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LEIBNIZA KONCEPCJA ZWI ZANIA SUBSTANCJALNEGO
LIST G.W. LEIBNIZA DO B. DES BOSSESA Z 5 LUTEGO 1712 ROKU
– KOMENTARZ I T UMACZENIE

Znajomo prywatnej korespondencji Leibniza dla penego poznania jego
filozoficznych pogldów jest nie do przecenienia. Zasadnicze tezy metafizyczne, epistemologiczne czy logiczne byy przeze wyraane w tej wanie formie. Wród listów, które Leibniz sa do swych korespondentów,
szczególne miejsce zajmuj te, których odbiorc by Bartholomeus des
Bosses. Za ich istotn rol przemawia kilka powodów.
Wymiana listów midzy dwoma filozofami trwaa od 1706 do 1716 r. Jest
to najdusza filozoficzna korespondencja Leibniza i odbywaa si ona podczas ostatniej dekady jego ycia. By to okres, w którym w peni uksztatoway si jego metafizyczne pogldy, ujte take w dzieach Teodycea (1710),
Monadologia (1714) oraz Zasady natury i aski oparte na rozumie (1714).
Listy do des Bossesa stanowi jednak istotne uzupenienie wspomnianych
dzie w perspektywie poznania peni pogldów Leibniza. Ukazuj one bowiem
powstanie i próby rozwizania najtrudniejszych problemów, zgaszanych pod
adresem leibnizja skiej metafizyki, tj. problemów realnoci relacji w wiecie,
zjawiskowego charakteru rozcigoci oraz natury substancji zoonych. Ponadto listy te s ródem oryginalnej koncepcji zwizania substancjalnego monad
(ac. vinculum substantiale), w perspektywie której Leibniz stara si pogodzi
katolicki dogmat o transsubstancjacji z tezami swojej metafizyki.

Mgr RAFA KRZEMIANOWSKI – doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawa II; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, PL 20-950 Lublin;
e-mail: rafal.krzemianowski@gmail.com
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Wedle najlepszej wiedzy autora niniejszego tekstu omawiana korespondencja zostaa dotychczas przybliona polskiemu czytelnikowi w przekadzie niespena trzech sporód ponad stu trzydziestu listów1. Prezentowane
przedoenie ma na celu pomniejszenie tej luki przez omówienie gównych
problemów poruszanych w caej korespondencji oraz zaproponowanie autorskiego przekadu listu do des Bossesa z 5 lutego 1712 r. Wybór przetumaczonego listu motywowany by faktem, e dopiero w nim Leibniz przedstawia po raz pierwszy koncepcj zwizania substancjalnego, a sam list uwaany jest przez komentatorów za centralny dla zrozumienia caej korespondencji z des Bossesem2.
1. HISTORYCZNY KONTEKST KORESPONDENCJI
Bartholomeus des Bosses (1663-1738) gówne lata swojej dziaalnoci
spdzi w Kolegium Jezuickim w Kolonii, gdzie od 1710 r. by najpierw
profesorem matematyki, a potem filozofii moralnej. Dokadne okolicznoci
jego pierwszego spotkania z Leibnizem s do niejasne. Pierwszy list od
des Bossesa datowany jest na 25 stycznia 1706 r., a w nim pojawia si
wzmianka o wczeniejszym spotkaniu. Nie mona stwierdzi z ca pewnoci, kiedy dokadnie si ono odbyo, samo jednak miejsce spotkania moe
by okrelone z wikszym prawdopodobie stwem. Byo nim przypuszczalnie Hildesheim, w którym jezuita pozostawa do 1710 r. i w którym swego
czasu przebywa te Leibniz. Równie dobrze jednak mogo doj do ich
spotkania w Hanowerze, który od Hildesheim dzieli stosunkowo niewielki
dystans3.
Pomimo spoecznego kontrastu, jaki niewtpliwie zachodzi midzy osobami zaliczanego wówczas do najwybitniejszych umysów Starego Kontynentu Leibniza i jezuickiego wykadowcy, korespondencja zapowiadaa si
obiecujco ju od wspomnianego pierwszego listu. Des Bosses opisa w nim
swój naukowy plan uzgodnienia leibnizja skiej koncepcji substancji, doktryny arystotelesowskiej i dogmatów Kocioa katolickiego, co spotkao si
1

Listy w polskim przekadzie ujte w monografii Mieczysawa Gordona pt. Leibniz (Warszawa 1974): List do des Bossesa z 20 VIII 1712, List do des Bossesa z 15 III 1715 (fragment),
List do des Bossesa z 29 V 1716.
2
P. LODGE (ed.), Leibniz and His Correspondents, New York: Cambridge University Press
2004, s. 243.
3
B. LOOK and D. RUTHERFORD (eds.), The Leibniz-Des Bosses Correspondence, New Haven:
Yale University Press 2007.
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z duym zainteresowaniem adresata. Zamiary te byy zbiene ze staraniami
podejmowanymi przez Leibniza od 1668 r., kiedy to podj próby pogodzenia doktryny katolickiej z lutera sk4. Wród problemów, które Leibniz
wówczas porusza, znajdowa si dogmat o transsubstancjacji, zajmujcy
szczególne miejsce take w korespondencji z des Bossesem.
Warto zauway, e te starania Leibniza w perspektywie ówczenie prowadzonych w Europie wojen i konfliktów na tle religijnym miay istotny
wymiar aplikacyjny. Pogodzenie doktryn katolickiej i protestanckiej byo dla
Leibniza jedn z istotniejszych ambicji yciowych. Kiedy okazao si, e nie
moe ona by zaspokojona, Leibniz podj starania o pokojowe wspóycie
wyznawców obu religii. Istotna w tych staraniach bya sama jego postawa,
która, w przeciwie stwie do postawy Bacona czy Hobbesa, sprowadzaa si
do otwartego poszukiwania dialogu i gotowoci na konstruktywne rozwizania. Przekonany o jednoci prawdy lecej u podstaw wszelkich filozoficznych docieka , Leibniz widzia istot swych dziaa pojednawczych w przezwycieniu rónic intelektualnych, a nie w ustaleniu supremacji jednej
z doktryn5. Std te preferowa podkrelanie kwestii raczej wspólnie podzielanych ni tych, które róniy obie doktryny6. Korespondencja z des Bossesem wpisywaa si tym silniej w te denia, e przenikliwo pyta korespondenta skaniaa Leibniza do krytycznego namysu nad kluczowymi elementami swego systemu filozoficznego i nad jego potencjaln zgodnoci
z doktryn katolick.
2. PROBLEMATYKA METAFIZYCZNA KORESPONDENCJI Z DES BOSSESEM
Zakres zagadnie metafizycznych poruszanych przez korespondentów
wyznaczany jest gównie (cho nie wycznie) przez zaproponowany przez
des Bossesa program pogodzenia arystotelizmu, metafizyki Leibniza i doktryny katolickiej. Gównym problemem staje si natura substancji i cia, co
ma przewaajce znaczenie dla odpowiedniego rozumienia zagadnienia transsubstancjacji. Cho problematyka ta zostanie szerzej przedstawiona w nastpnych paragrafach, w tym miejscu warto wyakcentowa jej metaprzedmiotowy aspekt.
4
Ch. MERCER, Leibniz’s Metaphysics Its Origins and Development, Cambridge–New York:
Cambridge University Press 2001, s. 63.
5
N. JOLLEY (ed.), The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge–New York: Cambridge
University Press 1995, s. 70.
6
B. LOOK and D. RUTHERFORD, The Leibniz-Des Bosses Correspondence, s. xxiv.
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Z uwagi na fakt, e wspomniany problem dotyka kwestii kluczowych dla
systemu metafizycznego Leibniza, charakter rozstrzygnicia tego zagadnienia bdzie rzutowa na ogólny obraz owego systemu. Problem ten streszcza
si w pytaniu o sposób istnienia bytów substancjalnych postrzeganych w potocznym dowiadczeniu zmysowym. Wedug do powszechnej opinii,
opartej – jak si zdaje – gównie na znajomoci powyej wspomnianych
dzie Leibniza, jego dojrzae pogldy metafizyczne przypisyway bytom dowiadczenia zmysowego status zjawisk, nadajc caemu systemowi silny rys
idealistyczny. Nie oznacza to oczywicie, e byty dowiadczane zmysowo
s iluzjami, lecz – jak ujmowa to sam Leibniz – „dobrze utwierdzonymi
fenomenami” (phaenomena bene fundata)7. Koncepcja zwizania substancjalnego zawarta w korespondencji z des Bossesem kae zrewidowa t opini.
3. JEDNO I WIELO SUBSTANCJI
W listach Leibniza i des Bossesa bardzo czsto powraca pytanie o relacj
midzy bytem a jednoci. Des Bosses ju w drugim licie zwróci si do
swego korespondenta z prob o skomentowanie kilku tez scholastycznych,
z których gówna mówi o zamiennoci bytu i jednoci (ac. ens et unum
convertuntur). W odpowiedzi na prob Leibniz potwierdzi utrzymywan
przez siebie wczeniej akceptacj tej tezy. Ju bowiem w Rozprawie metafizycznej utrzymywa, e aby byt istnia realnie, musi by jednoci 8. Jedynie
substancja sama przez si jest jednoci (jest bytem prostym) i moe by
wyjaniana wycznie przez odwoanie do sprawczej mocy Boga. Innymi
sowy, realny byt jest substancj lub musi by moliwy do wyjanienia przez
odwoanie do wczeniej istniejcych substancji.
Ta koncepcja zostaa sformuowana przez Leibniza w opozycji do monizmu Spinozy i kartezja skiej koncepcji cia fizycznych, pojmowanych jako
res extensae. Krytyka skierowana przeciw tej idei Descartes’a podparta bya
przyjmowanym przez Leibniza scholastycznym sposobem ujmowania substancji jako bytu zoonego z materii i formy. Jeli bowiem ciaa miayby
polega jedynie na rozcigoci, jak chcia Kartezjusz, to nie mona std
spójnie wyprowadzi uzasadnienia dla zmiany dostrzeganej w bytach. Std
te naley przyj istnienie w bytach czego w rodzaju scholastycznej formy
7

N. JOLLEY, Leibniz, London–New York: Routledge 2005, s. 80.
J.A. COVER and J. O’LEARY-HAWTHORNE, Substance and Individuation in Leibniz, Cambridge–New York: Cambridge University Press 1999, s. 30.
8
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substancjalnej, która stanowiaby zasad dowiadczanej zmiany. Tak form,
zdaniem Leibniza, jest pierwotna aktywna tendencja tkwica w substancji,
materi za pierwotna pasywna zdolno, ograniczajca zmian substancji na
danym etapie rozwoju. Mówic dokadniej, owa pasywna zdolno jest rozumiana przez Leibniza jako materia pierwotna, tworzca za ciaa materia
jako wtórna jest nagromadzeniem niesko czonej iloci niezalenie istniejcych substancji. Zasad zmiany czy form substancjaln, wedug Leibniza,
jest wewntrzna tendencja substancji do przechodzenia z jednych percepcji
do kolejnych zgodnie z wpisanym w ni prawem. Zasada ta stanowi jednoczenie podstaw dla jednoci substancji. Na jej mocy bowiem substancja
zachowuje swoj tosamo, tj. pozostaje tym samym podmiotem przechodzcym poszczególne stadia zmiany 9.
Tak pojte substancje – monady – stanowi podstawowy „budulec” cia
fizycznych. Te ostatnie s agregatami obejmujcymi niesko czon ilo
tworzcych je monad, z których kada ma wasn wewntrzn tendencj do
zmian i wasn zdolno pasywn. Innymi sowy, ciaa fizyczne s sum
tendencji waciwych kadej ze skadowych monad. Szczególnym przypadkiem s ciaa oywione lub – jak je Leibniz okrela – „substancje cielesne”. Ich jedno zagwarantowana jest przez tendencje monady dominujcej (duszy), otoczonej przez niesko czon ilo monad podporzdkowanych. Jedno tych cia nadawana jest przez form substancjaln monady
dominujcej, organizujcej monady podporzdkowane10. To jednak, w jaki
dokadnie sposób owa jedno jest ugruntowana, pozostaje problematyczne
na gruncie systemu Leibniza.
Naley wyakcentowa dwa aspekty tego problemu. Z jednej bowiem strony problematyczny jest sposób, w jaki rozciga materia wtórna powstaje
z nagromadzenia niesko czonej iloci monad nierozcigych, z drugiej za
niejasne jest, na czym polega relacja midzy monadami w ciaach oywionych. Uszczegóawiajc, Leibniz w swoim systemie zarysowa wyrane granice midzy prost i istniejc realnie substancj a agregatami substancji,
istniejcymi jedynie jako fenomeny. Jeli zatem monady s substancjami, to
ciaa fizyczne mog by jedynie wyjaniane w odniesieniu do substancji,
lecz same substancjami nie s. Dlatego wysoce problematyczne wydaje si
twierdzenie, e monada dominujca w substancji cielesnej nadaje jedno
niesko czonej ilo monad podporzdkowanych, które tworz wtórn
9
10

P. LODGE (ed.), Leibniz and His Correspondents, 240.
B. LOOK and D. RUTHERFORD (eds.), The Leibniz-Des Bosses Correspondence, xli-xliv.
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materi ciaa. Uznanie jednoci substancji cielesnych implikuje na gruncie
systemu Leibniza ich realne istnienie, co wydaje si sprzeczne z wczeniejszymi zaoeniami. Próba rozwizania tej trudnoci zostaa podjta przez
Leibniza na drodze koncepcji zwizania substancjalnego.
4. JEDNO I REALNO SUBSTANCJI CIELESNYCH
wiadomo powyszych problemów sygnalizowana bya przez Leibniza
przy redakcji listu do des Bossesa datowanego na 14 lutego 1706 r. W notatkach przygotowywanych do tego listu Leibniz wyraa przekonanie, e aby
istniay realnie substancje cielesne, powinien istnie jaki dodatkowy czynnik, który jednoczyby zharmonizowane dnoci monad. Cho myl ta nie
zostaa przez niego zawarta w przesanym licie, to konieczno odwoania
si do swoistego „wza”, dziki któremu konkretna rzecz moe powsta
z nagromadzenia uprzednio istniejcych monad, towarzyszya Leibnizowi od
pocztku korespondencji z jezuit 11.
Cho oczywiste jest, e problematyka ta ma szczególne znaczenie antropologiczne, gdy rzutuje na wyjanienie zwizku midzy dusz a podporzdkowanymi jej monadami ludzkiego ciaa, to w korespondencji wtek substancjalnego zwizania pojawia si przy okazji dyskusji o transsubstancjacji.
Koncepcja zwizania substancjalnego pojawia si jako odpowied na pytanie
des Bossesa o moliwo uzgodnienia metafizyki Leibniza z katolick doktryn o realnej obecnoci Chrystusa w Eucharystii.
Doktryna ta, zdaniem Leibniza, moe by wyjaniona, gdy przyjmie si,
e transsubstancjacja nie polega na niszczeniu i zastpowaniu monad wchodzcych w skad chleba, lecz na zniszczeniu i zastpieniu ich jednoci.
W kluczowym akapicie listu z 5 lutego 1712 r., Leibniz wyjania zwizanie
substancjalne monad w nastpujcy sposób:
Dlatego naley powiedzie jedn z dwóch rzeczy: albo ciaa s tylko zjawiskami,
a wic i rozcigo nie bdzie niczym innym jak zjawiskiem – wówczas tylko
same monady bd realne, a jedno w zjawisku bdzie dodana przez dziaanie
poznajcej duszy; albo, jeli wiara nas skania do przyjmowania substancji cielesnych, to substancja ta polega na zjednoczonej rzeczywistoci, któr rzeczom,
podpadajcym zjednoczeniu, nadaje co absolutnego (a przez to substancjalnego),
choby nawet nietrwaego. I na modyfikacji tego [absolutnego czynnika – R.K.]
naleaoby oprze wasz transsubstancjacj. Monady bowiem nie s w rzeczy-

11

B. LOOK and D. RUTHERFORD (eds.), The Leibniz-Des Bosses Correspondence, lv.
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wistoci jego skadnikami, ale s mu dodane jako co wymaganego, i to nie
z absolutnej koniecznoci metafizycznej, lecz z samej koniecznoci fizycznej.
Gdyby owo substancjalne zwizanie monad byo nieobecne, wówczas wszystkie
ciaa wraz ze swymi jakociami stayby si niczym innym, jak dobrze ugruntowanymi zjawiskami, jakby tcz lub obrazem w zwierciadle – sowem: trwajcymi snami, które pozostaj w doskonaej zgodnoci z samymi sob. I tylko
na tym jednym mogaby polega realno tych zjawisk.

Zwizanie substancjalne jest tym czynnikiem, który decyduje o jednoci
i realnym istnieniu substancji cielesnej. Nagromadzenie monad nie tworzy
owego zwizania (nie s one jego skadnikami), lecz jest ono temu nagromadzeniu dodane. Jeli mona posuy si analogi funkcji matematycznej, to
naleaoby powiedzie, e monady s czym na ksztat argumentów dla
funkcji zwizania substancjalnego, które w efekcie nadaje im jedno oraz
urealnia istnienie substancji cielesnej. Znamienne jest, e zjednoczenie monad dokonuje si nie z absolutnej koniecznoci, lecz koniecznoci fizycznej.
Na oznaczenie tego typu koniecznoci Leibniz uywa scholastycznego
terminu exigentia, który desygnuje zawon konieczno, wynikajc
z uprzednio okrelonego uoenia stanu rzeczy. Sposób, w jaki dochodzi do
tego zjednoczenia, Leibniz opisuje nastpujco:
Jeli substancja ta jest czym realnie istniejcym ponad monadami, tak jak
przyjmuje si, e linia jest czym ponad punktami, to bdzie trzeba stwierdzi, e
substancja cielesna polega na pewnej jednoci lub raczej na realnoci zjednoczonej
przez Boga, a dodanej monadom. A wanie z jednoci zdolnoci pasywnych
monad powstaje materia pierwsza, tj. podoe rozcigoci i przeciwstawnoci,
czyli rozszerzania si i oporu. Z kolei z jednoci entelechii monadycznych powstaje forma substancjalna. To, co w ten sposób moe powstawa i gin, zginie
wraz z rozpadem jednoci, o ile nie jest cudownie zachowywane przez Boga. Taka
zatem forma wówczas nie bdzie dusz, która jest substancj prost i niepodzieln. Forma ta, podobnie jak materia, pozostaje nietrwaa, bo w rzeczywistoci nie moe [ona] w materii wyznaczy adnego punktu, który zachowuje swe
miejsce duej ni w danej chwili i który nie oddala si choby na troch od swego
ssiedztwa. Dusza jednak w swych przemianach pozostaje taka sama, przy trwajcym tym samym podmiocie, a to nie dotyczy substancji cielesnych.

Leibniz stara si tu pozostawa w zgodzie ze swoimi wczeniejszymi
tezami. Materia pierwsza, która jest warunkiem rozcigoci substancji cielesnej, powstaje ze zjednoczenia pasywnych zdolnoci monad. Zjednoczenie
ich aktywnych tendencji (entelechii) tworzy form substancji cielesnej, która
w ciaach oywionych jest róna od duszy. Forma ta, tak jak monady two-
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rzce jej materi, nosi znamiona nieustannej zmiany. Na oznaczenie tego
stanu formy substancjalnej Leibniz uywa okrelenia fluxus perpetuus, co
moe obrazowa nie w peni jeszcze zorganizowan czy dopenion, trwa
zmian. Podobnie jak materia i forma, tak i substancja cielesna, bez odpowiedniego dopenienia, nie zachowuje swej tosamoci podczas trwajcej
zmiany. Owo dopenienie dokonuje si za spraw Boskiej wszechmocy,
która dodaje jedno i realno materii i formie substancji cielesnej. Istnienie substancji cielesnej zalene jest od owego zwizania substancjalnego,
które – gdy jest zniszczone, a mówic dokadniej: gdy nie jest duej podtrzymywane przez Boga – decyduje o zniszczeniu substancji cielesnej.
Na tym wanie polega, zdaniem Leibniza, wytumaczenie transsubstancjacji. Bóg w momencie konsekracji w sposób cudowny niszczy cielesne
substancje chleba i wina przez zniszczenie ich powiza substancjalnych.
Nastpnie zastpuje je substancjalnym zwizaniem cielesnej substancji Chrystusa. W ten sposób bez niszczenia monad dokonuje si zmiana substancji,
na której opiera si katolicka doktryna.
Z przywoanych fragmentów listu mona wnioskowa, e koncepcja
zwizania substancjalnego na ówczesnym etapie nie bya przez Leibniza
postrzegana jako konieczne uzupenienie jego systemu metafizycznego. Suya jedynie jako wytumaczenie katolickiego dogmatu, którego prawdziwoci Leibniz osobicie nie wyznawa. Podobnie nie bya przez niego wówczas
uznawana realno substancji cielesnych. Udzielona odpowied sprowadzaa
si do zaprezentowania des Bossesowi konkretnej alternatywy, której czony
s spójne z teori monad, a jeden z nich stanowi wytumaczenie dogmatu
wiary katolickiej. Innymi sowy, Leibniz mówi, jak naley rozumie metafizyczny problem substancji zoonych, jeli chce si uzna realno ich
istnienia.
Std te suszna mogaby si wydawa cyniczna opinia Bertranda Russela, e koncepcja zwizania substancjalnego jest raczej dyplomatyczn odpowiedzi udzielon jezuicie ni wyrazem wasnych przekona filozoficznych Leibniza 12. Oznaczaoby to, e szczero tych pogldów jest wtpliwa.
Naley jednak zauway, e problem istnienia substancji cielesnych, na który teza zwizania substancjalnego odpowiada, dostrzegany byy przez Leibniza wczeniej, niezalenie od kontekstu teologicznego. Ponadto, uzgodnienie
12

D. GARBER, Leibniz: Body, Substance, Monad, New York: Oxford University Press 2009,
s. 380.
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kategorii arystotelesowskich z teori monad, jak zauwaono powyej, byo
dawnym zamiarem Leibniza, który zintensyfikowa si przy okazji korespondencji z des Bossesem13. Istniay zatem niezalene od korespondencji
filozoficzne przesanki, które przemawiaj za szczeroci koncepcji Leibniza. Przy tym szczególnie wane jest, e idea zwizania substancjalnego
ewoluowaa w korespondencji z des Bossesem, a jej ostateczna posta, wyraona w ko cowych listach, znacznie róni si w stosunku do tez zaprezentowanych w przeoonym licie, gdzie pojawia si po raz pierwszy 14. Na
tej podstawie mona wnioskowa, wbrew temu, co stwierdzi Russel, e
miaa ona niebanalne znaczenie dla obu korespondentów, gdy bya okrelonym rozwizaniem w ich wspólnych deniach do zjednoczenia doktryny
arystotelesowskiej, wiary katolickiej i teorii monad. W przekonaniu obu filozofów by to cel, który moe by osignity. Ocena, czy i w jakim wymiarze
to si dokonao wykracza poza ramy niniejszej pracy.
*
Prezentowane tumaczenie zostao przygotowane na podstawie wersji
listu zawartej w: Gottfried Wilhelm L EIBNIZ, Die philosophischen Schriften
von Gottfried Wilhelm Leibniz, ed. Carl Immanuel Gerhardt, Hildesheim–
New York: Olms 1978.

13

J.A COVER and J. O’LEARY-HAWTHORNE, Substance and Individuation in Leibniz, Cambridge–New York: Cambridge University Press 1999, s. 52-53.
14
LOOK and RUTHERFORD, The Leibniz-Des Bosses Correspondence, lxx.
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G.W. LEIBNIZ DO B. DES BOSSESA1
Twój przekad jest bardzo zadowalajcy, a miejscami przewysza tekst
oryginalny. Zauwayem pewne niewielkie omyki, które zwykem znajdowa take we wasnych pismach, gdy je na nowo przegldam. I skoro tak
wiernie i zrcznie oddajesz tre, a niekiedy j równie objaniasz, nie ma
powodu, aby wysya sw prac w drobnych fragmentach. Wystarczy, e
wylesz uko czon cz, gdy przyjdzie odpowiednia chwila. Jedno dodam:
niekiedy charakter pisma zdradza popiech. Mówi o tym, aby czasem nie
zasza kiedy potrzeba stworzenia nowej kopii [tumaczenia]. Kopie takie
bowiem zazwyczaj nie s tworzone bez omyek nawet przez ludzi do tego
wynajmowanych, co niekiedy te umyka osobie je sprawdzajcej. Jak dotd
jednak prawie wszystko zostao napisane tak, e – jak si wydaje – nowej
kopii nie potrzebuje.
To, co odpowiedziaem naszemu panu Hartsoekerowi, moesz znale
w zaczonym licie. On uznaje, a zarazem nie uznaje mojej zasady racji dostatecznej – uznaje co do zasady, lecz nie w praktyce. Kto ze szkoy2
mógby powiedzie, e Hartsoeker wiadomie j uznaje, lecz nad tym nie
reflektuje3. Jeli wolisz, powiedziabym, e bardziej j uznaje, ni z niej
1

List datowany jest na 5 lutego 1712 r., lecz naley zaznaczy, e kopia, któr otrzyma des
Bosses, zostaa opatrzona dat 15 lutego 1712 r. Data 5 lutego widniaa oryginalnie na szkicu
listu, a potem na jego kopii, uwzgldniajcej naniesione przez Leibniza poprawki. Data 15 lutego
1712 r. umieszczona zostaa najprawdopodobniej przez kopist na drugiej kopii listu, która porzdkowaa dodane przez Leibniza uwagi na marginesach pisma. Podajc za wersj, na podstawie której dokonano niniejszego przekadu, przyjmuj dat 5 lutego 1712 r. Przetumaczona
wersja listu nie zawiera rónic treciowych w stosunku do kopii z 15 lutego 1712 r.
List ten stanowi odpowied Leibniza na list des Bossesa z 28 stycznia 1712 r., który porusza
zagadnienia: tumaczenia Teodycei Leibniza na jzyk aci ski, przygotowywanego przez des
Bossesa, korespondencji i krytyki pogldów Hartsoekera, problemu jansenizmu oraz relacji
midzy powstawaniem substancji cielesnych a rozcigoci.
2
Leibniz odwouje si tu in sensu lato do myli scholastycznej, która niemal przez cay XVII
wiek bya dominujc odmian filozofii nauczan na ówczesnych uniwersytetach. W pewnym
wymiarze Leibniz odebra takie wyksztacenie od Jakuba Thomasiusa i cho podziela ówczesn
humanistyczn krytyk scholastyki, to zachowa szacunek dla jej mylicieli i odnosi si do problemów przez nich poruszanych.
Wicej informacji na temat stosunku Leibniza do scholastyki zob. w: N. JOLLEY (ed.), The
Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge–New York: Cambridge University Press 1995,
s. 43-58.
3
W tym zdaniu Leibniz okrela sposób rozumowania Hartsoekera, odwoujc si do scholastycznych kategorii actus signatus i actus exercitus. róde tej opozycji doszukuje si w myli
Augustyna. Pierwotnie dystynkcja ta bya odnoszona do znaczenia sdów i wyraaa rónic
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korzysta. Tak wic nie wiedziaem, jakby wykaza mu nieco janiej i na
podobnych przykadach, jak bardzo daleki jest od waciwego rozumowania.
To mie z jego strony, e przeciw mojej zasadzie nieskokowej zmiany odwouje si do tego samego argumentu, za którego pomoc tak piknie
zwalcza si atomy 4. I wspaniale przewidziae, e dowiadczenie, do którego
si odwouje, nie jest prawdziwe. Wszystkie znane nam ciaa stae s gitkie
– uginaj si do pewnego momentu i powoli, stopniowo osabiaj si ciaa
wywierajcego nacisk. Cho nie zawsze mona to dostatecznie dobrze
zaobserwowa, poniewa ciaa s bardzo twarde i niezwykle szybko wracaj
do poprzedniego stanu. Lecz jeli przyjmie si istnienie atomów, to zmiana
zachodzi w ciele wywierajcym nacisk, co jest wbrew porzdkowi rzeczy.
Oczywicie argumentu tego kiedy nie stosowano przeciw doktrynie atomistów, lecz nie naley lekceway tego, co w czynach ludzi uczonych osiga
zamierzony cel.
O swej pierwotnej zasadzie czy te o pierwotnej materii pynnej Hartsoeker niekiedy tak si wypowiada, jakby nie bya ciaem. Lecz to chyba
bdzie tylko uciekanie si do sporu sownego. Zasada ta bowiem podlega
ruchowi, wywouje doznania i sama doznaje, posiada rozcigo, a take jej
róne czci daj si oddzieli od innych. Lecz jak dugo Hartsoeker w tym
swoim pynie nie rozpoznaje nic poza rozcigoci, ksztatem i ich modyfikacjami w ruchu, tak dugo nie bdzie móg std wyprowadzi postrzegania. Twierdzi wprawdzie, e nie moemy poj, jakie waciwoci posiada
taki pyn, lecz jak dugo nie przypisujemy mu nic poza tym, o czym wspomnielimy, to dostatecznie dobrze widzimy, jakie wasnoci posiada. I sama
modyfikacja nie moe doda doskonaoci temu, co modyfikowane, skoro
moe jedynie zmieni jego granice. Gdy tylko Hartsoeker umieci w tym
pynie jaki wyszy atrybut, powróci do naszych tez lub im bliskich. Zdaje
si jednak, e on sam nie do wnikliwie bada albo dba o rónic midzy
midzy tym, co sd stwierdza bezporednio (actus signatus), a tym, jak jest dopeniony przez
refleksj mu powicon przez osob go wypowiadajc (actus exercitus). W tradycji scholastycznej przeciwstawienie to byo odpowiednio dostosowywane do rónych obszarów filozofii:
logicznego, epistemologicznego czy moralnego. Na przykad w porzdku moralnym osoba wskazuje swoje intencje in actu signato, gdy je wprost wyraa, natomiast wskazuje je in actu exercito,
gdy uwypukla je w podejmowanych czynach.
4
Leibniz, uywajc tu sformuowania Principium transitus non saltanti, ma na myli swoj
zasad cigoci. Jedn z jej implikacji jest teza, e kada zmiana dokonuje si etapowo, a aden
ruch nie moe zachodzi z poprzedzajcego go stanu cakowitego spoczynku. Teza ta bya
elementem prowadzonej przez Leibniza krytyki kartezja skiej koncepcji zmiany, szczególnie
w jego korespondencji z Burchardem de Volderem (1643-1709).
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rzecz substancjaln a modyfikacjami, a take o inne rzeczy, które powinny
by ujmowane intelektem a nie wyobrani.
Przyjaciel, który w Acta Eruditorum zrecenzowa ksik Muysa, wskaza
te, e Muys nie odwouje si do siy mojego argumentu na rzecz koniecznoci istnienia entelechii rónicujcych materi oraz wprost przytacza niektóre tezy zgodne z Twoimi.
Przez te i podobne rzeczy pan Hartsoeker mógby zosta atwo przekonany, gdyby nie by taki uparty. Jeli duchy nie s niczym innym jak
pewnym nagromadzeniem i – e tak si wyra – „kropl pynu”, to nie
pokazuje to wyraniej, w jaki sposób wytwarzaj one percepcje, ni gdyby
Hartsoeker zbudowa je za Epikurem z atomów sferycznych. Nigdy te nie
podaje on racji ich rónorodnoci. Lecz gdy raz wmówi sobie, e istniej
dwie pierwsze zasady: materia doskonale twarda i doskonale pynna, co
oczywicie pobudza wyobrani, uzna to za rzecz pikn, by z jednej wywodziy si duchy, a z drugiej ciaa. W ogóle jednak nie martwi si o to,
w jaki sposób std wyprowadzane s duchy. Tak wanie zwykli postpowa
ci, co kochaj swoje hipotezy. Nie mogem oprze si temu, by w ostatnim
licie nie zarzuci mu niektórych rzeczy przeciw takiej rodzicielskiej mioci
do swojego podu. Poniewa on wydaje si by skonny do takiej bitewki, to
zaraz pooyem jej kres. Na razie sdz, e nic nie stoi na przeszkodzie, by
ostatnie listy – Harsoekera i moje – mogy by udostpnione Przewielebnemu Ojcu Turnemino.
Twoj rozpraw o substancji cielesnej przeczytam z najwiksz chci.
Jeli substancja ta jest czym realnie istniejcym ponad monadami, tak jak
przyjmuje si, e linia jest czym ponad punktami, to bdzie trzeba stwierdzi, e substancja cielesna polega na pewnej jednoci lub raczej na
realnoci zjednoczonej przez Boga, a dodanej monadom. A wanie z jednoci zdolnoci pasywnych monad powstaje materia pierwsza, tj. podoe rozcigoci i przeciwstawnoci, czyli rozszerzania si i oporu. Z kolei z jednoci entelechii monadycznych powstaje forma substancjalna. To, co w ten
sposób moe powstawa i gin, zginie wraz z rozpadem jednoci, o ile nie
jest cudownie zachowywane przez Boga. Taka zatem forma wówczas nie
bdzie dusz, która jest substancj prost i niepodzieln. Forma ta, podobnie
jak materia, pozostaje nietrwaa, bo w rzeczywistoci nie moe [ona] w materii wyznaczy adnego punktu, który zachowuje swe miejsce duej ni
w danej chwili i który nie oddala si choby na troch od swego ssiedztwa.
Dusza jednak w swych przemianach pozostaje taka sama, przy trwajcym
tym samym podmiocie, a to nie dotyczy substancji cielesnych. Dlatego nale-

G.W. LEIBNIZ DO B. DES BOSSESA

185

y powiedzie jedn z dwóch rzeczy: albo ciaa s tylko zjawiskami, a wic
i rozcigo nie bdzie niczym innym jak zjawiskiem – wówczas tylko same
monady bd realne, a jedno w zjawisku bdzie dodana przez dziaanie
poznajcej duszy; albo, jeli wiara nas skania do przyjmowania substancji
cielesnych, to substancja ta polega na zjednoczonej rzeczywistoci, któr
rzeczom, podpadajcym zjednoczeniu, nadaje co absolutnego (a przez to
substancjalnego), choby nawet nietrwaego. I na modyfikacji tego [absolutnego czynnika – R.K.] naleaoby oprze wasz transsubstancjacj. Monady
bowiem nie s w rzeczywistoci jego skadnikami, ale s mu dodane jako
co wymaganego, i to nie z absolutnej koniecznoci metafizycznej, lecz
z samej koniecznoci fizycznej 5. Dlatego pomimo zmian substancji ciaa,
monady i ugruntowane w nich zjawiska zmysowe mog by zachowane.
Niemodalny akcydens wydaje si by czym trudnym do wyjanienia i nie
akceptuj odnoszenia tej kategorii do rozcigoci. Mona to powiedzie nastpujco: cho monady nie s akcydensami, to jednak akcydensem jest fakt,
e zjednoczona substancja je zawiera (z koniecznoci fizycznej), tak jak
akcydensem dla ciaa jest to, e podlega oddziaywaniu ze strony drugiego
ciaa, cho jednak samo akcydensem nie jest. Wydaje si, e rozcigo
ciaa nie jest niczym innym, jak cigoci materii przez jej czci i poza nie
czy te rozprzestrzenianiem si. Gdzie zatem w sposób nadprzyrodzony
ustanie element rozprzestrzeniania si poza czci, ustanie take rozcigo,
która jest akcydensem ciaa. Gdyby substancja jednoczca nie bya dana,
pozostaaby jedynie rozcigo jako fenomen, ugruntowana w monadach
wraz z innymi rzeczami, które std pochodz, a które mogyby istnie samodzielnie. Gdyby owo substancjalne zwizanie monad byo nieobecne, wówczas wszystkie ciaa wraz ze swymi jakociami stayby si niczym innym,
jak dobrze ugruntowanymi zjawiskami, jakby tcz lub obrazem w zwierciadle – sowem: trwajcymi snami, które pozostaj w doskonaej zgodnoci
z samymi sob. I tylko na tym jednym mogaby polega realno tych zjawisk. Dlatego nie trzeba mówi tego, e monady s czciami cia, stykaj
si i buduj te ciaa, inaczej jak tylko w takim sensie, w jakim mona to
powiedzie o punktach i duszach. A Monada taka jak dusza jest jakby czym
na wzór wiata, nie posiadajcym adnego innego zwizku zalenoci, jak
tylko z Bogiem. Jeli zatem ciao jest substancj, to jest urealnieniem zjawisk, wychodzcym poza ich dostosowanie.
5

Leibniz uywa tu scholastycznego terminu exigentia, oznaczajcego zawone rozumienie
koniecznoci, wynikajcej z okrelonego ukonstytuowania stanu rzeczy.
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Jeliby w ogóle nie chcia, by te Przygodnoci Eucharystyczne byy
zwykymi zjawiskami, to mona by powiedzie, e s ugruntowane w jakiej
pierwotnej Przygodnoci. Z pewnoci jednak nie w Rozcigoci, która nie
moe trwa, ale w punktach tej Rozcigoci, które odpowiadaj monadom,
gdy usunita jest jedno, tworzca z tych punktów pewien nieprzerwany
stan, oraz gdy usunite s cige linie i ksztaty. Pomimo jednak usunicia
tego nieprzerwanego stanu, który zaleny jest od jednoczcej realnoci czy
te od zwizania substancjalnego ze wzgldu na pozostajce punkty akcydentalne, jakoci i pozostae realne akcydensy take nie podlej zniszczeniu.
Gdy ów nieprzerwany stan jest niszczony, ustaje te element rozprzestrzeniania si przez czci i poza czci. W ten sposób punkty przygodne mog
by uznane za co pierwotnie przygodnego, bo s podstaw pozostaych
rzeczy. W pewien sposób s te niemodalne, czego nie mona powiedzie
o rozcigoci czy nieprzerwanym rozprzestrzenianiu si materii.
Po gbszym zastanowieniu dostrzegam, e teraz nawet i sama rozcigo si zachowaa. Dlatego gdyby kto nie chcia uznawa fenomenów, to
moe przyj Twój sposób wyjaniania waszych waszej doktryny. Bo jeli
mog by uznane punkty akcydentalne, to by moe wówczas bdzie
naleao te uzna ich Jedno. W ten sposób otrzymamy absolutn Rozcigo akcydentaln. Lecz taka rozcigo w sposób formalny wanie
bdzie okrelana jako rozszerzalno czci poza czci. To za, co bdzie
ulegao rozszerzaniu, bdzie materi czy substancj ciaa nie formalnie, ale
tylko z koniecznoci fizycznej. Samym elementem formalnym, który ulega
rozszerzaniu, bdzie umiejscowienie albo to, co umoliwia pooenie, co samo
trzeba bdzie uzna za co jakby absolutnego. Teraz wic, jak sdz, nie
bdziemy si spiera, bo pomijasz jedynie monady w owej cudownej
przemianie substancji ciaa, których to uznanie nie jest konieczne, bo – jak
powiedziaem – nie s jej skadnikami. Wanie wedug Was Dusza Chrystusa
w Transsubstancjacji nie ulega zmianie ani nie zajmuje miejsca substancji
chleba. To samo trzeba bdzie powiedzie o pozostaych Monadach Najwitszego Ciaa. Pomimo tego, szczerze mówic, wolabym wyjania Akcydencj
Eucharystyczn przez fenomeny, bo wówczas nie bdzie koniecznoci
postulowania niemodalnych akcydensów, które niewystarczajco pojmuj.
Troch bardziej subtelne s pogldy na temat najlepszego Boskiego
wyboru, które gosz wasi Ruiz i Martinus Peretius6, a które to domagaj si
6

Diego Ruiz de Montoya (1562-1632) – jezuita, naucza filozofii w Granadzie, teologii
moralnej w Baezie oraz teologii w Cordobie i Sevilli. Jego dzieo Doctrina Christiana byo
kilkukrotnie przedrukowywane. By autorem kilku komentarzy do dzie w. Tomasza z Akwinu.
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wyjanienia. Ostatecznie jednak, wydaj si nie bardzo oddala od moich.
Dlatego bardzo dzikuj za ich udostpnienie.
Bardzo dzikuj równie za pouczenie pasterskie Biskupa Meaux, które
pobienie przejrzaem i sdz, e jest subtelne i bogate w treci7. Obawiam
si jedynie tego, czy liczne tezy, które s ganione u Jansena, nie nale
czasem do samego Augustyna. Przecie to on ywi niezwyky pogld, e
Bóg nie chce zbawi jednostek z rodzajów, lecz rodzaje jednostek8.
Przypuszczam, e jeli nie uznasz inaczej, to zachowam tytu mojej
najnowszej pracy – Teodycea. Teodycea bowiem jest pewnego rodzaju
nauk, to znaczy wiedz o Boej sprawiedliwoci (to jest mdroci i dobroci
zarazem).
Jakie jest wreszcie rozstrzygnicie Rzymu w sawnej sprawie Chi skiej,
o której tak wiele si mówi, a której wasi w Rzymie si powicaj? Jeli
dekrety kardynaa Tournona9 bd utrzymane w caoci, a kuria rzymska
jako zrcznie tej sprawy nie rozwie, to obawiam si, e misja chi ska
moe zako czy si klsk, czego bym nie chcia. Nie wiem, czy wspomniae Przewielebnemu Ojcu Turnemino, e podjem si stworzenia kroniki od pocztku panowania Karola Mota do czasów wspóczesnych10. Przebrnem ju przez okres od Karolingów a do Królów czy Wadców Sakso skich. Przy tej okazji powstaa te konieczno obalenia mitu Papieycy.
Jeliby Przewielebny Ojciec Daniel w swoich kronikach, które sporzdza ze
Martinus Peretius – Leibniz ma tu na myli Antonio Pereza (1599-1649), który by profesorem teologii w Salamance i Kolegium Rzymskim, komentatora dzie w. Tomasza z Akwinu.
Do listu z 28 stycznia 1712 r. des Bosses doczy fragmenty prac Pereza na temat moralnej
koniecznoci wyboru przez Boga najlepszych rzeczy. Fragmenty te zawieray take omówienie
stanowiska Ruiza w tej kwestii.
7
Chodzi o Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), jednego z gównych i najbardziej wpywowych teologów francuskich XVII wieku. Korespondowa z Leibnizem na temat pogodzenia
doktryn protestanckiej i katolickiej.
8
To samo augusty skie sformuowanie zostao przywoane przez Leibniza take w Teodycei,
w paragrafie 285. Leibniz umieszcza je w odniesieniu do eschatologicznych pogldów jansenistów, wedug których Bóg predestynowa jednych ludzi do zbawienia, a innych do potpienia.
W opublikowanej w 1640 r. ksice pt. Augustyn Jansen wystpowa przeciw dominujcemu
wówczas nauczaniu jezuitów na temat Boej aski i wolnej woli czowieka, twierdzc przy tym,
e sam jest wyrazicielem prawdziwych pogldów Augustyna. Doktryna jansenistów i jej krytyka
jest wanym elementem korespondencji z des Bossesem. Wyraane w listach nastawienie Leibniza ewoluuje z postawy zwykego obserwatora konfliktu powstaego na gruncie Kocioa katolickiego, do zaangaowanego obro cy wasnych tez, dotyczcych Boej aski i wolnoci ludzkiej.
9
Karol de Tournon (1668-1710) – legat papieski na Chiny i Wschodnie Indie. Prawdopodobnie mowa tu o dekretach z 23.06.1704 i z 25.01.1707.
10
Leibniz ma na myli swe nieuko czone dzieo pt. Annales imperii occidentis brunsvicenses.
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strony Francuzów, doszed take a dotd, to wierz, e w wielu kwestiach
bdziemy zbieni, a jeliby pozostay jakie wtpliwoci, moglibymy je porówna. Wydaje mi si, e w ten sposób odpowiednio ustalilimy chronologi. Na zako czenie: egnaj i bd zdrów!
Hanower, 5 lutego 1712 r.
P.S. Przyszo mi kiedy na myl, by z pomoc mów waszego Stowarzyszenia, zajmujcych si problemami matematycznymi, zorganizowa
i opisa obserwacje zmian magnetycznych na caym wiecie na przestrzeni
lat. Sprawa bowiem jest najwikszej wagi dla geografii i nauki eglowania
i nie mogaby by dokonana przez adnych bardziej odpowiednich do tego
ludzi. Po Gilbercie Angliku, który jako pierwszy pooy podwaliny tej
nauki, nikt nie by lepiej obeznany z obserwacjami magnetycznymi od waszych: Mikoaja Cabeo, Atanazego Kirchera, Wincenta Leotaudusa i innych,
którzy wydali wybitne dziea11. Gdyby wasi ludzie wywiczeni w matematyce, co roku od czasów Kirchera, gdziekolwiek na wiecie by si znajdowali, i czy to w czasie postoju, czy w drodze, obserwowaliby, jakie jest
magnetyczne odchylenie horyzontalne i magnetyczne pochylenie wertykalne, a swoje obserwacje spisaliby, to dzi mielibymy bogactwo obserwacji,
na których podstawie teraz prawdopodobnie mona by byo wnioskowa
i przewidywa, przynajmniej na kilka lat, jaka zmiana mogaby zaj w rónych miejscach na ziemi. Std dziki zaobserwowanym zmianom poczonym z pozycj Gwiazdy Polarnej na rodku morza daoby si okreli
pooenie. W ko cu wówczas mona by odkry granice, okresy oraz prawa
zmiany, a moe i wyjanienie tej tajemnicy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
zaj si tym, co byo do tej pory zaniedbywane. Od tej chwili naley dba
i troszczy si o to dla potomnych, tak jak dla nich sadzimy drzewa. Nie
moemy dopuci do tego, by kto po wielu latach zasadnie móg narzeka
na ludzi wspóczesnych z powodu ich zaniedbania; tak jak my teraz narzekamy na przodków. I dlatego pozwalam sobie poprosi Ci, by przedstawi
t spraw Przewielebnemu Ojcu Ptolemeuszowi (przekazujc moje serdeczne pozdrowienia) i prosi o jego rad.

11

Wiliam Gilbert (1544-1603), Nicolas Cabei (1586-1650), Athansius Kircher (1601-1608),
Vincent Leotuad (1596-1672).
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SUPLEMENT

Jeli ciaa s zjawiskami i s oceniane na podstawie naszego ich postrzegania, to nie s realne, poniewa s postrzegane przez kadego inaczej.
Dlatego realno cia, miejsca, ruchu i czasu zdaje si zasadza na tym, e s
fenomenami Boymi czy te przedmiotami Jego wiedzy z pochodzcej z ogldu12. A midzy postrzeganiem cia przez nas oraz ich postrzeganiem przez
Boga istnieje rónica poniekd taka, jak midzy szkicem z perspektywy
a planem terenu. Szkice z perspektywy bowiem s róne ze wzgldu na
pooenie obserwujcego, rzut za planu terenu albo odzwierciedlenie geometryczne jest jedno. Bez wtpienia Bóg dokadnie widzi, jakie s rzeczy
wedug prawdy geometrycznej, ale te oczywicie wie to, jak kada rzecz
jawi si kademu z osobna, i w ten sposób obejmuje w sobie wewntrznie
wszystkie róne sposoby przejawiania si tej rzeczy.
A zatem Bóg postrzega nie tylko poszczególne monady i przeobraenia
kadej moliwej Monady, lecz take ich relacje, i na tym polega realno
relacji oraz prawd. Sporód najwaniejszych z nich jedna jest trwaniem albo
porzdkiem rzeczy nastpujcych po sobie, inna jest pooeniem, albo
porzdkiem rzeczy wspóistniejcych, a inna jest stosunkiem albo wzajemnym oddziaywaniem, oczywicie jak dugo idealna wzajemna zaleno
Monad jest postrzegana. Pooenie zatem bezporednie jest obecnoci. Midzy obecnoci a stosunkiem nawizuje si poczenie, kiedy jedno wzgldem drugiego jest zmieniane. Za spraw tych relacji wydaje nam si, e
rzeczy tworz jedno, a prawdy, które maj znaczenie w Boskim poznaniu,
mog by rzeczywicie orzekane o caoci. Ale ponad tymi realnymi relacjami jedna moe by pojta jako doskonalsza, mianowicie ta, przez któr
z wieloci substancji powstaje nowa. Lecz jej powstanie nie bdzie prostym
wynikiem, tj. nie bdzie opierao si na samych prawdziwych relacjach czy
realnociach, ale do nich bdzie dodawao pewn now substancjalno czy
zwizanie substancjalne, które bdzie skutkiem nie tylko samego boskiego
intelektu, lecz take woli. Ten dodatek do monad nie dokonuje si w dowolny sposób, kada bowiem rozproszona monada inaczej byaby jednoczona w now substancj, aden te czynnik ograniczajcy nie powstawaby

12

Leibniz uywa tu kolejnego pojcia scholastycznego – scientia visionis. Pojcie to oznaczao Bo wszechwiedz o aktualnie istniejcych stanach rzeczy, zwizan z istnieniem Boga
poza czasem. Scientia visionis byo kontrastowane z pojciem scientia simplicis intelligentiae,
które oznaczao Bosk wiedz o czysto modalnych stanach rzeczy.
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w pobliskich ciaach. Wystarczy jednak zjednoczy te monady, które s pod
panowaniem jednej, tj. które tworz jedno ciao organiczne czy te jedn
Maszyn natury. Na tym wanie polega metafizyczne zwizanie duszy i ciaa,
które konstytuuj jeden podmiot, czego analogi jest jedno natur w Chrystusie. To s te czynniki, które tworz jedno sam z siebie czy te jeden
podmiot.
Rzeczy s albo abstrakcyjne, albo konkretne. Konkretne s substancjami
albo s zsubstancjalizowane. Wszystkie substancje yj. Substancje s proste
lub zoone. Substancje proste czy te monady s mylce lub nie. Mylce
nazywa si Duchami i s albo stworzone, albo nie. Stworzony duch jest albo
Anielski, albo ludzki, a ten nazywa si Dusz. I znów, Monady mog by
postrzegane jako oddzielone, jak Bóg, czy, wedug niektórych, Anio, lub
wcielone czy te Dusze. A znane s nam: dusze mylce i niemylce.
Monady niemylce s albo zmysowe, albo tylko wegetatywne. Substancje
zoone s to te, które tworz z siebie jedno z duszy i ciaa organicznego,
które jest Maszyn natury powsta z Monad. Rzeczy zsubstancjalizowane s
agregatami albo naturalnymi, albo sztucznymi, poczonymi lub nie. Liczne
substancje mog konstytuowa jeden podmiot, podobnie te i liczne rzeczy
zsubstancjalizowane lub substancje ciaa wraz z rzeczami zsubstancjalizowanymi mog tworzy jeden podmiot, na przykad dusze i organy ciaa.
Rzeczy abstrakcyjne dziel si na absolutne lub wzgldne, absolutne za na
istotne i przygodne. Istotne dziel si na pierwotne, jak sia aktywna i pasywna, oraz pochodne, tj. doznania, które do tych pierwszych dodaj jedynie
relacje. Rzeczy abstrakcyjne przygodne s albo takimi ze swej istoty czy te
w sposób naturalny (czyli s tym, czego rzecz wymaga i posiada, dopóki
zostanie to uniemoliwione), albo s tym, co jest przypisywane w sposób
przygodny. I takimi s modyfikacje, czyli jakoci i dziaania. Rzeczy abstrakcyjne wzgldne s relacjami. S pewnymi bytami zoonymi z rzeczy
abstrakcyjnych poprzedzajcych je, jak na przykad z rzeczy abstrakcyjnych
istotnych, rzeczy naturalnych, modyfikacji czy relacji. W ten sposób bd
przygodnymi agregatami.
Pojcia s bardziej oczywiste od rzeczy, tej samej bowiem rzeczy
przydziela si wiele poj, jak na przykad gdy powie si: Czowiek jest
uczony, roztropny, umiechnity.
Dlaczego raczej czowiek jest substancj ni uczono albo dlaczego
raczej istota ywa jest substancj ni racjonalno? Niewtpliwie obejmuje
to rzecz, gdybym powiedzia: „Zwierz to jest rzecz oywiona” albo
„Rozumny to jest rzecz rozumna”. Lecz tych wasnoci nie zwyklimy
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przydziela czemukolwiek i od dowolnej wasnoci nie utworzymy rzeczownika, jakkolwiek moglibymy zamiast wasnoci bycia biaym powiedzie:
„biao to jest rzecz biaa”. Lecz czy biao naley do predykatów substancji? Nie sdz, nie wszystkie bowiem wasnoci, które mona przypisa
biaemu przedmiotowi, s modyfikacjami bycia biaym, lecz te, które mona
przypisa czowiekowi, s modyfikacjami czowiecze stwa.
Z jzyka aciskiego
przeoy Rafa Krzemianowski
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