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I første forelesning pekte jeg på at spørsmålet om virkelighetens grunnleggende substans 

kan få svar i to forskjellige retninger. Som vi så hos Aristoteles kan svaret enten bringe 

oss i retning av de allmenne materielle forhold som ligger til grunn for alt som er (stoff), 

eller de kan bringe oss til en overveielse av hva det er som gjør at ’virkeligheten’ er 

tilgjengelig for oss som noe vi kan omgås, håndtere og klassifisere (form). Når vi nå 

kommer til nytiden, vil det vise seg at man i første omgang fokuserer på det første svaret. 

Vi skal se dette hos både Descartes og hos empiristene. 

 

Descartes 

 

I før-moderne filosofi var metafysisk tenkning det fundamentale filosofiske anliggendet. I 

moderne filosofi rykket et annet anliggende opp som et viktig problemområde. Man kan 

se dette tydelig hos Descartes (1596-1650) som kom til å innevarsle den vitenskapelige 

revolusjonen i det 17. århundre. Filosofen skal åpne naturens bok på nytt, og befinner seg 

som et erkjennende subjekt overfor et objekt som skal refortolkes. Spørsmålet om 

hvordan subjektet kan ha en adekvat, sann forståelse av objektet førte til utarbeidelsen av 

epistemologi eller erkjennelsesteori. Når dette er sagt, er det to ting vi bør holde klart for 

oss. For det første viet også før-moderne tenkere oppmerksomhet til forholdet mellom 

den som erkjenner og det som skal erkjennes. Men dette kulminerte gjerne i noe vi kunne 

kalle filosofisk erkjennelsespsykologi. Med erkjennelsespsykologi mener jeg en tenkning 

som prøver å vise hvordan erkjennelsen finner sted, hvordan sansning og tenkning kan 

tenkes å fungere når man danner seg kunnskap om verden. Det nye med 

erkjennelsesteorien er at man betrakter forholdet mellom subjektet og objektet som 

problematisk. Spørsmålet som bl.a. Descartes tar opp er hvordan subjektet kan vite at det 

har en sann erkjennelse av det som skal erkjennes. Man kan si at på sett og vis er nytiden 
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preget av en viss skepsis med hensyn til erkjennelsesevnenes tilstrekkelighet. Subjektet 

befinner seg gitt i forhold til et objekt som i radikal forstand er noe annet enn det, noe 

utenfor det og fremmed i forhold til subjektet. Hvordan skal vi bygge en erkjennelsens 

bro til denne fremmede verdenen som omgir oss? 

 For det andre kan man fra vår tids perspektiv lett komme til å tenke seg at 

metafysikk og fysikk er to motpoler i tenkningen, og at det siste skyver det første til side i 

overgangen til nytiden. Dette er ikke tilfelle. I før-moderne tenkning var det et nært 

forhold mellom metafysikk og naturfilosofi eller fysikk. Fysikken inkluderte eller bygget 

i stor grad på grunnbegreper fra metafysikken. Også i den moderne perioden finner man 

veien til utforskningen av naturens diverse sider innenfor rammen av, eller på grunnlag 

av et metafysisk rammeverk eller en metafysisk forståelseshorisont. 

 Når Descartes skal definere substans, gjør han det på en ganske tradisjonell måte.1 

Substans er nemlig en ting som eksisterer på en slik måte at den ikke avhenger av noe 

annet for å eksistere. Det er ganske opplagt at i streng forstand er det bare Gud som kan 

falle inn under en slik definisjon. Descartes sier derfor at termen ’substans’ ikke kan 

brukes entydig (univokalt) om Gud og skapte ting. ’Substans’ har ikke en mening som er 

felles for Gud og det skapte, og betyr derfor ikke det samme i de to setningene ”Gud er 

substans” og ”Et epletre er en substans”. 

 Når det gjelder skapte ting totalt sett gjør Descartes et skille mellom (i) de ting 

som bare kan eksistere i andre ting og (ii) de ting som bare behøver Guds medvirkning 

for å eksistere. De første er kvaliteter eller attributter, mens de siste er substanser. 

 Descartes sier vi har klare og tydelige forestillinger eller ideer om to typer skapte 

substanser, nemlig tenkende substans og utstrakt substans. Det er tydelig at med disse to 

står vi ved de grunnformer for virkelig væren eller realitet som er metafysisk interessante. 

Jeg sier grunnformer for væren i flertall, fordi disse to substansene hver for seg er 

kjennetegnet av et særegent attributt: Tenkende substans av tenkning, utstrakt substans av 

utstrekning. Det som kunne vært interessant å få vite er om de to substansene, hvis vi ser 

bort fra deres attributter, kan tenkes å ha noe felles, noe som gjør at vi kan kalle dem 

substans i entydig (univokal) forstand. Dette ’felles’ måtte vel i så fall være den skapte 

                                                 
1 Den følgende fremstillingen er i hovedsak basert på pensumtekstene. 
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virkelighetens yttergrense mot det intet den er frembrakt fra. På dette punktet er 

Descartes noe tvetydig, som vi snart skal se. 

 Vi kan først merke oss at Descartes sier det er lettere for oss å få forståelse av en 

utstrakt substans og en tenkende substans enn å fatte substans i seg selv, uten de nevnte 

attributtene. Han har likevel allerede antydet at de som substans har noe felles. Skapt 

substans er nemlig generelt den slags som trenger Guds samvirke for å eksistere. I tillegg 

til dette sier han at substans er en eksisterende ting. Det ser ut til at Descartes tenker slik: 

Hvis vi abstraherer alle attributter fra en ting, vil vi stå igjen med det tilgrunnliggende 

’noe’ som må forelligge som grunnlag for tingens væren. 

Vi skal nå se at Descartes lager et skille som skulle komme til å vise seg 

skjebnesvangert i ettertiden. Vi har allerede sett at det er et skille mellom attributt, det 

som bare kan eksistere i andre ting, og substans. Videre erkjenner vi ikke substanser i seg 

selv, men ved hjelp av deres attributter, egenskaper eller kvaliteter. Når vi oppfatter en 

foreliggende egenskap, kan vi slutte at det også må foreligge noe som denne kan henføres 

til, et tilgrunnliggende, nemlig en eksisterende ting eller en substans. 

For det andre har vi sett at hver substans har ett primært attributt. For legemlig 

substans er dette utstrekning, for tenkende substans er det tenkning. Så sier Descatres at 

dette attributtet konstituerer substansens natur og essens. Man kan altså få det inntrykk at 

substansens mening kan reduseres til det primære attributtets mening. Legemlig substans 

er rett og slett utstrekning, og ikke noe annet i tillegg. Det blir riktignok vanskelig å tenke 

seg at et attributt, selv et primært sådant, skulle kunne finnes uten et ontologisk 

fundament. — Eller er det ikke? — Descartes tenker iallfall at det ville være opplagt 

merkelig hvis en farge fantes uavhengig av et legeme. Han antar videre at det ville være 

like så underlig hvis utstrekning skulle finnes uten et ’noe’ som har utstrekningen som 

egenskap. Descartes har dessuten som en av sine første prinsipper innført skillet mellom 

attributt og substans, slik at den nevnte tvetydigheten rimeligvis kan settes til side, idet vi 

antar han mener det må finnes en substans ”under” attributtene. Substans har derfor en 

mening uavhengig av attributtet: Den er det som attributtet er i, grunnlaget for dets 

nærvær. 

Dette er imidlertid ikke problemfritt. Et slikt substrat skal jo være virkelighetens 

selveste substansielle grunnlag. Men det hører opplagt ikke til de ting vi kan sanse. Vi 
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kan knapt nok tenke det. Descartes ser jo også tydelig at det ikke lar seg bestemme i et 

begrep eller en definisjon, bortsett fra at vi sier det er en ’eksisterende ting’. 

Distinksjonen mellom substans og attributt er rent begrepslig, sier han. Vi kan bare 

inkludere i begrepet om substans hva som må skilles fra alle andre ting, og hva skulle så 

det være? På sett og vis ser vi ut til å ende opp med noe som består etter at ethvert 

attributt er tenkt bort. Men dette vil være et ukjent noe som bærer attributtene, men som 

selv ikke kan bestemmes som annet enn den tynne grensen mellom væren og ikke-væren. 

På denne bakgrunnen legger Descartes premissene for en kritikk av denne typen 

substansbegrep som kommer til overflaten i senere empiristisk filosofi, nemlig hos 

Berkeley og Hume. Men før vi kommer til dette, må vi se nærmere på noe Descartes sier 

om attributtene. 

Ikke alle attributter har samme status. Utstrekning er det primære attributtet, mens 

andre attributter er basert på den. Alt som kan tillegges et legeme forutsetter 

utstrekningen. ”Utenpå” utstrekningen finner vi størrelse, figur, bevegelse, delenes 

plassering, vedvarenhet, antall ”og de andre egenskapene som, slik vi alt har sagt, vi klart 

oppfatter i alle legemer”, sier Descartes (Filosofiens prinsipper 1, 69). Men i tillegg til 

dette har vi egenskaper som erkjennes helt annerledes, idet de er sanseopplevelser, 

nemlig farge, lys, lyd, smerte, varme (berøringsegenskaper), lukt, smak, hardhet osv. 

(sml. Filosofiens prinsipper 1,48 og 69). Vi kan oppsummere bildet i følgende skjema: 

smak 

lukt 

smerte 

farge 

  

Disse attributtene blir 

erkjent sansemessig som 

subjektive 

antall 

vedvarenhet 

delenes plassering 

bevegelse 

figur 

størrelse 

  

Disse attributtene eller 

kvalitetene erkjenner vi 

klart i et legeme, dvs. som 

objektive 

utstrekning  Det primære attributtet 

substans  Det tilgrunnliggende 
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Når dette er sagt melder det seg flere problemer. For det første skulle vi gjerne ha visst 

hvordan det kan ha seg at vi er sikre på at visse egenskaper er objektive mens andre er 

subjektive. Svaret er rimeligvis at hvis vi betrakter sansbare ting vil fornuften fortelle oss 

at utstrekningen og dens tilhørende egenskaper har en klarhet og tydelighet som vi ikke 

kan komme forbi er objektivt gitt. — Hvorfor kan vi ikke komme forbi det? Descartes 

ville ha pekt på Guds troverdighet. Hvis fornuften finner en klarhet og tydelighet som 

overgår andre sanseinntrykk ved nettopp disse attributtene, må vi anta at Gud har skapt 

verden slik. Descartes kommer med en retorisk innvending og sier at når vi ser et legeme 

vil ikke figuren gjøre oss sikrere på dens eksistens enn dens farge. Men vi erkjenner 

figuren med mye større klarhet enn fargen (Filosofiens prinsipper 1,69). Nå kan man jo 

tillate seg å tvile på at dette besvarer spørsmålet tilfredsstillende. — Vi skal straks vende 

tilbake til dette temaet. 

 Denne problemstillingen kan bringes videre: Hvordan kan vi nå vite om den ytre 

verden overhodet eksisterer? Hvordan kan vi vite at sanseopplevelser i det hele tatt vitner 

om eksistensen av en verden uavhengig av sinnet vårt? Det er interessant at Descartes 

foregriper innvendinger som senere kommer mot hans posisjon gjennom sitt argument for 

den ytre verdens eksistens. Han sier det ikke er noen tvil om at våre sansninger kommer 

til oss fra noe som er distinkt fra vårt eget sinn. Grunnen er at det ikke er opp til oss å ha 

en sansning fremfor en annen. Vi er på et vis prisgitt det vi faktisk erfarer i en omskiftelig 

erfaringsverden. Vi nærmest overraskes av inntrykkene. De kommer til oss, og er derfor, 

mener han, opplagt grunnlagt på ting som virker på våre sanser. — Men selv om han 

føler seg sikker på dette spør han om ikke den ”ting” som virker på våre sanser kunne 

være Gud. Kunne det ikke tenkes at Gud produserer direkte i vårt sinn ideen om utstrakt 

legemlighet med alle dens kvaliteter? Ja, kunne ikke Gud til og med produsere en slik idé 

ved hjelp av noe som manglet utstrekning, skikkelse og bevegelse? Descartes’ svar er at 

siden vi har en klar oppfatning av at inntrykkene kommer til oss, ville Gud vært en 

bedrager hvis inntrykkene ikke ble fremkalt av værender som finnes uavhengig av sinnet 

vårt. Hvis det ikke var ting som påvirket oss, slik vi opplagt har inntrykk av, ville Gud 

vært en bedrager, og det samsvarer ikke med Guds fullkommenhet. 
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Locke, Berkeley og Hume 

 

Det er vanlig i filosofihistoriske fremstillinger å regne Descartes, Spinoza og Leibniz som 

rasjonalister, mens Locke, Berkeley og Hume regnes som empirister. Jeg vil ikke bruke 

plass på å forklare dette skillet, da det er mer komplisert enn man i utgangspunktet skulle 

tro. Jeg vil bare si at Descartes er like opptatt av å overensstemme med det som sanses og 

erfares som enhver annen filosof er det. En empirist er like opptatt av å bruke fornuften 

på riktig måte som enhver annen tenker. Men Descartes har en større tiltro til fornuftens 

lys enn det en empirist har, idet han antar at fornuften kan utøve en viss korrigerende 

virksomhet i forhold til det som sanses. Empiristen tror på sin side ikke at fornuften er 

noen selvstendig kilde til kunnskap om virkeligheten. — Jeg lar det være med disse heller 

upresise bemerkningene. 

 Hos John Locke (1632-1704), i An Essay concerning Human Understanding fra 

1690, kommer tanker som allerede kan skimtes hos Descartes tydelig til overflaten. 

Kvaliteter kan ikke eksistere uavhengig av ting, og må derfor ha en substans som 

grunnlag. Det hvite, kalde og runde finnes ikke i kraft av seg selv, men må opprettholdes 

av en substans. Substansen er imidlertid det vi står igjen med når alle egenskaper er 

abstrahert, og den er derfor ikke selv en bestembar ’ting’. Det finnes dermed et ukjent 

noe, en støtte for egenskaper, under alle sansbare egenskaper. Locke sier videre at det i en 

gitt ting finnes evne eller kraft (”power”) til å produsere oppfatninger i oss. I en snøball, 

f.eks., finnes evnene (”the powers”) til å produsere oppfatningene hvit, kald og rund. 

Disse evnene, slik de er til stede i tingen, kaller han kvaliteter. Videre, når evnene 

fremkaller sansning eller oppfatninger i vår forstand, kalles de ideer. 

 Det neste skillet Locke gjør kan også tilbakeføres til Descartes, men hos Locke 

blir det eksplisitt fremhevet: Kvaliteter kan inndeles i to typer, nemlig opprinnelige eller 

primære kvaliteter og sekundære kvaliteter. Primære kvaliteter bevirker i oss enkle ideer 

som soliditet, utstrekning, figur, bevegelse/ro og antall. Sekundære kvaliteter blir 

oppfattet av oss i ideer som farge, lyd, smak osv. Så følger et viktig poeng: Sekundære 

kvaliteter finnes ikke i objektene selv, men består i kraft av at primære kvaliteter 

produserer i oss de nevnte ideene av farge etc. I følgende sitat trekker han denne teorien 

enda et skritt videre (book II, ch. 8, § 15): 
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[...] I think it is easy to draw this conclusion, that the ideas of primary qualities of bodies, 

are resemblances of them, and their patterns do really exist in the bodies themselves; but 

the ideas produced in us by these secondary qualities, have no resemblance of them at 

all. 

 

Det er, som vi allerede har sett, en forskjell mellom ideer for primære kvaliteter og ideer 

for sekundære kvaliteter. Det er også slik at ideer for primære kvaliteter ligner tingene, 

mens ideer for sekundære kvaliteter ikke ligner tingene. Det finnes ikke hvit farge, slik vi 

ser hvitt, i en snøball. Saken er at primære kvaliteter tilbakeføres til mønstre (”patterns”) 

som eksisterer objektivt i tingene, mens sekundære kvaliteter ikke gjør det. Selv om 

tingenes krefter (”powers”) påvirker våre sanseorganer gjennom utsondring av usynlige 

smålegemer som påvirker hjernen, blir følgelig oppfattelsen av ideer for sekundære 

kvaliteter subjektive i en langt vilkårligere grad enn de andre ideene er det. Ja, man må 

undre seg over hvordan sekundære kvaliteter overhodet eksisterer. De ser nærmest ut til å 

oppstå som en virkning i mellomrommet mellom tingen (med dens primære kvaliteter) og 

subjektet, og som virker kausalt inn på subjektet via de nevnte smålegemene. 

 Man trenger ikke mye kreativ tenkeevne for å forstå at Locke med dette blotstiller 

seg for hugg. Berkeley (1685-1753) går da også løs på kjernepunktene i Lockes filosofi. 

Følgende sitat viser hvordan han søker å komme Lockes skille mellom objektive og 

subjektive kvaliteter til livs: 

 

For my own part, I see evidently that it is not in my power to frame an idea of a body 

extended and moved, but I must withal give it some colour or other sensible quality 

which is acknowledged to exist only in the mind. In short, extension, figure, and motion, 

abstracted from all other qualities, are inconceiveble. 

 

Innvendingen er såre enkelt: Hvis jeg retter min oppmerksomhet mot en gjenstand, hva er 

det jeg får øye på, hva er det jeg sanser? Sanser jeg noe utstrakt? Noe med figur? Et 

antall? Poenget er vel at jeg ikke sanser noe slikt uavhengig av gjenstandens farge! Man 

kan si det enda tydeligere: Jeg hadde neppe sett utstrekningen hvis jeg ikke hadde sett 
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fargen, som melder eller angir det utstrakte feltets grenser eller rammer. Man kunne 

fristes til å si at det er de sekundære kvalitetene som faktisk har prioritet, for det er via 

dem vi oppfatter de såkalte primære. Ja, det er de sekundære kvalitetene som er de 

primære, mens de primære er sekundære! 

 Berkeley står med dette i den posisjonen at han kan hevde følgende: Siden såkalte 

sekundære egenskaper antas bare å eksistere i sinnet, og såkalte primære egenskaper bare 

er tilgjengelige fordi vi oppfatter de sekundære, kan vi konkludere at såkalte primære 

egenskaper også bare eksisterer i sinnet til et erkjennende subjekt. — Det blir vanskelig å 

slippe unna Berkeleys konklusjon. 

 Berkeley er immaterialist. Han mener ikke bare at det er vanskelig å begrunne 

eksistensen av en bevissthetsuavhengig substans, snarere mener han det finnes gode 

grunner for at en slik substans ikke eksisterer i det hele tatt. Berkeley hevder at esse est 

percipi, ”å være er å bli oppfattet”. Men, må vi spørre, oppfattet av hva eller hvem? For 

Berkeley finnes det bare én type substans, nemlig ånd, sinn eller sjel. Det finnes dermed 

sjeler som oppfatter og sanseideer som blir oppfattet. 

 Den tenkningen som Berkeley representerer kalles gjerne fenomenalisme, som er 

den lære at bare fenomenene, det vi oppfatter umiddelbart, eksisterer. Jeg kunne nå spørre 

om skrivebordet på kontoret mitt finnes mens jeg står her og foreleser et helt annet sted. 

Berkeley mener at når jeg spør om dette, spør jeg egentlig om jeg ville se bordet hvis jeg 

gikk til kontoret nå eller om noen andre ville se det hvis de var der nå. Svaret ville da 

være at selvsagt ville bordet bli sett. — Jeg er imidlertid ikke så sikker på at jeg, eller et 

annet menneske, ville mene det Berkeley sier vi gjerne mener med spørsmålet. 

 Sanseinntrykk eller, som Berkeley kaller dem, ideer, står i et annet forhold til 

sjelen enn de forestillinger vi kan manipulere ved hjelp av vår vilje. Ideene kommer til 

oss, og det er ikke opp til oss å bestemme hva som skal komme og rekkefølgen det 

kommer i. Kunne ikke dette indikere at det finnes substanser uavhengig av den 

menneskelige erfaringen? Berkeley benekter dette på det sterkeste. Det er, mener han, en 

meningsløs antakelse. Sansbare ting er ideer. Disse ideene avhenger imidlertid ikke bare 

av vårt sinn, men kan henføres til et annet sinn enn vårt eget. Berkeley henviser til 

naturens skaper, Gud, som er den som hele tiden påvirker oss med de sanseideer vi 

oppfatter. Gud innprenter ideene på våre sanser, og Gud er den som opprettholder 
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naturens orden. Berkeley mener at ideene for sansbare ting eksisterer på en måte i Guds 

tanke. 

 David Hume (1711-1776) aksepterer langt på vei Berkeleys analyser. Det er ingen 

grunn til å godta Lockes mystiske materielle substrat. Hume kaller det en fiksjon.2 Han 

sier: 

 

The idea of substance as well as that of a mode, is nothing but a collection of simple 

ideas, that are united by the imagination, and have a particular name assigned to them, by 

which we are able to recall, either to ourselves or others, that collection. 

 

Hvis vi skulle ha en klar idé om substans, måtte vi ha fått den gjennom sansningen. Men 

vi kan undersøke en idé om en konkret ting, og alt vi finner er ideer om kvaliteter som vi 

har mottatt gjennom sanseinntrykk. Hva inneholder ideen om et eple? Jo, ideene om 

farge, duft, smak, fornemmelsen av en viss overflate. Men ingen klar idé om at et ’noe’ 

bærer disse egenskapene. 

Det er imidlertid verd å merke seg at Hume ikke er immaterialist slik som 

Berkeley. Han vil ikke argumentere mot eksistensen av ting, men mener vi ikke kan ha 

noen idé om substans. I dagliglivet kan vi neppe unngå å forholde oss til verden som om 

den var en ansamling av ting som ikke avhenger av sinnet for å være der. Det er ikke 

dagliglivet som skaper problemet, men metafysikerens trang til å gå hinsides det vi 

faktisk erfarer, mener Hume. 

 

Oppsummering 

 

Jeg tror vi kan si at mens ideen om substans som form var dominerende i tidlig kristen og 

middelalderfilosofi, har ideen om substans som stoff vært fremtredende i tidlig moderne 

tenkning, nettopp i de århundrer da de metafysiske rammene for moderne fysikk ble lagt. 

Vi kan legge merke til at tidlig moderne tenkning befinner seg klart i spenningsforholdet 

mellom realisme og idealisme. Det er også påfallende at stoffet eller materien som 

grenselinjen mellom væren og ikke-væren stadig truer med å falle sammen til et 

                                                 
2 Sml. A Treatise of Human Nature, Part I, Section vi. 
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uerkjennbart ’noe’. Det er et ’jeg vet ikke hva’. Dette skaper rom for en fenomenalisme 

som benekter at det finnes materie i det hele tatt. Dette er tydelig for Berkeley, men 

Hume vil ikke trekke så radikale konsekevnser. Et annet problem er at med dette sterke 

fokuset på den erkjennende personens betydning, skapes det rom for en subjektivisme 

som kan bli vanskelig å avgrense. Kunne det ikke rett og slett tenkes at jeg og bare jeg, 

med mitt sinns innhold, er det eneste som eksisterer? 


