
»Descartesov argument s sanjami« 
 

Uvod 

 

V tej lekciji bomo nadaljevali obravnavo Descartesovega besedila Meditacije. Spoznali bomo, 

kako se loti obravnave tistih spoznanj, ki jih imamo ljudje po navadi za najbolj gotove. 

Spoznali bomo njegov argument proti gotovosti tovrstnih spoznanj 

 

Katero od navedenih spoznanj se ti zdi najbolj gotovo?  

»Na nebu vidim zvezde.«  

»Sedim na stolu, to je moje telo, to je moja roka.«  

»2 + 3 = 5« 

 

Utemelji svoj odgovor. 

 

Descartesov argument s sanjami - razlaga 

 

Kot smo spoznali v predhodnih lekcijah, se Descartes v Meditacijah med drugim ukvarja z 

vprašanjem o absolutni gotovosti. Zanima ga, ali obstaja spoznanje, ki je onkraj vsakega 

dvoma. Išče torej spoznanje, ki ga ni moč omajati z nobenim (še tako neverjetnim) dvomom, 

spoznanje, ki bo prestalo preizkus »metodičnega dvoma«, kot temu pravi Descartes.  

Spomnimo se tudi, da je Descartes razdelil spoznanja na dve vrsti, in sicer na čutno 

spoznanje (se pravi spoznanje, ki ima svoj vir v naši čutni zaznavi) in razumsko spoznanje (se 

pravi spoznanje, ki ima svoj vir v razumu).  

Velika večina ljudi je seveda prepričanih v to, da so najbolj gotova čutna spoznanja. To, kar 

vidimo, slišimo, čutimo nam je dano – vsaj zdi se tako – neposredno, čutila si predstavljamo 

kot nevtralne »kanale« skozi katera se v našo dušo vtiskuje zunanji svet.  

Descartes je, kot smo videli v predhodni lekciji, prvi dvom v gotovost čutnega spoznanja 

vzbudil z argumentom o varljivosti čutil (pri čutni zaznavi se namreč sem ter tja zmotimo, kot 

na primer v primeru fatamorgane). A ta argument se Descartesu ne zdi še dovolj prepričljiv, 

da bi podvomil v čutna spoznanja na sploh, še posebej pa ne v čutna spoznanja o našem 

telesu in o predmetih neposredno v naši bližini: saj se vendar še nikoli nismo zmotili o tem, 

da je to moja roka, to moje telo, da sedim na stolu, držim v rokah tale papir.  



Descartes gotovost tovrstnih spoznanj ovrže z argumentom s sanjami. Namreč, tako kot sem 

sedaj prepričan, da držim v rokah ta papir, tako sem v sanjah mnogokrat zaznaval različne 

stvari, spoznaval, da sem v nekem prostoru, v učilnici, da sem pisal test iz angleščine ali 

matematike – pa so se kasneje te sanje izkazale za popolnoma neresnične. Če se motim v 

sanjah, bi se lahko motil tudi v budnosti. Ali še huje, če v sanjah mislim, da sem buden, a se 

kasneje izkaže, da sem zgolj sanjal – kako lahko z gotovostjo vem, da sem ne bom v nekem 

trenutku zbudil tudi iz te »budnosti«, se pravi, da ne morem z absolutno gotovostjo 

razlikovati med budnostjo in sanjami.   

S tem argumentom Descartes ovrže možnost, da bi lahko bilo katero koli spoznanje, ki 

temelji na čutni zaznavi, absolutno gotovo.  

 

Vprašanje za preverjanje znanja (1) 

 

Katero spoznanje Descartes ovrže z argumentom s sanjami?  

a) Čutno spoznanje (še posebej bližnjih predmetov). [pravilno] 

b) Čutno spoznanje (še posebej oddaljenih predmetov). 

c) Razumsko spoznanje. 

 

Vprašanje za preverjanje znanja (2)  

 

Poveži!  

Metodični dvom                          Descartesova metoda iskanja absolutne gotovosti 

Argument s sanjami                    Dvom v zaznavo bližnjih predmetov 

Argument o varljivosti čutil       Dvom v zaznavo oddaljenih predmetov 

 

Zaključna refleksija  

 

Napiši kratko refleksijo. Ali in kaj v argumentu se ti zdi prepričljivo (oziroma ne). Poveži 

argument z lastno izkušnjo. Napiši vsaj eno vprašanje, ki se ti poraja ob tem vprašanju.  


