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XVII. MENDEA: ARRAZOIAREN MENDEA

Errenazimenduaren ondoren, krisialdia etorri zen Europa osora. Momentu horretan
matxinadak, gerra zibilak eta gerra erlijiosoak ugaritu ziren eta horren ondorioz sentimendu
nagusia angustia izan zen. Erdi Aroko batasun erlijiosoa hautsi egina zen XVI. mendean
Erreforma protestantearen eskutik. Eliza katolikoak, ortodoxia doktrinala mantendu nahian,
Erreformari aurre egin zion Kontrarreforma izeneko mugimendua bultzatuz, eta horren barne
Inkisizioa, Estatuaren helburuen zerbitzurako erabiliz, pentsatzeko askatasunaren kontrako
arma boteretsu bilakatu zen. Erlijioarengatiko gatazkak ugaritu ziren eta azken batean
Hogeitamar Urteko Gerra (1618-1648) ekarri zuten ondorioz. Gatazka hori hasiera batean
Inperio Alemaniarreko  katoliko eta protestanteen artekoa zen, baina azken batean Europa
osoan eragina izan zuen. 1648. urtean Westfaliako bake-ituna sinatu zuten eta beran
tolerantzia erlijiosoaren printzipioa onartu.

Politikari dagokionez, XVII.mendean monarkia absolutistak ezarri ziren, Frantziako
Luis XIV.aren erregetza eredutzat hartuz: erregeak botere guztiak eskuratu zituen. Hala ere,
burgesia ilustratua mugimendu iraultzaileak bultzatzen hasi ziren Europa osoan, monarkia
horien boterea murriztu nahian, gizabanakoen eskubideak eta gai publikoetan hiritar guztien
partaidetza aldarrikatuz. Espainian eta Italian geldialdi politiko eta ekonomikoa gertatu ziren
(aldaketa politikoak ez ziren ezarri hain erraz eta ekonomiak aurreko garaietako oparotasuna
galdu zuen) eta horren ondorioz bere nagusigoa galdu zuten. Aldi berean, Frantzia eta
Ingalaterra Europako potentziak bilakatu ziren, eta merkataritza zela medio Herbeheretan
erdigune ekonomiko nagusi bat kokatu zen.

Kulturari dagokionez, liburu inprimatuen kopurua handiagotu zen eta horren bidez
filosofiak klase kulturadunen arreta erakarri zuen. Unibertsitateak, katolikoen edo protestanteen
kontrolpean, pentsamendu zaharkitu baten egoitzak ziren eta gainbeheratzen hasi ziren.
Errenazimenduan sortutako mugimendu zientifikoak – Koperniko, Galileo –   XVIII. mendeko
filosofiaren ibilbidea markatu zuen.

Zientzia modernoak unibertsoari buruzko ulertze aristotelikoaren amaiera ekarri zuen.
Gainera, mundua ez zen organismo bizidun baten antzera ulertzen, makina handi baten antzera
baizik, non gizakiak bere lekua galdua zuen: gizakia jadanik ez zen  unibertsoaren erdigunea.
Jakintza eta sineste erlijiosoen oinarriak kolokan zeuden eta eszeptizismoa berragertu zen,
baita sentimenekiko mesfidantza eta gizakiak duen egia iristeko gaitasunarekikoa ere.
Eszeptizismoaren eskutik gizaki estoikoaren ideala ere berragertu zen: moralari dagokionez
independentea izatea lortzen duen gizakia. Ezer ez dela agertzen moduan eta dena ilusio hutsa
dela pentsatzeak pesimismoa ekarri zuen eta bere adierazpen artistikoa estilo barrokoa izan
zen: bizitzaren iheskortasunaren aurrean itxuraren aldeko apustua egiten zuena. Espainian,
Calderonen La vida es sueño izeneko antzezlana eta Velazquezen Las meninas izeneko
margolana horren adibideak dira: agertzen diren itxurak eta sentimenek eragindako duda eta
engainu horiek  inguruan nagusitzen den eszeptizismoa adierazten dute.

Testuinguru horretan, zientziek ezagutu zuten garapenak bultzaturik, bi sistema
filosofiko garatu ziren: arrazionalismoa eta enpirismoa. Biek ziurtasuna bilatu nahi zuten eta
ezagutzari dagokiona – zer ezagut dezakegun eta nola ezagut dezakegun – filosofia
modernoaren problema nagusi bihurtu zen. Zientzia modernoak bi eredu metodologiko eskaini
zituen: matematikarena eta natur zientziena. Matematikarena arrazionalismoaren eredua izan
zen, arrazoimena guztiz fidagarria den ezagutzaren iturritzat hartuz, eta ezagutzaren
printzipioak jaiotzetikoak zirela baieztatuz. XVII. mendeko filosofo nagusia Descartes dugu,
arrazionalismoaren sortzailea. Enpirismoak, aldiz, natur zientzietako metodoa eredutzat hartu
zuen, metodo esperimentala edo hipotetiko-deduktiboa. Enpirismoak jaiotzetiko ideiak ukatu
zituen eta esperientzia giza ezagutzaren iturri eta muga zela baieztatu zuen.
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Bi mugimendu filosofiko horiek bi kokapen geografiko desberdin dituzte:
Arrazionalismoa kontinentean garatu zen – Frantzian Descartes, Holandan Spinoza, Alemanian
Leibniz –, eta Enpirismoa Britainia Handian.

ARRAZOIMENAREN AUTOSUFIZIENTZIA

Arrazionalismoa XVII. mendean sortutako korronte filosofikoa dugu. Bere ezaugarri
nagusia, ezagutzari dagokionez, arrazoimenak  bere burua aski duelako konfiantza izatea da.
Erdi Aroan zehar arrazoia eta fedearen arteko erlazio gatazkatsua izan zen hainbat
momentutan, baina Erdi Aroaren bukaeran Gilermo Ockhamekoak arrazoimenak bere
burujabetasuna lortzeko bidea prestatu zuen. Arrazionalismoak bide hori burutu zuen eta bere
eskutik arrazoia fedearen menpekotasunetik askatu zen.

Arrazionalismoaren ezaugarri nagusiak honakoa hauek ziren:

- Giza arrazoimenarenganako konfiantza osoa. Arrazoimenak bere burua aski du
ezagutzaren iturritzat. Ez tradizioak, ez fedeak, ez autoritateak, ezin dute bere
jardute librea mugatu. Arrazoimenak, eta ez beste inork edo zerk, egiari buruzko
epaia burutu behar du.

- Sentimenezko ezagutza gutxiestea. Sentimenen bidez jasotzen dugun
informazioa engainagarria eta mugatua da.

- Munduaren razionaltasuna defendatzea. Gertatzen den orok arrazoimenak iritsi
dezakeen azalpen bat du.

- Esperientziaren menpe ez dauden ideia jaiotzetikoak existitzen direla baieztatzea.
Arrazoimenak bere baitatik lehen egia horiek atera ditzake, eta, horietatik abiaturik,
gainontzeko guztiak ondorioztatu.

- Filosofiarako metodo berria bilatzea. Matematikaren metodoa eredutzat hartuz, a
priorizko1 printzipio batzuetatik abiaturik (ideia jaiotzetikoetatik) egia-sistema oso
eta itxia ondorioztatu nahi duen metodoa. Arrazoibide matematikoa ziurtasuna,
argitasuna eta zehaztasuna dituen eredua da: esperientziara jo gabe eraikitzen da
eta horregatik unibertsala eta beharrezkoa da.

- Zientziatik hartutako munduari buruzko ikuskera mekanizista: mundua materia
eta kausa eragileen bidez esplikatzen da, hau da, lege mekanikoen bidez.

- Subjektibismoa. Arima – pentsatzen duen gogamena – naturako lege mekanikoen
menpe ez dagoela pentsatzeak gizakia unibertsotik bereizita dagoela pentsatzea
ekarri zuen. Subjektu bere baitan itxita dago, bere pentsamendua besterik ez du
ezagutzen: gainontzeko guztia – inguruko errealitatea, Jainkoa, eta abar –
dedukzioaren bidez ezagutu beharko du. Problema nagusia, beraz, ezagutzaren
ingurukoa da.

1
A priorizkoa: esperientziaren menpe ez dagoena, esperientzia baino lehenagokoa.
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DESCARTES ETA METODOA

Bizitza eta lanak.

Descartesen egitasmo filosofikoak bere ibilbide
pertsonalean du sorburua. 1956. urtean jaio zen
Descartes, Frantziako Turena lurraldeko familia noble
baten barne. Jesuitek  La Flèche-n zuten ikastegian
ikasi zuen eta bertan filosofia eskolastikoa ezagutu
zuen. Jasotako irakaskuntzek desengainatua, eta iritzi
eta eskola filosofikoen aniztasunaren aurrean,
Matematikak duen metodoaren antza, filosofia jakintza
behin betiko bihur zezan metodo bat bilatzeari ekin
zion. Bere asmoa zen filosofia jakintza ororen oinarri
bihurtzea, akatsik gabeko zientzia bihurtzea eta horren
ondorioz teorien aniztasuna deuseztatzea.

Hogeita Hamar Urteko Gerraren garaian,
boluntario joan zen, esperientzia berriak izateko
irrikatan eta, bere esanetan, “munduari buruzko liburu
handia irakurtzeko gogoz”. Handik urte batera, 1619.
urtean, ametsetan berak bilatzen duen metodoaren
intuizioa izan zuen eta filosofian aritzeko nolabaiteko
deialdi jainkozkotzat interpretatu zuen.

1628. urtean Espiritua zuzentzeko arauak idatzi zituen (hala ere, bera hil eta urte bat
geroago argitaratu zituzten). Urte batzuk eman zituen Parisen, eta 1629. urtean Holandara –
garai hartan askatasunaren lurraldetzat hartua - erretiratu zen, lan egiteko aukera izateko
tolerantzia eta lasaitasunaren bila. Orduan munduari buruzko tratatu bat idatzi zuen, non
heliozentrismoaren tesiak onartu zituen, baina Inkisizioak Galileori ezarritako kondena ikasi
ondoren (1633)  ez zuen argitaratu. Kondena horretan ikus dezakegu garai hartan zegoen
autoritatea eta pentsamenduaren askatasunaren arteko gatazkaren islada. Filosofia kartesiarra
dagoeneko izugarrizko arrakasta zuen eta bere inguruan polemika sortu zen.

Gai erlijiosoei dagokienez beti eztabaida ekiditen saiatu zen, baina hala ere
Descartesek ezin zuen saihestu ateo edota  pelagiano2 izatearen akusazioa Holandan. Bertan
bere lan nagusiak idatzi zituen: Meditazio metafisikoak (1641), Filosofiaren printzipioak (1644)
eta Pasioei buruzko tratatua (1649.n argitaratua, hil baino lehentxeago). Bere lan inportanteena
Metodoari buruzko diskurtsoa 1637. urtean argitaratu zuten.

1649. urtean Suediako Cristina printzesak filosofiako eskolak jasotzeko interesa zuen
eta Descartes deitu zuen. Descartes Holandatik alde egin zuen gonbitea onartuz. Suediako
negu gorriak eta goizeko bostetan solasteko printzesak zuen ohiturak gaixotu zuten Descartes,
eta 1650.urtean hil zen.

Descartesen pentsamenduak iraultza ekarri zuen filosofiara, bere kritika
arrazionalarengatik eta pentsatzen eta ezagutzen duen subjektua nabarmendu zuelako.
Berarekin filosofia modernoa hasi zen, non denbora luzez Descartes ezinbesteko erreferentzia
baitzen.

2
Pelagianismoa: Erdi Aroan Agustin Hiponakoak eraso zion heresia. XVII. mendean gizakiaren erabakimena defendatu

eta Elizak eskuartu gabe edo Jainkoaren graziarik gabe salbamena posible zela aldarrikatu zutenei leporatu zioten
heresi hori. Holandan, protestanteek Descartesi leporatu zioten heresi hori.
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Descartesen egitasmoa: jakintzaren batasuna.

Descartesen egitasmoa arrazoimenaren bidez proposizio ziurren sistema bat eraikitzea,
benetako eta dudarik gabeko printzipio batzuetan oinarriturikoa. Horren erreferentea
Matematikaren metodoa da: berez nabariak diren egia batzuetatik abiaturik beste egia batzuk
ondorioztatzen dituena. Izan ere, Descartesen lehen lanak Matematikari lotuta zeuden:
adibidez, geometria analitikoa ekarri zuten ikerketak. Bere ustez, munduaren irudikapen
matematikoa egitea posiblea zen geometria analitikoaren prozedurez, eta Filosofiaren
printzipioak izeneko liburuan “mathesis universal” baten posibilitatea proposatu zuen, hau da,
“ordena eta neurriari buruz galdetu dezakegun oro azaldu behar duen zientzia orokor bat”.

Gaztetan liluratuta gelditu zen matematikaren metodoarekin, eta edozein zientziari
aplikagarria dela pentsatzen zuen. Descartesen premisa oinarrizkoena alde horretatik hauxe
zen: metodo zientifiko unibertsal bat posiblea da, arrazoimena bakar bat baita gizaki
guztientzat. Arrazoimenaren batasun horrek jakintza bakar bat dela bermatzen du: zientzia
bakar bat da eta bertan arlo anitz, beraz, metodo zientifiko bakar bat dago jakintza arlo
guztietan aplikagarria dena.

Filosofia osoa zuhaitz bat bezalakoa da, bere sustraietan metafisika
dugu, bere enborra fisika da, eta enbor horretatik sortzen diren abarrak
gainontzeko zientziak dira.

René Descartes. Filosofiaren printzipioak

Descartesek bere egitasmoak oinarrietatik eraikitzen hasi beharko zuen, beraz:
Metafisikatik, hain zuzen. Hala ere, hori baino lehen metodoaren arauak eta, bere egitasmo
filosofikoa burutu arte, bere jokaera gidatu behar dituzten behin behineko arau moral batzuk
formulatzea beharrezkoa izango zen.

Metodoa

Metodoaren bila hasi zenean, Descartesek, ezer baino lehen, arrazoimenaren egitura
aztertu beharra dagoela planteatu zuen, gero, bere funtzionamendua nolakoa den jakinda,
aztergaiei zuzen aplikatu ahal izateko.

Arrazoimenak ezagutzen du bi eragiketa oinarrizkoren bidez: intuizioa eta dedukzioa.
Descartesen ustez, intuizioa kontzeptu bat argi eta bereizi, erabateko ziurtasunez, ezagutzea
ahalbidetzen duen berezko argia edo instintoa da. Dedukzioa ziurtasunez ezagutzen ditugun
kontzeptu batzuetan, hau da, intuizio batzuetan oinarriturik beharrezkoak diren lotura-katea da.

Metodoak, beraz, gure adimenak burutu behar dituen bi eragiketa horiek zuzen egiteko
kontuan hartu beharreko arau batzuetan du oinarri. Descartesek lau arau azaldu zituen
Metodoari buruzko diskurtsoan (Discours de la méthode) eta Espiritua zuzentzeko arauak
(Regulae ad directionem ingenii) izeneko liburuetan.

• Nabaritasuna. Arinegi ez ibili eta egiatzat hartu gure adimenerako nabaria den
hori, besterik ez: “nire irizpenetan bildu behar nuela bakarrik nire adimenari
argiro eta bereizirik agertuko litzaiokeena, beti ere zalantza egiteko aukerarik
emango ez lukeen neurriraino”, Descartesen esanetan. Argi izatea eta bereizi
izatea dira nabaria den horren ezaugarriak: ideia bat argia da gure gogamenak
zailtasunik gabe hautematen badu, eta bereizia da gure gogamenak ez badu
beste batekin batera hautematen, beste batekin nahasirik. Horrelako ziurtasuna
bakarrik intuizioaren bidez da posiblea.
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• Azterketa edo Analisia. Aztertu beharreko arazo bakoitza ahalik eta zati
gehienetan zatitu hobeki ebazteko, hau da, ezagutzak deskonposatu eta
haien osagaiak bereizi osagai sinpleenetara iristeraino, hautemate argiak izan
ditzagun, hau da, intuizioak: “aztertuko nuen zailtasun bakoitza zatituko nuela
ahal hainbat zatitan, arazoa konpontzeko beharrezko litzatekeen hainbatetan”

• Sintesia. Intuizioz hauteman ditugun ideia bakun eta nabari horietatik
dedukzioaren bidez intuizio-kate bat osatu, konplexuena berreraiki arte: “nire
pentsamenduak ordenaturik zuzenduko nituela, gai bakunenetatik eta
ezagutzeko errazenetatik hasita, poliki-poliki, mailaka bezala, konposatuenen
ezagutzara igoz, eta suposatuz ordena dagoela, baita berez bata bestearen
aurretik ez doazen gaien artean ere”.

• Zerrendatzea edo Zenbaketa. Analisia eta sintesia egiteko burututako prozesu
guztia berrikusi eta ongi egina egon den egiaztatu: “alde guztietatik hain
zenbaketa osoak eta hain berrikuspen orokorrak egingo nituela, non seguru
egongo nintzatekeen ezer ez ahazteaz”.

Descartesek proposatu zituen metodoaren arauak jakintza tradizional osoa zalantza
jartzea dakar berekin eta kritika guztien aurrean tinko irauten duen printzipioa baino ez
onartzea. Horregatik, duda da filosofia kartesiarraren abiapuntua.

Duda metodikoa

Duda metodoaren eskakizuna da, analisiak ezinbestez eskatzen duena: Momentu
horretan, kontua da ezagutzaren elementu bakunenak bilatzea, zalantza guztien aurrean tinko
irauten duten egia nabariak aurkitzeko. Hori dela eta, Descartesek denok tradizioz, fedez edo
autoritatez onartzen dugun ezagutza oro zalantzan jartzen du, eta subjektuak ezagutzen duen
arrazoimenaz fidatzen da, eta ez beste ezertaz. Descartesen dudak ezaugarri berariazkoak
ditu:

• Unibertsala eta erabatekoa da. Ziurtasun guztiak zalantzan jartzen ditu, nabariak
direla ematen duten horiek ere.

• Metodikoa da, eta ez eszeptikoa. Eszeptiko baten duda iraunkorra da, Descartesek
planteatzen duen duda behin-behinekoa eta eraikitzailea da, ziurtasuna bilatzeko
planteatzen den abiapuntu bat da. Metodikoa da metodoren alderdi bat delako: egia
iristeko eta filosofia eraikitzeko tresna bat da.

• Teoretikoa da. Horren arabera, bere eragina hausnarketa filosofikoaren barne
mugatzen da, eta ez du sinesteen eta jokaeraren eremuan sartzen. Descartesen
egitasmoaren barne filosofia praktikoa ere dugu, hau da, etika. Horren garapena bere
sistemaren bukaerako utzi zuen eta ez  zuen inoiz burutu. Bere sistema eraikitzen ari
zen bitartean, behin-behineko moral bat proposatu zuen, bere garaian indarrean
zeuden sinesteak kuestionatu ez zituena.

Duda unibertsal hori justifikatzeko, Descartesek arrazoi batzuk azaldu zituen:

• Sentimenak engainagarriak dira. Sentimenezko ezagutza zalantzan jarri behar dugu.
Badakigu sentimenek batzuetan engainatzen gaituztela, beraz, ez zen zuhurra edo
zentzuduna izango noizbait engainatzen gaituen zerbaitetaz fidatzea.
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• Ezin dira loaldia eta esna-aldia bereizi. Barrokoan askotan agertzen den topiko bat
bilduz,  bizitza amets bat bezalakoa delakoa, Descartesek esan zuen: Agian bizitzen ari
garen hori egia dela sinesten dugu  eta benetan gertatzen dena amesten ari garen
zerbait dela. Denok noizbait izan dugu horrelako esperientzia: amesten ari garen
bitartean gure adimenean agertzen den hori erreala dela pentsatzea.

• Jeinu maltzurraren hipotesia. Hipotesi bezala, engainatzen gaituen jeinu maltzur bat
existitzen dela planteatzen du, eta gure arrazoibideetan ere huts egitera bultzatzen
gaituena, nabariak diren arrazoibide horietan ere, matematikaren arrazoibideetan
adibidez, lotan zein esan gaudenean. Hori dela eta, arrazoibide horiek zalantzan jarri
behar ditugu.

Hala eta guztiz ere, duda kartesiarrak dudatu ezina den lehen ziurtasun bat topatuko
du, eta dudan bertan jatorria duena: dudatzen duen eta, beraz, pentsatzen dun subjektua
existitzen delako ziurtasuna.

Behin-behineko morala

Descartesek proposatzen duen duda metodikoak ekintzetan ere sortaraziko zuen
ziurtasunik eza, bizitza praktikoa zuzendu behar duten printzipioak  ere – morala – eratorri
beharko baitira metodoaren aplikaziotik. Hala ere, eguneroko bizitza ez da gelditzen, eta
ezinbestekoa da erabakiak hartzea. Hori dela eta, Descartesek bere buruari behin-behineko
moral bat proposatu zion, bere sistema eraikitzen  ari zen bitartean, bere bizitza gidatu behar
zuena.

Moral hori lau arau hauetan bildu zituen:

• Lehenbizikoa: Norberak bere lurraldeko lege eta ohiturei obeditzea, erlijio
tradizionala eta, oro har, gehienek onartzen dituzten iritziak eta moderatuenak
direnak onartzea.

• Bigarrena: Iritzi bat behin onartuz gero, tinko eta zalantzarik gabe iritzi horri
heldu.

• Hirugarrena: Norberak bere joerak kontrolatzeko prest egon, beti kontrolatu
ezin ditugun gertaerak kontrolatzeko prest egon baino: Norberak bere burua
menperatzea eta patuak agintzen duena onartzea, moral estoikoak dioen
moduan.

• Laugarrena: Ahalik eta jarduera gehien aztertu, horien artean hoberena
hautatzeko. Descartesen ustez, filosofia, arrazoimena lantzea, gizakiari hobeki
dagokion jarduera da.

Ikusten den moduan, behin-behineko moral hori sen onaren araberakoa da, moral
tradizionala, erlijioa edo politika kritikatzeari uko egiten diona. Descartesek ez zuen inoiz behin
betiko morala formulatu. Behin betiko moral hori bere metodoaren ondorioa izan beharko zen
eta bere sistema filosofikoaren gailurra izango zen.
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Descartesen metafisika: hiru substantziak

Metodoaren eta behin-behineko moralaren arauak behin formulatuz gero, Descartes
prest zegoen jakintzaren oinarriak ezartzeko, hau da, metafisika eraikitzeko. Abiapuntua,
lehenago esan dugunaren arabera ikus daitekeen moduan, nabaria den lehen egia bat da,
dudatu ezina den egia, eta egia horretatik abiaturik dedukzioaren bidez bere sistema garatzea
ahalbidetuko duena.

Pentsatzen duen substantzia: “Pentsatzen dut, beraz existitzen naiz”

Descartesek dioen moduan, pentsatzen dugun guztietan geure burua engainatu
dezakegu, baina pentsatzen eta dudatzen badut, pentsatzen eta dudatzen dudala onartu behar
dugu behintzat, eta, beraz, ni neu pentsatzen eta dudatzen ari naizela, eta, beraz, existitzen
naizela: “Pentsatzen dut, beraz, existitzen naiz” (cogito, ergo sum). “Beraz” termino hori
ikustean pentsa dezakegu dedukzio baten aurrean gaudela, baina ez da hori. Descartesek
horrekin adierazi nahi du intuizio bat, gure adimenak pentsatze eta existitze horiekin batera
horien artean dagoen erlazio beharrezkoa ikusten duela: existitzea ez da pentsatze horretatik
ondorioztatzen den zerbait, pentsatzea eta existitzea batera gertatzen direla, eta ezinbestez
bata bestearekin.

Nire existentzia baieztatzerakoan, baieztatzen dudan gauza bakarra pentsatzen duen
gauza bat existitzen dela da: gogamen horrek hautematen edo pentsatzen duen  hori guztia
zalantzan jar daiteke oraindik ere – baita beraren gorputza ere –, eta pentsatzen duen hori
guztia dudatu ezina eta nabaria den lehen egia horretatik abiatuz frogatu beharko da.  Lehen
egia hori aztertze horrekin batera, Descartesek zerbait egiazkotzat hartzeko zeintzuk diren bete
behar dituen baldintza beharrezkoak aurkitzen ditu:

Ziur nago pentsatzen duen zera bat naizela, baina ba al dakit zer den
beharrezkoa zerbaitez ziurtasuna izateko? Lehen ezagupen honetan
aurkitzen den gauza bakarra zera da: ezagutzen dudanaren hautemate argi
eta bereizia, besterik ez, eta hau, egia esan, ez litzateke nahikoa izango bera
egia dela ziurtatzeko, noizbait aterako balitz argi eta bereizitzat dudan hori
faltsua dela. Honegatik, iruditzen zait arau orokor bezala zera ezar
dezakedala: oso argiro eta oso bereizirik bururatzen ditugun gauza guztiak
egia direla.

René Descartes: Meditazio filosofikoak
“Cogito” horretan Descartesek, lehen egia aurkitzeaz gain, dudatu ezina den ziurtasun

bat ere aurkitu zuen, eta egiazkoa zer den argitzeko irizpidea, hau da, egia-irizpide bat: gauza
bat egiazkotzat hartzeko, gure gogamenak argi eta bereizi hauteman behar du.

Hortik aurrera, dedukzioaren bidez segituko zuen bere sistema eraikitzen. Hala ere,
pentsatzen duen subjektuaren existentziatik zaila da dedukzioaren bidez beste errealitaterik
ondorioztatzea, hasiera batean bere metodoa definitzerakoan ezarri zuen moduan.
Descartesek, berak definitu zituen metodoaren arauen arabera, errealitatea frogatzeko
pentsamendua abiapuntutzat hartu behar du, horixe baita nabaria den lehen egia. Eta
pentsamenduan “niak” pentsatzen dituen ideiak aurkitzen zituen. Kontuan hartu behar dugu
Descartesekin ideiari buruzko kontzeptua aldatu zela: ideia izateak ez du berari dagokion
errealitatea existitzen dela bermatzen3. Hau da, nire gogamenean zuhaitzaren ideia aurkitzeak
ez dakar berekin existitzen dela. Pentsamenduak ideiak pentsatzen ditu, eta ideiak ez dira
gauzak. Frogatu beharra dago ideiari errealitate bat dagokiola.

3
Aristotelesen ustez, “ideia” (eidos) gure adimenak abstrakzioaren bidez eratzen du errealitatean existitzen diren izaki

partikularretatik abiaturik: Lehenbizi, errealitatean dagoen izakia, eta gero, gure adimenak eratzen duen ideia. Ideia
eratzeko ezinbestekoa da izakia lehenago existitzea.
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Descartesek pentsatzen zuen ideia guztiak, adimenezko ekintzak diren heinean,
errealak dira – errealitate subjektiboa: subjektuarengan daude –, baina, ideia objektu baten
irudikapena dela kontuan hartuz – errealitate objektiboa: subjektuarengandik at dagoen
errealitatean dagoena –, ideia guztiek ez dira errealak modu berean. Adibidez, ez dira errealak
modu berean zuhaitzaren ideia eta zaldi hegaldunaren ideia, bakoitzaren errealitate objektiboa
desberdina da: zuhaitzaren ideiari badagokio errealitate objektibo bat, aldiz, zaldi hegaldunaren
ideiari ez. “Cogito” horrek ideien errealitate subjektiboa bermatzen du, nire gogamenean
existitzen baitira, baina “Cogito” horrek ez du ezer argitzen ideia horien errealitate objektiboari
buruz, hau da, ideia horiek irudikatzen dituzten objektuak nire pentsamendutik at existitzen
diren. Hori jakiteko, Descartesek ideien jatorria aztertu zuen, eta duten jatorriaren arabera hiru
mota bereizi zituen:

• Ideia arrotzak edo adbentizioak. Kanpoko esperientziatik eratortzen dira (objektu
naturalei dagozkien ideiak: zuhaitzarena edo zaldiarena).

• Eragindako ideiak edo artifizialak. Gure gogamenak eratzen ditu beste ideia
batzuetatik abiaturik (gure irudimenak eratzen dituen ideiak: zentauroarena).

• Ideia jaiotzetikoak edo berezkoak. Gure ulermenak bere baitan aurkitzen dituen ideia
argiak eta bereiziak, baina ez dira esperientziatik eratortzen eta ez dira gure
irudimenak eragindakoak (adibidez: infinituarena).

Ideia arrotzak eta eragindakoak kanpoko errealitatearen menpe daude. Baina oraindik
frogatu gabe dago kanpoko errealitate horren existentzia. Hortaz, ikertze lana segitzeko
posiblea den bide bakarra ideia jaiotzetikoak aztertzea izango da.

Substantzia infinitua: Jainkoa

Gure gogamenean dauden ideia jaiotzetikoen artean, Descartesek infinituaren ideia
aurkitu zuen. Berak dioen moduan, dudatzen badut horrek esan nahi du mugak ditudala,
perfektua ez naizela, finitua (mugatua) naizela. Descartes filosofian emandako azalpen
tradizionaletik aldendu zen. Tradizio filosofikoan, infinituaren kontzeptua finituaren ideiatik
eratortzen da: Finitua mugak dituena da, infinitua mugarik gabekoa da. Lehenbizi mugaren
kontzeptua da, geroagokoa mugarik gabekoaren kontzeptua: in + finitua = infinitua.
Descartesen ustez, finituaren kontzeptua infinituaren ideiatik eratortzen da. Infinituaren ideiak
ez du niregan jatorria. Zentzugabea da finitua den zerbaitek infinituaren ideia asmatu duela
pentsatzea, substantzia infinituaren ideia infinitua den substantzia batek eragin behar du, hau
da, Jainkoak. Eta Jainkoak berak niregan ezarri du infinituaren ideia. Gure gogamenean
Jainkoaren ideia aurkitzen du horrela. Gero ideia horri dagokion izaki baten existentzia frogatu
beharko zuen. Frogapen hori bi argudioren bidez saiatu zen:

• Ideien objektibotasunaren argudioa. Ideiari dagokion errealitate objektibo
batek  horren proportziozko kausa bat eskatzen du. Hortaz, izaki infinituaren
ideiak kausa infinitu bat eskatzen du, ni baino perfektuagoa den izaki baten
ideia nik pentsa ditzakeen perfekzio guztiak biltzen dituen izaki batek ezarri du,
ez bestelako izaki batek.

• Argudio ontologikoa. Argudio hau Anselmo Canterburykoak proposatu zuena
da. Jainkoari buruz denok dugun ideia perfekzio guztiak biltzen dituen
izakiarena da. Perfekzio horietatik bat existitzea da, beraz Jainkoak existitu
behar du (bestela perfekzio baten faltan egongo litzateke, ez litzateke perfektua
izango).
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Argudio hori azaltzerakoan, triangeluaren ideiarekin alderatzen du, bi zentzutan:

• Triangeluaren definizioak bere angeluen batuketa ezinbestez 180 gradukoa
izan behar duela ezartzen du, halaber, Jainkoaren kontzeptuaren definizioak
perfekzio guztiak bildu behar dituela ezartzen du.

• Hala ere, triangeluaren definizioan bertan ez dago triangeluaren existentzia
berekin dakarren ezaugarririk. Hau da, errealitatean existitzen den triangelu
perfektu bat pentsatzea posiblea da, baina ez da horrela gertatzen Jainkoaren
ideiarekin. Ez da posiblea errealitatean existitzen ez den Jainko bati buruz
pentsatzea, existentzia Jainkoaren esentziaren alderdi edo ezaugarri bat dela.
Descartesen kontra azaldu zirenen artean Gassendi zegoen. Gassendik
Descartes gurpil zoroan erroi zela esan zuen. Azken batean, bere ustez,
Jainkoaren existentzia ondorioztatzeko erabili duen printzipioaren berma Jainko
bera da: Jainkoaren existentzia Jainkoaren esentziatik ondorioztatzen baita.

Jainkoaren existentzia behin frogatuz gero, nabaritasunaren printzipioa bermatuta
gelditzen da, Jainkoak, guztiz ona denak, ez lukeelako nik huts egitea onartuko; eta zerbait
erabateko moduan argi eta bereizi hautematen badut ziur nago ez dudala huts egin. Hemen
ikusten dugu Jainkoak deun eginkizuna filosofia kartesiarrean: egiaren berma izatea. Jainkoa
egiatia izatea bere filosofiaren oinarria da (eta ez, hasiera batean proposatu zuen moduan,
nabaritasunaren irizpidea)

Hedadura duen substantzia: Mundua

Lehen egiatik, “cogito” ideiatik, Descartesek ez du errealitatearen existentzia frogatzea
lortu. Hala ere, bere ustez, Jainkoa egiatia izateak pentsamendutik at mundua existitzen dela
bermatzen du, guztiz ona den Jainkoak ez lukeelako gu engainuan bizitzea onartuko eta, beraz,
hedadura duten objektuak existituko ez balira,  guk horiek hautematea ere ez. Guk badugu
berezko joera bat gure gogamenetik at errealitatea existitzen dela eta guk ditugun sentipenen
kausa errealitate hori dela uste izatera. Mundua existituko ez balitz, uste hori faltsua izango
litzateke eta, kasu horretan, esan beharko genuke Jainkoak engainatzen gaituela eta, beraz,
esan beharko genuke ez dela Jainkoa, jeinu engainatzaile bat baizik.

Munduari buruz Jainkoak ezaugarri primarioak bermatzen ditu – hedadura, figura eta
mugimendua -, ezaugarri objektiboak direnak eta argi eta bereizi ezagut daitezkeenak. Gorputz
orok hedadura du, eta hedadura neurtu eta zenbatu daiteke, hau da, prozedura matematikoetan
erabil daitezke. Azken batean, Descartesek  esaten zuen gorputzak geometriaren bidez azter
daitekeela. Ezaugarri sekundarioak (kolorea, usaina, soinua) subjektiboak dira: gauzek guregan
eragiten dituzte. Ondorioz,  Descartesen ustez fisikatik at daude eta baita gorputzen barnetik
eragiten duen edozein “indar” edo printzipioa ere.

Descartesen unibertsoan dena materia eta mugimendua da, ez gehiagorik. Hala ere,
materiak ez dakar berekin mugimendua, baina nabaria da mugimendua existitzen dela, eta,
beraz, azaldu beharra dago.

Unibertsoan dagoen mugimendua esplikatzen da Jainkoa lehen kausa dela esanez:
Jainkoak materia kreatu zuen eta horrekin batera mugimendua ere bai. Gainera, Jainkoak
mantentzen du unibertsoan dagoen mugimenduaren kantitatea, hau da, kantitate hori ez da
handiagotzen ez txikiagotzen. Gertatzen dena da mugimendu hori gorputz batetik beste batera
pasatzen dela. Horrelako kontzeptua Jainkoaren esentziari dagokion ezaugarri batetik deduzitu
zuen: Jainkoa higiezina, aldatu ezina da.
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Fisikaren lege oinarrizkoak ere ondorioztatzen dira Jainkoaren aldaezintasun horretatik:

• Inertziaren printzipioa: Kanpoko kausa batek eragiten ez badu, gorputz batek dagoen
egoeran (geldirik edo mugitzen) iraungo du.

• Mugimenduaren zuzenbidearen printzipioa: Gorputz orok marra zuzenean
mugitzeko joera du.

• Mugimenduaren kontserbazioaren printzipioa: Mugitzen ari gorputz batek beste
gorputz batekin topo egiten badu, bere zuzenbidea aldatuko du edo beste gorputz hori
bere atzetik eramango du, eta, hala ere, mugimenduaren kantitateak berdin izaten
segituko du bi kasuetan.

Descartesen unibertsoan ez dago xedezko kausarik (Aristotelesen unibertsoan bezala):
dena lege mekanikoen bidez azaltzen da. Mundua, behin sortuz gero, berez mugitzen da lege
horien arabera. Munduari buruzko ulertze honi mekanizista deitzen zaio, munduaren
mugimendua makina batek funtzionatzen duen moduan esplikatzen delako. Tesi mekanizista
horiek defendatuz, Descartesek fisika modernoaren oinarriak ezartzen, eta horren bidez
unibertsoaren egitura eta unibertsoko gertaera guztiak azaltzen saiatu zen, hizkuntza
matematikoa erabiliz. Mekanizismo horrek gorputz bizidunen jokaera ere azaldu nahi zuen.
Ikuspegi horren barruan, animaliak mugimendua duen materia dira, eta Descartesek arimarik
gabeko automatak balira bezala ulertu zituen: dituzten mugimenduak estimulu bati ematen
zaizkion erantzunak dira, besterik ez. Baina automata perfektuak dira, Jainkoak sortuan baitira.
Gertaera biologikoak gertaera fisiko hutsak dira, eta mekanizismo horren bidez ere giza-
gorputza azal daiteke. Azken batean ondorioa da arima eta gorputza erabateko moduan
bereizita daudela, erabat desberdinak: arima pentsamendua da eta gorputza hedadura duen
materia da.

Substantzien arteko komunikazioa

“Cogito” delako horretatik Descartesek hiru “gauza” (res, latinean) edo substantziak
daudela ondorioztatu zuen. Substantzia bakoitzari ezaugarri bat dagokio, bere esentziari
dagokion nolakotasun bat:

• Substantzia pentsatzailea (res cogitans: pentsatzen duen gauza) - nia edo arima -:
Honi pentsatzea dagokio.

• Substantzia infinitua (res infinitua: gauza infinitua): Honi perfekzioa dagokio.

• Hedadura duen substantzia (res extensa: hedadura duen gauza): Honi hedadura
izatea dagokio.

Descartesen sisteman, substantzia da berez existitzen den hori, hau da, existitzeko
beste gauza baten beharrik ez duen hori. Zentzu hertsian (hitzez hitz hartzen badugu definizio
hori) definizio hori substantzia infinituari dagokio, eta ez beste bati, Jainko baita beste baten
beharrik ez duen bakarra. Hala ere, zentzu erlatibo edo analogo batean, beste bi substantziei
ere aplikagarria da definizio hori, hedadura duen substantzia eta substantzia pentsatzailea
elkarren artean independenteak baitira, biak Jainkoaren menpe badaude ere.

Beraz, gizakiarengan bi substantzia daude, elkarren artetik bereizita: gorputza eta
arima. Izan ere, horrelako bereizketa Descartesek ezarria zuen nia “pentsatzen duen gauza”
dela definitzerakoan, eta ni hori – hau da, nire arima, ni naizen hori – berez osoa eta nire
gorputzetik erabateko moduan bereizia dela nabarmentzerakoan. Gainera, elkarren arteko
independentzia hori indartu zuen ideia jaiotzetikoak zein diren azaldu zuenean, materia niak
argi eta bereizi hautematen duen zerbait baita.
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Gauzak horrela, gizakia osatzen duten bi substantzia horiek erabat heterogeneoak dira
eta, hala ere, arima eta gorputzaren artean komunikazioa dagoela nabaria da, ezinbestez
Descartesek azaldu behar zuena. Hori azaltzeko guruin pinealara joko zuen: Garunean dagoen
guruin hori arimak gorputzean eragiteko erabiltzen du. Baina horrek ez du ongi azaltzen nola
gertatzen den heterogeneoak diren bi substantzien arteko komunikazioa, eta Descartesek
berak aitortu zuen gai honi buruz ez zegoela ideia argi eta bereizirik. Arazo hau eztabaidagarri
gelditu zen eta Descartesen ondorengo arrazionalista batzuk argitzen saiatu ziren. Descartesek
utzi zuen arima eta gorputzaren arteko bereizketa hori Platonek ezarri zuena baina handiagoa
zen. Platonek horien arteko menpekotasuna onartu zuen nolabait (gorputza arimaren menpe
zegoela nolabait), Descartesek, berriz, erabateko autonomia eta independentzia ezarri zituen.

Askatasuna eta pasioak

Descartesek zuen ikuspegia unibertsoari buruzkoa mekanizista zen, eta gizakiaren
askatasuna salbatzeko gelditu zen bide bakarra substantzia pentsatzailea naturatik bereiztea
izan zen. Gizakia libre da arima daukalako, eta arima da gizakia zer den benetan definitzen
duena. Horrela nabarmendu zuen Descartesek “cogito” hori azaltzerakoan: “Honela zera jakin
nuen: ni substantzia bat nintzela bere zerizana edo natura osoa pentsatzea duena, izateko
inolako lekuren beharrik ez duena eta inolako gauza materialen menpekoa ez dena”. Unibertso
mekanizista horretan ez dago lekurik askatasunerako: Gertatzen den guztia halabeharrez
gertatzen da, beharrezkotasunez, eta horrek esan nahi du ezin dela bestela gertatu.

Descartesen ustez, substantzi pentsatzailea den heinean, niak bi ahalmen ditu:
ulermena edo arrazoimena eta nahimena edo borondatea. Azken horrek duen ezaugarri
nagusia aske izatea da. Askatasuna ideia giltzarria da Descartesen filosofian: aske izatearen
kontzientzia ideia jaiotzetiko bat da, gizakiak duen ziurtasun bat eta berari dagokion perfekzio
bat. Eta askea denez gero, gizakiak zalantzatu dezake eta naturaren jabe bilakatu daiteke. Eta
naturaren jabe bilakatzea ezagutzeak duen helburua da.

Descartesen ustez, aske izatea arrazoimenak ona eta egiazkoa dela erakusten duen
hori hautatzea. Hutsegitea gertatzen da nahimenak nabaria ez den hori hautatzen duenean,
ulermenak dituen muga horiez haraindi dagoen hori hautatzen duenean.  Nahimenak, beraz,
arrazoimenaren menpe egon behar du. Baina menpekotasuna hori eraldatu daiteke pasioek
eragiten badute.

Pasioak, Descartesen ustez, arima eragiten duten emozioak dira. Beren jatorria “bizi-
espirituetan” dute: odolean dauden indar-mekanikoak gorputzetik guruin pinealari mezuak
transmititzen dizkiotenak. Pasioek bi ezaugarri dituzte:

• Oharkabekoak dira – ez ekintzak bezalakoak, borondatezkoak direnak -, beraz
arimaren kontrolari ihes egiten diote.

• Askotan, arrazoimenarekin bat ez datoz. Hori dela eta, arima beren morroi
bihurtzen dute, eta, horregatik, arimak pasio horietatik askatzeko borrokatu
behar du arrazoimenaren gidapean bizitzeko.

Hala ere, Descartesek ez ditu pasioak negatibotzat hartzen. Kontua ez da
deuseztatzea, gizakiari ongia lortzeko bidea erakusten dion arrazoimenaren menpe jartzea
baizik.  Ideala da, beraz, norberak bere burua menperatzea, bere pasioak menperatzea.
Horretan estoizismoaren eragina ikus daiteke, Metodoari buruzko diskurtsoa izeneko liburuan
behin-behineko morala proposatu zuenean ikusten den moduan.
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Iraultza kartesiarraren eragina

Ikusi dugunez bere arrazoibidean, Descartesek hasiera batean bere konfidantza osoa
jarri zuen ideia argi eta bereiziek ematen duten ziurtasunean, baina azken batean egiaren
azken funtsa Jainkoarengan jarri kokatu zuen (sistema arrazionalistetan gertatzen den zerbait).
Hala ere, esan beharra dago filosofia kartesiarrak ordura arte indarrean zegoen ikuspegia
aldatu zuela: Niatik abiaturik Jainkoarengana iristen da, tradizio filosofikoari buruz azterketa
kritikoa egin ondoren. Aro Modernoko filosofia osoa Descartesen eraginpean dago:
Descartesek egin zuen bezala, hausnarketa filosofikoa subjektibitateari begira dago, gizakiaren
barnekotasunari begira eta, oro har, ezagutzaren inguruko arazoa argitu nahian.

Europan, XVII. mendetik aurrera, filosofoak, teologoak eta zientzialariak beren jarrera
definitu beharrean aurkitu ziren  Descartesen pentsamenduari dagokionez. Frantzian,
kartesianismoak arrakasta soziala lortu zuen eta gehienek onartu zuten filosofia izan zen,
unibertsitateetan horren irakaskuntza debekaturik egon arren. Jansenista4  inportante batzuek
Descartesen eragina jaso zuten, adibidez Arnauld eta Nicole, Pentsatzearen artea (“El arte del
pensar) idatzi zutenak, Port Royaleko logika izenaz ezagutu izan zena. Descartesen
pentsamenduak erakarri zituen pentsalarien artean Malebranche eta Pascal dira aipatu
beharrekoak.

Malebranche

Ikusi dugunez, Descartesek ez zuen oso ongi azaldu
substantzien arteko komunikazioa, eta bere jarraitzaileak
argitzen saiatu ziren. Arazo horri ekin zioten pentsalari
katolikoen artean Nicolas Malebranche (1638-1715) dugu,
Oratorioaren Ordenako fraidea zena. Malebranchek
agustinismoa eta kartesianismoaren arteko sintesi bat burutu
zuen, Egiaren bila bere lan nagusian azaldu zuena.
Malebranchek zuzendu zuen Descartesek substantzien
arteko komunikazioari buruz esan zuena okasionalismoan
oinarrituz. Okasionalismoak substantzien artean eraginik eza
dagoela defendatu zuen. Horren ondorioz, ezinezkoa da
gizakiak mundua zuzenean ezagutzea. Hala ere, sorkari
guztien ideiak – pentsamendu agustindarrak defendatu zuen
moduan – Jainkoaren gogamenean daude.Gizakiak
Jainkoaren izatetik parte hartzen du, eta horregatik
Jainkoarenganako gauzen ideiak hauteman ditzake.
Okasionalismoari jarraituz, Malebranchek zera defendatu zuen: gorputzaren mugimendua
gertatzen denean (con ocasión de un movimiento en mi cuerpo) Jainkoak ideia bat eragiten du
nire gogamenean eta, nire ariman desio bat sortzen denean (con ocasión de un deseo de mi
alma) Jainkoak mugimendu bat eragiten du nire gorputzean. Modu horretan substantzien arteko
independentzia mantendu eta horien arteko erlazioa azaldu zuen, eta, horrez gain, Jainkoaren
handitasuna ziurtatu zuen, kreatuak izan diren gauza guztien existentzia eta mugitzeko eta
ezagutzeko dituzten aukera guztiak bere menpe gelditzen baitira.

4
Jansenismoa: Giza-izate eta graziari buruzko interpretazio teologikoa filosofia agustindarrean oinarrituta dagoena.

Cornelio Jansen izan zen interpretazio honi hasiera eman ziona, jesuitek moralari buruz defendatu zituzten hainbat
jarreren kontra. Frantzian, Port Royaleko abadian errotu zen, eta bertako pentsalariekin Pascalek harremanak izan
zituen. Oro har, XVII. mendean agustinismoaren birsortzea gertatu zen Frantzia, eta, horren ondorioz, pentsalari
erlijioso batzuek Descartesen filosofia ikuspegi agustindar batetik interpretatu zuten.
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Pascal

Ikuspegi arrazionalista onartzen ez bazuten ere,
filosofo batzuek kontuan hartu zuten beren hausnarketa
aurrera eramaterakoan. Blaise Pascal horietariko bat izan
zen (1623-1662). Ospe handiko matematikaria eta fisikaria
zen Pascal, baina alde batera utzi zuen zientziarekiko
interesa nolabaiteko “bihotz-berritze” erlijiosoa
esperimentatu ondoren, eta errebelazio kristauak gizakiak
dituen galdera nagusiak erantzuten dituela erakusteari ekin
zion. Descartesek bezala, Pascalek pentsatzen zuen
matematikako metodoak arrazoiaren ideala gauzatzen
duela, baina, aldi berean, arrazoi kartesiarrak dituen mugak
planteatu zituen eta muga horiek gainditzeko eta arrazoiari
ihes egiten diona antzemateko bestelako metodo bat
proposatu zuen. Berak esan zuen espirituaren
fintasunaren bidez, bere ustez, bihotzak Jainkoa sentitu
eta gizakiaren misterioa hauteman dezake, “arrazoimenak ulertzen ez dituen arrazoiak bihotzak
baititu”. Gizakiarekiko ardura hori Pentsamenduak izeneko liburuan agertzen da, non gizakia
izugarrizko handia den izakia eta, aldi berean, izugarrizko txikia den izakia dela azaltzen den:
«Gizakia kanabera bat besterik ez da, naturako gauzak hauskorrena; baina pentsatzen duen
kanabera da. Gizakia zapaltzeko ez da beharrezkoa unibertso osoak armak hartzea; haize-
bolada txiki eta eme bat, ur-tanta bat, nahikoa da gizakia suntsitzeko. Baina, unibertsoak
zapaldu arren, gizakia nobleagoa izango da bera hiltzen duen hori baino. Hiltzen dela
dakielako, eta unibertsoa bera baino handiago dela dakielako; baina unibertsoak ez daki
ezertxo ere horri buruz.»

Holandan eta Alemanian, hurrenez hurren, Spinoza eta Leibniz arrazionalismoaren
ordezkari nagusiak izan ziren.

SPINOZA ETA MONISMO PANTEISTA

Baruch Spinoza 1632. urtean jaio zen
Amsterdamen, eta hara migratuak ziren judutarren
semea zen. Garai hartan Holanda tolerantziaren
lurraldea zen, bertan nazio guztietako disidenteei
harrera ona ematen zitzaien eta intelektualki oso
aktiboa zen komunitate judutar bat zegoen. XVII.
mendea urrezko garai holandarra izan zen: pintore
handiak sortu ziren (Rembrandt eta Vermeer),
oparotasun ekonomikoa eta burgesia merkatariaren
goraldia gertatu zen. Spinoza judaismoaren
printzipioen arabera hezi zuten, baina fisikari buruzko
irakurgaiek eta Hobbes eta Descartesen liburuek
ortodoxia judutarretik aldendu zuten, eta 1656
eskumikatu eta sinagogatik kanporatu zuten.
Librepentsalarien elkartetan maiz ibili zen, bere lanak
ezkutuan zabaldu ziren eta azkar bera ateoa eta
libertinoa zela zabaldu zen.

Descartesek ez zuen oso ongi ebatzi substantzien arteko komunikazioaren problema,
elkarren aurrean naturan dagoen beharrezkotasuna eta gizakiak duen askatasuna jartzean.
Spinoza beharrezkotasun hori gizakiaren existentziara eramaten saiatu zen, gizakiari batasuna
eman nahian, Descartesek hautsi egina baitzuen batasuna.
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Politikari dagokionez, burgesia liberalaren ordezkaria zen Jan de Witten alde jarri zen
Spinoza. Tesi liberalen defentsarako, 1670. urtean Tratatu teologiko-politikoa argitaratu zuen
Spinozak: «Norberari eman behar zaio  nahi duen moduan pentsatzeko askatasuna ez ezik,
berak duen pentsatzeko modua adierazteko askatasuna ere». Liburu horrek  protestanteak eta
katolikoak eskandalizatu zituen eta, horren ondorioz, Spinozaren pentsamendua kondenatu
zuten. Ordurako Spinoza urteak emanak zituen bere lan nagusia egiten: Etika orden
geometrikoaren arabera frogatua. Lan hori bera hil eta gero argitaratu zuten, politikari buruzko
tratatu eta beste lan batzuekin batera. 1677. urtean, 44 urte zituelarik, tuberkulosiak jota hil zen
Spinoza.  Denbora luze batez, Spinozaren izena ateismoari lotua izan zen, Ilustrazioko
filosofoek pentsatzeko askatasunaren ikurra gisa aldarrikatu zuten arte.

Jainkoa edo Natura

Spinozaren abiapuntuan substantziari buruzko kontzeptu kartesiarra interpretazioa
dugu, kontzeptu horrek ekar ditzakeen azken ondorioak agerian utziz. Gogora dezagun
kontzeptu hori: «Existitzeko beste gauza baten beharrik ez duena da substantzia». Eta, zentzu
hertsian, kontzeptu horren barruan sar daitekeen bakarra Jainkoa da. Hori dela eta, Jainkoa da
Spinozak aitortzen duen substantzia bakarra, eta horren barnera bilduta gelditzen dira natura
eta gizakia: Jainkoa, edo Substantzia, edo Natura (Deus, sive Substantia, sive Natura).

Descartesen sisteman, “Cogito” delako hori Jainkoaren existentzia baino lehenagokoa
da, eta Jainkoaren existentzia dedukzio-prozesu baten ondorioa da. Spinozaren
planteamenduan Jainkoa intuizioz ezagutzen den lehen printzipioa da eta horretatik
gainontzeko ezagutza guztiak deduzitu behar dira:

• Jainkoa substantzia bakarra da, bere buruaren kausa, infinitua dena,
infinituak diren atributuak dituena. Atributu horietatik bi ezagutzen ditugu:
pentsamendua eta hedadura.

• Existitzen den oro atributu horien modua edo agerpena da: gorputz
indibidualak hedaduraren moduak edo agerpenak dira, eta arima indibidualak
pentsamenduaren moduak edo agerpenak dira. Jainkoa natura da beraz, ni
zentzutan: Jainkoa substantzia bera da, existitzen den ororen kausa (natura
naturans) eta Jainkoa kreatua izan den hori da, substantziaren agerpen
partikularrak dira, moduak (natura naturata). Dena Jainkoa da eta ezer ez da
existitzen Jainkoarengandik at.

• Existitzen den oro, beraz, Jainkoarengandik eratortzen da, baina ez
borondatezko ekintza sortzaile baten ondorioz, beharrezkotasunarengatik
baizik: Jainkoarengan bat egiten dira potentzia eta esentzia, eta Jainkoa ahal
duen guztia existitzen da beharrez, eta ezin da bestelakoa izan. Munduaren
ordena, beraz, ordena beharrezkoa da, eta ordena horren menpe daude
gizakia eta natura modu berean. Ondorioz, ez dago lekurik xedezko kausentzat
(Jainkoak ez ditu mundua eta gizakia kreatu xede batengatik. Jainkoak mundua
eta gizakia kreatu ditu bere izaerak duen beharrezkotasunarengatik: kreatu ditu
kreatu behar dituelako, kreatzea bere esentziak duen ezaugarria da).

Gizakiaren arrazoimenak ezin du erabateko moduan naturaren ordena beharrezkoa
hauteman: Batzuetan naturako gertaera bat absurdua edo txarra dela pentsatzen dugu, baina
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benetan gertatzen dena da guk natura unibertsaleko legeak ezagutzen ez ditugula, eta
absurdua edo txarra dela esaten dugu gure izaeraren arabera aztertzen dugulako.

Substantziaren ordena beharrezko  hori geometriaren bidez azaldu daiteke eta
Spinozak pentsatzen zuen matematikak baliagarriak izan daitezkeela gure arrazoimenaren
aurreiritziak5 gainditzeko. Horregatik bere lan nagusiak, Etika-k, matematikako liburu batek
duen azaltzeko modua du – more geometrico –: axiomak, definizioak, proposizio frogatuak, eta
abarrak.

Substantziari buruzko kontzeptu horretatik eratortzen dira Spinozaren arrazionalismoak
dituen ezaugarriak:

• Monismoa. Existitzen den guztia azken batean substantzia bakar infinitu bat
da, Jainkoa. Descartesen res cogitans eta res extensa horiek ez dira
substantziak (berez existitzen diren horiek) eta Jainkoaren atributuak dira.

• Determinismoa. Existitzen den guztia Jainkoaren izaeraren barne dagoen
beharrezkotasunarengatik existitzen da. Ez dago lekurik kausalitatearentzat.

• Panteismo inmanentista6
. Dena jainkozko errealitate bakar baten zatia da,

natura eta Jainkoa gauza bera baita azken batean. Jainkoa ez da
transzendentea, munduaren at dagoen zerbait, munduaz bereizten den zerbait.
Jainkoa gauzetan agertzen da eta ez da gauzetatik bereizten. Panteismo
horregatik Spinozari materialista eta ateo izatea leporatu zioten bere garaian.

Ordena geometriko beharrezkoaren ondorioa gizakiak ezagutzen dituen bi atributuen
arteko paralelismoa da. Hau da, pentsamendua eta hedaduraren arteko paralelismoa. Gogoratu
horiek ez direla bi gauza ezberdin, baizik eta jainkozko substantzi bakarra hautemateko
moduak. Paralelismo horren arabera Spinozak esan zuen: «ideietan dagoen ordena eta horien
arteko lotura gauzetan dagoen ordena eta gauzen arteko lotura berberak dira»: ideien artean
lotura kausalak daude – ideia bat beste ideia baten kausa izatea – eta gorputzen artean ere bai
– gorputz bat beste gorputz baten kausa da –, baina ideiak ez dira gorputzen kausak eta
gorputzak ere ez dira ideien kausak. Beraz, ez dago komunikaziorik gogamenen eta gorputzen
artean, baina bai korrespondentzia: gorputzen arteko kausalitateak ideien dedukzioarekiko
korrespondentzia du, eta hori dela eta existitzen den guztia arrazoimenak pentsa dezakeela eta
existitzen den bakoitzari ideia bat dagokio. Horrek esplikatzen du gizakia zer eta nolakoa den:
gorputza eta arima, hau da, bi atributuen emaitza, pentsamendua eta hedaduraren emaitza.

Gizakia eta ezagutza

Gizakia gorputza (hedadura) eta arimaren (pentsamenduaren) konposaketa da. Arima
gorputzaren ideia da eta, beraz, bien artean korrespondentzia zehatza dago, eta horregatik
arimak kanpoko gorputzak ezagutzen ditu. Spinozak, hala ere, hiru ezagutza mota bereizi
zituen:

5
Aurreiritziak: Spinozaren ustez ezagutza okerrak dira. Adibidez: gizakia substantzia bat delako ustea edo gauzak

xede batengatik gertatzen direlakoa
6

Panta: dena, theos: jainkoa, Panteismoa: dena jainkoa dela aldarrikatzen duen jarrera filosofikoa da. Inmanentea:
munduaren barruan dagoena, munduan bertan dagoena. Transzendentea: Munduaz aparte dagoena.
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• Irudimenari dagokiona. Lehen mailako ezagutza. Sentimenez lortzen dugu:
ezagutza horren edukiak ideia nahasi eta ezegokiak dira, horietatik eratortzen dira
okerrak eta gizakia horien menpe jartzen da, baina, hala ere, horien bidez
kontzeptu unibertsalak lortzen ditugu.

• Arrazoimenari dagokiona. Bigarren mailako ezagutza. Sentimenezko
hautematetik lortzen diren kontzeptu komunak eta unibertsalak erabiliz lortzen
dena. Ezagutza horren bidez zientzia egiten dugu eta pasioez kontzientzia hartzen
dugu eta, azken batean, izaki aktiboak bihurtzen gara, hau da, ezagutza horri esker
ideia egokiak eskuratzen ditugu jakiteko zer den ona eta zer den txarra
gizakiarentzat.

• Intuizioari dagokiona. Ideia bati dagokion ulertze zuzena (bitartekorik gabekoa) da
unibertsoko ordena beharrezkoan kokatuz: sub especie aeternitatis,
eternitatearen moduaren arabera ulertuz, hau da, Jainkoaren ordena aldaezin eta
beharrezkoaren zati gisa ulertuz. Hirugarren mailako ezagutza hau lortzea
Jainkoaren maitasun adimenezkoak ahalbidetzen du, eta horretan dautza
zoriontasuna eta askatasuna. Maitasun hori sortzen da gizakia Jainkoaren
ahalmenean parte hartzen duela konturatzen denean, bera Jainkoaren
substantziaren zatia dela konturatzen denean. Etika izeneko liburuan, Spinoza
azaltzen du intuizioa dela Jainkoak bere buruarenganako duen maitasunaren
zatia:«[…]ondorioz, Jainkoak, bere burua maite duenean, gizakiak maite ditu eta,
beraz, Jainkoak duen gizakienganako maitasuna eta arimak duen
Jainkoarenganako maitasuna bakarra eta bera da.»

Spinozaren ustez, bakarrik bigarren eta hirugarren mailako ezagutzak dira benetan
ezagutza eta, gizakia okerretik askatzen dute.

Etika: pasioak eta askatasuna

Etika izeneko liburuaren lehen zatian Spinoza Jainkoaren gaia aztertu zuen,
bigarrenean gizakiaren gogamena eta gainontzeko hiru zatietan pasioak eta askatasuna aztertu
zituen. Bere asmoa pasioak matematikako beharrezkotasunaren menpe daudela frogatzea zen,
naturako gertaera guztiak bezala. Abiapuntuan Spinoza ezartzen du honakoa hau: izaki orok
bere burua zaintzera jotzen du existitzen irauteko (autokontserbatzioa). Beti existitzen irauteko
grina horri connatus deitu zion Spinozak. Bizirik irauteko berezko joera hori gizakiaren esentzia
da eta hortik sortzen dira pasioak: «Norbera naturaren eskubide gorenarengatik existitzen da
eta, beraz, norberak egiten du naturaren eskubide gorenarengatik bere izaeraren
beharrezkotasunetik eratortzen dena». Horrela, gizabanako ororen eskubide naturala bere
ahalmenak duen mugaraino iristen da.

Bizitza sozialaren oinarriari dagokionez, gizakiaren izaeran dugu oinarri hori, den
bezalakoa, bere grinak barne. Spinozak berea egin zuen Hobbesen teoria estatu naturalari
buruzkoa: gizakiek berez bere onura bilatzen dute eta horrek gizartean antolatzera eraman
zituen, hasiera batean sortu zen denak denen kontrako gerra ekiditeko. Hasierako estatu
natural horretan, gizabanakoek jokatzen dute beren pasioek eraginda, eta, gauzak horrela,
beren arteko etsaiak dira eta adostasunik ezinezkoa da. Baina, arrazoimenak gidatuak izaten
hasten zirenean, denon artean komunean zutena eta gizartean bizitzeak duen erabilgarritasuna
ulertu zuten. Ulertze horrek elkartzera eta gobernu bat ezartzera eraman zituen. Orduan
zuzenbidea eta balio moralak, besteak bete justizia, sortu ziren.

Estatuak, gizabanakoak bezala, eskubidea edukiko du boterea duen heinean. Hala ere,
bere iraupena bermatzen duten arauen gidapean antolatu behar da Estatua, eta horretarako, -
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gizabanakoaren kasuan bezala -, arrazoimenaren gidapean: Estatuak, iraun nahi badu, bere
menpe dauden gizabanakoentzat erabilgarria izan behar du, bakea eta ziurtasuna eta denon
ongizatea bermatu behar ditu. Teoria hau Tratatu politikoa izeneko liburuan azaldu zuen
Spinozak eta Maquiavelok proposatu zuen teoriatik hurbil zegoen, batez ere, errealismo
politikoari lotuak diren printzipioei dagokionez: gizakiaren izaera den bezalakoa kontuan
hartzea, dituen ahuleziak eta indarrak kontuan harturik – gizakia aldatu nahi duten utopiei uko
eginez -, eta gobernuak epaitzea lortzen dituzten emaitzen arabera. Tratatu teologiko-politikoa
izeneko lanean Estatuari buruzko kontzeptu hori erlijioaren azterketari aplikatu zion,
pentsatzeko askatasuna aldarrikatzeko:

• Erlijioa. Spinozak Bibliari buruzko azterketa kritiko bat egin zuen. Bere ustez,
Bibliak ematen dituen irakaspenak arauak dira, obeditu behar dizkiegun arauak,
justizia eta hurkoarekiko maitasunari buruzkoak. Fedea arau horiei obeditzea
bermatzeko oinarrizko printzipio bakar batzuk onartzean datza. Printzipio horiek
onartzeak gatazka erlijiosoak ekidingo ditu. Ezinezkoa da erlijioa eta filosofiaren
arteko gatazka, beren eremuak desberdinak baitira. Fedearen kontua
obedientziaren kontua da, filosofiaren kontua egia da. Fedea ez dago filosofian
aritzearen askatasunaren kontra.

• Pentsatzeko askatasuna. Egia da gizabanakoek eskubide batzuk Estatuari
ematen dizkiotela. Baina horrek ez du esan nahi gizabanakoak giza-izateari
berez dagozkion eskubide jakin batzuk, besterenezinak direnak, galtzen dituela.
Horien artean nagusia pentsatu eta epaitzeko askatasuna da. Askatasun hori
zaintzea Estatuaren xede benetakoa da: gizakiak beren arrazoimen librez balia
daitezela eta beren artean gorrotoz, hiraz edo engainuz borrokatuko ez dutela
eta zuzengabekeriaz elkarri aurka egingo diotela bermatu beharko du Estatuak.

Estatu zapaltzaile batek bere menpekoen matxinada eta bere hondamena eragiten ditu,
azken batean. Spinozak uste zuen Estatu demokratikoa gizabanakoen eskubideak bermatzen
dituena dela eta izate demokratiko horrek bere iraupena ere bermatzen duela.

LEIBNIZ ETA OPTIMISMO METAFISIKOA

Gottfried Wilheim Leibniz (Leipzig, 1646 – Hannover,
1716) kultura entziklopedikoz jantzita zegoen eruditua izan zen:
bere arreta erakarri zuten filosofiak, historiak, literaturak,
matematikak, fisikak eta zuzenbideak. Diplomazialaria izan zen,
eta lan horretan estatu eta eliz kristauen artean baketzea
bultzatzen saiatu zen, arrakastarik gabe.

Arlo guztietan adiskidetze eta harmoniaren alde saiatu
zen eta hortik sortu zitzaion zientzia guztietarako oinarria izan
behar zuen zientzia bat eratzeko premia eta asmoa.

Europa osoko intelektualekin harremanak izan zituen eta
Berlingo Zientzien Akademia fundatu zuen. Bere lanetan
nabarmendu behar ditugu Teodizeari buruzko saiakerak (1710)
eta Giza ulermenari buruzko saiakera berriak (1765).

Bere bizitzaren bukaeran Hannover familia noblearen babesa galdu zuen (familia
horren zerbitzuan lan egina zuen bibliotekari, aholkulari eta historiagile gisa) eta erabateko
bakardadean hil zen.
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Monadak eta harmonia aurrezarria

Leibnizen filosofia XVII. mendeko azken sistema arrazionalista handia izan zen.
Descartesen mekanizismoa eta Spinozaren panteismo inmanentista kritikatu zituen, eta sistema
horien aurren bere proposamena landu zuen. Leibnizek unibertsoa kopuruari dagokionez
infinituak diren eta  Jainkoak sortu dituen substantziez osatuta dagoela esan zuen. Substantzia
horiei monadak deitu zizkion, eta honako ezaugarri hauek dituzte:

• Bakunak eta zatitu ezinak dira – materiarik gabeko atomoak – eta gauza
guztien elementuak dira: «Alderdirik ez badago, ez dago hedadurarik, ez
figurarik, ez zatitzeko aukerarik. Eta monada horiek Naturaren benetako
atomoak dira; hau da, gauzen elementuak».

• Bere barnean indarra edo energia dute (ez dago bere mugimendua eragiten
duen kanpoko eragilerik). Mundua ulertu behar da indar horren bidez eta ez
hedaduraren bidez: mundua energia da eta ez materia.

• Suntsiezinak dira: Jainkoak sortu edo ezereztu ditzake, baina ez dira usteltzen
eta ez dira hiltzen.

• Ez dute elkarrengan eragiten, elkarren artean komunikaziorik ez baitago.
Leibnizen esanetan «ez dago monada batean sartzeko eta monada batetik
ateratzeko leihorik». Ideia guztiak, beraz, jaiotzetikoak dira, monadaren
barneko jardueratik eratortzen baitira.

• Gauzak monada batzuen elkarketak dira, monada jakin bat nagusi izanik.
Gizakiarengan nagusia zen monada arima arrazionala da, gorputzeko monadak
baino goragokoa dena, dituen hautemateak argiagoak direlako.

Hautemateak eta gurariak dituen orori arima deitu nahi badiogu, azaldu berri
dudan zentzuan, substantzia bakun guztiak edo sortuak izan diren monada
guztiak arimak direla esan daiteke; baina sentimendua hautemate huts baino
zerbait gehiago denez, onartuko dut hori bakarrik dutenak (sentimendua soilik
dutenak) monadak eta entelekiak direla; orduan bestelako hautematea eta
horrekin batera oroimena dutenak arimak deituko ditugu.

Gottfried W. Leibniz: Monadologia

Monadek elkarrengan eragin ezin dutenez, Leibnizek Descartesek zuen arazoari aurre
egin behar zion: substantzien arteko komunikazioa. Nola azaldu arimaren eta gorputzaren
arteko erlazioa eta, oro har, munduan dauden substantzien arteko erlazioa? Leibnizen ustez
erantzuna da harmonia aurrezarria, Jainkoak kreazioaren momentuan ezarri zuena: horren
arabera monada guztiak unibertsoko ordenarekin harmonian garatzen dira, hasiera batean
jainkozko erlojugile batek sinkronizatuak zituen erlojuak izango balira bezala. Horrela, gorputza
eta gogamena aldi berean abiarazi dituzten bi erloju bezalakoak dira: Bien ekintzak eta
jarduerak batera gertatzen dira, bien artean kontakturik gabe.

Julian Marias filosofoak honela azaldu zuen substantzien arteko komunikazioa:

Adibide ospetsu baten arabera, problema izango zen bi erloju batera jartzearen
problema bezalakoa. Descartesen eta Malebranchen kasuan, erlojugileak – Jainkoak – eten
gabe ari da beren artean erlazio zuzenik ez duten bi erlojuak batera jartzen –pentsamendua eta
hedadura, res cogitans eta res extensa –. Spinozaren kasuan problemarik ez dagoela
mantentzen da; hau da, ez dira bi erloju, baizik eta bi esfera dituen erloju bakar bat:
errealitateko bi alde, substantzia bereko bi atributu, eta substantzia hori Jainkoa da. Leibnizen
kasuan, erlojuak ez dira bi, asko baizik; eta ez dago inongo erlaziorik beren artean (...), baina



ASKATASUNA BHI 2013-2014
FILOSOFIA DEPARTAMENTUA IKASTURTEA
FILOSOFIAREN HISTORIA
ARO MODERNOA: ARRAZIONALISMOA

19

erlojugileak beti aldi batera joateko egin ditu erlojuak, elkarrengan eragin gabe eta elkar ukitu
gabe (...), Hori da harmonia aurrezarria.

SUBSTANTZIAK KOMUNIKAZIOA
Descartes

• Substantzia infinitua (Jainkoa)

• Pentsatzen duen substantzia (arima)

• Hedadura duen substantzia (gorputza)

Guruin pineala: arimak
gorputzean duen egoitza.

Malebranche
• Substantzia infinitua (Jainkoa)

• Pentsatzen duen substantzia (arima)

• Hedadura duen substantzia (gorputza)

Okasionalismoa: Ez dago
elkarrenganako eraginik. Jainkoak
gorputzean mugimendua eragiten
du mugimendu hori dagokion
ideia ariman agertzen denean, eta
alderantziz.

Spinoza • Substantzia infinitu bakar bat: Jainkoa edo
Natura.

• Gorputzak eta arimak substantzi bakar beten
moduak dira.

Monismoa: Ez dago problemarik.
Substantziaren bi moduen artean
korrespondentzia gertatzen da, ez
komunikaziorik.

Leibniz
Substantzia bakun infinituak (monadak)

Pluralismoa: harmonia
aurrezarria Jainkoak kreazioaren
momentuan ezarritakoa.

Ezagutza

Descartesek ez bezala, Leibnizek ez du onartzen materia eta hedadura duen zerbait
existitzea. Errealitatea, ikusi dugun bezala, monadez osatuta dago, eta monada bakoitza
materiarik eta hedadurarik ez duen puntu bat da. Monada horiek elkartzen dira substantzia
desberdinak osatzeko, eta, hori dela eta, hedadura duen gorputza hedadurarik ez duten
monada batzuen elkarketaren emaitza da. Hedadura da gauzak hautemateko den modua,
baina ez da gauzek duten atributua edo ezaugarria.

Monada bakoitzak unibertso osoa hautematen du bere ikuspegitik – eta denak
desberdinak dira -, baina denek ez dute gradu berean hautematen. Monada guztiek
hautematen dute, baina bakar batzuek soilik hautematen dutelako kontzientzia dute, horretaz
ohartzeko ahalmena Leibnizek dioen bezala (animaliek zein gizakiak dute horrelako ahalmena,
baina gradu desberdin batean). Giza arimek bi egia mota ezagut ditzakete:

• Arrazoizko egiak. Beharrezkoak7 dira – bestela kontraesanik ezaren printzipioa
ukatzea izango zen-, baina ez digute ezer errealitateari buruz esaten, horietan
predikatuak  ez du ezer lehendik subjektuan ez zegoenik, predikatuak ez du ezer
gehitzen subjektuari buruz. Adibidez: Honako proposizio honetan “karratuak lau alde
ditu”, predikatuak adierazten duena karratua kontzeptuaren barne dago. Egia hauen
oinarria kontraesanik ezaren printzipioa da eta, esperientziarik jo gabe nabariak
(ebidenteak, begibistakoak) direnez, jaiotzetikoak dira. Horrelako egiak dira
matematikan eta logikan aurkitzen ditugunak.

7
Beharrezkoa: Horrelakoa dena eta bestelakoa izan ezin dena
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• Izatezko egiak. Ez dira beharrezkoak, kontingenteak baizik – hau da, horien
kontrakoak posibleak dira eta kontrako horiek gertatzeak ez dakar berekin
kontraesanik- , esperientziako gertaerei buruzkoak baitira.  Adibidez, azter dezagun
honako proposizio hau: “Zesarrek Rubicon ibaia zeharkatu du” (Leibnizek berak
proposatutakoa). Proposizio horrek adierazten duena ez da beharrezkoa: Gerta
zitekeen ere Zesar Rubicon ibaia ez zeharkatzea, eta horrek ez zuen berekin
kontraesanik ekarriko. Izatezko egia horiek esperientzian  egiaztatzea eskatzen dute
eta zientzia enpirikoei dagozkie. Horien oinarria arrazoi nahikoaren printzipioa da.
Printzipio horren arabera, gertaera bat ez da gertatzen ez badago hori gertatzea eta ez
bestela eragin duen arrazoirik.

Leibnizek jainkozko ezagutza eta giza-ezagutza bereizi zituen: Substantzia batek dituen
propietate guztiak ezagutzera iristen ez den giza-ulermenak duen ikuspegi finitutik munduak
duen ordena kontingentea da, ez da beharrezkoa. Gure ikuspegitik, Zesarrek Rubicon ibaia
zeharkatu ahal zuen edo ez, Zesarri berari dagokion nozio osoa ezagutzen ez baitugu.
Jainkoak duen ulermenak, substantziei buruzko ezagutza osoa eta betea duenak, arrazoi
nahikoa ezagutzen du eta, horregatik daki Zesar ez zela Zesar izango Rubicon ibaia zeharkatu
izan ez balu. Horrek esan nahi du Jainkoaren ulermenarentzat egia guztiak beharrezkoak dira:
Jainkoaren ikuspegitik, ezer ez da zoriz gertatzen.

Posibleak diren artean mundurik hoberena

Jainkoak mundua kreatu zuen bere borondateak horrela erabaki duelako, eta mundu
hau kreatzea hautatu zuen posibleak diren mundu guztien artean. Jainkoa arrazoimen
perfektua eta absolutua da eta, baita ere, ontasuna gorena. Beraz, mundu hau kreatzea
erabakitzean, libreki egin zuen, baina arrazoimenak hoberena dela erakusten dion hori
hautatuz. Horrelako gogoetaren ondorioa optimismo metafisikoa da: Kreatua izan den
mundua posibleak diren artean hoberena da. Bere existentzia ez da beharrezkoa – bestelako
mundu bat izatea posiblea izan zen, eta horrek ez dakar berekin inongo kontraesanik -, baina
Jainkoaren nahiak mundu hau hautatzera jo zuen. Mundu honen existentzia, horregatik, arrazoi
nahikoaren printzipioaren ondorioa da: Arrazoia Jainkoak horrela nahi izan duela da.

Arrazoi nahikoaren printzipio horrek dakar berekin Jainkoak xede batengatik jokatu
duela onartzea eta, beraz, azken xede bat dagoela. Honela Leibniz aldendu zen, alde batetik,
Descartesen mekanizismotik, eta, beste aldetik, Spinozaren beharrezkotasunetik.


