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KOMENTARZ DO TEKSTU GOTTFRIEDA W. LEIBNIZA 
PRAWDY KONIECZNE I PRZYGODNE

 Tekst łaci ski pochodzi prawdopodobnie z 1694 lub 1695 r. Opublikowany 
został w 1903 r. przez L. Couturata w Opuscules et fragments inédits de Leib-

niz: Extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale de Hanovre (Paris 1903, 
s. 16-24). To wydanie posłu yło jako podstawa przekładu na j zyk polski. 
Tekst, tematycznie bliski Rozprawie metafizycznej z 1686 r., O wolno ci, prze-

znaczeniu i łasce Bo ej z 1685 lub 1686 r., O przypadkowo ci z 1686 r. oraz 
Dialogowi faktycznemu o wolno ci ludzkiej i o ródle zła z 1695 r., skupiony 
jest wokół czterech poj : prawdy, konieczno ci, przygodno ci i wolno ci. 
Zawiera niezwykle wa ne grupy zagadnie  filozoficznych w twórczo ci Leib-
niza. Po pierwsze, dotyczy natury i charakteru prawdy, a przede wszystkim 
ró nicy mi dzy prawd  konieczn  a prawd  przygodn . Po drugie, zawiera 
wa ne uwagi na temat modalnego statusu wiata aktualnie istniej cego. Po 
trzecie, odnosi si  do spraw zwi zanych z zagadnieniem wolno ci człowieka 
oraz pytania o to, czy Bo a przedwiedza nadaje czynom ludzkim konieczno
i tym samym pozbawia je wolno ci, czy te  nie.  

1. 

Problematyka prawdy znajdowała si  bardzo cz sto w polu uwagi Leib-
niza. Kwestie, które w tym obszarze rozwa ał, wi zały si  m.in. z odpowie-
dzi  na trudno , jaka wynikała z jego własnej koncepcji prawdy – jak 
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mo liwa jest ró nica mi dzy prawd  konieczn  a prawd  przygodn , skoro 
wszystkie prawdziwe zdania s  analityczne. Wielu autorom wydawało si , e
analityczno  jest tym, co nieuchronnie czyni dan  prawd  koniecznie praw-
dziw . Przygodno  jest zatem mo liwa wył cznie poza obszarem analitycz-
no ci. Po raz pierwszy powy sz  trudno  przedstawił A. Arnauld, polemi-
zuj c z Leibnizem nad tezami zawartymi w Rozprawie metafizycznej1. Potem 
trudno  ta była podtrzymywana przez wielu komentatorów my li Leibniza2.
 W omawianym tek cie Leibniz opowiada si  równie  za powszechn  ana-
lityczno ci  wszystkich zda  prawdziwych. Ju  w pierwszym akapicie 
stwierdza, e ilekro  dany predykat jest prawdziwie orzekany o danym pod-
miocie, przyj  nale y, e poj cie predykatu jest zawarte w poj ciu pod-
miotu lub, mówi c inaczej, całe poj cie predykatu jest identyczne z cz ci
lub cało ci  poj cia podmiotu. Nast pnie podkre la, e powy sza zasada ma 
walor powszechny i powinna mie  zastosowanie do wszystkich zda  praw-
dziwych: ogólnych i szczegółowych, koniecznych i przygodnych, prostych 
i zło onych – zarówno bezpo rednio prawdziwych, jak i po rednio prawdzi-
wych. W ka dym zatem wypadku prawdziwo  mo na wykaza  przez ana-
liz  poj . St d teza o analityczno ci (ka de prawdziwe zdanie jest anali-
tyczne) implikuje tez , zgodnie z któr  ka de prawdziwe zdanie mo e zosta
udowodnione. Dowód mo e by  finistyczny − wówczas odbywa si  w sko -
czonej liczbie kroków, albo infinistyczny – taki dowód wymaga niesko -
czonej liczby kroków. Najciekawsze jednak e w omawianym tek cie jest to, 
jak Leibniz wykorzystuje uwagi na temat dowodu do odró nienia zda  (s -
dów) koniecznie prawdziwych od zda  przygodnie prawdziwych. W wypad-
ku zda  koniecznie prawdziwych dowód odbywa si  w sko czonej liczbie 
kroków. Zdanie jest konieczne wtedy, gdy analiza poj  doprowadza do ju
nieanalizowalnej identyczno ci cz ciowej lub całkowitej predykatu i pod-
miotu. Tak ma si  rzecz w podanym przez Leibniza przykładzie, e „liczba 
dwunastokrotna jest czterokrotna”. W wypadku zda  przygodnie prawdzi-
wych dowód wymaga niesko czonej liczby kroków. To nie analityczno

1 Zob. List Arnaulda do Leibniza z 13 V 1686 r., tł. S. Cichowicz, J. Kopania, [w:] G. W. 
L e i b n i z, Korespondencja z Antoine’em Arnauldem, Warszawa 1998, s. 24. 

2 Por. J. W. N o s o n, Leibniz and Logical Argument for Individual Substances, „Mind” 51 
(1942), s. 201-222; M. C u r l e y, The Root of Contingency, [w:] G. W. L e i b n i z, Critical 

Assessments, (Critical Assessments of Leading Philosophers, I. Series, ed. R. S. Woolhouse, II. 
Series), London 1994, s. 187-207; G. W. F i t c h, Analyticity and Necessity in Leibniz, [w:] G. W. 
L e i b n i z, Critical Assessments, (Critical Assessments of Leading Philosophers Series, I. ed. R. S. 
Woolhouse, II. Series), London 1994, s. 290-307. 
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zatem jest tym, co sprawia, e dane zdanie staje si  koniecznie prawdziwym. 
Tym, co czyni dane zdanie konieczne koniecznym, jest finistyczno
dowodu, z kolei infinistyczno  dowodu jest tym, co czyni zdanie przygodne 
przygodnym.  
 Na uwag  zasługuj  w niniejszym tek cie równie  pogl d Leibniza (roz-
wijany przez niego od 1686 r.), e zachodzi daleko id ce pokrewie stwo 
mi dzy prawdami przygodnymi i liczbami niewymiernymi, które nie daj  si
przedstawi  w postaci ułamka, gdzie licznik i mianownik s  liczbami całko-
witymi, mo na je natomiast przedstawi  w postaci niesko czonych i nie-
okre lonych ułamków dziesi tnych. „W ten sposób – pisał Leibniz w innym 
miejscu – traci swoj  tajemniczo  ró nica mi dzy prawdami koniecznymi 
i przypadkowymi [przygodnymi – P.G.], któr  niełatwo zrozumie  komu ,
kto nie ma pewnego przygotowania matematycznego”3.

2. 

Uzasadnienie przygodno ci wiata aktualnie istniej cego stanowi trzon 
my li Leibniza. Analizy na ten temat były przez niego prowadzone w ró -
nych kierunkach. Prezentowany tekst to tylko wycinek całej serii argu-
mentów, którymi Leibniz próbował dowie , e wiat, który istnieje aktual-
nie, mógłby nie istnie  lub istnie  inaczej, ni  istnieje4. W prezentowanym 
tek cie Leibniz zwraca uwag , e przygodno  nie ogranicza si  do prawd 
jednostkowych o konkretnym bycie, lecz obejmuje cało  aktualnie istniej -
cego wiata, ł cznie z prawami fizyki, które w nim obowi zuj . Poza tym 
Leibniz wskazuje, e przygodno  nie sprzeciwia si  zasadzie racji dosta-
tecznej, lecz jedynie konieczno ci bezwzgl dnej, której przeciwie stwo im-
plikuje sprzeczno . Dlatego za najwa niejsze uznaje rozgraniczenie dwóch 
odmian konieczno ci: 1) konieczno ci bezwzgl dnej (zwanej te : logiczn ,
geometryczn , metafizyczn ), której zaprzeczenie poci ga sprzeczno ,
i 2) konieczno ci hipotetycznej (zwanej te : moraln , fizyczn ), dopuszcza-
j c  zaprzeczenie samo w sobie, wykluczone jednak z powodu niedostoso-
wania do tego, co najlepsze. Spo ród rzeczy istniej cych aktualnie bez-
wzgl dnie konieczny jest tylko Bóg. Wszystko inne za , co wynika z do-

3 O przypadkowo ci, [w:] G. W. L e i b n i z, Pisma z teologii mistycznej, tł. M. Frankiewicz, 
Kraków 1994, s. 51. 

4 Zob. P. G u t, Leibniz. My l filozoficzna w XVII wieku, Wrocław 2004, s. 142-170. 
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mniemanego układu rzeczy, jest samo przez si  przygodne i tylko hipo-
tetycznie konieczne, chocia  dzieje si  wedle jakiej  stałej racji. Jest to 
prawda zarówno w stosunku do ka dego konkretnego bytu, jak i w stosunku 
do całego aktualnie istniej cego wiata. Konieczno  bezwzgl dna jest ko-
nieczno ci per se. Pewien przedmiot jest konieczny per se wtedy, gdy jest 
konieczny ze wzgl du na samego siebie. Konieczno  hipotetyczna jest nato-
miast konieczno ci per accidens. Pewien przedmiot jest konieczny per 

accidens wtedy, gdy jest konieczny ze wzgl du na co  innego. Z tej racji 
konieczno  hipotetyczna jest konieczno ci  relatywn , opart  na zało eniu
o dokonanym przez Boga wyborze. Jest to konieczno , któr  nakłada na 
rzeczy przygodne zało enie lub hipoteza Bo ego przewidywania i predeter-
minacji. W przekonaniu Leibniza konieczno  hipotetyczna nie powoduje 
bezwzgl dnej konieczno ci i nie niszczy przygodno ci rzeczy, chocia  za-
kłada, e wszystko dzieje si  wskutek jakiej  racji. 

3. 

Najpowa niejsze kontrowersje budzi niniejszy tekst w kwestii wolno ci.
Niektórzy komentatorzy s  zdania, e Leibniz wypowiada tu my li, które 
odbiegaj  od tego, co pisał na ten temat w innych swoich tekstach5. Przede 
wszystkim chodzi tu o dwa fragmenty6:

a) Lecz zaiste Substancje Wolne, czyli rozumne, maj  co  wi cej, i to bardziej prze-
dziwnego do pewnego [rodzaju] na ladowania BOGA; poniewa  nie s  zwi zane 
adnymi okre lonymi Prawami wiata ni szego rz du, lecz jakby pewnym szcze-

gólnym cudem, działaj  spontanicznie jedynie z własnej mo no ci i ze wzgl du na 
pewn  przyczyn  celow  tych [substancji], które działaj  według własnej woli, 
rozrywaj  splot i nast pstwo przyczyn . […] Poniewa  jak za spraw  wolnej woli 
BOGA zmienia si  bieg wiata, tak z powodu wolnej woli umysłu ulega zmianie 
bieg jego my li; tak e nie mog  by  ustanowione adne ni szego rz du prawa 
powszechne tak w ciałach, jak i w umysłach, które  s  wystarczaj ce do wzmian-
kowanego wyboru umysłu. Co jednak w niczym nie przeszkadza, eby dla BOGA 
były wiadome tak jego przyszłe działania, jak i przyszłe działania umysłu, o ile 

5 Zob. C. P a u l l, Leibniz and the Miracle of Freedom, „Nous” 26 (1992), s. 218-235; R. C. 
S l e i g h, Jr., Leibniz Foreknowledge of Future Contingents of Freedom, „Faith and Philosophy” 11 
(1994), No. 4, s. 547-571. 

6 W przekładzie A. P. Stefa czyka: G. W. L e i b n i z, Prawdy konieczne i przygodne – w niniej-
szym tomie s. 397-406, tu s. 401 i 402. 
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tylko zna doskonale moc i szereg rzeczy, który wybrał, a zwłaszcza swojego 
postanowienia, i jednocze nie tak e rozumie, co obejmuje poj cie tego Umysłu, 
który sam dopu cił do liczby rzeczy, które maj  istnie , mianowicie [poj cie], 
które zawiera ten wła nie ła cuch rzeczy i jego najogólniejsze prawa.

b) […] czym jest ta indyferencja, która towarzyszy wolno ci. Mianowicie jak przy-
godno  jest przeciwie stwem konieczno ci metafizycznej, tak indyferencja wy-
klucza nie tylko konieczno  Metafizyczn , lecz i fizyczn . Cech poniek d  ko-
nieczno ci fizycznej jest, e BÓG czyni wszystko jak najlepiej (chocia  nie jest 
w mocy adnego stworzenia stosowa  t  ogólno  wobec szczegółów, i st d wy-
prowadza  jakie  okre lone konsekwencje dotycz ce wolnych boskich działa ).
Wła ciwo ci  konieczno ci fizycznej jest równie  [to], e post powanie utwier-
dzonych w dobrym aniołów lub wi tych wypływa z cnoty (tak nawet, e w pew-
nych [przypadkach] tak e stworzenie bezbł dnie  mo e orzec, co oni uczyni ;
wła ciwo ci  konieczno ci fizycznej jest [to], e ci kie zmierza w dół, e k ty 
padania i odbicia [ wiatła] s  równe, i inne tego rodzaju. Lecz nie jest własno ci
konieczno ci fizycznej, e Ludzie w tym yciu co  wybieraj , według tego, e
[co ] jawi si  jako pi kno i partykularne  dobro, cho by to  czasami było przed-
miotem uzasadnionego przypuszczenia. Jakkolwiek bowiem nigdy nie jest mo li-
we, eby przedstawi  t  metafizyczn  indyferencj  pod ka dym wzgl dem dosko-
nał , poniewa  umysł ma si zupełnie  w ten sam sposób do obydwu spo ród 
sprzeczno ci i całkowicie jest jako  w równowadze z cał , e tak powiem natur
(ju  wtedy bowiem wzmiankowali my, e orzecznik, równie  [ten] przyszły [tzn. 
dotycz cy przyszło ci], ju  wtedy zawiera si  w poj ciu podmiotu, i dlatego umysł, 
mówi c od strony metafizycznej, nie jest indyferentny, poniewa  BÓG na podstawie 
doskonałego poj cia jego [podmiotu] ju  zna wszystkie jego przyszłe akcydensy 
i tak e Umysł w odniesieniu do swojego wiecznego Poj cia nie jest indyferentny); 
tak wielka jednak jest indyferencja fizyczna  Umysłu, e nie podlega nawet ko-
nieczno ci fizycznej, (a có  dopiero Metafizycznej), to znaczy, e nie ma adnej 
ogólnej  [tzn. uniwersalnej] racji b d  okre lonego prawa natury, dzi ki któremu 

jakie  Stworzenie, na ile to mo liwe doskonałe i solennie wyedukowane w zakresie 
stanu swojego umysłu , pewnie mogło wnioskowa , co umysł przynajmniej  w spo-
sób naturalny (bez nadzwyczajnej interwencji BOGA) ma wybra .

 Zdaniem C. Paulla oba fragmenty dowodz , e według Leibniza wolno
jest przeciwna nie tylko konieczno ci bezwzgl dnej, lecz tak e konieczno ci 
fizycznej, i w zwi zku z tym wymaga niezdeterminowanej, nieokre lonej lub 
niezró nicowanej rzeczywisto ci. W tym sensie stanowisko Leibniza, wy-
wodzi Paull, byłoby bli sze inkompatybilizmowi, przedstawiaj cemu wolno
jako sytuacj  niezgodn  z determinizmem, ni  – jak to si  zazwyczaj s dzi – 
kompatybilizmowi (teorii, według której wolno  i determinizm s  zgodne).  

Czy rzeczywi cie oba zacytowane fragmenty potwierdzaj  powy sz  inter-
pretacj ? Najpierw nale y podkre li , e powy sza wersja interpretacyjna kłó-
ci si  z innymi wypowiedziami Leibniza (o tym informuje równie  sam Paull). 
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Leibniz wiele razy i przy ró nych okazjach stwierdzał, e wolno  nie polega 
na indeterminizmie (nieokre lono ci). Oto fragment z De Libertate7:

Gdyby po to, aby zaistniała wolno , potrzeba było całkowitej nieokre lono ci 
(omnimoda indifferentia), to chyba nigdy by nie wyst pił akt wolny. S dz  bo-
wiem, e nigdy nie pojawia si  ten wypadek, aby wszystkie czynniki były po 
obu stronach równe. Chocia by bowiem motywy jakim  trafem były równe, nie 
b d  jednak równe pobudki. […] Nie s dz  te , by mo na było przytoczy  jaki
przykład, by wola wybierała co  w sposób nieokre lony, bo musiałaby by  jaka
racja, dlaczego wybrała to, a nie co  innego. 

 Wa niejsze jednak e jest to, e stwierdzenie Leibniza, i  wolno  nie da-
je si  pogodzi  z konieczno ci  metafizyczn  i z konieczno ci  fizyczn ,
która jest form  konieczno ci hipotetycznej, nie jest równowa ne temu, e
wolno  wymaga indeterminizmu. Nale y pami ta , e Leibniz rozgraniczał 
nie dwa, lecz trzy rodzaje determinacji w odniesieniu do działania: a) ko-
nieczno  metafizyczn , b) determinacj  fizyczn , któr  nazywał mecha-
niczn  lub sprawcz , oraz c) determinacj  moraln , któr  okre lał równie
mianem determinacji celowej. Wolno  jest nie do pogodzenia z koniecz-
no ci  metafizyczn , poniewa  nie daje ona „okazji do adnego wyboru”, 
oraz z determinacj  fizyczn , chocia  ta ostatnia dopuszcza przeciwie stwo 
samo w sobie, przede wszystkim dlatego, e jest to determinacja pasywna 
(zewn trza) wobec sprawcy, a to neguje spontaniczno  wykonywanego czy-
nu. Co wi cej, determinacja fizyczna ma charakter przyczynowo ci spraw-
czej i operuje jedynie w wiecie natury, opartym wył cznie na zasadach 
mechaniki. W tym sensie nie jest w stanie wyja ni  działa  ludzkich. Nato-
miast gdy chodzi o determinacj  moraln , rzecz wygl da inaczej. Koniecz-
no  moralna, tak jak konieczno  fizyczna, dopuszcza zaprzeczenie samo 
w sobie, jest wi c form  konieczno ci hipotetycznej. Ale w odró nieniu od 
determinacji fizycznej determinuje sprawc  od wewn trz. Co wi cej, deter-
minacja moralna ma natur  determinacji celowej, działa cało ciowo, nie 
wpływa na sprawc  jednorazowo, lecz jest czynnikiem porz dkuj cym i or-
ganizuj cym cały proces dochodzenia do decyzji, a potem działania. Nadto 
determinacja moralna, w przeciwie stwie do determinacji fizycznej, operuje 
w wiecie warto ci. W zwi zku z tym wszystkim determinacja moralna 
skłania sprawc , nie narzucaj c mu ani konieczno ci metafizycznej, ani fi-
zycznego przymusu.  

7 G. W. L e i b n i z, Textes inédites, ed. G. Grua, s. 287-291; tł. polskie: M. G o r d o n, Leibniz, 

wybór tekstów, Warszawa 1974, s. 172. 
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 Trzymaj c si  powy szych ustale , mo na dowodzi , e wolno  w uj -
ciu Leibniza usuwa jedynie determinacj  koniecznie bezwzgl dn , której 
przeciwie stwo implikuje sprzeczno , oraz determinacj  fizyczn , która 
operuje jedynie przyczynami sprawczymi. Nie usuwa jednak ka dej determi-
nacji. Wydaje si , e aden z zacytowanych wy ej fragmentów nie wyklucza 
takiego odczytania. Co wi cej, nawet w cytowanych fragmentach nigdzie nie 
pada stwierdzenie, e wolno  zakłada indeterminizm. Przeciwnie, Leibniz 
pisze, e „nigdy nie jest mo liwe, eby przedstawi  t  metafizyczn  indy-
ferencj  pod ka dym wzgl dem doskonał  […] i dlatego umysł, mówi c od 
strony metafizycznej, nie jest indyferentny, poniewa  BÓG na podstawie 
doskonałego poj cia jego [podmiotu] ju  zna wszystkie jego przyszłe akcy-
densy i tak e Umysł w odniesieniu do swojego wiecznego Poj cia nie jest 
indyferentny)” (s. 402) 

4. 

 Ostania sprawa, któr  Leibniz omawia w prezentowanym tek cie, dotyczy 
zagadnienia, które we współczesnej literaturze filozoficznej nosi miano teo-
logicznego fatalizmu. Teologiczny fatalista jest zdania, e niemo liwe jest do 
pogodzenia, i  istnieje wszechwiedz cy Bóg, a czyny ludzkie pozostaj  wolne. 
Leibniz zaprzeczał teologicznemu fatalizmowi. W omawianym tek cie, po-
dobnie jak w innych pracach, argumentuje za tym, e Bo a przedwiedza nie 
wytwarza konieczno ci i tym samym nie pozbawia rodzaju ludzkiego wolno-
ci wyboru. Współcze nie tych filozofów, którzy opowiadaj  si  za tym, e

nie ma wewn trznej sprzeczno ci mi dzy twierdzeniem, e Bóg zna w sposób 
nieomylny cał  przyszło , i twierdzeniem, e ludzie posiadaj  woln  wol ,
nazywa si  kompatybilistami w kwestii Bo ej przedwiedzy i wolnej woli.  
 Rozwi zanie Leibniza, które jest nadal ywo dyskutowane, opiera si  na: 
akceptacji czystych mo liwo ci, poprzedzaj cych faktyczne istnienie; odró -
nieniu ró nych typów konieczno ci oraz rozgraniczeniu w Bogu sfery rozu-
mu, woli i mocy. To, jak si  wydaje, s  zasadnicze „narz dzia”, z których 
korzysta Leibniz dla uzasadnienia własnego stanowiska8. Gdy chodzi o oma-
wiany tekst to wskazuje w nim Leibniz przede wszystkim, e pewno , nie-
omylno  czy niemo liwo  unikni cia czego  nie wytwarza konieczno ci
bezwzgl dnej. Otó  z tego, e Bóg zawczasu wiedział w sposób nieomylny, 

8 Zob. M. J. M u r r a y, Leibniz on Divine Foreknowledge of Future Contingents and Human 

Freedom, „Philosophy and Phenomenological Research” 55 (1995), No 1, s. 75-108. 
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i  Judasz zdradzi Jezusa, nie wynika, e zdrada Judasza była konieczna. Ju-
dasz zdradził Jezusa nie dlatego, e przewidział to Bóg, lecz Bóg to prze-
widział, poniewa  Judasz miał zdradzi  Jezusa. Bóg bowiem, znaj c mo li-
we, indywidualne poj cie Judasza, w którym zawiera si  wszystko, co stanie 
si  udziałem Judasza, wiedział na pewno, e Judasz dopu ci si  zdrady. Ale 
pewno  lub nieomylno  Bo a nie wytwarza konieczno ci. Gdyby wi c Ju-
dasz nie zdradził Jezusa, nie stałoby si  nic, co by samo w sobie było nie-
mo liwe, chocia  zgodnie z poj ciem indywidualnym Judasza byłoby nie-
mo liwe, aby si  stało. Z faktu zatem, e Bóg zna w sposób nieomylny, i
Judasz zdradzi Jezusa, nie wynika, e zdrada Judasza jest konieczna bez-
wzgl dnie, poniewa  jej przeciwie stwo (czyli zaniechanie zdrady) nie za-
wiera sprzeczno ci. Dlatego zdrada Judasza, pomimo Bo ej przedwiedzy, 
nie ma znamion konieczno ci bezwzgl dnej. Poza tym dowód powi zania
mi dzy podmiotem, którym jest Judasz, i predykatem, którym jest zdrada 
Judasza, wymaga infinistycznego dowodu. A wszystko, co wymaga infini-
stycznego ci gu racji, jest przecie  z zało enia przygodne. 
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