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Stanisław Cichowicz

W leibnizjańskim zwierciadle

Ukryty w fałdach własnej monady 
wierzy w świat za oknami,
które Bóg, w to także wierzy, szczelnie pozamykał. 
W duszy aż mu się roi od jego odbić, 

jak gdyby była żywym zwierciadłem.
On to nazywa filozoficznie ekspresją.

Nie zbiera liści.
Raz się oświadczył. Poproszony o czas do namysłu 
sam go wykorzystał i zmarł jako kawaler.
Pod łóżkiem rodzina znalazła 
16 000 talarów.

9 marca 1990

Rok 1996 odznacza się szczególnie w odniesieniu do życia i dzieła Godfryda 
Wilhelma Leibniza; wraz z nim minęło 350 lat od narodzin hanowerskiego 
filozofa i 280 lat od jego śmierci, 310 lat zaś od napisania przezeń małej 
rozprawy metafizycznej, której potomność nadała rozgłos -  przydając jej 
właśnie taki tytuł -  jako zwiastunowi nowej w Europie filozofii, i która legła 
u źródeł jakże wymownej -  z historycznych i filozoficznych względów -  wymia
ny listów między G.W. Leibnizem a A. Arnauldem; przez piętnaście lat toczące 
się między nimi commercium epistolicum (którego edycja polska niezadługo 
ukaże się w Bibliotece Klasyków Filozofii PWN, poprzedzona komenta 
rzem niżej podpisanego) daje nieocenione informacje o powstawaniu Leibniz- 
jańskiego projektu rzeczywistości; spośród 37 twierdzeń streszczających 37 
ustępów Rozprawy metafizycznej, a przesłanych przez Leibniza -  za pośredni



30 Stanisław Cichowicz

ctwem księcia Ernesta, landgrafa von Hessen-Rheinfels -  dawnemu swemu 
znajomemu z Port-Royal, zarzewiem kontrowersji stało się to jedno: że 
indywidualne pojęcie każdej osoby zawiera raz na zawsze wszystko, co 
kiedykolwiek jej się przydarzy; zakatarzonemu i przepracowanemu teologowi 
z Paryża hanowerski filozof zaczął odsłaniać swe racje kryjące się za powyższym 
stwierdzeniem, szkicując zręby teorii zdarzeń i teorii ekspresji, kulminujących 
w metaforycznym obrazie-pojęciu „żywego zwierciadła” , raz po raz pojawiają
cym się w tekstach pisanych jakiś czas przed śmiercią, jak np. w Zasadach natury 
i łaski opartych na rozumie (§ 3) z roku 1714: „każda m onada jest żywym, czyli 
obdarzonym wewnętrzną czynnością zwierciadłem, przedstawiającym wszech
świat ze swego punktu widzenia i poddanym tym samym co on prawom” .

6 maja 1997

*

(...) Że nad brzegiem rzeki, do której wstąpić nie można dwa razy, nie ma 
dwóch jednakich liści, o tym wiedzieli Heraklit i Leibniz (w jego liście do 
Hanscha z 1707 r .1 widnieją pamiętne słowa: „Rzeczy zaś poznawalne zmys
łowo i w ogóle rzeczy złożone albo, że tak powiem, skonkretyzowane są płynne 
i raczej stają się, niż istnieją” , a wtórują im inne, późniejsze, z § 71 Monadologir. 
„wszystkie ciała są w wiecznym przepływie jak rzeki” ). Jakoż być na ziemskim 
padole to pojawiać się raz jeden i znikać na zawsze. Zdarzenia są żywiołem 
zmysłów, elementami stającej się rzeczywistości, ogniskami obecności doraźnej; 
każde z nich z uwagi na swój przebieg może de facto  zajść tylko raz jeden, 
wszelako z uwagi na swoją treść może de iure powtarzać się w nieskończoność; 
każde swoją treścią tworzy jakiś casus, przypadek, a swoim zajściem stanowi 
pewien i n c y d e n t ,  wypadek; kiedy się rozgrywa, jest wypadkiem czy serią 
wypadków w realnej przestrzeni i w realnym czasie, będący skutkiem roz
maitych realnych przyczyn, natomiast gdy o nim się myśli i mówi, idealną 
przyjmuje postać w odrealnionej zupełnie gramatycznej formie bezokolicznika, 
która poddana w polszczyźnie koniugacji podlega kategoriom osoby, liczby, 
czasu, strony, trybu i aspektu, umożliwiającym wraz z przydanymi im stosow
nymi partykułami artykulację wokół zdarzenia coraz bardziej złożonej rzeczy
wistości. „Ukochani i znienawidzeni” czerpią swój sens z „kochać” oraz 
„nienawidzieć” podobnie jak „kochanek” i jak „nienawistnik” . Językowo 
geneza statyczna podmiotu oraz orzeczników jest czysto ewementalna -  a także 
bytowo, kiedy w grę wchodzą indywidua i ich uniwersa, jeśli wierzyć Leibnizowi 
i jego hipotezie metafizycznej; przy założeniu transcendentalnym, że mowa 
istotnie określa doświadczenia postrzegającego i myślącego osobnika rozczłon- 
kowując je po swojemu, sieć leksykalna etnicznego języka wyznaczałaby rejestr 
zdarzeń możliwych do uchwycenia przez daną społeczność i przygotowywała

1 G.W . Leibniz, Pisma z  teologii mistycznej, tłum. M . Frankiewicz, Kraków 1994, s. 30.
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siatkę pojęciową strukturującą świat owej wspólnoty. Przechodząc na stronę 
języka jako coś wyrażanego lub wyrażalnego zdarzenie pozostawia po stronie 
rzeczy jedynie zmianę i ruch molekularnych skupisk.

„Zdarzenie -  rana, zwycięstwo, porażka, śmierć -  zawsze jest skutkiem 
zderzenia, złączenia lub rozłączenia się ciał, ale ów skutek nie należy do 
porządku cielesnego. (...) Zdarzenie nie jest stanem rzeczy, który może posłużyć 
za odniesienie dla zdania oznajmującego (fakt zgonu jest stanem rzeczy, 
w odniesieniu do czego asercja może być prawdziwa lub fałszywa, umieranie jest 
czystym zdarzeniem, które nie jest sprawdzianem niczego). Logikę trzyelemen- 
tową, tradycyjnie ześrodkowaną na przedmiocie odniesienia, zastąpić trzeba grą 
czterech elementów. »Zmarł M arek Antoniusz« oznacza stan rzeczy; w y r a ż a  
moje mniemanie lub przekonanie; znaczy stwierdzenie, a prócz tego m a  sens:  
umieranie. Sens nienamacalny, którego jedna strona zwrócona jest ku rzeczom, 
skoro zdarzyło się Antoniuszowi »umrzeć«, druga zaś strona ku zdaniu 
oznajmiającemu, skoro zmarcie jest tym, co się mówi w wypowiedzi o Antoniu 
szu. Umieranie: wymiar zdania, bezcielesny skutek pchnięcia mieczem, sens 
i zdarzenie, punkt (...). Zamiast wciskać sens do noematycznego jądra, które 
tworzy jakby serce poznawanego przedmiotu, pozostawmy go raczej ślizgające
go się po krawędzi rzeczy i słów jako to, co się mówi o rzeczy (nie to, co jest jej 
przypisane, nie rzecz sama), i jako to, co się zdarza (nie proces, nie stan). Owo 
zdarzenie-sens wymaga gramatyki inaczej ześrodkowanej, nie jest bowiem jego 
miejscem zdanie a formą atrybut (być zmarłym, być żywym, być zaczerwienio
nym), ale jest ono uchwycone w czasowniku (umierać, żyć, czerwienić się). Otóż 
tak pojęty czasownik ma dwie godne uwagi formy, wokół których pozostałe są 
dystrybuowane -  formę czasu teraźniejszego, która wypowiada zdarzenie, oraz 
formę bezokolicznika, która wprowadza sens do mowy i powoduje jego 
krążenie jako tego neutrum, o którym w wypowiedzi się mówi, (...) 
Sens-zdarzenie zawsze jest zarazem przesuwającym się szpicem teraźniejszości 
i wiecznym powtarzaniem się bezokolicznika. (...) Na krawędzi przepastnych 
ciał zdarzenie jest czymś bezcielesnym (powierzchnia metafizyczna); na powierz
chni rzeczy i słów bezcielesne zdarzenie jest sensem zdania (wymiar logiczny); 
w wątku wypowiedzi bezcielesny sens-zdarzenie jest ujęty w czasowniku”2.

Leibniz w swym ewementalizmie nie posunął się aż tak daleko, jakkolwiek 
szedł w tym kierunku. Co go powstrzymało? Pytanie jałowe. W każdym razie 
rozpatrzenie zdarzeń przez pryzmat Stwórczego umysłu narzuciło mu kryp- 
to-transcendentalną perspektywę: w quasi-dyskursywnych operacjach Stwórcy 
zawiązywał się i ustalał sens istnień Stworzenia, boskie „Niechaj się stanie!” zaś 
tylko przemieniało idealne abstrakcje w realne konkrety3 zresztą z zaleceniem,

2 M . Foucault, Theatrum Philosophicum, „Critique”, novembre 1970, s. 890, 892.
3 , JK.isdy Bog wytwarza rzecz, wytwarza jako indywiduum, a rue jako logiczny powszed- 

nik”, Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz heraus gegeben von C.J. Gerhardt,
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z wymaganiem samych rzeczy, których istoty już w umyśle Boga zabiegają
0 istnienie, wręcz prą do niego jako możliwości4. Ten metafizyczny punkt 
widzenia pozwolił dostrzec Leibnizowi janusowe oblicze zdarzenia, jego ideal- 
no-realną dwojakość, jego kazualno-incydentalną dwoistość. Dlatego nie spo
sób przypuszczać, że dopuściłby się podobnego co Novalis w swej Encyklopedii 
przejęzyczenia, gdy ten mówił o dwóch ciągach zdarzeń, jednych idealnych, 
a drugich realnych (i niedoskonałych), mianowicie o protestantyzmie idealnym
1 luteranizmie realnym; w listach do Arnaulda stale wszak korzystał z rozróż
nienia Zdarzenie-Wypadek posługując się w tym celu (Aneks. Leibniz, passim) 
np. łacińskimi zwrotami sub ratione possibilitatis i a parte rei5. Ujęte od strony 
idealnej, wedle Leibniza, zdarzenie idealne, jakie jest?

„Zdarzenie idealne? Jest to osobliwość czy też raczej zbiór osobliwości, 
punktów osobliwych, które charakteryzują krzywą matematyczną, fizyczny 
stan rzeczy, osobę psychologiczną i moralną. Są to punkty zawracania, zagięcia 
itp., siodła, węzły, ogniska, ośrodki; punkty topliwości, kondensacji, wrzenia 
itd ., punkty płaczu i radości, choroby i zdrowia, nadziei i trwogi, tzw. czułe 
punkty. Osobliwości takie nie zbiegają się jednakże ani z osobowością tego, kto 
w wypowiedzi wyraża siebie, ani z indywidualnością stanu rzeczy oznaczanego 
przez zdanie oznajmujące, ani z ogólnością lub powszechnością pojęcia znaczo
nego przez figurę lub krzywą. Osobliwość przynależy do innego wymiaru niż 
wymiary oznaczania, przejawiania lub znaczenia. Osobliwość jest z istoty 
preindywidualna, bezosobowa, akonceptualna. Indywidualne i kolektywne, 
osobowe i bezosobowe, szczególne, i ogólne -  i ich opozycje nie robią jej 
różnicy. Jest n e u t r a l n a .  W zamian za to nie jest »zwykła«: punkt osobliwy 
przeciwstawia się zwykłemu”6.

Matematyczne podejście do zdarzenia -  faworyzujące interpretację i notację 
punktową -  nie było z pewnością obce Leibnizowi, nawet jeśli w jego pismach 
czy zapiskach niewiele jest podobnych próbek czy przykładów; ono też stanowi
-  by tak rzec7 -  „naturalny sposób rozumowania w tej metafizyce, która stosuje 
nieustannie do czystych idej procedury wynalezione dla rachunku nieskoń- 
czonostkowego” i pozwala w odniesieniu do zjawisk fizycznych, po wstawieniu 
odpowiednich parametrów do układu równań różniczkowych, uzyskać od 
powiedź dla przykładu na pytanie, jak długo trwać będzie lot kuli armatniej, 
albo gdzie zatrzyma się kulka ruletki. W ogólności podejście to implikuje zarys 
nowej ontologii...

VI, Berlin 1979, s. 346 (dalej w skrócie G...).
4 O ostatecznym źródle rzeczy, w: Wyznanie wiary filozofa. Rozprawa metafizyczna, tłum. 

różni, Warszawa 1969, s. 233.
5 Por. „Rozróżnijmy możliwe i aktualne ciągi rzeczy” , Textes inédits de G. W. Leibniz, Paris 

1948, s. 286.

6 G. Deieuze, La logique du sens, Paris 1969, s. 74.
7 J. Vuillemin, Mathématiques et Métaphysique chez Descartes, Paris 1960, s. 145.
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„(...) zarys ontologii zwanej ewentyzmem punktowym. Traktuje się tu 
zdarzenia jako przedmioty czasowo i przestrzennie nierozciągłe (w potocznym, 
nie zdefiniowanym sensie). Naczelna teza tej ontologii stwierdza, że każdy 
przedmiot jest zdarzeniem albo zbiorem ufundowanym w zdarzeniach; to 
ostatnie znaczy: jest zbiorem zdarzeń albo zbiorem zbiorów zdarzeń, etc. Na 
zbiorze wszystkich zdarzeń zadane są absolutne relacje: czasowe, przestrzenne 
i relacja kazualna. Z ich pomocą dla zbiorów zdarzeń określa się własności: 
rozciągłości czasowej i przestrzennej oraz ciągłości czasowej i zwartości 
kazualnej. Używając tych własności definiuje się a) rzeczy -  jako zbiory 
zdarzeń czasowo i przestrzennie rozciągłe, czasowo ciągłe i kazualnie zwarte; 
b) procesy — jako zbiory zdarzeń czasowo, ale me przestrzennie rozciągłe, 
czasowo ciągłe i kazualnie zwarte; c) przekroje -  jako zbiory zdarzeń 
przestrzennie, ale nie czasowo nierozciągłe; d) koincydensy -  jako zbiory 
zdarzeń czasowo i przestrzennie nierozciągłe. Na zbiorze wszystkich zdarzeń 
zadane są także względne relacje czasowe i przestrzenne. Używając ich 
definiuje się momenty czasowe, punkty przestrzenne i punkty jako odpowied
nie, specyficzne zbiory zdarzeń. Dowodzi się dalej, że czas, przestrzeń 
i czasoprzestrzeń, a także prawa fizyki są odpowiednimi, ufundowanymi 
w zdarzeniach zbiorami. Na koniec wykazuje się, że punktowość zdarzeń (ich 
czasoprzestrzenna nierozciągłość) wynika...”8.

Zielenić się, jeść, owocować, chodzić, czerwienić się, rosnąć; zdarzenia 
czyste, wyrażane językową formą bezokolicznika i tylko w takiej postaci 
dostępne świadomości empirycznej; implikujące całe serie wypadków w grani-
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zwykłych, nadrzędne wobec nich, a zarazem zawdzięczające im swe prze
dłużenie; sensy bytujące tylko w swoich wyrażeniach, koniugowane i de-
v i  t 'n A \ i;a f iA  u ;  m A w t A  Au/xm/Q «<=* \ \ t  ar*Vi • 7 iA lp n tP r ł iP  c ip  7P t l iP
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owocowanie, chodzenie, czerwienienie, wzrastanie i rośnięcie.
W ramach genezy statycznej trzeba, gdy zdarzenia-sensy mają się ziścić 

faktycznie, wystawić sobie jak Leibniz onto-logiczny kompleks: indywiduum
-  uniwersum -  interindywidualność. Osobliwości iszczą się -  jak wiadomo 
już -  zarazem w światowych indywiduach oraz w zindywidualizowanym 
świecie. „Iścić się albo być ziszczonym znaczy: mieć swe przedłużenie w serii 
punktów zwykłych; być wyselekcjonowanym podług reguły konwergencji; 
wcielać się w ciało, stać się stanem ciała; lokalnie uformować się na nowo 
gwoli nowych ziszczeń oraz nowych organicznych przedłużeń”9. I tak dalej, 
i tym podobnie.

8 Urywam w tym miejscu cytat, by nie przesadzić w ekstrapolacji, skoro dalsze słowa brzmią:
„(...) z przyjętego przez szczególną teorię względności założenia Z. Augustynek, Ewentyzm
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K to chciałby teraz snuć biblijną opowieść o Grzechu Pierworodnym, 
powinien odpowiednio pogrupować wymienione wyżej sensy, nazwane wyżej 
zdarzenia, pamiętając o właściwej kolejności oraz o rozgałęzieniach w dalsze 
ciągi: „rosnąć” , „zielenić się” , „owocować” pozwolą na ukonstytuowanie 
figury „Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego” , a „chodzić”, „jeść” , „czer
wienić się ze wstydu” -  postaci „Pierwszego Człowieka Imieniem Adam ”; 
rzutowanie tych osobliwości w bajeczną przestrzeń (Ogród Rozkoszy) oraz 
w legendarny czas (Przed Potopem) wymaga serialnej kombinacji poszczegól
nych incydentów, a ponadto rozwinięcia tych infinitywów w zdaniotwórcze 
formy stosowane do wyrażenia tego wszystkiego; kategorie, takie jak „osoba” , 
„liczba” , „czas”, „strona” , „tryb” i „aspekt” , oraz desygnansy czy indykatory, 
takie jak „ to” , „tam to” , „on, ona, ono” , „tutaj” , „tam ” , „teraz” , „kiedyś” itp., 
posłużą jako puste formy osobliwościowe do doboru właściwych obrazów 
wymierzonych w poszczególne zdarzenia i przydane im stany rzeczy.

Grzech w tej opowieści jest osobliwością nadrzędną, uwydatnionym w niej
f^ r\ \ rrr\ r\  nr r r \ ' - 7nr*-» 1 « i nrry K a  n-i o m  • 7 1 0 ^  l o ć  n  /A ro  r*s\  r\ a  A r o r t A  o ł i m n  r*  1
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rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść” (Rdz 3, 17); bez tej biblijnej 
wstawki, w której grzechem okazuje się złamanie boskiego zakazu, cała 
opowieść nabrałaby innego sensu podobnie jak historia świecka bez Historii 
Świętej spisanej w Księgach Starego i Nowego Przymierza; w niej to Stworzenie 
i Upadek, Wcielenie i Odkupienie okazują się najbardziej rzeczywistymi 
zdarzeniami, które dzięki swojej irrupcyjnej sile narzucają się świadomości jako 
organizacyjne ośrodki stającej się rzeczywistości dziejowej. Zdarzenia wplecione 
w jedną historię wpajają jej sens, ponieważ każde z nich jest samym sensem.

Cechująca ludzi (a przede wszystkim zwierzęta) skłonność do hierarchizacji 
każe im kwalifikować zdarzenia -  wedle kryteriów rzędności, skali, natężenia
-  jako niezwykłe i zwykłe, wielkie i małe, byle jakie, nijakie i żadne; stąd 
w ludzkiej mowie takie epitety, jak „ewenement” i „incydent” , „wydarzenie” 
i „wypadek” , „zajście”, „zaszłość” , „zastój” ; nawet wśród grzechów wyróżni 
się „Pierworodny” oraz „Siedem Głównych” , a także „śmiertelne i powsze
dnie” , „ciężkie i lekkie” , „grzechy i grzeszki” w sumie...

Grzech ujęty od strony kazualnej jest istnością punktową, a od incydental
nej strony ujęty jest istnością mnogościową -  złamanie boskiego zakazu samo 
w sobie jest zdarzeniem, ale przez wzgląd na swój przebieg jest zbiorem zdarzeń, 
ba! zbiorem zbiorów; na tym polega w biblijnej opowieści nadrzędność grzechu 
wobec pozostałych zdarzeń podrzędnych w stosunku do niego; w Historii 
Świętej atoli Stworzenie, Upadek, Wcielenie, Odkupienie są to zdarzenia 
współrzędne sobie w skali kosmiczno-historycznej o natężeniu niewspółmiernie 
większym w zestawieniu z ludzkimi uczynkami złymi i dobrymi na dużo, dużo 
mniejszą skalę.

K ontrast między ruchem a spoczynkiem, stawaniem się a trwaniem, w grani
cy między niebytem a bytem, uwydatnia charakter zdarzenia. Na słynne



W leibnizjańskim zwierciadle 35

Leibniza pytanie „Dlaczego jest raczej coś niż nic” od razu narzuca się 
odpowiedź „Dlatego, że wydarzyło się coś!” . I jest to odpowiedź względnie 
poprawna. Każde stawanie się ma swoją historię; jest ona dana implicite lub 
explicite w odpowiedziach na pytania „Co się stało?, „co się dzieje?, których 
datum quaestionis jest nieodmiennie zdarzeniem.

Natężenie, skala, rzędność stanowią trojaką matrycę walorów ewemental- 
nych i dostarczają kryteriów ontycznych, podług których w świadomości 
odbiorczej lub twórczej, ludzkiej albo boskiej eventum tantum otrzymuje 
odpowiednie notowania: jako punkt zwykły lub osobliwy, element zbioru lub 
też zbiór zbiorów, o ile jest współmożliwe z innym, a nie rozbieżne. Ewemental- 
ne walory widoków, jakie otwierają się przed monadami, w tej fazie przez 
Leibniza wykoncypowanej genezy statycznej ulegają selekcji, której Bóg doko 
nuje przez wzgląd na całość. Tego wymagają rzeczy „W porządku bytów 
aktualnych elementy proste poprzedzają skupiska, w porządku bytów idealnych 
całość poprzedza część” 10. I to jest zrozumiałe. Że byt i dobro zbiegają się ze 
sobą, o tym Leibniz był głęboko przeświadczony. Przeświadczenie to dzielił 
filozof z innymi, skoro świadomość europejska już w wiekach średnich utrwaliła 
je w międzynarodowej formie językowej. Ens et bonum conventuntur. Otóż 
dobro całości wszechrzeczy wymaga, żeby pomieściła w sobie jak najwięcej 
a zarazem jak najlepiej, gdyż w s z y s t k o  nie może się ziścić (nie wszystko, co 
możliwe, jest współmożliwe), a ziszczone nie może dobre być w s z ę d z i e  (nie 
wszędzie to, co bywa, jest godne bycia). Nie może? Dlaczego? Z natury rzeczy! 
Przy tym Leibniz obstaje, uważa bowiem, że „prawdy konieczne, czyli wieczne, 
które nie zależą wcale od Bożych rozporządzeń (cokolwiek o tym mówią 
kartezjańczycy)” 11 składają się na ową naturę i „nie ma w czystych możliwoś
ciach innej rzeczywistości poza tą, którą nabywają w intelekcie boskiem” (VI), 
przybytku owych prawd, i utrzymuje „przeciw kartezjańczykom, że rzeczy 
możliwe są możliwe przed wszelkimi aktualnymi rozporządzeniami Boga” 
(VII), podyktowanymi Jego wolą, której dziełem -  wedle Kartezjusza i kartez- 
jańczyków -  byłaby właśnie natura rzeczy. Wedle Leibniza wszechmoc Boga ma 
granice, Jego dobre chęci nie przemogą samych istot, których istnienie nie da się 
pogodzić ze sobą, i skład stwarzanej całości zależy od zgodności jej części. Na 
czym w odniesieniu do zdarzeń, które są składnikami wszechświata, a w następ 
stwie treścią inkorporujących go indywiduów, miałaby polegać ta zgodność? Na 
konwergencji jako regule ewementalnej dystrybucji. Zawracanie, zaginanie się, 
a nie odwracanie się, odginanie w otoczeniu sąsiedniej osobliwości liniowego 
ciągu punktów zwykłych, rozciągającego czy też przedłużającego jakiś punkt 
osobliwy; przystawanie, zazębianie się, przecinanie szeregów incydentalnych, 
w których spełnia się dany przypadek; zbieżność serii wypadków, z których

10 G... II, s. 379.
11 Ibidem, s. 49.
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każda m a odrębną wartość kazualną -  tego wymagają od leibnizjańskiego 
Stwórcy zdarzenia, które mają razem się znaleźć w dziele Stworzenia. Com- 
patibilia więc, a nie incompatibilia za sprawą Boga przedzierzgują się jako 
compossibilia w actualia. W tym celu trzeba co najmniej „artykułować dwie serie 
jedna po drugiej; zreflektować je jedna w drugiej, spowodować ich łączność, 
współistnienie i rozgałęzienia; połączyć w zagmatwanej historii osobliwości 
odpowiadające obu seriom, zapewnić przejście od jednego ich rozrzutu do 
drugiego, słowem dokonać redystrybucji punktów osobliwych” 12.

Współmożliwość, zbieżność zdarzeń, składających się na dany świat, scala
nych w całość przez wzgląd na byt i dobro, warunkowały „sposób rozumowa
nia, który otrzyma pełne prawo obywatelstwa w filozofii leibnizjańskiej pod 
nazwą zasady ciągłości. Po raz pierwszy został on sformułowany przez Leibniza 
w maju 1687 r. w Nouvelles de la République des Lettres (s. 744): Kiedy różnica 
między dwoma przypadkami może ulec zmniejszeniu poniżej jakiejkolwiek 
wielkości danej in datis, czyli w tym, co zostało założone, jest rzeczą nieodzow
ną, aby mogła być również zmniejszona poniżej jakiejkolwiek wielkości danej in 
quaesitis, czyli w tym, co zostało z tego wywiedzione; czy też mówiąc bardziej 
potocznym językiem, kiedy przypadki (czyii to, co jest dane) zbliżają się 
w sposób ciągły do siebie i zanikają jedne w drugich, jest rzeczą nieodzowną, by 
z następstwami czy też zdarzeniami (czyli z tym, co jest wymagane) stało się to 
samo. Zasada ciągłości Leibniza zawiera zatem przejście do granicy” 13. On- 
tologiczny wymóg ciągłości wyklucza z danej całości, z jednego świata rozbież
ność ontyczną. (Gdyby w sąsiedztwie jakiejś osobliwości funkcja ciągu zdarzeń 
nagle wzrosła w nieskończoność, byłby to wypadek nie z tego świata14). Inny 
świat zaczyna się tam, gdzie serie wypadków rozbiegają się.

Nie są współmożliwe światy, z których jeden m a Adama grzesznego, drugi 
zaś Adama bezgrzesznego. A przecież „może być nieskończenie wielu Adamów, 
tj. możliwych osób, do których wszystko to będzie się stosować” , to mianowi
cie, że Adam „jest pierwszym umieszczonym w Ogrodzie Rozkoszy człowie
kiem, z którego Bóg wyjął kobietę (...) (nie wymieniając po imieniu Ewy, raju 
oraz pozostałych okoliczności, które dopełniają indywidualności)” . Jakoż 
„myśleć o jakimś nieustalonym Adamie, tj. o osobie, do której należą niektóre 
przymioty A dam a” , to wystawiać sobie jakiegoś Adama =  x, wspólnego wielu 
światom a w granicy światom wszystkim. Ta nieustalona osoba -  Adam vague, 
ponadfizyczny wagabunda i nomada -  nie osiedlona w żadnym świecie 
przebywa -  poza rozbieżnością samych całości, poza indywidualnością ich 
części -  w no mans land iście za-fizycznym. Osoba =  x, w granicy przedmiot 
=  x. Znak ambiwalentny, jakim to „x” , dopuszcza różne zdarzenia, jako

n G. Deleuze, op. cit., s. 71.
13 J. Vuillemin, op. cit., s. 145.

14 Zob. B. Russell, Wstęp do filozofii matematyki, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1958, s. 168.
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wartości owej niewiadomej, w rozmaitych światach. Leibniz bardzo wcześnie 
opracował w Metodzie uniwersalności na przykładzie przecięć stożkowych 
teorię „znaków ambiwalentnych” , wykorzstał zaś jej przewodnią ideę pod 
koniec życia w Próbach teodycei na przykładzie różnych postaci imieniem 
Sekstus pochodzących z różnych światów; mają one wszystkie specyficzną 
jedność obiektywną opartą na ambiwalentnej naturze pojęcia osobliwości 
i kategorii problemu; o tej jedności świadczy samopoczucie i samowiedza 
żywej osoby, jakkolwiek w leibnizjańskiej doktrynie świadectwa te nie mają 
takiego znaczenia jak ewementalne i konceptualne pryncypia. Dlatego to 
w komentarzu do argumentacji Arnauld, który odwoływał się do doświad
czenia wewnętrznego przy rozpatrywaniu wielu wersji swego Ja, Leibniz pisał: 
„Nie jestem pewien, czy odbędę tę podróż, lecz nie jestem niepewny, czy bez 
względu na to, czy odbędę ją czy nie, będę zawsze sobą. Jest to uprzedzenie, 
którego nie trzeba mieszać z wyraźnym pojęciem, czyli poznaniem” . „Co 
prawda, me wewnętrzne doświadczenie przekonało mnie a posteriori o tej 
tożsamości, trzeba jednak, by istniała ona również a priori. Otóż nie można 
mieć tutaj innej, o ile wszystkie moje przedmioty... są orzecznikami tego 
samego podmiotu -  insurit eidem subiectwo” . W tej inherencji wyrażanej przez 
inesse tkwi sekret ludzkiej egzystencji, którą Leibniz próbował zgłębić po 
swojemu.

Reasumując: „...wiemy, że poszczególna osobliwość nie daje się oddzielić od 
strefy nied o określenia w pełni obiektywnej, od otwartego przestworu i nomady- 
cznej dystrybucji: to do problemu należy odnoszenie się do warunków konstytu 
ujących to najwyższe i pozytywne niedookreślenie, to do zdarzenia należy 
ustawiczny podział, jak też jednoczenie się w jednym i tym samym Wydarzeniu, 
to do punktów osobliwych należy rozkład zgodny z pozostającymi w łączności 
ruchomymi figurami, które tworzą z wszystkich rzutów jeden i ten sam miot 
(punkt aleatoryczny), a z jednego miotu wielość rzutów. Otóż choć Leibniz nie 
dotarł do wolnej zasady tej gry, bo nie umiał i nie chciał nadać jej za bardzo 
charakteru losowego, ani zrobić z rozbieżności przedmiot afirmacji jako takiej, 
mógł wszelako zebrać w niej wszystkie konsekwencje na interesującym nas 
właśnie poziomie spełnienia. Problem, powiada, ma warunki, które z koniecz
ności zawierają znaki ambiwalentne -  czyli aleatoryczne punkty, tj. rozmaite 
rozkłady osobliwości, którym odpowiadają przypadki różnych rozwiązań; tym 
sposobem równanie przecięć stożkowych wyraża jedno i to samo Wydarzenie, 
które jego znak ambiwalentny poddaje podpodziałowi na zdarzenia odrębne 
(koło, elipsę, hiperbolę, parabolę, prostą), które tworzą tyle samo przypadków 
korespondujących z problemem i określających genezę rozwiązań. Należy więc 
wnosić, że niewspółmożliwe światy mimo swej niewspółmożliwości zawierają 
coś wspólnego i to obiektywnie wspólnego, coś stanowiącego znak ambiwalent
ny genetycznego elementu, w odniesieniu do którego liczne światy okazują się 
przypadkami rozwiązania tego samego problemu (wszystkie rzuty wynikami
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jednego miotu). W światach tych jest dla przykładu jakiś Adam obiektywnie 
niedookreślony, tzn. zdefiniowany pozytywnie przez kilka tylko osobliwości, 
które mogą być kombinowane i uzupełniane na bardzo różne sposoby w najróż 
niejszych światach (być pierwszym człowiekiem, żyć w ogrodzie, zrodzić z siebie 
kobietę). W ariantami tej samej historii stają się niewspółmożliwe światy...” 15. 
Tyle, w zarysie, o ontogenezie.

Tyle o genezie pasywnej obiektów z leibnizjańskiego theatrum mundil 
Gdy Bóg rachuje i snuje myśli, świat się staje. Cum Deus calculai..., 
fia t mundus. Dopisek taki widnieje na marginesie jednego z tekstów Leib
niza16. Mundus w języku ojczystym filozofa to Umwelt’, odpowiednikiem 
łacińskiego universum byłoby więc Welt w jego n ie m c z y ź n ie ,  Obie formacje 
konstytuują się -  zgodnie z leibnizjańskimi wskazówkami -  etapami dzięki 
potrójnej selekcji. Pierwsza określa świat jako taki przez konwergencję, 
druga ustala w tym oto świecie faktycznym kompletne indywidua, trzecia 
zaś wyznacza niekompletne, a raczej ambiwalentne elementy wspólne wielu 
światom i odpowiadającym im indywiduom. Pierwszy kompleks obejmuje 
całość ( Umwelt) zbieżnych ze sobą osobliwości, indywidua wyrażające ich 
zbiory, stany rzeczy cielesnych, mieszaniny czy skupiska ich indywiduów 
oraz predykaty analityczne będące deskryptami tych stanów; drugi kompleks 
obejmuje uniwersum (Welt) wspólne wszystkim możliwym światom, osoby 
mające ze sobą coś wspólnego w tych światach, predykaty syntetyczne 
określające owe osoby oraz pochodne im własności i klasy. Takie są 
efekty boskich kalkulacji podporządkowanych tej ewento-logii, której Leibniz 
się domyśla, z której dosyć nieporadnie zdaje sprawę w swych listach 
do Arnauld,

Bóg w swych rachubach musiał wszak uporać się z jeszcze jedną trudnością, 
jaką nastręcza zrównanie dans la rigueur métaphysique zdarzenia z orzecz
nikiem, dające znać o sobie partykułą „czyli” obecną w wielu leibnizjańskich 
tekstach; presdicats ou événements głosi § 14 Rozprawy metafizycznej; Bóg musi 
tedy określić rolę, jaką w tych rachubach -  nie tylko w rachunku zdań czy nazw
-  ma odegrać principium contradictionis\ niemożliwość czegoś rad filozof 
wywodzić ze sprzeczności tego; jak jednakże śmie brać „ to” za zdarzenie, co 
sugerują np. jego listy do Bernoulliego z 21 lutego 1699 r. lub do Arnauld z 4/14 
lipca 1686 („aby nazwać coś możliwym, wystarcza, że... nie zawiera sprzeczno
ści”), skoro „grzeszyć” czy „czerwienić się” nie dopuszcza do siebie sprzeczno
ści, a sprzeczność między Adamem grzesznym i Adamem bezgrzesznym wynika 
raczej z niewspółmożliwości światów, w jednym, z których Adam grzeszy, 
w drugim zaś nie grzeszy; jakim warunkom zadośćuczynić powinien Rachmistrz 
Świata, by zamknąć w pojęciu każdej osoby to, co wprzód zawarł w równaniu

13 G. Deleuze. o d . cii., s. 154.

16 O powiązaniu słów i rzeczy oraz o naturze prawdy, w: Wyznanie wiary filozofa, op. cit., s. 79.
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określającym jej dzieje, zwłaszcza że to konceptualne domknięcie indywidualnej 
historii stało się „jabłkiem niezgody” -  duplikatem i falsyfikatem „rajskiego 
jabłka” -  między hanowerskim filozofem a teologiem z Port-Royal?

Aby zgłębić tę kwestię oraz odświeżyć intuicję, dobrze będzie porzucić 
Ogród Rozkoszy dla zwykłego ogrodu, w którym zamiast Drzewa Wiadomości 
zieleni się normalna jabłonka i zamiast czerwonego ze wstydu Adama czerwieni 
się po prostu róża; „zielenić się” , „czerwienić się” ; oba bezokoliczniki wskazują 
na dwie osobliwości, a skoniugowane w zdaniach „Coś zieleni się”, „Coś się 
czerwieni” wyrażają dwa zdarzenia, w których otoczeniu konstytuują się 
drzewo oraz kwiat; „być zielonym” i „być czerwonym” stają się analitycznymi 
orzecznikami obu ukonstytuowanych właśnie podmiotów, do których przynale
żą, insunt, jak to okazują zdania „Jabłoń jest zielona” , „Róża jest czerwona” . 
Nie ma między tymi orzecznikami sprzeczności, tak jak nie ma jej w samych 
zdarzeniach. „W filozofii przedstawienia gra dwóch orzeczników, takich jak 
czerwone/zielone stanowi najwyższe piętro złożonej budowli: najniżej, naj
głębiej króluje sprzeczność między czerwonym i nieczerwonym (na modłę bytu 
i nie-bytu); wyżej nietożsamość czerwieni i zieleni (oparta na negatywnym 
rozpoznaniu); wreszcie wyłączna pozycja czerwieni i zieleni (na tablicy, gdzie 
jest wyspecyfikowany rodzaj koloru). W ten sposób po raz któryś, lecz bardziej 
bezwzględnie różnica zostaje opanowana systemem typu przeciwstawne-nega- 
tywne-sprzeczne”17. Odwracając nieco tok tej wypowiedzi rzec można, że 
doprowadzenie do sprzeczności między czerwienia a zielenią wymaga wtłocze
nia dzielącej je różnicy we wspomniany system, i do generalizacji typu 
specyficzne-generyczne oraz dalej w granicy po byt-niebyt.

npoTon;8i)Soę takiego zabiegu bierze się z pomieszania konceptualnego 
faęion de parler z ewementalnym, czego wstydliwym przykładem są właśnie listy 
Leibniza do Arnauld, nie ułatwiające temu ostatniemu zrozumienia wywodów 
pierwszego. Jakoż „przeciw niektórym aspektom teorii leibnizjańskiej trzeba 
powiedzieć, że analityczny porządek orzeczników jest porządkiem współist
nienia lub następstwa, który nie ma logicznej hierarchii ani charakteru ogólno
ści. Kiedy orzecznik jest przypisany indywidualnemu podmiotowi, nie cieszy się 
on żadnym stopniem ogólności; mieć jakiś kolor nie jest czymś bardziej 
ogólnym niż być zielonym, być zwierzęciem czymś bardziej ogólnym niż być 
rozumnym. Rosnące oraz malejące ogólności pojawiają się z chwilą, gdy jakiś 
orzecznik ma w zdaniu posłużyć za podmiot innego orzecznika. Jak długo 
orzeczniki odnoszą się do indywiduów, trzeba przyznać im jednaką bezpośred
niość, która zbiega się z ich analitycznym charakterem. Mieć kolor nie jest 
czymś bardziej ogólnym, niż być zielonym, ponieważ tylko ten kolor, jakim jest 
zieleń, oraz ta zieleń, którą jest ów odcień, odnoszą się do indywidualnego 
podmiotu. Ta oto róża nie jest czerwona, o ile nie ma koloru tej róży. Ta oto

17 M . Foucault, op. cit., s. 898-899.
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czerwień nie jest kolorem, o ile nie ma koloru tej czerwieni. M ożna pozostawić 
orzecznik nieokreślonym, nie uzyska on jednak przez to jakiegoś uogólnionego 
określenia. Innymi słowy, brak jeszcze w tej fazie jakiegoś porządku pojęć
i zapośredniczeń, a tylko porządek współistniejących i następujących po sobie 
mieszanin. Zwierzę i rozumne, zielone i kolor są parą równie bezpośrednich 
orzeczników, które oddają jakąś mieszaninę ucieleśnioną w podmiocie indywi
dualnym, któremu jeden jest przypisany nie mniej bezpośrednio niż drugi” 18. 
Słowem, inherencja orzeczników jest ugruntowana w samej rzeczy atrybucją jej 
przymiotów, po prostu; przymiotnik „rozumne” łączy się z rzeczownikiem 
„zwierzę” w jedną całość imieniem „człowiek” , określającym jestestwo, które 
nie może istnieć bez tego przymiotu; sens własności „rozumność” ustala się na 
tle korespondującego z nią zdarzenia „być rozumnym”, a klasy „zieleń” wokół 
wypadków „zieleni się” ; pojęcia oddają kontur zdarzeń, które utwierdza mowa, 
lecz zawdzięczają swą uniwersalność dysjunktywnej syntezie ewementalnej (np. 
w przypadku pierwszego człowieka „wielu dysjunktywnie możliwym Adamom”
-  VII). Tyle Leibniz (gdyby miał doprowadzić myśl do końca).

A jego czytelnik (o ile ma tę myśl lepiej pojąć)? Niechaj wystawi sobie 
następującą scenkę. Na bramie prywatnej posiadłości widnieje napis „Uwaga 
pies!” . Wchodzący pyta właściciela „Gdzie pies?” , a ten odpowiada „W 
budzie” . -  „Co to za pies? Mieszaniec” . -  „Jaki to pies? Zły” . Verbum 
substantivum, które tkwi w tych zdaniach implicite jako „jest” , koniugowałoby 
jawnie bezokolicznikową formę „być” ; ens seu res, byt czyli rzecz pojawia się
-  przypomina gdzieś Leibniz -  w każdym wypowiadanym zdaniu, in oratione\ 
prowadzi ten szereg -  „jest” , „być” , „byt” -  do zdarzenia majaczącego za 
nazwą; i choć w przytoczonej przed chwilą fikcyjnej rozmowie owe pytania
i odpowiedzi nie zawierały słówka „jest” , łączy ono milcząco i skrycie pozostałe 
słowa ze sobą, a to z uwagi na różne aspekty -  egzystencjalny, klasyfikacyjny, 
atrybutywny -  jednego i tego samego zdarzenia „psi się” ; rzucane w różnych 
sytuacjach słówko „jest” oddaje koniunkturalne wersje słowa „być” określające 
rzeczywistość w jednym miocie; to Zdarzenie nad zdarzeniami ulega in actu 
zgodnie ze swoją naturą wielu podpodziałom; wszystkie jestestwa są aktualnie 
wyodrębnianymi upostaciowaniami Bytu, który dzięki dysjunktywnej syntezie 
swych inkorporacji daje się odnieść w pojęciu do wszystkich możliwych 
światów.

Nie ustalone w pełni osoby, niedookreślone indywidua wymagają od 
inteligencji porównawczej Boga uzupełnień, które podyktuje boska ars com

binatoria, żeby inteligencja stanowcza mogła je zatwierdzić do istnienia podług 
wzorców, którym jest w umyśle Stwórczym notio completa poszczególnych 
substancji. Jak przejść od procedur kombinatorycznych do procedur koncep
tualnych? „Co się tyczy jakiego bądź przedmiotu bezwzględnie wspólnego,

18 G. Deleuze, op. cit., s. 155-156.
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którego zmiennymi są wszystkie światy, ma on za orzeczniki pierwsze możliwo
ści czyli kategorie. Zamiast tego, by każdy świat był analitycznym orzecznikiem 
induwiduów opisanych w seriach, to niewspółmożiiwe światy są syntetycznymi 
orzecznikami osób określonych w stosunku do syntez dysjunktywnych. Co się 
tyczy zmiennych, które spełniają możliwości jakiejś osoby, powinniśmy trak 
tować je jako pojęcia znaczące z konieczności klasy i własności, a więc 
przepojone istotnie wzrastającą albo malejącą ogólnością w ramach ciągłej 
specyfikacji na tle kategorialnym: ogród może mieścić w sobie jakąś czerwoną 
różę, lecz są w innych światach lub w innych ogrodach róże, które nie są 
czerwone, kwiaty, które nie są różami. Zmienne są własnościami i klasami. Są 
one całkowicie różne od indywidualnych skupisk pierwszego poziomu: własno
ści i klasy są ugruntowane w porządku osoby. Te same osoby są zrazu klasami 
z jednym elementem a ich orzeczniki własnościami z jedną stałą. Każda klasa 
jest jedynym elementem swej klasy, jest to jednak klasa ukonstytuowana przez 
światy, możliwości i indywidua, które do niej odsyłają. Klasy jako mnogie
i własności jako stałe są pochodnymi klas z jednym elementem i własności 
z jedną stałą. Sądzimy więc, że cała dedukcja przedstawia się w sposób 
następujący: 1) osoby, 2) konstytuowane przez nie klasy z jednym elementem
i należące do nich własności z jedną stałą, 3) klasy zakresowe i własności 
zmienne, tzn. pochodne im pojęcia ogólne” 19. A więc bez koniunktywnej 
syntezy zdarzeń niepodobna pojąć atrybucji orzeczników zarówno w ontycznej 
jak w logicznej wersji. O hierarchizacji podległości predykatów wedle stopnia 
ogólności przesądza istota, a o ich hierarchicznej współzależności rozstrzyga 
istnienie; pierwsze są ujmowane sub ratione generalitatis seu essentiae, seu 
notionis specificae sive incompletae20, drugie są przedmiotem ujęć, quae versantur 
circa singularia i dopiero zjednoczenie ich wszystkich określa rationem generali

tatis ad individuum21 w jednostkowym podmiocie. Dlatego taką wagę przypisuje 
Leibniz rozróżnieniu pojęć niezupełnych, pełnych i zupełnych; na marginesie 
listu22 z 4/14 lipca 1686 r. do Arnauld widnieje łaciński dopisek: „Pełne pojęcie 
obejmuje wszystkie orzeczniki rzeczy, np. ciepła, zupełne -  wszystkie orzeczniki 
podmiotu, np. ciepłego ognia. Zbiegają się one w substancjach indywidual
nych.” . Dzięki obu syntezom, koniunktywnej syntezie ewementalnej i dysjunk- 
tywnej syntezie predykatywnej onto-logiczna geneza pasywna umożliwia dostęp 
umysłowi do ujednostkowionego bytu. A co aktualnie go daje? Zgodne 
z prawdą przejście od formacji dyskursywnej do referencyjnej formacji. Od
dawane najlepiej matematyczną formułą odpowiednich równań prawo ewemen- 
talnego ciągu rzeczy jest podstawą oddającego go po swojemu predykatywnego

19 G... II, s. 54.
20 G. Deleuze, op. cit., s. 155-156.
21 G...II, s. 52.
22 Ibidem, s. 54.
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powiązania słów w jeden szereg. Tak pomyślana korespondencja słów i rzeczy 
jest niczym innym jak wyrażaniem odgrywającym w tej doktrynie istotną rolę.

Stwierdzenie powtarzające się aż do znudzenia w tekstach ieibnizjańskich, 
nodo praedicati inest subiecto in propositio vera mimo to nie znajdujące 
zrozumienia u komentatorów, wymaga wyjścia w teorii sensu poza genezę 
logiczną i zejście ku ontologicznej genezie, która w głębi jest ewentologią, 
a dynamologią u samych podstaw. Dopiero przy dynamistycznej wykładni 
poczynionych przez Leibniza w duchu ontologii (która swą nazwę zawdzięcza 
Claubergowi, swoje podwaliny właśnie Leibnizowi, rozbudowę zaś Wolffowi) 
wielu metafizycznych twierdzeń daje się pojąć od podstaw jego projekt 
rzeczywistości rozwijany stopniowo przez dziesięciolecia. Jakoż gdzieś filozof 
powiada: vis seu tendentia, „siła czy dążenie jest to trwały stan, którego 
następstwem jest ruch, o ile nic nie stoi na przeszkodzie” , si nil impediat23. Z tej 
Leibniza definicji można wnosić, iż bytem siły jest wielość, skoro każda siła 
pozostaje w stosunku zasadniczym z jakąś inną siłą; więcej, różnica jest 
konstytutywna dla pierworodnego bytu siły; już to poszczególne stany siły 
różnią się czynnie od siebie, już to każda siła różni się mocą od innej siły; od 
początku siła różni się od siebie samej i od pozostałych, a wyładowuje się 
w ciągłym przezwyciężaniu siebie oraz innych sił (dlatego dwa stulecia później 
Nietzsche powie: moc jest zawsze sama z siebie wolą większej mocy). Wszystko 
to, co określa siłę, charakteryzuje monadę -  samopobudzenie, dążność do 
zmiany, wynikanie kolejnego stanu z poprzedniego, wyładowywanie własnego 
potencjału stosownie do koniunktury rywalizujących sił, reaktywna interpreta 
cja innych usiłowań i ewementalne traktowanie wszystkich wyładowań, które 
tym sposobem nawzajem wyrażają siebie. W arto to -  dla zapamiętania, skoro 
jest to zasadniczy sekret leibnizjanizmu, i upamiętnienia -  sobie powtórzyć. 
Otóż jeżeli vis primitiva stanowi radix essendi substancji, a w monadologii jest to 
jej primum constitutivum, appetitio sprawiające przejście od jednego postrzeżenia 
do drugiego, ex-pressio, Drang obejmujący w wychyleniu, to variabilitas, 
zmienna rozmaitość dynamicznych faz, zróżniona i różnicująca treściwość tej 
siły, przesądza o powiązaniu wewnętrznych i zewnętrznych wyznaczeń w jedno 
z danym podmiotem, z subiectum\ oczywiście przesądza zgodnie ze wspo
mnianym prawem serii dzięki wyrażaniu sprawiającym, iż „zawsze jest coś do 
uchwycenia w podmiocie, co służy do zdania racji, dla jakiej ów orzecznik czy 
zdarzenie należy do niego, czyli dla jakiej zdarzyło się to raczej, niż się nie 
zdarzyło” , i „wszystko, co może być przypisane, może być zeń wydedukowane; 
jakoż nie m a potrzeby wątpić, by Bóg nie mógł urobić sobie takiego o nim 
pojęcia, a raczej że nie znajduje go już urobionego w krainie możliwości, tj. 
w swoim własnym intelekcie” . I na tym można by komentarz zakończyć, lecz 
przed postawieniem kropki warto o jeszcze jednym przypomnieć. O względzie

23 Ibidem, s. 49.
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na całość, który jest względem głównym: „Niemniej na to, by dokładnie 
postępować, trzeba sobie powiedzieć, że to nie tylko wskutek tego, że Bóg 
postanowił stworzyć tego oto Adama, postanowił całą resztę, lecz zarówno 
postanowienie, które podejmuje przez wzgląd na Adama, jak postanowienie, 
które podejmuje przez wzgląd na pozostałe rzeczy, są następstwem postanowie
nia, które podejmuje przez wzgląd na cały wszechświat i na zasadnicze zamiary 
określające jego pierwotne pojęcie i ten jego nienaruszalny, ogólny ład, do 
którego wszystko jest tutaj dostosowane, nawet cudy, których nie trzeba 
wyłączać i które bez wątpienia są dostosowane do zasadniczych Bożych 
zamierzeń, jakkolwiek pomniejsze prawidła, zwane prawami przyrody, nie 
zawsze są przez nie zachowywane” ,

Taki byłby cantus firmus leibnizjańskich rozmyślań; one to wspierały 
wyjaśnienia zawarte w listach słanych przez Leibniza do Arnauld w latach 
1686-1690. Czy były to wyjaśnienia zadowalające? Odpowiedzieć sobie musi ich 
czytelnik wychodząc od pamiętnej definicji indywidualnego pojęcia osoby, 
w którym to pojęciu z góry miało się znajdować wszystko to, co kiedykolwiek 
osobie tej się przydarzy, ponieważ definicja ta dała początek owemu commer

cium epistolicum oraz owej kontrowersji rozpalającej umysły obu epistolo- 
grafów.

Chodziło tu w gruncie rzeczy o tekst, który nie do odczytania jest dla umysłu 
ludzkiego, który za to daje jemu wiele do myślenia, skoro w indywidualne 
pojęcie danej substancji mają być wpisane jej dzieje wraz z dziejami wszystkich 
stworzeń24. M onada byłaby narratorem obu historii, które Stwórca zawczasu 
„spisał” , a „wydrukował” podczas Stworzenia. Tok zdarzeń poddany chrono- 
logizacji, a nawet algebraizacji okazywał się zależnie od tego, czy Bóg czynił to 
a priori, czy a posteriori człowiek, wzorcem lub odwzorowaniem faktycznych 
dziejów implikowanych pliskami monady. Implikacja ta może uchodzić za 
inskrypcję, zważywszy na façon de parler hanowerskiego filozofa, kiedy to np. 
przyrównuje duszę do zapisanej tabliczki (deprecjonując w liście do Hanscha 
„nie zapisaną kartę Arystotelesa i Locke’a”). Monadyczne fałdy czy też zwoje 
po rozprostowaniu ujawniłyby „wyryte” na takiej „tabliczce” w chwili jej 
powstania wszystkie te zdarzenia, których tok wyznaczający dzieje duszy wraz

24 Zob. i por. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, 
s. 57 i 114: „Według Leibniza pojęcie substancji jednostkowej zawiera raz na zawsze wszystko, co 

może się jej kiedykolwiek przydarzyć, rozpatrując to pojęcie można dojrzeć w nim wszystko, 
cokolwiek będzie można orzec o niej prawdziwie, podobnie jak w naturze koła mamy możność 
ujrzenia wszystkich własności, jakie można z niej wyprowadzić (...). Według Leibniza cały los 

każdego człowieka tkwi w  zarodku, zawarty jest od urodzenia w jego substancji. Los każdego 
człowieka musi tylko się rozwinąć, tak jak zapisana w partyturze symfonia wykonywana przez 

orkiestrę” .
„Czymże jest m onadologia, jeśli nie symfonią, w której nuty istnieją, są żywe i mnożą przez 

nieskończoną liczbę swych punktów widzenia pierwotne bogactwo M uzyki boskiej, Monas 

Monadum, dla jej większej przyjemności?”
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z dziejami wszechbytu jest wpisany w jej substancję. Ten wpis, ten inkrypt jest 
pre-tekstem, pra-tekstem pozostałych spisów, innych tekstów, które wypowiada 
się w jego imieniu; wpis to wszakże domniemany; niemniej tylko taką hipotezą 
mógł Leibniz nadać sens własnym tezom. I niektórzy jego czytelnicy przyjmą
-  tak jak dawniej przyjmowali -  to do wiadomości z wyrozumiałością; 
a monadologia, pan-theo-logizm i racjonalistyczny optymizm pozostaną wyra
zami filozoficznego marzenia. Niezupełnie lub nie tylko. Albowiem pozostanie 
coś jeszcze, co nie pozwala o tej filozofii tak mówić. Jako o nie ziszczonym 
marzeniu. Ewementalizm! Leibniza przyczynek do teorii zdarzeń sam jest 
wydarzeniem wiekopomnym. Filozofia jako ćwiczenie duchowe -  a jest to jej 
jedyna definicja, od której nie m a odwołania, jak długo ludzie zajmują się 
filozofowaniem -  potrafi być zajęciem twórczym. I tego dokonał Leibniz. 
„Dobywać stale zdarzenia z rzeczy i z bytów jest zadaniem filozofii, gdy tworzy 
pojęcia, gdy tworzy istności. Wyciosać nowe zdarzenie z rzeczy i z bytów, stale 
przydawać im nowe zdarzenie...”25. Lekcja Leibniza poucza, że w tym zaleceniu 
zawiera się też zadanie dla każdego człowieka rozmyślającego nad tym, co się 
dzieje w nim i wokół niego.

Aneks

I
List A. Arnauld do G.W. Leibniza z 13 maja 1686 r.

Sądzę, Fanie, że powinienem zwracać się wprost do Ciebie, by prosić o przebaczenie, iż 
rozgniewałem cię zbyt twardymi słowy użytymi dla wskazania, co myślę o pewnym twym 
poglądzie. Atoli świadczę się przed Bogiem, że przewinienie, którego się tu dopuściłem, nie 
było spowodowane żadnym uprzedzeniem wobec ciebie, Panie, skoro zawsze miałem o tobie 
bardzo korzystne mniemanie bez związku z religią, z  którą żeś się złączył wskutek 
urodzenia, ani jakimkolwiek złym usposobieniem, w którym miałbym się znajdować pisząc 
ów list, który ciebie zranił, ponieważ ni jedno, ni drugie nie jest bliższe memu charakterowi 
niż pociąg do zgryzot z upodobaniem przypisywany mi przez pewne osoby, ani wreszcie tym, 
iż zbyt przywiązany do swych własnych myśli byłem zaszokowany widokiem u ciebie 
zupełnego ich przeciwieństwa, mogę bowiem zapewnić cię, że tak niewiele uwagi po
święciłem tego rodzaju sprawom, iż właściwie nie mam wyrobionego na nie poglądu. 
Błagam cię, Panie, byś nie dawał wiary temu wszystkiemu i był przekonany, iż to, co mogło 
być spowodowane moim nieumiarkowaniem, jest wyłącznie skutkiem tego, że nawykły do 
bezceremonialnego wypowiadania się w listach do Jego Książęcej Mości, która dzięki swej 
dobroci wybacza wszystkie moje winy, wyobrażałem sobie, iż miałem prawo powiedzieć mu 
otwarcie, czego to nie mogłem pochwalać w jednej z twoich myśli, byłem bowiem pewny, że 
to się w świecie nie przyjmie; a także byś był przekonany, że o ile tylko nie pojąłem czegoś 
w twym sensie, będziesz mógł mnie wyprowadzić z błędu, by nie zaszło to za daleko.

25 G. Deleuze, F. Guatarii, Qu'est- ce que la philosophie?, Paris 1991, s. 37.
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Wszelako mam nadzieję, Panie, że sam książę zechce pośredniczyć w zawarciu pokoju, mogę 
bowiem gwoli nakłonienia go do tego przytoczyć słowa wypowiedziane ongiś w podobnym 
wypadku przez św. Augustyna. Pisał on w sposób bardzo ostry przeciwko tym wszystkim, 
którzy sądzili, że można zobaczyć Boga oczami ciała; tego poglądu był pewien biskup 
afrykański, który zapoznawszy się z listem, jakkolwiek nie był doń skierowany, poczuł się nim 
bardzo urażony. Zmusiło to świętego do posłużenia się wspólnym przyjacielem dla uspokojenia 
prałata; błagam cię, Panie, byś to, co św. Augustyn napisał przyjacielowi dla przekazania 
owemu biskupowi, odebrał tak, jak gdybym to ja sam rzekł księciu chcąc, by ci to powtórzył: 
Dum essem in admonendo sollicitus, in corripiendo nimius atqueimprovidus fui. H ocnon 
defendo, sed reprehendo hocnon excuso, sed accuso. Ignoscatur, peto: recordetur nos tram 
dilectionem pristinam, et obliviscatur offensionem novam Faciat certe, quod me non fecisse 
succensuií: habeaí ienitatem in danda venia, quam non habui in illa epistoła eonscribenda.

Opadły mnie wątpliwości, czy nie powinienem poprzestać na tym i nie podejmować na 
nowo zagadnienia, które przyczyniło się walnie do poróżnienia nas, a to z obawy, by mi nie 
wymknęło się jakieś słówko, które mogłoby cię zranić. Z  drugiej jednak strony, że nie 
świadczyło to dobrze w moim mniemaniu o właściwym ci poczuciu sprawiedliwości. A zatem 
wymienię po prostu trudności, jakie nasuwa mi nadal owo twierdzenie: ,,Indywidualne 
pojęcie każdej osoby zawiera raz na zawsze to, co przydarzy je j się kiedykolwiek”.

Jak mi się zdawało, wynikało z tego, że indywidualne pojęcie Adama zawierało w sobie, 
że będzie on miał tyle to a tyle dzieci, zaś indywidualne pojęcie każdego z tych dzieci 
wszystko, co by uczyniły, oraz wszystkie dzieci, które by miały ze sobą, i tak dalej, i tak 
dalej. Z  tego, sądziłem, można by wnosić, że było wolno Bogu stworzyć czy też nie stwarzać 
Adama, lecz przy założeniu, że go pragnął stworzyć, to wszystko, co przydarzyło się odtąd 
rodzajowi ludzkiemu, musiało i musi przydarzyć się mu z jakąś fatalną koniecznością, 
chyba że nie ma więcej wolności w poczynaniach Boga przez wzgląd na to wszystko 
(przyjąwszy, że pragnął stworzyć Adama), co przy twierdzeniu, iż nie stworzył zgoła 
natury zdolnej do myślenia (przyjąwszy, że to mnie zapragnął stworzyć).

Otóż nie wydaje mi się, Panie, bym mówiąc tak pomieszał necessitatem ex hypothesi 
z koniecznością absolutną. Wprost przeciwnie bowiem zawsze mówię tylko o konieczności 
ex hypothesi. Uważam wszelako za dziwne, by wszystkie zdarzenia ludzkie były równie 
konieczne necessitatem ex hypothesi mocą tego tylko założenia, że Bóg zapragnął stworzyć 
Adama, jak  konieczne jest necessitatem ex hypothesi, by była w świecie jakaś natura 
zdolna do myślenia na mocy wyłącznie tego, że i mnie zapragnął stworzyć.

W odpowiedzi głosisz, Panie, różne rzeczy o Bogu, które nie wydają się mi wystar
czające do rozwikłania mojej trudności.

1. „Że zawsze czyniono rozróżnienie między tym, iż Bóg ma wolność absolutnego 
czynienia, a tym, że się zmusza do czynienia podług pewnych, powziętych już postanowień.” 
To rzecz pewna.

2. ,,Że jest rzeczą niezbyt godną Boga ujmować go (pod pretekstem utrzymania jego 
wolności) na modlę socynian i na podobieństwo człowieka, który podejmuje postanowienia 
zależnie od okoliczności”. Szalona to myśl, całkowicie się z tym zgadzam.

3. ,,Że nie trzeba odrywać Bożych chęci jednych od drugich, które przecież są ze sobą 
wszystkie razem powiązane. I tak samo nie trzeba rozpatrywać Bożej woli stworzenia 
takiego to a takiego Adama jako oderwanej od innych chęci, które żywi Bóg przez wzgląd 
nu dzieci Adama i na. cały rodzaj ludzki . Również na to przystaję. Wszelako nadal me 
widzę, jak ma się to przydać do rozwikłania mojej trudności.
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Jakoż, po pierwsze, przyznaję szczerze, że zupełnie nie pojąłem, iż przez indywidualne 
pojęcie każdej osoby (na przykład Adama), które twoim zdaniem, Panie, zawiera raz na 
zawsze to wszystko, co może się je j kiedykolwiek przydarzyć, miałeś na myśli tę osobę taką, 
jaką jest ona w intelekcie boskim, nie zaś taką, jaką jest sama w sobie. Wydaje się mnie 
bowiem, że nie zwykło się rozpatrywać gatunkowego pojęcia danej kuli w odniesieniu do 
tego, jak jest ona przedstawiona w boskim intelekcie, ale w odniesieniu do tego, jaka jest 
ona sama w sobie; sądziłem zaś, że tak samo jest z  indywidualnym pojęciem każdej osoby 
lub każdej rzeczy.

Po drugie, wystarcza mi wszakże, iż wiem, że tak właśnie myślisz, bym się dostosował 
do tego, dociekając równocześnie, czy to znosi wskazaną wyżej trudność, o czym zaś nadal 
nie jestem przekonany.

Zgadzam się bowiem, że znajomość Adama, jaką Bóg miał w chwili, gdy go postanowił 
stworzyć, zawierała znajomość tego wszystkiego, co przydarzyło się jemu, oraz tego 
wszystkiego, co przydarzyło się i ma się przydarzyć jego potomstwu; w tym sensie zaś biorąc 
indywidualne pojęcie Adama bardzo trafne wydaje się to, co o tym wszystkim mówisz.

Także samo przyznaję, że chęć stworzenia Adama nie była u Boga wcale oderwana od 
woli, którą żywił względem tego, co przydarzyło się jemu, oraz względem tego, co 
przydarzyło się całemu jego potomstwu.

Wydaje się mnie jednak, że po tym wszystkim trzeba sobie zadać pytanie (w tym właśnie 
leży moja trudność), czy związek między tymi przedmiotami (mam na myśli z jednej strony 
Adama a z  drugiej to wszystko, co miało przydarzyć się i jemu, i jego potomstwu) jest taki 
sam z siebie, niezależnie od wszelkich wolnych Rozporządzeń Bożych, czy też jest od nich 
zależny, to znaczy: czy tylko w następstwie wolnych Rozporządzeń, dzięki którym Bóg 
uporządkował to wszystko, co przydarzyło się Adamowi i jego potomstwu, zapoznał się 
z tym wszystkim, co by się przydarzyło Adamowi i jego potomstwu, albo czy istnieje 
(niezależnie od tych Rozporządzeń) wewnętrzne i konieczne powiązanie między Adamem 
z jednej strony a tym, co przydarzyło się i przydarzy jemu oraz jego potomstwu, z drugiej 
strony. Bez przyjęcia tego ostatniego nie widzę, w jaki sposób mogło być prawdziwe to, co 
głosisz, Panie, mianowicie że indywidualne pojęcie każdej osoby zawiera raz na zawsze to 
wszystko, co kiedykolwiek się je j przydarzy, odnosząc nawet to pojęcie do Boga.

Wydaje się również, że to właśnie przy tym ostatnim sam obstajesz, Panie; sądzę 
bowiem, że zakładasz, iż wedle naszego sposobu pojmowania rzeczy są możliwe przed 
wszelkimi wolnymi Rozporządzeniami Bożymi, z czego wynika, że to, co jest zawarte 
w pojęciu możliwych rzeczy, jest w nich zawarte niezależnie od wszelkich wolnych 
Rozporządzeń Boga. Otóż pragniesz, Panie, by Bóg natrafiał wśród rzeczy możliwych na 
jakiegoś możliwego Adama z dołączonymi doń takimi to a takimi indywidualnymi 
okolicznościami, który pośród innych orzeczników ma również orzecznik posiadania 
z czasem takiego a takiego potomstwa. Istnieje tedy wedle ciebie wewnętrzny (by tak rzec) 
i niezależny od wszelkich wolnych Rozporządzeń Bożych związek między tym oto 
możliwym Adamem i wszystkimi indywidualnymi osobami składającymi się na całe jego 
potomstwo i nie tylko osobami, lecz wszystkim, co miało się im przydarzyć. Otóż to, Panie, 
i nie ukrywam tego przed tobą, jest dla mnie niepojęte. Albowiem wydaje się mnie, że 
pragniesz, by możliwy Adam (którego Bóg przełożył nad innych możliwych Adamów) miał 
związek z tym samym potomstwem, co Adam stworzony, przy czym wedle ciebie, na ile 
mogę o tym sądzić, ten sam Adam jest rozpatrywany raz jako możliwy, a raz jako 
stworzony. Cała trudność leży w tym założeniu.
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Ileż to ludzi przyszło na świat tylko dzięki całkiem wolnym rozporządzeniom Bożym, 
jako to Izak, Samson, Samuel i wielu innych? Jeśli więc Bóg znał ich łącznie z  Adamem, to 
znał ich nie dlatego,że byli zawarci w indywidualnym pojęciu możliwego Adama niezależnie 
od Bożych Rozporządzeń. Nie jest zatem prawdą, że wszystkie indywidualne osoby 
składające się na potomnych Adama były zawarte w indywidualnym pojęciu możliwego 
Adama, a potem okazywało się nieodzownym, by zawarte w nim były niezależnie od 
Boskich Rozporządzeń.

To samo można powiedzieć o nieskończenie wielu zdarzeniach ludzkich, które nastąpiły 
skutkiem nader szczegółowych rozkazów Bożych, jak religia judaistyczna i chrześcijańska, 
nade wszystko zaś Wcielenie Słowa Bożego. Nie wiem, jak można by stwierdzić, że 
wszystko to było zawarte w indywidualnym pojęciu możliwego Adama, skoro to, co jako 
możliwe jest rozpatrywane, miałoby mieścić to wszystko, co obejmuje się tym pojęciem 
niezależnie od Boskich Rozporządzeń.

Co więcej, Panie, nie wiem zupełnie, w jaki sposób obierając Adama za przykład 
jednostkowej natury można się posługiwać pojęciem wielu możliwych Adamów. To tak, 
jakbym miał pojąć wiele możliwych [własnych] j  a, co jest rzeczą zupełnie niepojętą. 
Albowiem nie mogę myśleć o [własnych] ja  nie rozpatrując mnie równocześnie jako 
jednostkowej natury tak bardzo odrębnej od wszelkiej innej istniejącej lub możliwej natury, iż 
z równie niewielkim powodzeniem mógłbym myśleć o [mych] ja  rozmaitych, co o okręgu, 
który by nie miał wszystkich promieni równych. A to z  tej racji, że te rozmaite ja  po prostu 
różniłyby się od siebie, w przeciwnym razie nie byłoby tak [ moich]  ja. Byłoby więc rzeczą 
nieodzowną, żeby był ktoś spośród owych ja, kto by nie był mną, a to jest jawną sprzecznością.

Pozwól teraz, Panie, że to, co powiedziałeś o Adamie, przeniosę na to ja, i osądź sam, 
czy to da się utrzymać. Bóg napotkał wśród możliwych bytów pomieszczonych w jego 
ideach liczne [ moje]  ja, z  których jedno ma wśród swoich orzeczników posiadanie wielu 
dzieci i bycie lekarzem, a drugie życie w celibacie i bycie teologiem. Skoro zaś postanowił 
stworzyć tego ostatniego, j  a, którym jestem obecnie, zawiera w swym indywidualnym 
pojęciu życie w celibacie i bycie teologiem, podczas gdy pierwszy zawierałby bycie żonatym 
oraz lekarzem. Nie jest więc, rzecz jasna, rzeczą jasną, że nie ma żadnego sensu w tego 
rodzaju wypowiedziach, skoro bowiem to moje ja jest z  konieczności ową indywidualną 
naturą (jest to zaś tym samym, co posiadanie takiego to a takiego indywidualnego pojęcia), 
przeto równie niemożliwą rzeczą jest pomyślenie sprzecznych ze sobą orzeczników 
zawartych w indywidualnym pojęciu [mego] j  a, co pomyślenie jakiegoś ja  różnego od 
[mojego]  ja. Z  tego należy wnioskować, że mnie się zdaje, iż skoro jest rzeczą niemożliwą, 
bym nie pozostawał zawsze mną samym już to będąc żonatym, już to żyjąc w celibacie, 
przeto indywidualne pojęcie mojego ja  nie zawierało ani jednego, ani drugiego z obydwu 
stanów; podobnie z  innym wnioskiem: ten marmurowy czworobok jest tym samym 
czworobokiem, czy to pozostaje w spoczynku, czy jest w ruchu, a zatem ani ruch, ani 
spoczynek nie są zawarte w jego indywidualnym pojęciu. Dlatego to, Panie, wydaje się 
mnie, że powinienem uwzględniać jako zawarte w indywidualnym pojęciu jaźni jedynie to, co 
jest właśnie takie: że nie byłbym mną, gdyby to nie było we mnie; i odwrotnie, że to 
wszystko, co jest takie, a mogłoby być we mnie albo nie być we mnie bez tego, bym przestał 
być mną samym, nie może być rozpatrywane jako zawartość mego indywidualnego pojęcia, 
jakkolwiek po zrządzeniu opatrzności boskiej, która nie zmienia natury rzeczy, nie może się 
zdarzyć, by tego we mnie nie było. Jest tu moja myśl, o której jestem przekonany, ze jest 
zgodna ze wszystkim, o czym byli zawsze przekonani wszyscy filozofowie świata.
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Utwierdza mnie w tym to, że nie jest w moim przekonaniu dobrą fdozofią dociekanie ze 
sposobu, w jaki Bóg poznaje rzeczy, tego, co my sami powinniśmy myśleć albo o ich 
gatunkowych pojęciach, albo o ich indywidualnych pojęciach. Boski intelekt jest prawidłem, 
gdy chodzi o prawdę rzeczy quoad se, atoli nie wydaje się mnie , by mógł być takim 
prawidłem quoad nos, jak długo wiedziemy ten żywot. Cóż bowiem przeczuwamy z Bożej 
wiedzy? Że Bóg zna wszystkie rzeczy i że je zna jednym i to bardzo prostym aktem, który 
jest jego istotą. Gdy mówię, że o tym wiemy, mam na myśli, że jesteśmy pewni, iż tak 
właśnie być powinno. Ale czy my rozumiemy to w pełni? Czy nie powinniśmy uznać, że 
jakkolwiek bylibyśmy pewni, iż tak jest właśnie, niemniej rzeczą niemożliwą jest dla nas 
pojąć, w jaki sposób może to być? Czy możemy nawet pojąć, że chociaż wiedza Boża należy 
do jego istoty w pełni koniecznej i niezmiennej, to jednak Bóg ma wiedzę o nieskończenie 
wielu rzeczach, której przecież mógł nie mieć, ponieważ mogło nie być owych rzeczy? 
Podobnie jest z jego wolą, która również należy do samej jego istoty, w której wszystko jest 
konieczne. A przecież pragnie i pragnął odwiecznie rzeczy, których mógł był nie chcieć. 
Wiele rzeczy niepewnych jest wedle mnie w sposobie, w jaki przedstawiamy sobie 
poczynania Boga. Wyobraźmy sobie, że zanim Bóg zapragnął stworzyć świat, rozpatrzył 
nieskończenie wiele możliwych rzeczy, z których wybrał jedne. a odrzucił drugie, wielu 
możliwych Adamów wraz z całym, związanym z nimi wewnętrznie orszakiem osób 
i zdarzeń, a także zakładamy, że związek wszystkich owych pozostałych rzeczy z jednym 
z owych możliwych Adamów jest całkiem podobny do związku, jaki wedle naszego 
rozeznania miał stworzony Adam ze swoim potomstwem, co nas skłania do myślenia, że to 
właśnie jego spośród wszystkich możliwych Adamów Bóg wybrał, a pozostałych poniechał. 
Atoli nawet nie obstając przy tym, com już rzekł wcześniej, że obierając Adama za przykład 
natury jednostkowej równie dobrze można myśleć o wielu Adamach co o wielu jaźniach, 
przyznaję szczerze, iż nie mam żadnej idei owych czysto możliwych substancji, których Bóg 
nie stworzy nigdy. I  jestem nader skłonny sądzić, że są to wszystko chimery, jakie sobie 
urabiamy, i że to wszystko, co zwiemy możliwymi, czysto możliwymi substancjami, nie 
może być niczym innym jak tylko wszechmocą Boga, który będąc czystym aktem nie znosi 
w sobie żadnej możliwości, można ją  wszelako uchwycić w naturach, które stworzył, skoro 
bowiem nie są one bytem z istoty, są z konieczności złożone z  możności i aktu, co sprawia, 
że mogę je ujmować jako możliwe, a mogę to samo zrobić z nieskończenie wielu 
modyfikacjami, które tkwią w możności owych stworzonych natur i do których należą myśli 
natur rozumnych oraz kształty substancji rozciągłej. Wątpię, czy jest choć jedna osoba, 
która ośmieli się powiedzieć, że ma ideę możliwej, czysto możliwej substancji. Gdyż co do 
mnie, tom jest przekonany, że jakkolwiek tyle się mówi o tych czysto możliwych 
substancjach, to jednak zawsze ujmuje się je tylko pod postacią idei którejś z owych 
stworzonych przez Boga substancji. Wydaje się mnie więc, iż można by rzec, że poza 
rzeczami, które Bóg stworzył lub które ma stworzyć, nie ma żadnej biernej możliwości, 
a tylko moc czynna i nieskończona.

Jakkolwiek by było, to, co pragnę wydobyć z tej niejasności oraz trudności, sprowadza 
się do pytania, w jaki sposób rzeczy mieszczą się w Bożym poznaniu, oraz jakiej natury jest 
związek występujący między nimi, związek -  by tak rzec — wewnętrzny czy zewnętrzny; 
wszystko, co chcę -  powiadam -  wywieść stąd, to to, że nie w Bogu, który przebywa 
w niedostępnej dla nas światłości, mamy szukać prawdziwych, gatunkowych lub indywidual
nych pojęć poznawanych przez nas rzeczy, a tylko w ideach, które w sobie odnajdujemy. 
Otóż napotykam we mnie pojęcie indywidualnej natury, skoro natrafiam we mnie na pojęcie
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samego j  a. W nim tedy tylko mam szukać wskazówki, żeby się dowiedzieć, co jest zawarte 
w tym indywidualnym pojęciu, podobnie jak mam szukać wskazówki w gatunkowym pojęciu 
kuli, żeby się dowiedzieć, co jest w nim zawarte. Jakoż nie mu na to innego prawidła jak  
tylko to: stwierdzić, bez czego kula przestałaby być kulą, gdyby była tego pozbawiona, 
a tym jest posiadanie wszystkich punktów obwodu jednakowo odległych od środka, albo bez 
czego kula pozostałaby nadal kulą, jak na przykład posiadanie promienia o długości jednej 
stopy, podczas gdy inna kula miałaby w promieniu stóp dziesięć lub miałaby ich sto. Wnoszę 
stąd, że to pierwsze jest zawarte w gatunkowym pojęciu kuli oraz że to ostatnie, mianowicie 
posiadanie mniejszego lub większego promienia, bynajmniej zawarte w nim nie jest. Tego 
samego prawidła się trzymam w odniesieniu do indywidualnego pojęcia samego ja. Jakoż 
jestem pewien, że jak długo myślę, tak długo to ja  jestem, ja. Albowiem nie mógłbym 
myśleć, gdybym nie był, ani być, gdybym to ja  nie był ja. Mogę jednak myśleć, że odbędę 
taką to a taką podróż albo że takiej to a takiej podróży nie zrobię, pozostając bardzo 
pewnym, że ni jedno ni drugie nie przeszkodzi temu, abym to ja był. Uważam tedy za bardzo 
pewne, że ni jedno; ni drugie nie jest zawarte w indywidualnym pojęciu tego j  a. Lecz Bóg, 
powie ktoś, przewidział, że odbędziesz tę podróż? Zgoda. Jest więc rzeczą niewątpliwą, że ją  
odbędziesz. Także zgoda. Nie zmienia to w niczym pewności, jaką mam, iż jakkolwiek ją  
zrobię albo je j nie zrobię, zawsze to j  a będę. Muszę zatem wyciągnąć wniosek, że ni jedno, 
ni drugie nie wchodzi w skład j  a, tj. mego indywidualnego pojęcia. I  przy tym, tak mnie się 
wydaje, należy się zatrzymać nie uciekając się już do Bożego poznania, żeby się dowiedzieć, 
co zawiera indywidualne pojęcie każdej rzeczy.

Otóż co mi przyszło na myśl w związku z twierdzeniem, które sprawiło mi tyle trudu, 
i z objaśnieniem, którego, Panie mi udzieliłeś. Nie wiem, czy dobrze uchwyciłem twoją myśl, 
taki przynajmniej miałem zamiar. Jest to tak abstrakcyjna materia, że łatwo w niej
o pomyłkę; bardzo byłbym nierad, gdybyś zachował, Panie, tak złe przekonanie o mnie, 
całkiem jak ci wszyscy, którzy przedstawiają mnie jako człowieka porywczego w pisaniu, 
szkalującego przeciwnika przy zbijaniu jego dowodów i rozmyślnie przedstawiającego na 
opak jego poglądy. Nie leży to na pewno w moim charakterze. Czasem mogę zbyt otwarcie 
powiedzieć, co myślę. Czasem również mogę źle uchwycić to, co myślą inni, bo też 
oczy wiście nie uważam się za nieomylnego, trzeba by zaś takim być, aby nigdy nie popełniać 
błędów, lecz gdybym niedobrze ich pojął, to tylko wskutek miłości własnej a nie rozmyślnie, 
nic bowiem nie wydaje się mnie równie niskie co szykany i podstępy stosowane w sporach, 
jakie toczy się w przedmiocie doktrynalnym, nawet gdy to miało miejsce w stosunku do 
ludzi, których nie mamy powodu lubić, a tym bardziej kiedy ma to miejsce w stosunku do 
przyjaciół. Wierzę, że nie masz, Panie, nic przeciwko temu, bym i ciebie do nich zaliczał. 
Nie mogę wątpić, byś i mnie nie zaszczycał swoją przyjaźnią. Zbyt wiele dałeś tego oznak. 
Co do mnie, zapewniam cię uroczyście, że sama przewina, o której wybaczenie raz jeszcze 
cię błagam, jest tylko skutkiem przywiązania do ciebie, jakim obdarzył mnie Bóg, oraz 
gorliwości, która w trosce o twoje zbawienie nie mogła być bardziej umiarkowana. 
Pozostaję... itd.
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Uwagi o liście o p. Am auld, dotyczącego mego twierdzenia, że indywidualne pojęcie 
każdej osoby zawiera raz na zawsze wszystko, co kiedykolwiek jej się przydarzy.

Powiada p. Arnauld: „Z tego, sądziłem, można by wnosić, że było wolno Bogu stworzyć 
czy też nie stwarzać Adama, lecz przy założeniu, że go pragnął stworzyć, to wszystko, co 
przydarzyło się odtąd rodzajowi ludzkiemu, musiało lub musi przydarzyć się mu z jakąś 
fatalną koniecznością, chyba że nie ma więcej wolności w poczynaniach Boga przez wzgląd 
na to wszystko (przyjąwszy, że pragnął stworzyć Adama), co przy twierdzeniu, iż nie 
stworzył zgoła natury zdolnej do myślenia (przyjąwszy, że to mnie zapragnął stworzyć)”. 
Sam wpierw twierdziłem, że należy wprowadzić rozróżnienie między koniecznością absolut
ną a hipotetyczną. Na to p. Arnauld replikuje tu, że mówi tylko o necessite ex hypothesi. Po 
tym oświadczeniu dysputa zmienia oblicze. Termin , fatalna konieczność”, którym się 
posłużył i którym zazwyczaj określa się jedynie absolutną konieczność, zmusił mnie do tego 
rozróżnienia, o które teraz mniejsza, skoro p. Arnauld nie nalega już na necessitate fatali, 
mówi bowiem alternatywnie: przez necessitate fatali lub przynajmniej itd. Rzeczą zbędną 
byłoby również wieść spór o wyraz. Ale co się tyczy rzeczy, pan Arnauld uważa za dziwne 
to, co ja  w jego przekonaniu utrzymuję, że „wszystkie zdarzenia ludzkie są równie 
konieczne necessitate ex hypothesi mocą tego tylko założenia, że Bóg zapragnął stworzyć 
Adama”, na co mam do udzielenia dwie odpowiedzi, pierwsza to ta, że moje założenie nie 
polega tylko na tym, iż Bóg zapragnął stworzyć jakiegoś Adama, którego pojęcie byłoby 
nieustalone i niezupełne, ale także na tym, iż Bóg chciał stworzyć takiego a takiego Adama 
dość określonego jako indywiduum. I to indywidualne pojęcie zupełne obejmuje wedle mnie 
odniesienia do całego następstwa rzeczy, co wydaje się tym bardziej słuszne, że p. Arnauld 
zgadza się ze mną co do istnienia związku, który występuje między Bożymi postanowienia
mi, mianowicie takiego to związku, że Bóg postanawiając stworzyć takiego to a takiego 
Adama uwzględnił wszystkie swe postanowienia dotyczące całego toku wszechświata, 
prawie tak jak jakaś osoba, która postawi coś względem części swych planów, ma je  
wszystkie na widoku i tym lepsze podejmuje postanowienie, im bardziej może coś 
postanowić o wszystkich częściach naraz.

Druga odpowiedź to ta, że wynikanie, na mocy którego zdarzenia następują zgodnie 
z hipotezą, jest oczywiście zawsze czymś pewnym, lecz nie jest koniecznym necessitate 
metaphysica jak  to, o którym mowa w przykładzie podanym przez p. Arnauld (że Bóg 
postanawiając mnie stworzyć nie może uniknąć stworzenia natury zdolnej do myślenia), 
najczęściej atoli wynikanie jest wyłącznie fizyczne, zakłada kilka wolnych rozporządzeń 
Bożych, sprawiających wynikanie, które jest zawisłe odpraw ruchu albo jest zawisłe od owej 
zasady moralnej, że wszelki ruch kieruje się tym, co wydaje się jemu najlepszym. To 
prawda, że założenie o rozporządzeniach sprawiających wynikanie, jest dodane do 
pierwszego założenia o powziętym przez Boga postanowieniu stworzenia Adama, tworzące
go poprzednik, po to, aby stanowiło jedyny poprzednik wszystkich tych założeń czy też 
postanowień, powtarzam, że wówczas wynikanie się kończy.

Ponieważ w poprzednim liście do Jego Książęcej Mości potrąciłem już o obiegowe 
odpowiedzi, p. Arnauld podaje tu repliki, które należy rozpatrzeć. Przyznaje szczerze, że 
odebrał me zdanie tak, jak  gdyby wszystkie zdarzenia danego indywiduum były dedukowa-  
ne wedle mnie z  jego indywidualnego pojęcia w ten sam sposób i z  tą samą koniecznością, 
jak to dedukuje się własności kuli z  je j gatunkowego pojęcia czy definicji, i jak gdybym ja  
rozpatrywał pojęcie indywiduum samo w sobie bez uwzględnienia sposobu, w jaki to
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indywiduum jest zawarte w intelekcie lub w woli Boga ,.Wydaje się mnie bowiem 
(powiada), że nie zwykło się rozpatrywać gatunkowego pojęcia danej kuli w odniesieniu do 
tego jak  jest ona przedstawiona w boskim intelekcie, ale w odniesieniu do tego. jaką jest ona 
sama w sobie; sądziłem zaś, że tak samo jest z indywidualnym pojęciem każdej osoby lub 
każdej rzeczy”; lecz zaraz dodaje, iż skoro już wie, że tak właśnie myślę, wystarcza mu to, by 
się z tym pogodzić, dociekając równocześnie, czy to znosi trudność, w co powątpiewa. Jak 
widzę, p. Arnauld nie pamiętał albo też nie przejmował się poglądem kartezjańczyków 
utrzymujących, że Bóg ustanowił własną wolą prawdy wieczyste, do których należą prawdy 
mówiące o własnościach kuli; skoro jednak nie podzielam tego poglądu, a tym bardziej p. 
Arnauld, powiem tylko tyle, że inaczej trzeba filozofować o pojęciu indywidualnej substancji, 
a inaczej o gatunkowym pojęciu kuli, albowiem pojęcie danego gatunku zawiera jedynie 
prawdy wieczyste czy konieczne, natomiast pojęcie danego indywiduum zawiera sub ratione 
possibilitatis to, co należy do faktów czy też odnosi się do istnienia rzeczy i do czasu, przez 
co zależy to pojęcie od kilku wolnych rozporządzeń Bożych rozpatrywanych jako możliwe, 
albowiem prawdy mówiące o faktach czy o Istnieniu zależą od rozporządzeń Bożych. Także 
samo pojęcie kuli w ogóle jest niezupełne i abstrakcyjne, tj. ujmuje się za jego pomocą istotę 
kuli w ogóle i teoretycznie bez uwzględnienia jednostkowych okoliczności, a przez to nie 
zawiera żadną miarą tego, co jest niezbędne do istnienia jakiejś danej kuli, natomiast pojęcie 
kuli, którą Archimedes kazał umieścić na swoim grobie, jest dopełnione i zawiera to 
wszystko, co należy do przedmiotu tej formy. Dlatego też przy zindywidualizowanych czy 
praktycznych ujęciach, quae versantur circa singularia, oprócz formy kuli tkwią w nich 
materia, z  której jest zrobiona, miejsce, czas, pozostałe okoliczności, które powiązane 
w ciągłe pasmo obejmowałyby w końcu cały tok wszechświata, gdyby tylko można było 
prześledzić to wszystko, co te pojęcia zawierają. Albowiem pojęcie tej cząsteczki materii, 
z której zrobiona jest kula, obejmuje wszystkie zmiany, jakie przeszła i przejdzie. I wedle 
mnie każda indywidualna substancja zawsze mieści w sobie ślady tego, co kiedykolwiek jej 
się przydarzyło, i znamiona tego, co kiedykolwiek się je j przydarzy. Wszelako już samo to, 
co powiedziałem, wystarczy do uzasadnienia mego sposobu postępowania.

Otóż p. Arnauld oświadcza, że biorąc indywidualne pojęcie jakiejś osoby w odniesieniu 
do znajomości, jaką Bóg miał o niej w chwili, gdy ją  postanowił stworzyć, to, co mówię
0 tym pojęciu, jest rzeczą pewną, i przyznaje nawet, że chęć stworzenia Adama, nie była 
wcale oderwana od woli, którą żywił względem tego wszystkiego, co przydarzyło się jemu
1 jego potomnym. Pyta atoli teraz, czy związek między Adamem a zdarzeniami przy
trafiającymi się jego potomnym jest zależny czy też niezależny od wolnych rozporządzeń 
Bożych: ,,to znaczy (jak sam wyjaśnia), czy tylko w następstwie wolnych rozporządzeń, 
dzięki którym Bóg uporządkował to wszystko co przydarzyło się Adamowi i jego 
potomnym, zapoznał się z tym, co im się przydarzyło, albo czy istnieje niezależnie od tych 
rozporządzeń wewnętrzne i konieczne powiązanie między Adamem a wymienionymi 
zdarzeniami”. Sam nie wątpi, że wybieram to drugie, i rzeczywiście nie mógłbym wybrać 
pierwszego w podany w wyjaśnieniu sposób, wydaje mnie się wszelako, że istnieje jeszcze coś 
pośredniego. Sam dowodzi natomiast, że powinienem wybrać to drugie, ponieważ rozpat
ruje indywidualne pojęcie Adama jako możliwe utrzymując, że spośród nieskończenie wielu 
możliwych pojęć Bóg wybrał pojęcie takiego to a takiego Adama, a przeto pojęcia możliwe 
same w sobie nie zależą wcale od wolnych rozporządzeń Boga.

Tu wszakże trzeba mi dla wyjaśnienia powiedzieć więcej, twierdzę więc, że związek 
między Adamem a ludzkimi zdarzeniami nie jest niezależny od wszelkich wolnych
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rozporządzeń Bożych, ale też nie zależy od nich całkowicie tak, jak gdyby każde 
zdarzenie następowało lub było przewidziane jedynie na mocy pierwotnego poszczególnego 
rozporządzenia poczynionego w związku z nim. Sądzę więc, że niewiele jest takich 
wolnych pierwotnych rozporządzeń, które można nazwać prawami wszechświata rzą
dzącymi biegiem rzeczy, a które dołączone do wolnego rozporządzenia o stworzeniu 
Adama kończą wynikanie, podobnie jak  niewiele potrzeba hipotez dla wyjaśnienia 
zjawisk, co w dalszym ciągu wytłumaczę obszerniej. Co do zarzutu, że rzeczy możliwe 
są niezawisłe od Bożych rozporządzeń, przystaję na to w związku z  aktualnymi 
rozporządzeniami (jakkolwiek kartezjańczycy z  tym się nie zgadzają), utrzymuję 
wszelako, że indywidualne pojęcia możliwe zawierają pewne możliwe wolne rozporządzenia. 
Dla przykładu, gdyby ten świat był jedynie możliwy, indywidualne pojęcie jakiegoś 
ciała z  tego świata, zawierające pewne ruchy jako możliwe, zawierałoby również 
prawa ruchu (które są wolnymi rozporządzeniami Boga), lecz także tylko jako możliwe. 
Tak samo bowiem jak istnieje nieskończenie wiele możliwych światów, istnieje też 
nieskończenie wiele praw, z  których jedne są właściwe jednemu a drugie drugiemu, 
a każde możliwe indywiduum z jakiegoś świata zawiera w swoim pojęciu prawa 
swego świata.

To samo rzec można o cudach lub o nadzwyczajnych działaniach Boga, które nie 
przestają należeć do ogólnego ładu, ani być dostosowanymi do zasadniczych Bożych 
zamiarów a przez to być zawartymi w pojęciu tego wszechświata, który jest wynikiem tych 
zamierzeń; tak jak  idea budynku wynika z celów czy zamiarów tego, kto zamyśla o jego 
budowie, również idea lub pojęcie tego wszechświata jest wynikiem Bożych zamierzeń 
ujętych jako możliwe. Jako że wszystko musi być wyjaśnione przez swoją przyczynę, 
a przyczyna wszechświata to Boże cele. Otóż wedle mnie każda substancja indywidualna 
wyraża cały wszechświat podług pewnego punktu widzenia, a zatem wyraża także 
wymienione cuda. Wszystko to powinno być rozciągnięte na ogólny lad, Boże plany, tok 
tego wszechświata, substancję indywidualną oraz cudy, czy to ujmuje się je  w aktualnym 
stanie, czy też rozpatruje się je  sub ratione possibilitatis. Albowiem inny świat będzie też 
mieć to wszystko na swój sposób, aczkolwiek plany naszego świata zostały wyniesione 
ponad inny.

Można również wnioskować z tego, co rzekłem o Bożych Planach i pierwotnych 
prawach, że ów wszechświat ma pewne zasadnicze czy pierwotne pojęcie, którego tylko 
następstwem są poszczególne zdarzenia prócz wszelako wolności i przypadkowości, którym 
pewność bynajmniej nie szkodzi, skoro pewność zdarzeń jest ugruntowana częściowo na 
wolnych poczynaniach. Otóż każda indywidualna substancja z tego wszechświata wyraża 
w swym pojęciu wszechświat, w którego skład wchodzi. I  nie tylko założenie, że Bóg 
postanowił stworzyć Adama, lecz ponadto założenie o jakiejkolwiek dowolnej substancji 
indywidualnej zawiera postanowienia odnośnie do całej reszty, ponieważ należy to do natury 
danej substancji indywidualnej, by miała takie zupełne pojęcie, z  którego można wydeduko-  
wać to wszystko, co można przypisać je j a nawet całemu wszechświatu wskutek powiązania 
rzeczy ze sobą. Niemniej na to, by dokładnie postępować, trzeba sobie powiedzieć, że to nie 
tyle wskutek tego, że Bóg postanowił stworzyć tego oto Adama, postanowił całą resztę, lecz 
zarówno postanowienie, które podejmuje przez wzgląd na Adama, jak postanowienie, które 
podejmuje przez wzgląd na pozostałe poszczególne rzeczy, są następstwem postanowienia, 
które podejmuje przez wzgląd na cały wszechświat i na zasadnicze zmiany określające jego 
pierwotne pojęcie i ten jego nienaruszalny, ogólny lad, do którego wszystko jest tutaj
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dostosowane, nawet cudy, których nie trzeba wyłączać i które bez wątpienia są dostosowane 
do zasadniczych Bożych zamierzeń, jakkolwiek pomniejsze prawidła, zwane prawami 
przyrody, nie zawsze są przez nie zachowywane.

Jak mówiłem, założenie, z  którego można wydedukować wszystkie ludzkie zdarzenia, 
nie je s t li tylko założeniem o stworzeniu jakiegoś nieustalonego Adama, ale założeniem
o stworzeniu takiego to a takiego Adama określonego we wszystkich okolicznościach, 
wybranego spośród nieskończenie wielu możliwych Adamów. Dało to p. Arnauld sposob

ność postawienia -  nie bez racji -  zarzutu, iż równie mało możliwą rzeczą jest pojęcie wielu 
Adamów, biorąc Adama za naturę jednostkową, co pojęcie wielu ja . Zgadzam się z  tym, lecz 
mówiąc o wielu Adamach nie brałem Adama za określone indywiduum. Powinienem się 
więc wytłumaczyć. A oto, ja k  rzecz pojmuję. Kiedy rozpatrujemy w Adamie część jego 
orzeczników, na przykład to, że je s t pierwszym człowiekiem umieszczonym w ogrodzie 
rozkoszy, z  którego boku Bóg wydobył kobietę, i wiele innych podobnych rzeczy ujętych sub 
ratione generalitatis ( to znaczy nie wymieniając po imieniu Ewy, raju oraz pozostałych  
okoliczności, które dopełniają indywidualności) i gdy zwiemy Adama osobą, której 
przypisane są te wszystkie orzeczniki, wszystko to nie wystarcza do określenia indywiduum, 
ponieważ może być nieskończenie wielu Adamów, tj. możliwych osób, do których wszystko 
to będzie się stosować, różniących się między sobą. Daleko mi do tego, bym przeczył p. 
Arnauld w tym, co powiedział przeciw owemu zwielokrotnieniu tego samego indywiduum; 
sam przecież posłużyłem się nim dla lepszego przetłumaczenia, że natura danego indywidu
um powinna być zupełna i określona. Jestem w pełni przeświadczony o tym, czego ju ż św. 
Tomasz nauczał był o duszach anielskich i co sam mam za powszechnie ważne, to 
mianowicie, iż nie je s t możliwe, by istniały dwa indywidua całkowicie do siebie podobne czy 
różne solo numero. Nie należy więc myśleć o jakim ś nieustalonym Adamie, tj. o osobie, do 
której należą niektóre przym ioty Adama, gdy chodzi o określenie, czy wszystkie ludzkie 
zdarzenia wypływają ze związanego z  nim założenia; należy natomiast przypisać mu pojęcie 
tak zupełne, iż wszystko, co może być mu przypisane, może być zeń wydedukowane; jakoż  

nie ma potrzeby wątpić, by Bóg nie mógł urobić sobie takiego o nim pojęcia, a raczej że go 
nie znajduje ju ż urobionego w krainie możliwości, tj. w swoim intelekcie.

Następny wniosek je s t ten, że nie byłby to nasz Adam, tylko inny, gdyby miał inne 
zdarzenia, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie powiedzeniu, że to byłby inny. A zatem jest 
inny. Wydaje się nam, że ten marmurowy czworobok przywieziony z Genui pozostałby  
całkiem tym samym czworobokiem dlatego, że nasze zm ysły pozwalają nam na powierz
chowny osąd, podczas gdy wskutek powiązania rzeczy cały wszechświat wraz z  naszymi 
stronami byłby w gruncie inny i to inny byłby od samego początku, gdyby najmniejsza rzecz 
szła innym trybem, niż idzie. Dzieje się tak nie dlatego, by zdarzenia były konieczne, lecz 
dlatego, że są pewne po dokonanym przez Boga wyborze tego oto możliwego wszechświata, 
którego pojęcie zawiera cale następstwo rzeczy. Mam nadzieję, że to, co zaraz powiem, 

będzie mogło trafić do przekonania samemu p. Arnauld. Niech będzie prosta ABC  
przedstawiająca pewien czas. I  niech będzie pewna substancja indywidualna, ja  sam dla 

przykładu, która przez ten czas utrzymuje się, czyli pozostaje przy istnieniu. Weźmy 
najpierw mnie, który utrzymuje się przez czas AB, a potem mnie, który utrzymuje się przez 
czas BC. Skoro zaś się zakłada, że to ta sama substancja indywidualna trwa lub że to ja  sam 
utrzymuję się w czasie AB i przebywam wówczas w Paryżu oraz że to nadal ja  sam 
utrzymuję się w czasie B C  i przebywam wówczas w Niemczech, musi być jakaś racja 
nadająca prawdziwość słowom, że my trwamy, to znaczy że ja , który byłem w Paryżu,
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jestem  obecnie w Niemczech. Gdyby bowiem je j nie było, miałoby się prawo rzec, ie  je s t to 
ktoś inny. Co prawda, me wewnętrzne doświadczenie przekonało mnie a posteriori o tej 
tożsamości, trzeba jednak, by istniała ona również a priorik. Otóż nie można mieć tutaj 
innej, o ile wszystkie moje przymioty z poprzedniego czasu i stanu, jak również wszystkie 
moje przymioty z następnego czasu i stanu są orzecznikami tego samego podmiotu
-  insunt eidem subiecto. Otóż czym jest stwierdzenie, że orzecznik należy do podmiotu, 
jeśli nie powiedzeniem, że pojęcie orzecznika znajduje się poniekąd zawarte w pojęciu 
podmiotu? A skoro odkąd tylko zacząłem istnieć, można było prawdziwie powiedzieć
o mnie, że przydarzyłoby się mnie to czy tamto, przeto trzeba przyznać, że te orzeczniki 
były prawami zawartym i w podmiocie, czyli w mym zupełnym pojęciu stanowiącym to, co 
się zwie ja  i je s t podstawą powiązania wszystkich mych odrębnych stanów, a co Bóg 
doskonale znał odwiecznie. Po tym, co powiedziałem, sądzę, że wszelkie wątpliwości 
powinny się rozproszyć, albowiem mówiąc, że indywidualne pojęcie Adama zawiera to 
wszystko, co kiedykolwiek jemu się przydarzy, nie chcę rzec innej rzeczy ja k  tylko tę, którą 
wszyscy filozofowie mieli na myśli: praedicatum inesse subiecto verae propositionis. To 
prawda, że następstwa tego oczywistego dogmatu są paradoksalne, lecz je s t to winą 
filozofów, że nie trzymają się dość ściśle najjaśniejszych pojęć.

Sądzę obecnie, że p. Arnauld, który okazuje taką przenikliwość i sprawiedliwość, nie 

uzna mego twierdzenia ju ż za tak dziwaczne, nawet gdyby nie mógł przyjąć go w całości, 
aczkolwiek prawie że liczę na jego zgodę. Przystaję na to, co dorzuca rozsądnie w związku 
z  przezornością, na jaką trzeba się zdobyć przy szukaniu w boskiej wiedzy wskazówek, żeby 
się dowiedzieć, co mamy sądzić o pojęciach rzeczy. A toli należycie ująć to wszystko, co 
powiedziałem, je s t potrzebne o tyle, o ile mówiłoby się o Bogu jedynie w tej mierze, w jakiej 
je s t to konieczne. Gdyby się bowiem nawet nie rzekło, że Bóg rozpatrując Adama, którego 

postanawia stworzyć, dostrzega w nim wszystkie jego zdarzenia, wystarcza, że można 
zawsze dowieść, iż musi być pojęcie zupełne tego Adama, które je  w sobie mieści. Jakoż 

wszystkie orzeczniki Adama zależą od pozostałych orzeczników Adama albo od nich nie 
zależą. Pomijając więc te, które zależą od innych, pozostaje ująć razem wszystkie pierwotne 
orzeczniki, aby utworzyć pojęcie zupełne Adama wystarczające do wydedukowania zeń tego 
wszystkiego, co kiedykolwiek powinno jemu się przydarzyć, a przytem  trzeba móc podać 
rację tego. Jasne jest, że Bóg może wynaleźć, a nawet rzeczywiście myśli takim pojęciem  
wystarczającym do podania racji wszystkich zjawisk należących do Adama; lecz jest 
niemniej jasne, że je s t ono możliwe samo w sobie. To prawda, że nie trzeba się zapuszczać 
bez potrzeby w dociekania, jaka jest wiedza i wola boska, z  powodu ogromnych trudności, 
niemniej można wyjaśnić to, co zaczerpnęliśmy stam tąd do naszego zagadnienia, bez 
wkraczania w te trudności, o których wspomina p. Arnauld, a do których należy dla 
przykładu trudność ze zrozumieniem, w ja k i sposób Boża prostota daje się pogodzić z  tym, 
co my musimy w nim wyróżniać. Równie bardzo trudno jest wyjaśnić całkiem, w jak i sposób 
je s t właściwa Bogu wiedza, której mógł byłby nie mieć, a którą jest wiedza przewidywaw -  
cza; gdyby bowiem nie istniały przyszłe wypadki, Bóg by ich nie przewidział. Co prawda, 
nie omieszkałby posiąść o nich prostej wiedzy, która stała się przewidywawcza, dołączając 
do niej swoją wolę; toteż trudność ta być może sprowadza się do trudności tkwiącej w jego  
woli i polegającej na wolności Bożej woli. A to ju ż  nas przerasta, nie musimy się w wszakże 
w to zagłębiać, aby rozwikłać nasze zagadnienie.

Co się zaś tyczy sposobu, w jak i ujmujemy poczynania Boga wybierającego świat 
najlepszy z  możliwych, p. Arnauld słusznie znajduje tu trudność. Zdaje się jednak uznawać,
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że jesteśm y skłonni do myślenia, że istnieje nieskończenie wielu możliwych pierwszych ludzi 
wraz z  całym związanym z  nimi ogromnym orszakiem osób i zdarzeń, oraz że Bóg wybrał 
spośród nich tego, który spodobał mu się wraz ze swym orszakiem; nie jest więc to tak  
dziwaczne, ja k  to mu się wprzód zdawało. Co prawda, p. Arnauld zeznaje, że je s t bardzo 
skłonny sądzić, iż owe czysto możliwe substancje są jedynie chimerami. Nie chcę wieść na 
ten temat dysputy, spodziewam się jednak, że pomimo to przyzna mi to, na czym mi zależy. 

Przystaję na to, że nie ma w czystych możliwościach innej rzeczywistości poza tą, którąj 
nabywają w intelekcie boskim, z  czego widać, że p. Arnauld będzie zmuszony sam odwołać 
się do wiedzy boskiej dla ich wyjaśnienia, podczas gdy zdawał się powyżej pragnąć, aby 
trzeba było poszukiwać ich w nich samych. Nic by mi nie szkodziło przystać również na to,
0 czym p. Arnauld je s t głęboko przeświadczony, a czemu ja  nie zaprzeczam, że nie 
ujmujemy niczego możliwego inaczej ja k  pod postacią idej, które znajdują się rzeczywiście 
w stworzonych przez Boga rzeczach. Albowiem mówiąc o możliwościach zadowalam się 

tym, że można tworzyć o nich prawdziwe twierdzenia. Gdyby na przykład nie było na 
świecie doskonałego kwadratu, nie przeszkadzałoby to nam widzieć, że nie implikuje on 
sprzeczności. A gdyby się chciało w sposób bezwzględny odrzucić czyste możliwości, 
zniszczyłoby się tym przypadkowość, skoro bowiem nic nie je s t możliwe poza tym, co Bóg 

rzeczywiście stworzył, przeto to, co Bóg stworzył, byłoby konieczne w przypadku, kiedy to 
Bóg postanowił coś stworzyć.

Na koniec przystaję i na to, iż dobrze je st szukać wskazówki, gdy ma się osądzić pojęcie 
indywidualnej substancji, w pojęciu, jakie ma się o samym j  a, podobnie jak  trzeba szukać 
wskazówki w gatunkowym pojęciu kuli, gdy ma się osądzić je j własności. Aczkolwiek je s t tu 
oczywiście różnica, ponieważ pojęcie samego j  a i wszelkiej innej substancji indywidualnej 
ma nieskończenie większy zakres i je s t trudniejsze do osiągnięcia niż jakiekolwiek pojęcie 
gatunkowe, jakim  je s t pojęcie kuli, pojęcie zresztą niezupełne. Nie wystarczy, abym się czuł 
substancją, która myśli, trzeba nadto ująć wyraźnie to, co wyodrębnia mnie spośród innych 
duchów, tego jednak doświadczam tylko w sposób mętny. To sprawia, że jakkolw iek łatwo 
je s t wywnioskować, iż liczba stóp promienia nie je s t zawarta w pojęciu kuli w ogóle, nie je s t 
ju ż tak łatwo wywnioskować, czy zamierzona przeze mnie podróż jes t zawarta w moim 
pojęciu, w przeciwnym razie równie łatwo byłoby nam być prorokami jak  geometrami. Nie 
jestem  pewien, czy odbędę tę podróż, lecz nie jestem  niepewny, czy bez względu na to, czy 
odbędę ją  czy nie, będę zawsze sobą. Jest to uprzedzenie, którego nie trzeba mieszać 
z  wyraźnym pojęciem czyli poznaniem. Owe rzeczy wydają się nam nieokreślone tylko 
dlatego, że ich zadatki czy znamiona, znajdujące się w naszej substancji, nie dają się nam 
rozpoznać. W  podobnym położeniu są ci, którzy radzą się jedynie zmysłów i uważają za 
śmiesznego kogoś, kto im powie, że najmniejszy ruch rozchodzi się równie daleko, ja k  
rozciąga się materia, bo samo doświadczenie nie może tego wykazać, lecz można się o tym  
przekonać rozpatrując naturę ruchu i materii. Tak samo jest tutaj: gdy ktoś radzi się 
mętnego doświadczenia, jakiego nabywa o własnym pojęciu w szczególności, ani myśli 
uprzytomnić sobie ów związek występujący między zdarzeniami, lecz kiedy rozpatruje 
składające się nań ogólne i wyraźne pojęcia, wtedy nań natrafia. Toteż badając pojęcie, 
jakie mam o każdym prawdziwym twierdzeniu, znajduję, że każdy orzecznik konieczny lub 
przypadkowy, przeszły, teraźniejszy lub przyszły, je s t umieszczony w pojęciu podmiotu,
1 więcej mi nie trzeba niczego.

Sądzę nawet, że to otwiera przed nami drogę pojednania, wyobrażam sobie bowiem, że 

p. Arnauld wzdrygał się przed wyrażeniem zgody na to twierdzenie tylko dlatego, że wziął
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związek, p rzy  którym obstaję, za wewnętrzny i konieczny zarazem, podczas gdy ja  mam go 
za wewnętrzny, lecz nie za konieczny, gdyż wytłumaczyłem to teraz obszernie, że je s t on 
oparty na wolnych rozporządzeniach i poczynaniach. Nie mam na myśli żadnego innego 
powiązania prócz tego, które występuje w najbardziej przypadkowych prawdach, co znaczy, 
iż zawsze je s t coś do uchwycenia w podmiocie, co służy do zdania racji, dla jakiej ów 
orzecznik czy zdarzenie należy do niego, czyli dla jakiej zdarzyło się to raczej, niż się nie 

zdarzyło. A toli owe racje prawd przypadkowych tylko nakłaniają, lecz nie przymuszają. 

Jest tedy prawdą, że mógłbym nie odbyć tej podróży, je s t wszakże pewne, że ją  odbędę. Ów 
orzecznik czy zdarzenie nie związane w sposób pewny z  innymi mymi orzecznikami ujętymi 
w sposób niezupełny czy też sub ratione generalitatis; są one wszelako związane w sposób 
pewny z  moim zupełnym pojęciem indywidualnym, skoro zakładam, że to pojęcie je s t 
urobione rozmyślnie po to, by można było wydedukować z  niego wszystko, co mi się 
przydarza; pojęcie to niewątpliwie występuje a parte rei i jako pojęcie [mojego ]  j  a natrafia 
na mnie pod  rozmaitymi stanami, skoro tylko to pojęcie może je  wszystkie ogarnąć.

M am  tyle szacunku dla p. Arnauld i tyle dobrego mniemania o jego sądzie, iż łatwo 

nabieram nieufności do własnych poglądów, a przynajmniej do wyrażających je  formuł, gdy 
tylko widzę, że znajduję w nich coś nagannego. Dlatego tak dokładnie prześledziłem  
wysunięte przez niego trudności i po tym, ja k  postarałem się szczerze im zadośćuczynić, 

odnoszę wrażenie, że nie jestem  zbyt daleko od jego poglądów.
Twierdzenie, o które chodzi, ma wielką wagę i zasługuje na to, by je  dobrze postawić, 

gdyż wynika z  niego, że każda dusza jest jakby osobnym światem niezależnym od 
czegokolwiek poza jednym  Bogiem, a nie tylko jest ona nieśmiertelna i, by tak rzec, 
niepodatna na cierpienie, lecz zachowuje w swej substancji ślady tego wszystkiego, co się je j  
przydarza. S tąd wynika również, na czym polega obcowanie jednych substancji z  drugimi, 
zwłaszcza zaś związek duszy i ciała. Obcowanie to nie następuje podług obiegowej hipotezy
0 fizycznym  wpływie jednych na drugie, ponieważ wszelki aktualny stan danej substancji 
przydarza się je j samorzutnie i je s t tylko następstwem poprzedniego stanu. Również nie 
następuje podług hipotezy o przyczynach okazjonalnych, jakby to Bóg mieszał się w to 
zazw yczaj inaczej, niż przez utrzymanie każdej substancji we właściwym je j toku i jakby  
z  okazji tego, co dzieje się w ciele, wzbudzał w duszy myśli zmienające je j bieg, który bez 
tego sama by obrała. Natomiast następuje ono podług hipotezy współbycia, która wydaje 
się mnie dowodliwa. Znaczy to, że każda substancja wyraża cały tok wszechświata wedle 
właściwego je j widoku czy odniesienia, przez co wszystkie zestrajają się ze sobą doskonale, 
a gdy ktoś mówi, że jedne działają na drugie, to dzieje się tak dlatego, że wyrażanie 

w sposób wyraźny tej, która doznaje, ulega zmniejszeniu, powiększeniu zaś ulega w tej, 
która działa, stosownie do następstw myśli objętych je j pojęciem. Jakkolwiek bowiem każda 
substancja wyraża wszystko, w praktyce słusznie przypisuje się je j jedynie wyrazy bardziej 
wyodrębnione podług je j odniesienia.

Sądzę wreszcie, że po tym twierdzenia umieszczone w streszczeniu przesłanym  
p. Arnauld okażą się nie tylko bardziej zrozumiale, lecz być może również bardziej rzetelne
1 ważkie, niż to można było wpierw osądzić.


