
ЕТИКА

Геометријским редом [по геометријској методи] изложена, у 
пет делова подељена, у којима се расправља;

I. О Богу.
II. О природи и пореклу духа
III. О пореклу и природи афеката
IV. О људском ропству, или о снази афеката
V. О моћи разума, или о људској слободи
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1

О БОГУ

ДЕФИНИЦИЈЕ
I. Под узроком самога себе разумем оно чија суштина садржи по-

стојање, или оно чија се природа не може схватити другачије него као 
постојећа.

II. Коначном у својој врсти назива се она ствар која може бити 
ограничена другом ствари исте природе. На пример, једно тело на-
зива се коначним зато што увек замишљамо друго веће тело. Тако 
је једна мисао ограничена другом мишљу. А тело није ограничено 
мишљу, нити мисао телом.

III. Под супстанцијом разумем оно што у себи јесте и помоћу 
себе се схвата; то јест оно чијем појму није потребан појам друге 
ствари, од кога мора бити образован.

IV. Под атрибутом разумем оно што разум опажа на супстан-
цији, као да сачињава њену суштину.

V. Под модусом разумем стања супстанције, или оно што је у 
другоме, помоћу чега се и схвата.

VI. Под Богом разумем биће апсолутно бескрајно, то јест суп-
станцију која се састоји из бескрајно много атрибута, од којих сваки 
изражава вечну и бескрајну битност.

Објашњење
Кажем апсолутно бескрајно, а не бескрајно у својој врсти. Јер 

што год је бескрајно само у својој врсти, њему можемо да одриче-
мо бескрајно много атрибута; а суштини онога што је апсолутно 
бескрајно припада све што изражава суштину и што не садржи 
никакво одрицање.

VII. Слободном се назива она ствар која постоји самом нужно-
шћу своје природе, и сама собом бива одређена за делање; а нужном 
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или, боље, принуђеном, она која од другога бива одређена да постоји 
и да дела, на известан и одређени начин.

VIII. Под вечношћу разумем само постојање, уколико се оно 
схвата као да нужним начином проистиче из саме дефиниције веч-
не ствари.

Објашњење
Наиме, такво постојање схвата се као вечна истина, исто као и 

суштина ствари, и због тога оно не може да се објасни трајањем, 
или временом, макар се трајање схватило као да нема ни почетка 
ни краја.

АКСИОМИ
I. Све што јесте, јесте или у себи или у нечем другом.
II. Оно што не може да се схвати помоћу другога мора се схва-

тити само собом.
III. Из датога одређенога узрока нужним начином следује после-

дица; и обратно, ако није дат никакав одређени узрок, немогуће је 
да следује последица.

IV. Сазнање последице зависи од сазнања узрока, и садржи га у себи.
V. Ствари које немају ничег заједничког међу собом не могу ни да 

се узајамно разумеју једна из друге, или, појам једне не садржи појам 
друге ствари.

VI. Истинита идеја мора се слагати са својим предметом.
VII. Све што се може схватити као да не постоји, његова суш-

тина не садржи постојање.

ПОСТАВКА [ГЛАВНИ СТАВ, ПРОПОЗИЦИЈА] I
Супстанција је по природи ранија него њена стања.

ДОКАЗ
Јасно је из дефиниција 3 и 5.

ПОСТАВКА II
Две супстанције које имају различите атрибуте немају ништа 

заједничко између себе.


