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ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LXII, numer 3 – 2014

ROGER VERNEAUX

G.W. LEIBNIZ DO B. DE VOLDERA*

Ciesz si, e mój list przynajmniej czciowo znalaz Twoje uznanie, cho>
wyznaj, e nie spodziewaem si, bym wszystkiego zdoa w nim dowie>. Bardzo niewielu ludziom przecie dane jest mówi> rzeczy prawdziwe tak, e zostaj
one natychmiast przyjte, ani nie zawsze to, co prawdziwe, jest podobne do
prawdy. Poza tym wszyscy mamy pewne z góry powzite sdy, których bardzo
trudno si wyzby>. Spróbuj jednak, czy bd w stanie powiedzie> co po ytecznego w odniesieniu do twoich uwag, abym – korzystajc ze sposobnoci –
móg dokona> dalszych postpów w badaniach.
Myl, e zgodzisz si, e nie wszystko, co mo liwe, istnieje. Czy bowiem
rzeczy mo liwe w powieci mo na sobie wyobrazi>, czy te nie, to jednak nie
wierz, e wszystkie one istniej, chyba e uznamy, e Utopia Morusa albo
Argenis Barklaya1 s historiami majcymi gdzie miejsce. Gdy za to si dopuci,
to wynika, e jedne mo liwoci bardziej ni inne uzyskuj istnienie, nie z absolutnej koniecznoci, ale z innej przyczyny, mianowicie z powodu dobra, porzdku, doskonaoci. Zgodne dowiadczenie praw porzdku dostarcza sposobu weryfikacji tego, i chocia nie ma powszechnej mocy dowodzenia, to jednak mo e
zapewni> w bardzo du ym stopniu potwierdzenie, a jest pewne, e wiele rzeczy
w inny sposób nie da si pozna>. Dokadnie mówic, uwa am, e obecny wszechwiat2 w ka dym swoim szczególe i we wszystkich swoich detalach móg zosta>
* Przekad na podstawie: G.W. L e i b n i z, Die philosophischen Schriften, Bd. 2, hrsg. von C.J.
Gerhardt, Heidesheim–New York: Georg Olms 1978, s. 181-187.
1
John Barclay (1582-1621) – szkocki poeta i satyryk. Autor romansu Euphormionis Satyricon
(1603-1607), nawizujcego do utworu Petroniusza, oraz Argenis (1621, przekad polski W. Potockiego, wyd. 1697). Zob. Encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1974, s.v.
2
Leibniz posuguje si tu aciQskim terminem systema, który mo na te odda> przez „uniwersum”, niemniej wyranie jest tu mowa o caym wiecie, czyli wszechwiecie.
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stworzony i urzdzony wycznie w jeden sposób, i nie uznaj, by byy jakie
inne ró ne mo liwe jego przyczyny. Moim zdaniem wic wybór ma miejsce
pomidzy ró nymi mo liwymi wszechwiatami, a nie pomidzy ró nymi
sposobami (s)tworzenia i urzdzania tego penego wszechwiata. Mógbym
uzna>, e dobro, doskonao>, porzdek zostaj ustanowione z nie mniej oczywistych powodów3 ni liczby i figury. Wyobra sobie, e powinien by> wykonany trójkt, ale nie ma adnej innej reguy, która okrelaaby rodzaj trójkta, to
bez wtpienia zostanie wykonany trójkt równoboczny.
Przyznaj, e gdyby si wzio ciaa stae, to zmiana nastpuje w wyniku zderzenia przez skok. W przypadku zatem tego rozumowania intelekt niczego nie
bdzie si domaga, ale znajdzie wiele do yczenia w przesance i wnioskowaniu.
Cho>bymy si nawet zgodzili, e kierunek ruchu zawsze odbywa si w linii
prostej, to nie dostrzegam jednak, w jaki sposób std wynika cigo> ruchu.
I przetwarzanie4 bowiem mo e zachodzi> w ten sposób, e miejsca, w których
ciao zostaje stopniowo przez Boga tworzone przez skok, znajduj si w linii prostej. W istocie – jak ju zauwa yem w poprzednim moim licie – przy zao eniu,
e wszystko zawsze jest stwarzane przez Boga, nic nie przeszkadza, by – gdybymy pozostawili na boku prawa porzdku – ciao byo przemieszczane z miejsca
na miejsce skokowo, tak e naprzemiennie to skacze, to znów w okrelonej chwili
jest w spoczynku przez pewien czas. W oparciu o to samo prawo mówi si
o skoku, przerwie, pró ni i spoczynku.
Jest to pokrewne stanowisku, które wyznaj niektórzy filozofowie, e ruch
dlatego jest wolniejszy bd szybszy, e jest przerywany wikszymi lub mniejszymi stanami spoczynku. Myl wic, e nasza pewno> nie jest wiksza, czy to
dziki rozumowi, czy te dowiadczeniu, e ruch nie zachodzi skokowo, ni e
wszelkie zmiany s cige.
To, co utrzymujesz, Znakomity Panie, w odniesieniu do rozumienia substancji,
jest – jak zwykle u Ciebie – subtelne i bardzo pomysowe. Ka dy dysponuje dowolnym wyborem, by przypisywa> nazwy pojciom, ale nie zawsze tego typu pojcia
odpowiadaj rzeczom faktycznie istniejcym albo nawet przyjtemu zastosowaniu.
3
Polski przekad mo e nie oddaje tu caego bogactwa i ci aru aciQskiej frazy non minus
liquidis rationibus, któr lepiej mo na by przeo y> w ten sposób: „dobro, doskonao>, porzdek
zostaj ustanowione wedug nie mniej oczywistych rozumowych regu – norm ni liczby i figury”.
Kluczowy jest tu termin ratio, który wyra a przyczyn rozumow, racjonaln. Trafno> takiego
sposobu interpretacji podkrela te przydawka przymiotna liquidis przy terminie rationibus, co
dodatkowo mo e rodzi> konotacje i odniesienia do kartezjaQskich „idei jasnych i wyranych”.
4
Leibniz u ywa tu terminu transcreatio, czyli „przetworzenie”, co wypywa z faktu, e ruch,
o którym tu mowa, ostatecznie ma swoje ródo w Bogu. Dziaanie wic Boga jest zwizane zawsze
„jako” z aktem stwarzania – creatio.
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Mówisz, e z n a c z e n i e s u b s t a n c j i n i e t w o r z y s i  z r z e c z y,
l e c z z p o j  >. Ale czy samych poj> nie tworzy si z rzeczy? Powiadasz, e
znaczenie substancji jest pojciem umysu albo – jak mówi – bytem rozumu. Ale
– je eli si nie myl – to samo mo na powiedzie> o ka dym pojciu. Byty s
realne albo s bytami rozumu, a my mówimy w koQcu nie o pojciach, ale
o przedmiotach poj>. Co wicej, uwa am, e substancja jest bytem realnym, i to
w najwy szym stopniu. Mówisz, e pojcia s dwojakiego rodzaju: (1) czasami
reprezentuj co jednego, od czego niczego nie mo na oddzieli>, by caa rzecz nie
zgina – dla ciebie jest to pojcie substancji i takim te jest pojcie rozcigoci;
(2) czasami za dwie lub wicej rzeczy jest reprezentowane przez jedno pojcie.
To jest dla mnie nieco niejasne. Z pewnoci ka de znaczenie, czyli definicja jest
taka, e nie mo esz niczego z niej usun>, by definiowana cao> nie zgina. Ale
jednak mo e si wtedy pojawi> jaka inna definiowana rzecz, jak na przykad,
gdyby z kwadratu usun okrelenie równobocznoci, to ginie kwadrat, pozostaje
prostokt. Pojcie, z którego niczego nie mo na usun>, musi by> proste i pierwotne, ale nie sdz, e pojcie substancji powinno by> w ten sposób tworzone,
podobnie te pojcie rozcigoci. A dalej znów mówisz, e te „dwie rzeczy albo
wicej” maj si tak w stosunku do siebie, e jedn rzecz mo na poj> bez
drugiej; i w ten sposób „percepcja i rozcigo> maj si do siebie tak, e adna
z nich dwóch nie obejmuje drugiej, tzn. e rozcigo> ma udzia w ruchu5, ale nie
przeciwnie”. Dlatego ruch jest akcydensem albo modusem. Ale cakowicie nie
zgadzam si z tym wszystkim i uwa am, e percepcja zawiera si w rozcigoci,
a nawet ruch, i e substancja i akcydens na równi mog zarówno obejmowa>
akcydens i by> ujte same w rzeczach jako akcydens6. Rozcigo> jest atrybutem; to, co rozcige, czyli materia, nie jest substancj, ale substancjami. Co
wicej, trwanie, czas i rzecz trwajca z jednej strony, a z drugiej rozcigo>,
miejsce i rzecz umiejscowiona proporcjonalnie sobie odpowiadaj. Nie wydaje
si, by mogy by> rzeczy, które nie maj adnych wspólnych atrybutów7. Nie
uwa am te , e pojcie rozcigoci jest pierwotne, czyli takie, z którego niczego
nie mo na odj>, poniewa rozpadnie si na wielo> (któr ma wspóln z liczb),
5
Motu involvi extensionem, non contra – rozcigo> jest objta ruchem (czyli ruch obejmuje
rozcigo>), ale nie przeciwnie.
6
To znaczy, e substancja mo e obejmowa> lub uczestniczy> w innych rzeczach, tak samo jak
akcydens.
7
Ró nica midzy trwaniem i rozcigoci z jednej strony, a czasem i przestrzeni z drugiej
strony jest relacyjnie i praktycznie jedna. Pierwsze rozró nienie stosuje si do rzeczy od wewntrz,
drugie natomiast ma charakter zewntrzny, a su y do mierzenia. Zob. G.W. L e i b n i z, Philosophical Papers and Letters, A Selection Translated and Edited, with an Introduction by L.E. Loemker, Chicago: Chicago University Press 1956, s. 540, przypis 7.
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cigo> (któr ma wspóln z czasem), wspóistnienie (któr dzieli z rzeczami
nawet nierozcigymi). Nie wierzyem, e da si zaprzeczy> wieloci w tym, co
rozcige, szczególnie je eli uznajemy czci za rzeczywiste, chyba e zanegowalibymy wielo> tak e w stadzie i w wojsku, to znaczy wszdzie. Cigo>
w ruchu jest ró na od cigoci miejsca. W tej pierwszej bowiem jest zarówno
cigo> czasu, jak i cigo> zró nicowania zmiany stopnia prdkoci. Czas nie jest
bardziej albo mniej bytem rozumu ni przestrzeQ8. Wspóistnie> i istnie> przed albo
po s czym realnym; przyznaj, e nie s one realne w taki sposób, jak zwykle
rozumie si materi i substancj. Ale atwiej jest pokaza>, czym te rzeczy nie s, ni
wyjani> w sowach, czym one s, i dowie> tego na drodze rozumowej.
Mówisz, e podmiot zmian jest wycznie pojciem logicznym. Ale wystarcza,
by byo to pojcie prawdziwe, chocia mógby je nazwa> równie dobrze metafizycznym. Mamy w pogardzie to, co oczywiste, z czego jednak czasami wynika
to, co nieoczywiste. Nale y zacz> od definicji nominalnych9 i tego rodzaju rzeczy, o której mówiem, kiedy powiedziaem, e nie adnej innej definicji mocy
nale y szuka> ni tej, o której wczeniej wspomniaem. Nastpne rozwa anie
dotyczy zwizku przyczynowego, w jaki sposób nastpuje zmiana. I tu mog
pojawi> si rzeczy, które wymykaj si intelektowi. Mówisz, e jedno> tego, co
rozcige, daje si postrzega>, cho>by ta jedno> bya podzielona na czci poruszane w ró ny sposób, poniewa – biorc pod uwag czci – jedna cz> bez
drugiej nie mo e ani istnie>, ani by> postrzegana. Przyjmujesz wic dwa zaoenia, na które nie mog si zgodzi>: (1) e jedna cz> tego, co rozcige, bez
innej nie mo e istnie> ani by> postrzegana, (2) a nastpnie, e rzeczy tego rodzaju
s jednym. Na tej podstawie pokazujesz, e pró nia jest niemo liwa. Ale twój
argument tego nie wykazuje. Gdyby uzna>, e pró nia jest niemo liwa, to
faktycznie wynika, e jedna cz> materii nie mo e istnie> bez jakiej innej, ale
8

Wedug Leibniza przestrzeQ i czas maj charakter wzgldny. PrzestrzeQ jest porzdkiem
wspóistnienia rzeczy, a czas porzdkiem ich nastpstwa.
9
Leibniz wydaje si tu mówi> o definicji nominalnej, która jest postaci albo klas definicji
normalnej. W tym znaczeniu definicja nominalna (jako klasa definicji normalnej) mo e by> sformuowana w stylizacji metajzykowej lub przedmiotowej. Definicja ta zatem brana w stylizacji
metajzykowej mówi o wyra eniu definiowanym w supozycji materialnej, std ujcie definiendum
(ale i te definiensa) w cudzysów. W stylizacji przedmiotowej z kolei intencj mówicego jest
charakterystyka znaczeniowa lub zakresowa (cho> pozornie mówi si w niej o przedmiotach), np.
czym jest „chór”, odpowiada si, e chór jest wieloosobowym zespoem ludzi wykonujcym
jzykiem mówionym lub przez piew utwory literackie bd muzyczne. Nominalny charakter definicji determinuje intencja zdefiniowania wyra enia, a nie rzeczy. Mo emy zatem przyj>, e
zarówno w stylizacji metajzykowej, jak i przedmiotowej cech wspóln okrelajc definicje
nominaln jest intencja zdefiniowania wyra enia. Zob. Ma'a encyklopedia logiki, red. naukowy
W. Marciszewski, wyd. 2, Wrocaw–Warszawa–Kraków– GdaQsk–ód: Ossolineum 1988, s. 39-40.
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nie wynika to, e w ogóle nie mo e istnie> bez tej czci albo tych czci. Poza
tym, o ile si nie myl, ten argument udowadnia zbyt wiele. W ten sposób rzeczy,
które s rozproszone tu i tam, równie bd stanowiy jedno. Tak jak ja rozumiem
jedno>, to takie rzeczy bardziej poprawnie nazywa si wieloma, i nie stanowi
one jednego, chyba e jako agregat, gdy s ujmowane jedn myl. W jednej
rzeczywicie substancji nie ma wielu substancji, w rozcigoci ja nie rozpoznaj
ani bezwadu, ani ruchu, w materii rozcigej rozpoznaj obie te rzeczy, ale nie ze
wzgldu na rozcigo>.
Doskonale to dostrzegasz i jest to równie mój pogld, e jest to sprzeczne
z prawami mocy, przyczyny i skutku, by wiksze ciao byo poruszane przez
mniejsze bezkarnie. Ale z samego tego faktu ja dowodz, e w ciele jest co
dynamicznego10, dziki sile czego s zachowywane prawa mocy, i z tego powodu
jest co jeszcze oprócz rozcigoci i oporu11. Z tych dwu samych jedynie elementów niczego takiego nie mo na dowie>. W ten sam sposób odpowiedziaem
komu kilka lat temu w „Dzienniku Paryskim”. Uwa am, e opór ma co dodanego poza doznawaniem12. Pomylaem, e warto zwróci> uwag ze wzgldu na
tych, którzy jeszcze tego nie rozumiej, e ka da substancja jest aktywna, e
wtórne siy napdowe nie s modyfikacjami rzeczy jedynie biernej, i e dlatego
wystpuje aktywna zasada substancjalna. Myl, e to, co rozcige bdce
w spoczynku, zalicza si do tych rzeczy, których nie mo na wyranie postrzec,
podobnie jak bardzo szybkiego ruchu nie mo na spostrzec.
Pytasz, Najznamienitszy Panie, czy moim zdaniem czynna zasada jest rozcigoci czy modusem rozcigoci, czy substancja ró ni si od rozcigoci?
Odpowiadam, e wydaje mi si, e ta zasada jest substancjalna i konstytutywna
dla samego tego, co rozcige, czyli dla materii, to znaczy dla rzeczy, która
posiada nie tylko rozcigo> i opór, ale tak e ma dziaanie i opór. Wedug mnie
sama rozcigo> jest atrybutem, który wyania si z wielu substancji istniejcych
w sposób cigy w tym samym czasie. Std pierwotna sia nie mo e by> ani
rozcigoci, ani jej modusem, i nie oddziauje na rozcigo>, ale dziaa w tym,
co jest rozcige. Pytasz dalej, czy ciao o ywione ma swoje wasne entelechie13
W oryginale listu Leibniza pojawia si grecki termin  , który oznacza co zwizanego z si, moc.
11
W licie Leibniz u ywa greckiego terminu
   , co oznacza „oporno>, twardo>,
przeciwstawienie”.
12
Pojawia si tu aciQski termin passio. Z kontekstu mo na zasadnie wnosi>, e chodzi o „bycie
przedmiotem dziaania”, czyli wanie doznawaniem.
13
Entelechia nie jest zwyk potencjalnoci do dziaania, która wymaga bodca zewntrznego.
Obejmuje ona conatus: pozytywn tendencj do dziaania, realizujc si nieustannie, jeli nic jej
nie przeszkadza. W ten sposób Leibniz wprowadza ide formy substancjalnej, któr jest wanie
10
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odrbne od duszy. Odpowiadam, e ma ich niezliczon ilo>, poniewa ciao
o ywione z kolei skada si z czci oddzielnie o ywionych albo jakby tak. W duszy jest adekwatna idea materii, ale dla mnie dusza sama w sobie nie jest ide
materii, ale ródem idei dla siebie samej – idei, które pojawiaj si w niej z jej
wasnej natury, dziki którym ró ne stany materii s przedstawiane w kolejnoci.
Idea jest, by tak rzec, czym martwym i wewntrznie14 niezmiennym, jak figura.
Dusza natomiast jest czym ywym i penym aktywnoci, w tym sensie nie
mówi, e ona jest jak jedn ide, która z siebie d y do zmiany, ale e ró ne
idee nastpuj po sobie wzajemnie, z których jednak jedna mo e wynika> z innej.
W innym znaczeniu tego sowa, rzeczywicie mo na powiedzie> w ten sposób, e
dusza jest ide yw, czyli substancjaln, bardziej waciwie jednak byoby j
nazwa> substancj tworzc idee15. Nie sdz, by uznawa inaczej, kiedy twierdzisz, e idee oddziauj na siebie poprzez reprezentacj. Ja bowiem nie wierz,
e dla ciebie idee s substancjami oddziaujcymi midzy sob jedna na drug tak
jak ciaa.
Zao yem, e w i  c e j b y > j e s t t y m s a m y m, c o b y > s z y b c i e j
z r e a l i z o w a n y m, i e równie w naturze czasu jest wielki zysk, który rzeczywicie potwierdzaj wszelkie dowiadczenia. Dlatego uznaem ten postulat za
rozsdny: je eli zostaje on odrzucony, przyznaj, to upada zarówno moje ostatnie
dowodzenie, jak i prawie wszelkie (o)szacowanie si w naturze. Tymczasem niech
wystarczy, e na podstawie tej hipotezy mój pogld jest dowiedziony, i e zostaj
z niej wyprowadzone wszelkie zjawiska.
To jest to, Sawny Panie, co, uznaem, mo na da> w odpowiedzi. Chciabym,
by to byo mo liwe, eby wyjani> wszystko wyraniej i udowodni> solidniej, ale
jest co w nieporadnoci naszej filozofii, by móc powiedzie> kilka rzeczy, które
wydaj si niepodwa alne, i wyprowadzi> rzeczy pozostae z kilku hipotez, które
nie powinny by> lekcewa one. Mo e kiedy bdzie to mo liwe, aby pój> jeszcze
dalej, zwaszcza gdyby promienie odbite od twojego wiata znowu mnie owieciy. Bd zdrów. W Hanowerze, 23 czerwca 1699 roku.

entelechia. Dla Leibniza ka da substancja, czyli monada, jest zasad i ródem swych dziaaQ. Sia,
energia i dziaalno> nale  do istoty substancji.
14
Tak tumacz tu aciQskie wyra enie in se.
15
Leibniz u ywa tu aciQskiego neologizmu (participium praesentis activi) ideantis, który – by>
mo e – lepiej byoby odda> w jzyku polskim przez imiesowow form „ideaizujcy”.
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SUPLEMENT

Ciesz si, e mój list przynajmniej w czci znalaz Twoje uznanie. Przyznaj, e nie spodziewaem si, by wszystko w nim satysfakcjonowao na pierwszy rzut oka. Nieliczni przecie potrafi mówi> rzeczy prawdziwe tak, e zostaj
one natychmiast zaakceptowane, ani nie zawsze prawda wydaje si prawd. Poza
tym wszyscy mamy pewne uprzedzenia, których bardzo trudno si wyzby>.
Przyznaj, e byem zaskoczony, e wydajesz si podwa a> aksjomat, którego
prawda – jak uznaem – jest ugruntowana dziki przyrodzonemu wiatu i wiadectwu caej natury, mianowicie, e dziaanie, które dokonuje tego samego szybciej, jest wiksze, czyli wicej jest pokona> mil16 ruchem jednostajnym17 w cigu
jednej godziny ni w czasie dwóch godzin. Co wicej, nie mówi, e skutek jest
wikszy, gdyby mierzy go przebyt odlegoci, ale e w samym szybszym
ruchu jest wicej [z] realnoci i doskonaoci. Któ mógby bowiem zaprzeczy>,
e ró ni si ten ruch od ruchu wolniejszego i ró ni si on tym, e jest wikszy?
Ale dlaczego przedstawiam argumenty na to twierdzenie? Czy bym ywi
nadziej na pokazanie czego w sposób bardziej przejrzysty? Czy ktokolwiek
odwa yby si narzeka>, gdyby kto popiera to bez podawania wasnych podstaw? Mog by> zadowolony, poniewa twierdzenie zostao dowiedzione bez
anga owania innego postulatu. Ale myl, e jaka dwuznaczno>, która u Ciebie
wystpowaa, teraz zostaa usunita. Dlatego nie wiem, czy to jest wskazane, by
zanurza> si w jeszcze bardziej niejasne kwestie – takie jak te dotyczce natury
substancji i rozcigoci, co do których nasze pogldy, jak widz, s ró ne –
zanim dojdziemy do porozumienia na temat dziaania si. Lepiej rozwiza> kilka
spraw, ni trudzi> si bez efektu nad wieloma. Chciabym jednak poruszy> kilka
innych kwestii – za Twoim pozwoleniem – aby moje mylenie nie zostao opacznie zrozumiane.
Przy zao eniu istnienia cia staych uznaj, e zmiany wynikaj ze zderzenia
przez przeskok. Intelekt wic niczego nie bdzie roci sobie w odniesieniu do tego
rozumowania tutaj, ale znajdzie wiele w przesankach i wniosku do zarzucenia.
Nie wydaje si jeszcze, bymy byli bardziej pewni – czy to na drodze rozumowania, czy dziki dowiadczeniu – e ruch nie zachodzi skokowo, ni e inne zmiany maj charakter cigy. Cho>by nawet zgodzi> si, e kierunek ruchu zawsze
odbywa si w linii prostej, to jednak nie stanowi adnej przeszkody, eby Bóg –
gdyby przemieszcza ciaa z miejsca na miejsce skokowo – zachowa to, by miejsca, w których stwarza ciao ponownie, byy w stosunku do siebie w linii prostej.
16
17

Leuca – mila galijska (liczca okoo 1500 kroków).
ac. motu uniformi.
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Z pewnoci nie uwierzyem, e mo na zanegowa> wielo> w tym, co rozcige, zwaszcza je eli dopuszczamy – jak to ty czynisz – czci rzeczywicie
istniejce, chyba e zanegowalibymy wielo> tak e w stadzie i w wojsku, czyli
wszdzie. I nie jest jedna cz> materii bezwzgldnie konieczna dla drugiej,
a cho>by bya [jedna cz> konieczna dla drugiej], to takie poczenie nie tworzy
jednoci substancji. W substancji, która jest naprawd jedna – w moim rozumieniu – nie ma wielu substancji, a gdzie znajduje si wiele substancji, to nie stanowi one jednej substancji, ale agregat.
Mówisz, e podmiot zmiany nie jest niczym innym jak tylko pojciem logicznym. Moge powiedzie> metafizycznym, ale wystarcza, e ono jest prawdziwe.
Lekcewa ymy to, co oczywiste, z czego jednak wynikaj rzeczy nieoczywiste.
Myl, e powinnimy zacz> od definicji nominalnych. To jest to, co miaem na
myli, kiedy powiedziaem, e powinnimy szuka> nie innej definicji mocy ni ta,
która zostaa dowiedziona przeze mnie. Inn z kolei kwesti jest zwizek przyczynowy, w jaki sposób nastpuje zmiana, i tu by> mo e pojawiaj si rzeczy,
które wymykaj si intelektowi.
Krótko mówic, moim zdaniem jest to niezgodne z prawami mocy, czyli
przyczyny i skutku, i – by tak rzec – zasadami realnej metafizyki, eby wiksze
ciao byo poruszane przez mae bezkarnie. Niemniej jednak samo to nie jest
niezgodne z popularnymi rozumieniami ciaa, których szuka si w czystej geometrii, to znaczy tymi, które mog by> wyprowadzone z rozcigoci i nieprzenikliwoci. I z samego tego rozwa ania oraz z innych dociekaQ wywnioskowaem, e
– oprócz tego, co jest geometryczne i matematyczne w ciaach – wystpuj róda
dynamicznego i – by tak rzec – metafizycznego podmiotu. Bo(wiem), jak wykazaem jaki czas temu, kiedy byem mody, je eli przyj> zwyke pojcie materii, to trzeba uzna>, e w zderzeniu ciao otrzymuje conatus, który to conatus inne
ciao usiuje da> samemu sobie, kiedy stara si porusza> naprzód. I dlatego nale y
przyj>, e ciao jest powodowane przez conatus zo ony z conatusa jego wasnego ciaa i conatusa, który jest temu ciau dany. Nic nie stoi na przeszkodzie,
kiedy wszystkie conatusy s kompatybilne midzy sob. Std wynika, e mae
ciao mo e bezkarnie unie> bardzo du e ciao, które jest w spoczynku albo
porusza si wolniej ni to mae.
Pozostaje, abym – podug moich zdolnoci rozumienia – odpowiedzia na dwa
pytania, które mi, Znakomity Panie, przedstawiasz. Pierwsze jest nastpujce:
„C z y z a s a d a c z y n n a j e s t r o z c i  g  o  c i  c z y m o d u s e m r o z c i  g  o  c i , c z y s u b s t a n c j a j e s t r ó n a o d r o z c i  g  o  c i ?” Odpowiadam, wydaje mi si, e jest co wczeniej przed rozcigoci i co konstytuujce sam substancj, która jest w tym, co rozcige. Co wicej, dla mnie
rozcigo> jest wycznie atrybutem agregatu, który jest rezultatem wielu sub-
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stancji18. Std zasada dziaania nie mo e by> ani rozcigoci, ani jej modusem,
ani te nie dziaa na rozcigo>, ale jest w tym, co rozcige.
Drugie pytanie jest takie, c z y c i a  o o y w i o n e p o s i a d a w  a s n e
e n t e l e c h i e o d r  b n e o d d u s z y ? Odpowiadam, e posiada i s one niezliczone, poniewa skada si znów z czci, z których ka da jest oddzielnie o ywiona albo wprawiana w ruch.
To s, Sawny Panie, te rzeczy, które wydaj mi si wymaga> odpowiedzi na
teraz. Chciabym, by byo mo liwe w obecnych okolicznociach, eby wszystko
wyjani> bardziej przejrzycie i wszystkiego dowie> w sposób bardziej niepodwa alny. Ale jest co takiego w niemowlctwie naszej filozofii, by móc powiedzie> kilka rzeczy, które wydaj si niepodwa alne, i wyprowadzi> rzeczy
pozostae z kilku hipotez, które nie powinny by> lekcewa one. Mo e kiedy bdzie
to mo liwe, by pój> jeszcze dalej, w szczególnoci, gdyby promienie od Twojego
wiata mnie owieciy. Bd zdrów. Pisaem w Hanowerze 23 czerwca 1699.
Z jĊzyka 'aci<skiego
prze'o!y' Andrzej Stefa<czyk
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Agregat substancji tworzy ciao, a rozcigo> jest jedynie cech tego agregatu. Ma ono swoj
wasn entelechi – monad dominujc, której zo enie z ciaem tworzy substancj cielesn.
W ka dej substancji cielesnej znajduje si nieskoQczona liczba monad, czyli wicej, ni mo na
ustali>. Agregaty maj wic charakter zjawiskowy, ale dobrze ugruntowany.
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