som er mere fyrige i det, forhaster sig, hvorfor de 

ofte antager grundsætninger, som ikke er evidente, og herfra uddrager 

usikre konsekvenser. Det er grunden til at jeg gerne vil forsikre dem, som 
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nærer for meget mistillid til sine evner, om at der ikke er noget at finde i 

mine skrifter, som de ikke vil kunne forstå fuldstændigt, hvis de blot tager 

sig tid til at undersøge det. Jeg vil alligevel også advare de andre om, at selv 

dem med de mest fortrinlige åndsevner vil have brug for meget tid og 

opmærksomhed for at være i stand til at bemærke alle de ting, som det her 

har været min hensigt at indbefatte. 

For at folk bedre kan forstå, hvilket formål jeg havde med at udgive 

Grundsætningerne, ville jeg gerne nu redegøre for den orden, som man 

efter min overbevisning må følge for at skaffe sig viden. For det første: et 

menneske, som stadig ikke besidder andet end den almindelige og 

ufuldstændige viden, man kan tilegne sig gennem de førnævnte fire midler, 

bør fremfor alt bestræbe sig på at danne en moral, som rækker til at lede 

handlingerne i tilværelsen, idet noget sådant ikke tåler udsættelse, da vi 

fremfor alt må bestræbe os på at leve rigtigt. Herefter skal man så studere 

logikken. Vel at mærke ikke skolernes logik, for den er strengt taget ikke 

andet end en dialektik, som giver os midler til at få andre til at forstå de ting, 

som de allerede ved i forvejen, eller endog at fremsætte forskellige 

ubegrundede ytringer om ting, som man ikke ved noget om. En sådan logik 

fordærver den sunde fornuft mere end den styrker den. Jeg tænker i stedet 

på den slags logik som lærer os at lede [14] vores fornuft sådan at den kan 

opdage de hidtil ukendte sandheder. Da dette imidlertid afhænger meget af 

træning, er det godt, hvis man øver sig længe i at anvende reglerne på meget 

simple og lette spørgsmål, som for eksempel matematikkens. Når man så 

har opnået en vis vane med hensyn til at finde sandheden for disse 

spørgsmål, bør man begynde forfra med at give sig i kast med filosofien for 

alvor. Den første del af filosofien er metafysikken, som indeholder 

erkendelsens grundsætninger, hvoriblandt man finder redegørelsen for 

Guds væsentligste attributter, vore sjæles ulegemlige karakter, samt alle de 

klare og enkle begreber, som er i os. Den anden del er fysikken, i hvilken 

man – efter at have fundet de materielle tings sande grundsætninger – 
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undersøger hvordan universet er sammensat, først i almindelighed og 

dernæst mere specifikt, hvad der er denne jords natur, og naturen af alle de 

legemer som sædvanligvis befinder sig rundt om den, såsom luft, vand, ild, 

magnetisk malm samt de øvrige mineraler. Herefter må vi nærmere 

undersøge henholdsvis planternes, dyrenes og især menneskets natur, for 

at man bagefter er i stand til at finde de andre videnskaber, som er nyttige 

for mennesket. Således er hele filosofien som et træ, hvis rødder er 

metafysikken, stammen fysikken og grenene som går ud fra denne stamme 

alle de andre videnskaber, hvilke kan reduceres til de tre hovedgrene, 

nemlig medicinen, mekanikken og moralen. Ved ’moral’ forstår jeg det 

højeste og mest fuldkomne moralske system, som forudsætter et komplet 

kendskab til de andre videnskaber og udgør den sidste grad af visdom. 

[15] Men ligesom det hverken er ved rødderne eller stammen, man 

høster frugterne af et træ, men derimod for enden af grenene, så afhænger 

filosofiens væsentligste nytte af de af dens dele, som først læres til allersidst. 

Jeg er uvidende om stort set alt dette, men den stålsatte ivrighed jeg altid 

har haft efter at være til tjeneste for offentligheden fik mig for ti eller tolv år 

siden til at udgive nogle afhandlinger om de emner, som jeg mente at have 

lært noget om. Den første del af disse afhandlinger var Afhandling om 

metoden til at bruge sin fornuft rigtigt og søge sandheden i 

videnskaberne 5 , hvor jeg opsummerede logikkens grundregler samt 

grundreglerne i en ufuldstændig moralkodeks, som man kan følge 

midlertidigt, så længe man ikke kender til bedre. De resterende dele bestod 

i tre afhandlinger, Dioptrikken, Meteorerne og endelig Geometrien. Med 

Dioptrikken havde jeg i sinde at vise at man kunne komme tilstrækkelig 

langt frem i filosofien til ved dennes bistand at kunne nå frem til 

erkendelsen af de kunster, som er nyttige i livet, for opfindelsen af 

 
5 Discours touchant [egtl. de] la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité 
dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie, qui sont des essais de 
cette méthode (1637). ”Conduire sa raison” gengives her med ”bruge sin fornuft rigtigt” i 
stedet for ”retlede” for at følge Chrom Jacobsen (2009) 
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kikkerten, som jeg her redegjorde for, er en af de sværeste, der nogensinde 

er forsøgt. Med Meteorerne ønskede jeg at man anerkendte den forskel, der 

er mellem den filosofi, som jeg udøver, og den der undervises i på skolerne, 

hvor man plejer at behandle det samme emne. Endelig agtede jeg med 

Geometrien at demonstrere, hvordan jeg havde fundet flere forskellige ting, 

som man hidtil ikke havde kendt til, og på den måde give anledning til at tro 

på, at man kan opdage endnu flere, for endelig at anspore alle [16] til på 

samme vis at søge sandheden. Senere hen – i og med at jeg forudså, at en 

del ville finde det vanskeligt at forstå metafysikkens fundamenter – satte jeg 

mig for at forklare de væsentligste punkter i bogen Meditationer6. Denne er 

ikke ret stor, men dens størrelse er vokset, ligesom dens indhold er blevet 

grundigt belyst gennem de indvendinger, som forskellige meget lærde 

personer har sendt mig, og ved de svar som jeg har givet derpå. Endelig 

udgav jeg så også Filosofiens grundsætninger, da det forekom mig, at de 

forudgående afhandlinger i tilstrækkelig grad havde forberedt læserne på at 

modtage den. Jeg delte bogen op i fire dele, hvoraf den første indeholder 

erkendelsens grundsætninger, hvilket er hvad man kan kalde den første 

filosofi eller metafysikken. Vil man forstå den ordentligt, vil det være 

passende først at læse Meditationerne, som drejer sig om samme emne. De 

tre andre dele indeholder alt det, der er af mere generel art i fysikken, det 

vil sige redegørelsen for de første love eller naturens grundsætninger og den 

måde hvorpå himlene, fiksstjernerne, planeterne, kometerne og universet i 

det hele taget er opbygget. Derudover mere specifikt om vor jords natur, 

samt luftens, vandets, ildens og magnetmalms natur, altså de legemer, som 

man sædvanligvis finder på den, og en redegørelse for alle de egenskaber, 

som man lægger mærke til ved disse legemer, såsom lyset, varmen, tyngden 

og lignende. Jeg mener at jeg dermed har påbegyndt en redegørelse for hele 

filosofien i dens rette orden, uden at have sprunget noget over, der skulle 

 
6 Cf. Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas 
demonstratur (1641) og den franske udgave (1647) med titlen Méditations métaphysiques 
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[17] være gået forud for det, jeg senere har skrevet om. Men for at 

gennemføre denne plan må jeg i det følgende ligeledes forklare naturen af 

enhver af de andre mere specielle legemer der er på jorden, altså af 

mineralerne, planterne, dyrene og i særdeleshed af mennesket, for sluttelig 

nøje at behandle medicin, moral og mekanik. Det var netop dette jeg måtte 

gøre, hvis jeg ville give folk en samlet og fuldstændig filosofi, og jeg føler mig 

endnu ikke så gammel, jeg mistror ikke mine kræfter eller føler mig så langt 

borte fra erkendelsen af det, der mangler, at jeg ikke tør påtage mig at 

fuldbyrde dette forsæt, hvis bare jeg havde faciliteterne til at gøre alle de 

forsøg7, som er nødvendige til at støtte og begrunde mine ræsonnementer. 

Men i lys af at det så ville være nødvendigt med store udgifter, for store til 

at en enkelt person som jeg ville kunne få det til at slå til, uden offentlig 

støtte, og når nu det ikke ser ud til, at jeg kan forvente en sådan hjælp, så 

tror jeg, at jeg fra nu af skal stille mig tilfreds med at studere for min egen 

belæring, og at eftertiden vil undskylde mig, hvis jeg fra nu af opgiver at 

arbejde for dens skyld. 

For at vise hvordan jeg mener allerede at have tjent eftertiden, vil jeg 

imidlertid her gennemgå de frugter, jeg er sikker på, at man kan få ud af 

mine grundsætninger. Den første er den tilfredsstillelse, man her vil få ved 

at finde flere sandheder, som hidtil har været ukendt. For selv om 

sandheden ofte ikke taler ligeså meget til vores indbildningskraft som 

falskhed og forstillelse gør det, fordi den virker mindre beundringsværdig 

og mere enkel, så er det dog alligevel sådan, at den glæde, den giver 

anledning til, altid [18] er mere holdbar og mere solid. Det andet udbytte er, 

at man ved at studere grundsætningerne lidt efter lidt vil vænne sig til bedre 

at kunne bedømme enhver sag man måtte støde på, og på den måde bliver 

man klogere. Denne virkning vil altså være modsat det, den almindelige 

filosofi har til resultat. For blandt dem, man kalder ’pedanter’, ser man let, 

 
7 Fra experiences, som både vil sige ”erfaringer” og ”eksperimenter” 
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at denne filosofi gør dem [endog] mindre fornuftsduelige, end de ville have 

været, hvis de aldrig havde lært den. Det tredje er, at de sandheder, som 

disse grundsætninger rummer, da de er meget klare og meget sikre vil 

borttage enhver anledning til diskussion og således gøre sindene 

modtagelige for mildhed og samdrægtighed. Dette står ganske i 

modsætning til skolernes kontroverser, som ufølsomt gør deltagerne mere 

nøjeregnende og påståelige, hvilket måske er hovedårsagen til det kætteri 

og splid, der for tiden plager verden. Den sidste og betydeligste frugt man 

får ud af disse grundsætninger er, at man ved at dyrke dem vil kunne opdage 

flere sandheder, som jeg ikke har redegjort for. Og således, ved at gå lidt 

efter lidt fra én sandhed til en anden, vil man med tiden kunne opnå en 

fuldstændig viden om hele filosofien, og stige op til den højeste grad af 

visdom. For på samme måde som man ser det i kunsterne, der om end de i 

begyndelsen er grove og ufærdige, alligevel – da de rummer noget rigtigt og 

hvis erfaringer er pålidelige – forbedrer  sig i takt med, at de bruges, så 

gælder det, at så snart man har sande grundsætninger i filosofi, kan man 

ikke undgå fra tid til anden at støde på andre sandheder, når man følger 

dem. Man vil ikke kunne vise urigtigheden ved Aristoteles’ grundsætninger 

bedre end ved at påpege, at man ikke har gjort nogen som helst fremskridt 

ved deres [19] hjælp i de adskillige århundreder man har fulgt dem. 

Jeg ved meget vel, at der findes folk, der skynder sig så meget, og er så 

omtænksomme i deres handlinger at de, på trods af at have solide 

fundamenter, ikke ved hvordan man bygger noget sikkert. Og, eftersom det 

normalt netop er sådanne typer, som er hurtigst til at skrive bøger, ville de 

på ganske kort tid kunne ødelægge alt det, jeg har lavet, og indføre 

usikkerheden og tvivlen i min måde at filosofere på – hvorfra jeg ellers 

omhyggeligt har bestræbt mig på at bandlyse dem – hvis man skulle gå hen 

og opfatte deres skrifter som mine eller som udtryk for mine synspunkter. 

Jeg har for nylig oplevet det med en, som man havde den største tiltro til, at 

han ville følge mig, og om hvem jeg endda et sted havde skrevet, ”at jeg 
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forvissede mig så meget om hans forstandsevner, at jeg troede, at han ikke 

havde noget synspunkt, som jeg ikke udmærket kunne stå ved som mit 

eget”. Denne person udgav nemlig sidste år en bog med titlen Fysikkens 

fundamenter 8 ,  hvori der ikke er noget af det, der angår fysikken og 

medicinen, der ikke er taget ud af mine skrifter, såvel fra dem, jeg havde 

udgivet som fra et andet endnu uafsluttet værk, som var faldet ham i hænde. 

Men fordi han lavede en dårlig afskrift og ændrede rækkefølgen samt 

benægtede visse metafysiske sandheder, som er dem hele fysikken ellers 

skal støtte sig på, er jeg nødsaget til at tage afstand fra hans bog i dens 

helhed. Og jeg vil her bede læserne [20] om at de aldrig vil tillægge mig 

nogen som helst holdning, de ikke udtrykkeligt finder i mine egne skrifter, 

og at de ikke opfatter noget som sandt, hverken i mine skrifter eller i øvrigt, 

medmindre de ser det meget klart udledt fra de sande grundsætninger. 

Jeg ved også godt, at der kan gå flere århundreder, førend man sådan 

har udledt alle de sandheder, som lader sig udlede af disse principper, idet 

størstedelen af dem, som er tilbage at finde, afhænger af nogle bestemte 

erfaringer som aldrig sker tilfældigt, men skal søges med omhu og 

omkostninger af meget kløgtige mennesker. Det sker nok sjældent, at de 

samme personer, som besidder behændighed til at bruge disse erfaringer på 

en god måde, også evner at føre dem ud i livet, og ydermere har størstedelen 

af de bedste ånder fået en så ringe mening om hele filosofien på grund af de 

mangler, som de har fundet heri, og som hidtil har været gængs i den, at de 

ikke vil beflitte sig på at søge en bedre. Men hvis omsider den forskel, som 

de vil se på disse mine grundsætninger og alle andres, såvel som de mange 

sandheder, som kan udledes heraf, skulle få dem til at erkende, hvor vigtigt 

det er at fortsætte at søge efter disse sandheder, og det niveau af visdom, 

den fuldkommenhed af livet, og den lyksalighed, de kan føre til, vover jeg at 

tro at der ikke vil være nogen, som ikke giver sig i kast med et sådant 

 
8 Fundamenta Physicae (1646), Henricus Regius 
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indbringende studie, eller i det mindste af al magt vil hjælpe og begunstige 

dem som har held i deres foretagende. Jeg håber at vores efterkommere vil 

få held med det, og så videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


