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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om individ och individuation som det definieras hos
Leibniz och Spinoza. Jag följer användandet och definitionen av individ i fyra
etapper.

Först diskuterar jag Spinozas individ som relationen av en sammansättning av
delar och Leibniz individ som en fullständig notion bestående av alla händelser i
ett subjekts liv.

Därefter diskuteras perceptionens roll hos Leibniz, liksom individuation ge-
nom olika tydliga perceptioner, samt perceptionens affinitet med affektionen.

För individens del mynnar diskussionerna ut i en del om individens essens
i form av dess begär. Den sista etappen diskuterar mångfalden såsom en egen
individ.

Nyckelord: Leibniz, Spinoza, individ, notion, individuation, singuläritet, per-
ception, affektion, begär, conatus, multitud, kropp.



Abstract

Title: The concept of individual, in the philosophy of Leibniz and Spinoza, as

being singular and part of the variety of the world.

This thesis deals with the concepts of individual and individuation as defined
by Leibniz and Spinoza. I go through the use and definition of the concept of
individual in four stages.

First I discuss the individual as conceived by Spinoza as a relation formed by
a composition of parts and the individual as conceived by Leibniz as a complete
notion consisting of all the events in the life of a subject.

Next is the roll of perception in Leibniz discussed, likewise individuation
through different perception with varying distinctness, and the affinity of percep-
tion with affection.

The discussions concerning the individual concludes in a section about the
essence of the individual as being the desire of the individual. In the last stage, I
discuss the multitude as being an own individual.

Keywords: Leibniz, Spinoza, individual, notion, individuation, singularity,
perception, affection, desire, conatus, multitude, body.
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Inledning

Jag har här undersökt individbegreppet hos Leibniz och Spinoza, närmare be-
stämmt individbegreppets betydelse och definition för Spinoza och Leibniz. Detta
låter mig likna dem båda vid varandra men även jämföra delar av individbegrep-
pets konsekvenser för världens helhet i Spinoza och Leibniz respektive filosofier.
Detta sinare kommer däremot visa på skillnader dem emellan. Att man kan likna
Spinoza och Leibniz vad gäller deras definition och behandling av individen för
sig, men måste skilja dem åt när det gäller individens betydelse i omvärlden, pe-
kar på att det finns vissa skilda grundantaganden i deras respektive filosofier som
spelar in.

Begreppet individ lat. individuus -a -um kom ursprungligen till som motsva-
righeten till grekiskans atom ¥τοµος. Det som bokstavligen avses är odelbarhet.
En individ till ordet kan sägas vara det som betraktas som havande en enhet. Till
det individuella kan även kopplas förutom enheten, det singulära singularis -e, det
vill säga, det som det bara finns ett av: det ensamma, det enskilda, det unika.

Frågeställningen som skall besvaras är denna: hur definieras den singulära

individen hos Spinoza och Leibniz, vilken är dess essens, och vilken betydelse får

definitionen av individen när det gäller mångfalder.

Uppsatsens röda tråd utgörs av rörelsen från Leibniz och Spinozas ursprungli-
ga men otillfredsställande definitioner av individ där Spinoza diskuterar kroppens
sammansättning och Leibniz den givna mängd händelser som fullständigt utgör en
människas liv. Vidare, genom flera steg, till deras problematisering av individens
eller människans aktuella essens vilket för bådas del kan sägas vara strävan eller
begäret. Avslutningsvis tar jag upp konsekvenserna av individen, nämligen den
relation som krävs mellan individer för att det skall kunna bildas mångfalder be-
stående av singulära individer, vilket skiljer dem båda åt i kraft av deras respektive
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syn på moralen.
Invävt i denna röda tråd finns en diskussion av perceptionens roll och dess

likhet med affektion. Denna mindre tråd är nödvändig för att förstå både krop-
pens roll hos Leibniz liksom vilka likheter som finns mellan Leibniz och Spinoza
rörande affektion och perception.

Mitt material har dels varit originaltexterna. För Spinozas del Etiken, för Leib-
niz del Metafysisk avhandling, Korrespondensen med Arnauld och Monadologin.
Mina sekundära källor utgörs av Gilles Deleuzes studier av dem båda: Leibniz i
Vecket och Spinoza i Spinoza et le problème de l’expression. För min Spinoza läs-
ning har Martial Gueroults omfattande studier av Spinoza fungerat som ett upp-
slagsverk. Jag har genomgående försökt relatera till originalspråken i mitt tolk-
ningsarbete vilket vad gäller både Spinoza och Leibniz låtit mig identifiera kri-
tiska punkter i texterna där jag av olika skäl frångår de svenska översättningarna,
diskussionen i de enskilda fallen finns i noterna.
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Avhandling

Individbegreppet befinner sig i skärningspunkten för singularitet och helhet; Leib-
niz och Spinoza brottas vardera på sina egna sätt med problemet med en värld och
en mångfald uttryck inom denna värld. Spinoza placerar individen i och med sin
definition, i en situation där den både är beroende av mindre delar liksom större
sammanhang men där både de mindre delarna och de större sammanhangen kan
sägas vara individer i sin tur. Leibniz talar om individen i relation till världens
skapelse, och individen är i ljuset av detta evigt bestämd och sluten för yttre på-
verkan. Men i sin slutenhet inkluderar Leibniz individer ändå hela världen och
hela världens idéella påverkan i form av olika tydliga eller obskyra perceptioner.
Jag kommer i huvudsak utgå från Metafysisk avhandling och Monadologin vad
gäller Leibniz. Monadologin utgår från singulära individuella begrepp och reso-
nerar sig därifrån till en diskussion om Gud, denna text är i detta avseende likt 90◦

fasförskjuten jämfört med Metafysisk avhandling som utgår från Guds fullkomlig-
het för att därifrån resonera sig fram till individuella substanser. I min diskussion
tar jag först upp Metafysisk avhandling för att sedan fördjupa en del teman med
Monadologin.

Jag kommer utgå i Spinozas fall och i min diskussion av individ från det 13:e
teoremet i andra delen av Etiken. Själva teoremet säger enbart i korthet att ob-
jektet för den idé som utgör den mänskliga själen är kroppen.1 Däremot utspelas
en febril aktivitet i anmärkningarna till detta teorem, där bland annat begreppet
individ definieras, diskuteras och problematiseras på olika sätt, sammanvävt med
en parallell diskussion av mekanikens rörelselagar. Denna diskussion av individ

1”Föremålet [objectum] för den idé som utgör den mänskliga själen är kroppen, det vill säga
en viss i verkligheten [actu] existerande utsträckningsmodus, och ingenting annat”Spinoza, 2001,
II, T13.
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åberopas senare i texten. Själv hänvisar teorem 13 till en mångfald tidigare de-
finitioner och resonemang i Etikens första del. Denna specifika form hos Etiken

tvingar mig att följa textens logik och först introducera de grundläggande begrep-
pen för att sedermera kunna redogöra för individbegreppet på ett begripligt sätt.
De oundgängliga begreppen är substans, attribut, modus, affektion, affekt samt
vad som menas med ändlighet.

Substans, attribut och modus hos Spinoza

Substans är hos Spinoza det som är i sig själv och som tänks genom sig själv.2 I
den första diskussionen av substans slås fast att en substans inte kan frambringas
av en annan substans, och att det hör till en substans natur att existera; det kan inte
finnas två substanser med samma attribut utan varje substans måste vara unik till
sin natur. Motpolen till den självorsakade och oändliga substansen är allt ändligt.
Spinoza definierar ändlighet på följande sätt: ”Ändlig i sin art kallas det ting som
kan begränsas av ett annat av samma natur”,3 detta motiveras sedan med att man
alltid kan tänka en större kropp, som alltså kan begränsa en given kropp, liksom
vi alltid kan tänka en annan tanke som kan begränsa en given tanke. Det vars art
är ändlig är således alltid utsatt för något större, starkare eller mer påtagligt av
sin egen sort som förmår begränsa, definiera eller avsluta det. Substansen kan inte
tänkas begränsas av något annat, den är oändlig, medan alla vanliga ting begränsas
av något annat, och det är därför de är ändliga. Inte heller kan ting av olika natur
det vill säga art, genus, begränsa varandra: en tanke begränsar inte en kropp, en
kropp begränsar inte en tanke.4

Spinoza säger att han förstår attribut som det som förståndet uppfattar om en
substans som utgörandes dess essens.5 Efter de fösta 8 teoremen, övergår Spino-

2”Med substans förstår jag det som är i sig självt och uppfattas genom sig självt, det vill säga
det vars begrepp inte behöver ett annat tings begrepp ur vilket det måste bildas” ibid., I, Def 3.
”Per substantiam intelligio id, quod in se est, & per se concipitus: hoc est id, cujus conceptus non
indiget conceptu alterius rei, à quo formari debeat” Spinoza, 1972, I, Def 3. Min kursivering.

3Spinoza 2001, I, Def 2.
4ibid., I, Def 2.
5”Med attribut förstår jag det som förståndet uppfattar om en substans som utgörandes dennas

essens”ibid., I, Def 4. ”Per attributum intelligo id, quod intellectus de substantiâ percipit, tanquam
ejusdem essentiam constituens” Spinoza, 1972, I, Def 4.
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za till att argumentera för att det kan och måste existera blott en substans som
är Gud, och som uttrycker sig i ett oändligt antal attribut, de viktigaste i hela
Etiken kommer vara utsträckning och tänkande. Varje attribut förstås genom sig
själv, men är inte en egen substans, utan hör till den enda substansen såsom ett
uttryck för en evig essens. Deleuze analyserar Spinozas attribut på följande sätt:
substans är vad som uttrycker sig, dess uttryck är attribut, och vad som uttrycks är
essens.6 Essenser existerar alltid i ett genus, och har alltså inte verklighet utanför
det som konstituerar dem. Omvänt har substansens essens ingen verklighet utan-
för de attribut som uttrycker den. Attributen byter på ett sätt innebörd hos Spinoza
eftersom attributen inte attributeras om substanser, utan däremot själva attribuerar
sin essens till en enda substans.7 Deleuze menar att attribut tilldelar en oändlig
essens, det vill säga en obegränsad kvalité. Dessa kvalitéer är substansiella då de
kvalificerar en identisk substans som har alla attribut.8

Ett modus är för Spinoza en substans affektioner, vilket innebär något som
är i något annat varigenom det också tänks, ordet avser normalt mått eller sätt.9

I den svenska översättningen finns en glidning av uppfattning och tänkande, där concipere som
avser tänkande ibland översatts med uppfatta, vilket annars percipere översätts till. Jämför exem-
pelvis definition 3 och 4 här ovan.

6”L’exprimé n’existe pas hors de son expression, mais il est exprimé comme l’essence de ce
qui s’exprime. Nous retrouvons toujours la nécessité de distinguer ces trois termes : la substance
qui s’exprime, les attributs qui sont des expressions, l’essence exprimée” Deleuze, 2005, kap II, s.
35.

7Deleuze menar att man bör förstå Spinozas attribut som i någon mening attributiva: ”Les at-
tributs chez Spinoza sont des formes dynamiques et actives. Et voilà bien ce qui paraît essentiel
: l’attribut n’est plus attribué, il est en quelque sorte « attributeur ». Chaque attribut exprime une
essence, et l’attribue à la substance” ibid., kap II, s. 36. Återigen poängterar Deleuze det skapande
i uttryck, mot det logiska och predikativa. Attributiv är den grammatiska konstruktion som modi-
fierar ett substantiv, medan predikativ är hävdandet av en egenskap hos ett substantiv: den gamle
hunden, mot hunden är gammal. I det första fallet väljer vi ut – kvalificerar – en möjlig hund, i
det andra hävdar vi något om en given hund. Som jag förstår det är substansens attribut attributiva
i den meningen att de låter samma substans framträda på oändligt många sätt. Den gamle hun-
den, den store hunden, den lille hunden, etc. Den utsträckta, den tänkande, den energiska, ... ad
infinitum substansen.

8”Chaque attribut exprime une essence infinie, c’est-à-dire une qualité illimitée. Ces qualités
sont substantielles, parce qu’elles qualifient toutes une même substance ayant tous les attributs”
ibid., kap II, s. 37. Det är ingen logisk motsägelse mellan attributiv och predikativ, men attribu-
tiven avspeglar, i någon mening, konceptuellt bättre Spinozas system. Vi har ingen kopula, utan
modifierar samma sak till att framträda på en oändlig mängd sätt.

9”Per modum intelligo substantiae affectiones, sive id, quod in alio est, per quod etiam conci-
pitur” Spinoza, 1972, Def 5. modus -i lat. avser mått; i förlängningen avgränsningar, regler, eller
sätt; eius modi: då det sättet, av den sorten; servorum modo: på slavars sätt, vis, manér. Modus är
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Modi:na hos Spinoza sägs vara i något annat, vilket gör att de har gränser och är
begränsade: det finns gränsvärden för ett modus varaktighet, tänkande, utsträck-
ning, funktion och kraft då det alltid kan tänkas något större, liksom dess verkan
är bestämd att ske på ett visst sätt.

Modi definieras som en substans affektioner och affektion är ett centralt be-
grepp som aldrig definieras explicit. Däremot ägnas ett helt kapitel åt affekter,
som själva inbegriper affektioner i Spinozas resonemang. Affektion avser som jag
förstår allmänt talat ett sätt att bli påverkad, vilket således också inbegriper re-
lationen till ett ting.10 Affekt ges av Spinoza definitionen av att vara kroppsliga
affektioner och samtidigt själsliga idéer om dessa affektioner där dessa kroppsli-
ga affektioner ökar eller minskar vår handlingskraft.11 En affekt är alltså både en
kroppslig affektion, och en själslig idé om affektionen. Den affektion som affekten
till en del bestäms av är mer specifik än vanliga affektioner eftersom denna affek-
tion rör kroppens handlingskrafts ökande eller minskande. Utöver denna specifika
affektion bestäms affekten av själens idé om affektionen. Spinoza säger om idé att
det är själens begrepp eller koncept, vilket bör förstås som en aktiv handling el-
ler aktion till skillnad från en passiv förnimmelse eller perception.12 Jag kommer
att diskutera både affektionen och perceptionens roll för individuationen senare i
texten.

Attributen uttrycker essens hos substans, och modi:na uttrycker affektion hos
substans samtidigt som de fattas under något attribut. Senare i Etikens första del
tar Spinoza upp och omformar det skolastiska begreppsparet natura naturans och

ett mått av något, ett sätt hos något.
10Ordet är affectio -onis, jmf affectus -us samt affectus -a -um av verbet afficio -ficere -feci

-fectum. Alternativ stavning för alla dessa är adf-.
11”Med affekt förstår jag kroppens affektioner, varigenom kroppens egen handlingskraft ökas

eller minskas, förstärks eller hämmas, och samtidigt idéerna om dessa affektioner” Spinoza, 2001,
III, Def 3. ”Per affectum intelligo Corporis affectiones, quibus ipsius Corporis agendi potentia
augetur, vel minuitur, juvatur, vel coërcetur, & simul harum affectionum ideas” Spinoza, 1972, III,
Def 3.

12”Med idé förstår jag ett själens begrepp, som själen bildar därför den är ett tänkande ting”
Spinoza, 2001, II, Def 3. ”Per ideam intelligo Mentis conceptum, quem Mens format, propterea
quòd res est cogitans” Spinoza, 1972, II, Def 3. ”Jag säger begrepp snarare än förnimmelse, därför
att uttrycket förnimmelse tycks ge till känna att själen är passiv i förhållande till föremålet. Men
begrepp synes uttrycka en själens handling” Spinoza, 2001, II, Def 3, Förklaring. ”Dico potiùs
conceptum, quàm perceptionem, quia perceptionis nomen indicare videtur, Mentem ab objecto
pati. At conceptus actionem Mentis exprimere videtur” Spinoza, 1972, II, Def 3. Explicatio.
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natura naturata, där naturans kan sägas vara skapande natur och naturata skapad
natur. Detta hos Spinoza kan illustrera hur substansen och modi hänger samman.
Spinoza nämner den skapande och den skapade efter att ha sagt att det inte finns
något tillfälligt. Då allt sker av nödvändighet så menar Spinoza att Gud fattad som
första orsak skall förstås som natura naturans, medan allt som följer av Guds na-
turnödvändighet eller Guds attributs naturnödvändighet är att betrakta som natura
naturata.13 Gueroult beskriver att Gud såsom natura naturans är en produktions-
process vars mål är själva natura naturata: den skapade naturen.14 Deleuze i sin tur
tar fasta på begreppet uttryck hos Spinoza, som jag förstår det för att betona just
det skapande eller generativa dragen i Etiken, det vill säga naturans. Ett uttryck
uttrycker en disposition, en affekt, men hävdar inte fakta såsom en deklaration
eller logisk sats. Gud proklamerar inte attribut, han konstruerar de attribut, som
samtidigt konstituerar honom. Dessa attribut som är uttryck för oändliga kvalitéer
uttrycker sin sin tur ändliga modus. Gueroult menar att man förvisso kan betrakta
det som två olika naturer, där den ena styr produktionsprocessen och den andra
ej deltar i processen, men man kan å andra sidan hävda att det faktiskt är samma
natur som har två aspekter, dels generation utan att själv vara genererad, samt,
som jag förstår det, det som först behöver genereras av något annat för att kunna
fortsätta generera för egen hand men i samspel med andra ting. Prima causa och
primum causatum.15

Naturen hos det sammansatta och det kända

Spinoza ger en definition av vad en individ kan sägas vara i diskussionen av te-
orem 13 i andra delen av Etiken. Själva teoremet säger att föremålet för den idé

som konstituerar den mänskliga själen är kroppen, det vill säga, en viss existe-

13Spinoza, 2001, Del I, T29, Anm.
14”Deux natures y sont distinguées : l’une est le procès réalisateur tendant vers un certain pro-

duit, l’autre, le produit lui-même, qui a été fait nature (naturatum) par le procès dont il est le but”
Gueroult, 1968, Appendix 13, s. 566.

15”en un autre sens, elles ne font qu’une seule et même nature, qui unit en elle la prima causa
et le primum causatum, êtant ainsi, d’un côté, naturans, et, de l’autre, naturata” ibid., Appendix
13, s. 566.
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rande utsträckningsmodus i handling.16 Av detta resonerar Spinoza sig till att en
individ kroppsligt sett är en sammansättning av kroppar med ett visst förhållande
av rörelse och vila så att alla delar är förenade och bildar en enda kropp. Inga
kroppar skiljer sig åt vad gäller substans; enkla kroppar skiljer sig enbart genom
rörelse, vila, långsamhet och hastighet.17 En individ skiljer sig däremot från alla
andra genom just denna dess förening av kroppar.18 Inget hindrar, säger Spinoza,
att man kan byta ut några delar, och låta andra av samma natur träda i deras ställe,
utan att själva individens natur skulle ändras; liksom en proportionerlig ökning
eller minskning hos delarna är tänkbar utan att naturen skulle ändras.19

En individs natur utgörs alltså av förhållandet av rörelse och vila hos samman-
sättningen av dess kroppar. Detta utvecklar Spinoza genom att säga att man kan
tänka sig en individ sammansatt av andra sammansatta kroppar med olika natur
hos delarna. Av detta kan man inse, menar Spinoza, att en sådan individ kan på-
verkas på många sätt utan att förlora sin individuella natur. Det är också just på
detta sätt den mänskliga kroppen är att betrakta: som en sammansättning av andra
sammansättningar på sådant vis att den kan påverkas på oändligt många sätt, utan
att på grund av detta ändra sin natur.20

16Jag frångår medvetet den svenska översättningen eftersom jag anser det är problematiskt att
översätta actus med verklig. Gueroult tolkar teorem 13 såhär ”L’objet de l’idée constituant l’Ame
humaine est le Corps, c’est-à-dire un certain mode de l’etendue existant en acte, et n’est rien
d’autre” Gueroult, 1974, kap 5, s. 130-1. Den existerande utsträcka modus:en är actualem, alltså
agerande, i handling det vill säga en acte eller i verket; men däremot är den inte nödvändigtvis
verklig, ej heller reell eller veritabel.

17”Kropparna skiljer sig från varandra med avseende på rörelse och vila, snabbhet och långsam-
het, och inte med avseende på substans” Spinoza, 2001, 2, T13, Lemma 1.

18”När några kroppar av samma eller olika storlek av de andra kropparna utsätts för ett tryck
som håller dem vilande på varandra eller som, antingen de rör sig med samma eller med olika
grader av hastighet, låter dem förmedla sina rörelser till varandra i ett visst förhållande, säger vi
att dessa kroppar är inbördes förenade och att alla tillsammans bildar en enda kropp, det vill säga
en individ, som skiljer sig från de andra genom denna förening av kroppar” ibid., 2, T13, Def.

19”Om från en kropp eller en individ, som är sammansatt av flera kroppar, några kroppar avskiljs
och samtidigt lika många andra av samma natur träder i deras ställe, kommer individen att behålla
sin natur som förut utan någon förändring av sin form” ibid., II, T13, Lemma 4.

”Om en individs beståndsdelar blir större eller mindre, dock i sådan proportion att de alla bevarar
samma rörelse- och viloförhållande till varandra som förut, kommer individen på samma sätt att
behålla sin natur som förut utan någon förändring av form” ibid., II, T13, Lemma 5.

.
20”Härav ser vi alltså hur en sammansatt individ kan påverkas på många sätt och ändå behålla

sin natur. [...] föreställer vi oss nu en annan [individ], som är sammansatt av flera individer av olika
natur, kommer vi att finna att denna kan påverkas på flera andra sätt och likväl behålla sin natur”
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Själva poängen med den här definitionen av individ är att förklara percep-

tionen samt att visa hur kropp och själ agerar parallellt. I nästföljande teorem
förklarar Spinoza: ”Den mänskliga kroppen är ägnad att uppfatta[percipiendum]
mycket, och desto mer ägnad, på ju fler sätt dess kropp kan inrättas”.21 Man kan
tänka sig att olika intryck i kroppens mjuka delar, till exempel ljusstrålar som
gnids mot ögonen, eller ljudvågor som trycks in i öronen, låter oss uppfatta saker.
Alltså på ju fler sätt man kan påverkas desto mer kan man uppfatta. Den mentala
perceptionen förklaras också, då föremålet för själens idé är kroppen. Dels påver-
kas själens idé när föremålet påverkas, och dels så är själen själv lika sammansatt
som kroppen som man ser i teorem 15: ”Den idé som utgör den mänskliga själens
formala vara är inte enkel utan sammansatt av många idéer”.22 Vad gäller indivi-
den definierad som relationen hos sina delar så ser man att relationen inte förstörs,
fastän delarna själva vrids, gnids och emottar intryck och åverkan. Att de är påver-
kade implicerar däremot, i någon mening, att man uppfattar saker parallellt med
att saker sker med våra kroppar.23

I denna passagen av Etiken använder Spinoza en definition av individ, men
inte till syfte att så att säga diskutera individens individualitet. Gueroult analyserar
denna del av Etiken som främst havandes till syfte att ge Människans definition:
det man får är en definition av det singulära begreppet människa, men däremot
inte definitionen av det singulära hos en människa.24 Man får alltså människans
singulära definition men inte definitionen av vad som gör en människa singulär. I
Spinoza egen terminologi så talar man om en individs natur, till skillnad från en
individs essens, vilket kommer senare i Etiken.

Leibniz tar också han upp naturen hos det som han kallar individuella sub-

Spinoza, 2001, II, T13, Anm.
21ibid., II, T14.
22ibid., II, T15.
23Precis så som det utsträckta rör sig tänker också det tänkande. Detta sker parallellt eftersom

ingen av dem påverkar varandra, utan de utgör två olika attribut hos en och samma substans. Vi
har alltså inte ett tänkande ting och ett annat utsträckt ting, som hos Descartes, utan det är enligt
Spinoza samma och enda substans som både tänker och är utsträckt.

Också av denna anledning är det bättre att säga att objektet för själens idé är ett utsträcknings-
modus i handling, eftersom ifall det bara vara ett reellt modus utan handling, är det svårt att se hur
något tänkande skulle kunna motsvaras av detta.

24Se Gueroult, 1974, s. 103. Not 1. . En inledande kommentar till titeln L’Essence de l’Homme,
på kapitel 5 där Spinozas teorem 9-13 diskuteras.
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stanser. Detta sker i paragraf 8 och 9 i Metafysisk avhandling. En individs natur,
säger Leibniz, består i att ha en notion25 som är så komplett att man kan härleda
allt som någonsin skall kunna hända med detta subjekt ur den.26 Leibniz utgår
ifrån ett logiskt resonemang om vad som med rätta kan utsägas om en individu-
ell substans och menar att allt som i sanning kan sägas, måste finnas inkluderat

inuti själva subjektet. Utsagorna måste inkluderas i den individuella notionen, an-
nars kan man inte med rätta hävda något som att Caesar gick över Rubicon eller
att Leibniz skrev Metafysisk Avhandling 1686. Grunden till sådana påståenden
måste finnas någonstans, vilket är Leibniz och Caesars individuella notioner. Här
förvrider alltså Leibniz hela grundtanken, sedan Aristoteles, med förklaringar ge-
nom antingen väsen och attribut, där väsen är det som är nödvändigt för att något
skall vara sig själv, och attribut ej är nödvändigt och kan tänkas bort utan någon
förlust av individualitet. Leibniz intar en extremposition rörande detta eftersom al-
la attributen i själva verket enligt Leibniz är väsentliga. Precis som det väsentliga
för en individuell substans alltid just är individuellt och unikt.

Leibniz exemplifierar med kvalitén av att vara kung, som inte förmår definiera
någon individ, jämfört med Alexander den store, som just innesluter predikatet att

vara kung. Alexander själv har en fullkomlig notion, eller begrepp, som innesluter
i sig allt som har hänt honom, allt som skall hända honom, likväl som spår av allt
som överhuvudtaget sker i hela universum.27

En individs verkliga natur utgörs således av dess notion ur vilket man skall
kunna härleda allt som kan utsägas sant om denna individuella substans såsom
subjekt för predikat, vilket i praktiken innebär att dess notion måste inkludera
allt som hänt och kommer hända med individen (d.v.s subjektet den individuella
substansen måste inkludera alla predikaten som hör till den) vilket leder till att

25Leibniz föredrar själv att använda ordet notion framför concept. På svenska är begrepp en
möjlig översättning, men då förlorar man tyvär biklangen eller resonansen med det kända: såsom
ord som notera, notorisk, notis alla bär vittne om. Av denna anledning använder jag notion när jag
talar om Leibniz notioner, framför ord som begrepp eller koncept.

26”nous pouvons dire que la nature d’une substance individuelle ou d’un être complet est d’avoir
une notion si accomplie qu’elle soit suffisante à comprendre et à en faire déduire tous les prédicats
du sujet à qui cette notion est attribuée” Leibniz, 1993, §8, s. 43.

27”quand on considère bien la connexion des choses, on peut dire qu’il y a de tout temps dans
l’âme d’Alexandre des restes de tout ce qui lui est arrivé, et les marques de tout ce qui lui arrivera,
et même des traces de tout ce qui se passe dans l’univers, quoiqu’il n’appartienne qu’à Dieu de les
reconnaître toutes” ibid., §8, ss. 43-4.
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hela världen, i någon mening, måste inkluderas i den individuella substansens
notion.

Det viktiga för Leibniz, så här långt, är alltså att argumentera för att individu-
ella substanser äger sina egna handlingar och lidanden, det vill säga väsentligen
är aktiva, samt mena att de, på något sätt, individueras genom deras egen aktivi-
tet. Leibniz menar nämligen att även om en substans innesluter hela världen och i
någon mening allt som händer i den så förstör detta inte substansens individuali-
tet, som man kunde tro, då alla substanser inkludera världen och alltså därför inte
skulle sig åt i något avseende. Leibniz hävdar ändå att ingen substans kan vara
helt lik någon annan, och alltså bara skilja sig numerärt; det måste alltid finnas
någon verklig skillnad.28

Leibniz beskriver relationen av denna inneslutande singularitet och helhet med
olika exempel: han säger att varje substans är en spegel av hela universum, den
avbildar alltså hela världen men från en given och unik synpunkt; ett annat exem-
pel är staden som mångfaldigas lika många gånger som det finns olika sätt att se
den, det vill säga alla olika situationer det finns att uppleva samma stad genom.
På detta sättet menar Leibniz att Guds ära mångfaldigas lika många gånger som
hans verk mångfaldigas i varje individuell substans, som efterliknar honom. Varje
singulär substans uttrycker hela världen på sitt sätt.29

Så här långt i resonemanget kan vi inte förklara på vilket sätt eller i kraft av
vad denna individuation vare sig vad gäller Leibniz eller Spinoza sker men vi
kan däremot undersöka deras produktionsförhållanden. Det finns hos både Leib-
niz och Spinoza en diskussion om skillnaden mellan existens och essens. I Etikens

andra del sägs det uttryckligen i det första axiomet att ”Människans essens inne-
sluter inte nödvändig existens, det vill säga: enligt naturens ordning kan det lika

28Leibniz, 1959a, §9 samt Leibniz, 1959b, §§8–9.
Detta brukar kallas principen om de icke-åtskiljbaras identitet, vilket är en av Leibniz härledd

princip från den tillräckliga grunden.
29Leibniz sammanfattning: ”Que chaque substance singulière exprime tout l’univers à sa ma-

nière, et que dans sa notion tous ses événemens sont compris avec toutes leur circonstances, et
toute la suite des choses extérieures”, vidare i själva texten: ”De plus, toute substance est comme
un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l’univers, qu’elle exprime chacune
à sa façon, à peu pres comme une même ville est diversement représentée selon les différentes
situations de celui qui la regarde. Ainsi l’univers ert en quelque façon multiplié autant de fois qu’il
y a de substances, et la glorie de Dieu est redoublée de même par autant de représentations toutes
différentes de son ouvrage”Leibniz, 1993, §9. . Se även Monadologin: Leibniz, 1959b, §§56–9.
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väl vara fallet, att den ena eller den andra människan existerar som att hon inte
existerar”.30 En sammansättning, ett visst förhållande av ingående delar kan alltså
vara tänkbart men inte existerande. I Leibniz fall finns samma distinktion men den
problematiseras utifrån tanken på många olika möjliga världar. Deleuze exempli-
fierar med Adam syndaren och Adam icke-syndaren. En Adam som inte syndar är
inte i sig motsägelsefull eller omöjlig, det är en fullt tänkbar notion. Deleuze visar
däremot att man hos Leibniz kan säga det finns en speciell relation av motsägelse
mellan den värld där Adam har syndat och Adam så som icke-syndare.31 Gud
väljer mellan en oändlig mängd världar, men det Deleuze menar är speciellt med
Leibniz är att varje möjlig värld sägs vara inkompossibel med de övriga. Samma
värld kan inte inkludera både Adam syndaren, och Adam icke-syndaren då dessa
två inte är möjliga samtidigt det vill säga inkompossibla.

Där Spinozas Gud såsom natura naturans producerar natura naturata så sker
detta hos honom av nödvändighet. Leibniz söker beskriva samma produktiva rela-
tion men samtidigt undvika nödvändigheten. Därför menar Leibniz att Gud väljer

den bästa världen, snarare än producerar den nödvändiga världen.
De olika världarnas relation är, i Deleuzes tolkning, en relation av vicedik-

tion32 istället för kontradiktion, en kontradiktion är en omöjlighet, till exempel
2+2 = 5 som är omöjligt i alla världar medan en vicediktion är en annansägelse,
det vill säga konceptuellt möjlig till exempel såsom en annan Adam som motstår
frestelsen. I sig är inte detta omöjligt, men enligt Leibniz de facto är det alltid
bortstött av den bästa världen där Adam syndar. Man kan alltså inte i detalj förstå
varför olika händelser faktiskt utgör den bästa världen, en sådan analys skulle gå
mot oändligheten. Enligt Leibniz kan man dock visa att Gud har grunder när han
skapar världen och att han är nödgad att bara skapa det som är allra bäst.

Trots Leibniz försiktighet vad gäller nödvändighet och frihet, så är det just rö-
rande detta han fick kritik. Leibniz påstående att en individuell substans inkluderar
allt som hänt, händer och kommer hända i sin notion väckte anstöt hos Arnauld, en
cartesiansk teolog, som framförde en mängd invändningar mot just detta, främst
på grundval av frågan den fria viljan. Arnauld frågar sig utifrån tanken på att Gud

30Spinoza, 2001, II, Ax 1.
31Deleuze, 2004, kap 5, ss. 108–9.
32jmf ord som vicissitude, omvänt öde, Latinets vicis förändring mm. Vicediktion kan alltså

förstås såsom annansägelse istället för kontradiktionens motsägelse.
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väljer en Adam bland en mängd möjliga, där de alla inkluderar hela universum,
vad som i så fall skiljer en möjlig från en aktuell Adam, då de båda måste inklude-
ra hela universum,33 vidare undrar han om det är vettigt att tänka sig olika Adam;
detta verkar enligt Arnauld lika orimligt som att tänka sig flera olika ”jag”.34 Man
måste nämligen kunna skilja på essentiella och accidentella egenskaper i notionen
menar Arnauld: när man på cartesiskt vis ser till sig själv kan man med frågan,
är detta nödvändigt för att just jag skall vara jag, avgöra vad som är essentiellt.
I Arnaulds fall ser han själv att tänkande är nödvändigt men att vara teolog eller
doktor inte är essentiellt för sin egen natur. Arnauld jämför detta med definitionen
av en sfär, som bland annat måste ha samma radie i alla vinklar, medan en möjlig
sfär har en specifik radius såsom 1 cm eller 10 dm, vilket inte är essentiellt för
själva sfärens natur.35

Leibniz svarar på detta att det är skillnad på en abstrakt specifik notion (sfär)
som enbart beror på Guds förstånd, och en individuell substans som måste be-
ro på Guds vilja. Adams notion inkluderar kontingenta sanningar om specifika
tidpunkter, platser och måste således inkludera Guds fria viljor. En möjlig Adam
måste inkludera Guds möjliga viljor, och när Gud väljer att aktualisera sina speci-
fika viljeakter så kommer han samtidigt att aktualisera den Adam som inkluderar
dessa fria viljor.36 I denna bemärkelse kan Leibniz alltså hävda att både Gud och
individen är fria, såsom möjlighet eller vad beträffar deras val. Medan själva pro-
duktionen eller aktualiseringen styrs av det bästas princip. Leibniz säger nämligen
att inget i en ofullständig notion, eller essens i Arnaulds användning av begrep-
pet, låter oss förutsäga att någon faktiskt skall genomföra den resa han planerar,
således inkluderas i dennes notion att han skall göra resan fritt; men det har alltid
varit säkert att just denne skall göra den resa som han har gjort och därför måste
det finnas någon koppling mellan honom och resan i hans notion.37

Det går för övrigt inte att förstå min individualitet genom att känna att man är
en substans som tänker, utan man skulle behöva förstå distinkt vad som skiljer just
en själv från alla andra möjliga sinnen vilket man bara kan känna förvirrat: varken

33Leibniz, 1993, Brev 13 maj 1686, VI s. 96.
34ibid., Brev 13 maj 1686, VI s. 97.
35ibid., Brev 13 maj 1686, VI s. 99.
36ibid., Brev 4/14 juli 1686, X ss. 114-6.
37ibid., Brev 4/14 juli 1686, X ss. 117-8.
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klart eller distinkt.38 Leibniz avslutar detta resonemang med att säga att det är lätt
att se hur diametern inte spelar någon roll för en generell sfär men mycket svårare
att avgöra hurvida resan jag planerat är inkluderat i min notion eller inte. Vore
det inte så skulle det vara lika lätt att vara profet som geometriker. Om något nu
skedde annorlunda i världen rörande mig, fortsätter Leibniz i nästa stycke, vore
det rätt att kalla det en annan värld och en annan individ. Det som får oss att med
rätta säga att det faktiskt är samma Leibniz som först var i Paris och sedan åkte
till Tyskland är notionen, som förmår koppla samman dessa två tillstånd på ett
enhetligt vis.39

Perception och affektion

I Metafysisk avhandling tog Leibniz upp individer eller individuella substanser av
den anledningen att han säger sig vilja reda ut skillnaden på Guds handlingar och
de handlingar som hör till de skapade varelserna.40 Det vill säga skillnaden på
handlingar mellan skaparen och det skapade. Vilket resonerar med Spinozas na-

tura naturans och natura naturata. Leibniz säger dock att det är samma svårighet
som föreligger om man vill skilja ut handlingar och lidanden hos de skapade varel-
serna själva.41 Förklaringen hur allt kan sägas vara individuellt, och hur Gud och
individ, eller aktivitet och passivitet inom en individ kan sägas skiljas åt genom
samma mekanism sker genom Leibniz perceptionsbegrepp.

Perceptionsbegreppt för Leibniz del förekommer i Metafysisk avhandling42

men är fundamentalt i Monadologin. Monaderna avser det som kallades individu-
ella substanser i Metafysisk avhandling. Monaden är en enkel substans som bygger
upp de sammansatta, den är inte utsträckt eftersom den i så fall skulle vara delbar.
Leibniz säger att monaden inte har några fönster, inget kan alltså komma till den
utifrån. Mer specifikt så avses att ingen mekanisk påverkan kan gripa in och på-

38ibid., Brev 4/14 juli 1686, X s. 118.
39ibid., Brev 4/14 juli 1686, X ss. 118–9.
40I sammanfattningen skickad till Arnauld stod följande som 8e punkt: ”Pour distinguer les ac-

tions de Dieu et des creatures, on explique en quoy consiste la notion d’une substance individuelle”
Leibniz, 1999, §VIII.

41”Il est assez difficile de distinguer les Actions de Dieu de celles des creatures, aussi bien que
les Actions et passions de ces mêmes creatures”ibid., §VIII.

42För dess användning i Metafysisk Avhandling, se Leibniz, 1959a, §XIV.
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verka någon del i monaden.43 Denna slutenhet är helt i enlighet med den slutenhet
som gäller för den individuella notionen som så att säga är vald på ett tidlöst sätt
av Gud, såsom den syndande Adam; och innesluter allt som hänt, händer och skall
hända detta subjekt.

Alla förändringar i en monad måste snarare enligt Leibniz ske av en inre prin-
cip. Men ännu viktigare än detta, poängterar Leibniz, är att det måste finnas något
i monaden som ändras, något som förmår specificera och variera monaderna.44

Det vill säga något som gör dem specifika och är med i skapandet av deras skill-
nader och därmed deras mångfald. Det krävs något eget för att individuera dem.
Leibniz kallar det som finns i monaderna för perception. Monaden kan inte exi-
stera utan att percipiera, vilket är samma sak som att den måste ha ett individuellt
innehåll vilket är dess relationer eller affektioner till resten av världen. Det finns
en mängd olika sorters perception. Perception är inte liktydigt med medvetande,
som snarare är en extra tydlig självreflekterande sorts perception. När man sover
och är omedveten så fortsätter man att percipiera men har små perceptioner. När
man sedan vaknar ur djup sömn kan man i efterhand bli medveten om de tidigare
omedvetna perceptionerna, vilket möjliggör för dem att väcka en från sömnen.45

Det medvetna kan tänkas som en sorts större och integral perception av en mängd
mindre, otydliga och infinitesimala perceptioner som därmed är omedvetna. Leib-
niz använder sig av skillnaden på det klara, obskyra, distinkta eller förvirrande:
”claire ou obscure; distincte ou confuse”.46 Dessa beskrivs bland annat i Meta-

fysisk avhandling angående kunskapens egenskaper: När man kan känna igen ett
ting bland andra utan att kunna säga vari dess skillnad ligger så är denna kunskap
enligt Leibniz förvirrad. En förvirrad kunskap kan ändå vara klar till exempel
då man ser en dikt eller målning som, utan tvivel om den är välgjord eller dåligt
gjord, har något obestämt som tillfredställer eller chockerar. Den tydliga eller di-

43”Il n’y a pas moyen aussi d’expliquer comment une Monade puisse être altérée ou changée
dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu’on n’y saurait rien transposer, ni concevoir
en elle aucun mouvement interne qui puisse être exité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans,
comme cela se peut dans les composés où il y a du changement entre les parties. Les Monades
n’ont point de fenêtres par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir” Leibniz, 2006-10-
10, §7.

44”Mais il fait aussi, qu’outre le principe du changement il y ait un détail de ce qui change, qui
fasse pour ainsi dire la spécification et la variété des substances simples” ibid., §12.

45Se t.ex Leibniz, 1959b, § 23.
46Leibniz, 1999, §XXIV s. 1567.
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stinkta kunskapen är den när man kan förklara de igenkänningstecken som låter
en urskilja något. Leibniz nämner inte själv explicit vari det obskyra ligger men
det är rimligt att förstå den obskyra kunskapen som både förvirrad och oklar.47

För monadernas del är alla olika typer av perceptioner av stor vikt. Eftersom
varje monad måste skiljas åt genom sin perception, men likväl innesluta hela värl-
den som den så att säga relaterar till, så går den perceptionsmässiga individuatio-
nen till genom olika grader av tydlighet hos perceptionerna. Leibniz hävdar alltså
både att monaden är helt sluten, och immateriell, och aldrig i någon mekanisk

mening påverkas av något annat, men att den i sig själv innesluter nära nog hela
världen; i analogi med det sätt som vår kropp påverkas, och står i relation till, alla
ting i universum, även de mest avlägsna. De närmsta förstår vi tydligare och mer
påtagligt än de avlägsna, men vi har någon form av relation till allt även om det
mesta är obskyrt.

Det är utifrån det här resonemanget om perception man kan förstå hur alla
individuella substanser, alla monader, kan liknas vid olika betraktelser på samma
stad, olika speglar av samma universum eller olika efterlikningar av samma Gud.
Var och en gör detta på ett individuellt och åtskilt sätt som är unikt för just den
själv vilket gör den singulär, men i relation till alla andra vilket låter alla singulära
och förenliga monader dela samma värld. I ljuset av slutenheten kan man förstå
varför Leibniz i Monadologin kallar de individuella, och singulära, substanserna
för monader, eftersom det grekiska ordet µόνος avser enhet och ensamhet, alltså
något som både är ett och är avskiljt.

Spinozas sammansatta individ byggs upp helt i enlighet med mekaniska lagar,
där Leibniz begreppsliga individ helt byggs upp andligt. Det kan förefalla som en
maximal åtskillnad men Spinozas relation mellan delar och yttre påverkan mot-
svaras dock av monadernas inre mångfald och relation hos perceptionerna. I en
diskussion om små perceptioner, det vill säga omedvetna och otydliga, så säger
Leibniz att monaden inte kan existera utan någon perception där perception är

47ibid., §XXIV. Leibniz underdelar vidare den distinkta kunskapen i flera nivåer. När ett be-
grepp förstås distinkt så behöver inte de andra begrepp som ingår i det ursprungliga begreppets
definition förstås klart, och man har alltså en suppositiv kunskap som beror på antaganden. Ifall
man distinkt förstår hela begreppet och också distinkt alla delbegrepp ända till de primitiva be-
greppen, så är kunskapen adekvat, och om man får denna adekvata kunskap omedelbart då man
behandlar ett begrepp är det intuitiv kunskap.

18



Zachris Trolin
10 juni 2007

Begreppet individ, hos Leibniz och Spinoza,
såsom singulärt och del i världens mångfald

C-uppsats

samma sak som dess affektion.48 Liknelsen med affektion är värd att poängtera
då den visar på möjliga affiniteter med Spinozas system, inte så mycket det rent
lexikala utan vad som faktiskt inbegrips i begreppen. Leibniz använder begreppet
perception för att det finns en mångfald förbindelser från monaden till världen.49

Monadens affektion i bemärkelsen innehåll är hela universums påverkan. Det finns
inte något reellt inflöde i monaden eftersom den inte behöver något sådant. Det
enda som krävs är att den innesluter Guds fria viljor och således aktualiseras i en
kompossibel värld, givet detta har den redan har allt i sig: all påverkan, alla hand-
lingar och lidanden, alla affekter och all underkastelse och dominans. Perception
är monadens affektion i mer Spinozisk betydelse eftersom den är det som möj-
liggör för monaden att påverkas varförutan den inte skulle kunna finnas. Förstått
på detta sätt är Leibniz monad individuell i kraft av den kontinuerliga affektionen
från alla andra ting i hela universum, ting som själva är vad de är på samma sätt,
det vill säga i relation till allt annat.

En möjlig skillnad mellan Leibniz och Spinoza kan dock vara att själen och
kroppens förhållande till varandra är parallellt hos Spinoza. Parallellismen låter
ett och samma skeende framträda på två parallella men olika sätt, det vill säga
två eller fler olika attribut. Hos Leibniz råder däremot en företablerad harmo-
ni, meningen med denna är naturligtvis att möjliggöra för korrespondens mellan
kroppen och själen: däremot är själva parallellismen inget Leibniz vill slå fast. I
Metafysisk avhandling sägs att antingen är själen och kroppens förhållande är ett
där den ena är aktiv när den andra är passiv, eller så motsvaras den enes tillstånd
av lämpliga skeenden hos den andre.50 Leibniz säger alltså varken för eller emot
parallellismen, som däremot är avgörande för Spinozas del.

Leibniz vill till skillnad från Spinoza uttryckligen förneka orsak-verkan förhål-
landen vad gäller själen, men han slår gång på gång fast att ingen själ kan finnas

48Se Leibniz, 2006-10-10, §§13, 21. I översättningen döljs affektionen: ”elle ne saurait aussi
subsister sans quelque affection, qui n’est autre chose que sa perception”ibid., §21, blir på svenska
”den kan inte heller fortbestå utan något innehåll, och detta är inget annat än dess perception”
Leibniz, 1959b, §21, s. 76. Verbet att affektera är nu dubbeltydigt på franska så det kan betyda
likväl emotionellt affekterande liksom en tilldelande av en resurs, vilket möjligen skulle kunna
tolkas så att att affektion som substantiv vore monadens innehåll.

49Leibniz, 2006-10-10, §13.
50Leibniz, 1999, §XXXIII ”ce grand mystere de l’union de l’ame et du corps, c’est à dire com-

ment il arrive que les passions et les actions de l’un sont accompagnée des actions et passions ou
bien des phenomenes convenables de l’autre”
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utan kropp. I kraft av harmonin så uppfattar själen tydligast de saker som har när-
mast relation till den kropp som hör till den. Leibniz hävdar likväl att i strängast
metafysisk mening finns ingen orsak och verkan, utan som sagt, bara olika tydli-
ga perceptioner. Detta måste man dock enligt min mening tänka i förhållande till
perceptionens roll som idéell påverkan.

Den monad som i en förändring har tydliga perceptioner sägs vara verkande,
eftersom förändringen kan förklaras enklast utifrån dess notion och dess tydlighet.
Den monad som i en förändring snarare uppfattar förvirrat sägs vara lidande eller
så att säga passivt utsatt för den andre, eftersom den inte kan förklara ur sig själv
vad som händer. Det finns enligt Leibniz alltså ingen verklig mekanisk påverkan,
och det aktiva eller passiva är beroende på olika tydliga perceptioner. Också det-
ta resonemang klingar väl med Spinoza. I Etikens tredje del definieras aktiv och
en passiv affekt. En aktiv affekt är den där vi själva är adekvat orsak till dess af-
fektioner.51 Adekvat orsak avser den orsak vars verkan klart och tydligt uppfattas
genom den själv.52 En människa är aktiv då något äger rum i eller utanför henne,
till vilket hon själv är adekvat orsak.53 Det vill säga när vi förstår skeendet utifrån
vår egen natur.

Individualitet som begär och kraft

En människa är alltså aktiv när man förstår ett skeende utifrån hennes egen na-
tur. En individs natur var dess sammansättning. Vad är då en enskild människas
essens hos Spinoza. Gueroult menar att för det första kan begreppet essens all-

mänt användas för att beteckna ett singulärt tings varande så som handlande och
betraktat i tiden.54 En annan betydelse Gueroult identifierar är essens såsom evig
ontologisk verklighet hos ett singulärt ting: denna kropp.55 Vilken uttrycks i Gud
under evighetens synvinkel.56 Denna form av essens inkluderar inte existens, och

51Spinoza, 2001, III, Def3.
52ibid., III, Def1.
53ibid., III, Def2.
54Gueroult, 1974, Appendix 3, s. 548.
55ibid., Appendix 3, s. 548.
56Enligt ibid., Appendix 3, §2, s. 548 exempelvis Spinoza, 2001, V, T22 som lyder som följer:

”I Gud finns dock nödvändigtvis en idé som uttrycker den ena och den andra mänskliga kroppens
essens med ett slag av evighet.”
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är en singulär essens. Detta är alltså en essens som är individuell och singulär.
Den tredje betydelsen Gueroult identifierar är essens i form av den interna konsti-
tutiva naturen hos ett godtyckligt ting varförutan tinget inte kan vara eller tänkas,
eller varförutan essensen inte kunde vara eller tänkas.57 Den här formen av essens
är inte enligt Gueroult singulär, även fast den kan bidra till att konstituera den
specifika naturen hos ett singulärt ting.58

För Spinozas del framstår varje tings strävan som ett sätt att definiera den
singulära essensen. Spinoza definierar detta i Del 3 av Etiken och säger att varje
ting strävar, så mycket det ankommer, efter att förbli i sitt vara.59 I nästföljan-
de teorem, säger Spinoza att själva strävan inte är något annat än tingens actu-

alem essentiam:60 det vill säga aktuella essens, i svenska översättningen kallas
det verkliga essens,61 men vill man inte använda ordet aktuell varför inte kalla
den handlande, agerande, kanske performativa essens?62 I detta finns en affinitet
med Leibniz, särskilt Monadologin. Leibniz säger det är den flyktiga perceptionen
är det som förmår variera och specificera monaderna,63 men att själva handling-

57Enligt Gueroult, 1974, Appendix 3, §2, s. 548 exempelvis Spinoza, 2001, II, Def 2 som lyder
som följer: ”Jag säger att det tillhör ett tings essens, vid vars förekomst tinget nödvändigtvis sätts
och vid vars avlägsnande tinget nödvändigtvis avlägsnas; med andra ord det varförutan tinget, och
vice versa, som utan tinget varken kan vara eller tänkas. ”

58Exempelvis människans essens som delas av alla människor, även om den bidrar till att spe-
cificera denna människan, och förmår skilja en människa från ett djur. Det vill säga att betrakta en
människa i sin specificitet men inte i sin singularitet. Denna tredje betydelse av essens är enligt
Gueroult inte nödvändigtvis skild från existens och betecknar lika väl en naturs konstitutiva rela-
tioner hos ett ting betraktat i sin existens likväl som naturen av konstitutiva relationer för ett ting
betraktat i sin essens. Gueroult, 1974, Appendix 3, s. 549. Gueroult skiljer alltså ut det specifika
från det singulära: där singularitet är ett unikum, medan specificitet kan förstås som icke singulär
specifikation av ett en art, ett genus. Såsom specifikationen människa mot specifikationen djur, där
bådas genus skulle kunna vara levande varelser.

59”Varje ting strävar, så mycket på det ankommer, efter att förbli i sitt vara” Spinoza, 2001,
III, T6. ”Unaquaeque res, quantùm in se est, in suo esse perseverare conatur” Spinoza, 1972, III,
Prop6.

60”Conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei
actualem essentiam”Spinoza, 1972, III, Prop7.

61”Den strävan (Conatus) varmed varje ting bemödar sig om att förbli i sitt vara, är ingenting
annat än detta tings verkliga essens” Spinoza, 2001, III, T7.

62Verklig eller veritabel essens associerar jag till något statiskt, medan aktuell torde innebära
något givet här och nu. Den agerande essensen, actus, däremot sätter verkligen fokus på hur olika
inklinationer och inre rörelser i tinget utgör själva tingets essens.

63Leibniz, 2006-10-10, §§12–14.
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en, akten, hos just monadens inre princip är det som skulle kunna kallas begär.64

Begär kallas alltså, med viss tvekan av Leibniz, agerandet av rörelsen från per-
ception till perception. En affinitet hos funktionen hos Leibniz begär och Spinozas
strävan, en strävan som enligt Spinoza under vissa förhållanden kallas vilja, drift
eller begär.65

Här ser vi alltså den aktuella bestämningen för en individen. Nämligen den
aktuella, agerade, essensen eller tendensen. Detta går hand i hand med diskussio-
nen av individens natur hos Spinoza, där en viss individs natur karaktäriseras av
förhållandet hos rörelse och vila hos delarna, vilket alltså innesluter en viss strä-
van. Liksom detta går hand i hand med Leibniz analogt bestämda individer som
ansamlingen perceptioner. Den aktuella tendensen, den nuvarande rörelsen från
perception till perception kallas begäret.

Skillnaden mellan Spinoza och Leibniz ligger återigen i hurvida det själsliga
och kroppsliga är parallella skeenden eller harmoniska men egna domäner. Det
finns hos Leibniz en oändlighet effektiva orsaker liksom en oändlig mängd små
inklinationer och dispositioner som bidrar till vår finala orsak.66 Vilket innebär att
vår kropp påverkas mekaniskt av en oändlig mängd ting, liksom vår själ påver-
kas i sitt begär av en oändlig mängd dispositioner och inklinationer. Harmonin får
dessa två domäner att samverka, skillnaden är bara den att själens begär inbegri-
per ändamålsorsaker samt substansiella former, medan materian fungerar enligt
mekaniska orsakssamband.67 Leibniz är i någon mening lika deterministisk som
Spinoza, då han säger att nuet är havande med framtiden. Ifall vi kunde förstå tyd-
ligt alla små inklinationer, det vill säga veckla ut alla små perceptioner till större
helheter, alternativt se allt som nu är dovt och obskyrt klart och tydligt så skulle
vi exakt kunna se hur det ena leder till det andra. Hur vårt begär och vår vilja, helt
spontant, alltid väljer det som förmår uppfylla oss, det som är bäst motiverat. På

64ibid., §15.
65”Denna strävan kallas, när den hänförs enbart till själen, för vilja (Voluntas); men när den

hänförs till själen och kroppen samtidigt, kallas den drift (Appetitus); denna är därför ingenting
annat än människans själva essens”Spinoza, 2001, III, T9. Anm.

”Hic conatus, cùm ad Mentem solam refertur, Voluntas appellatur; sed cùm ad Mentem, &
Corpus simul refertus, vocatur Appetitus, qui proinde nihil aliud est, quàm ipsa hominis essentia”
Spinoza, 1972, III, Prop 9, Scho.

66Leibniz, 2006-10-10, §36.
67Se Leibniz, 1959b, §79.
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samma sätt som vi kunde första materians framtida rörelser ifall vi verkligen kun-
de se dess nuvarande rörelser och krafter tydligt.68 Viljan är hos Leibniz fri och
spontan men den är inte blind, den är alltid motiverad. Skillnaden mot Spinoza är
främst att Spinoza föredrar att säga att viljan är ofri, för att betona de nödvändiga
motivens roll, både vad gäller Gud och människa. Medan Leibniz menar att viljan
är helt fri men likväl helt säkert bestämd, precis som resan till Paris i diskussionen
med Arnauld.

För Spinozas del är emellertid även själva kraften ett rimligt sätt att defini-
era en människans singulära essens. Varje ting strävar, som sagt, så mycket det
ankommer det efter att ihärdiga i sitt vara. I beviset för detta säger Spinoza att
enskilda ting, är modi som på säkra och bestämda sätt uttrycker Guds attribut. De
är alltså ting som uttrycker Guds kraft, genom vilket Gud är och handlar, på ett
säkert och bestämt sätt. Vilket alltså innebär att tingen är en viss grad av kraft.
Tingen strävar så mycket som de är eller ankommer dem efter att förbli i sitt vara,
men de är just grader av kraft som strävar, begär, älskar, etc, så kraftfullt som just
deras kraft är. Hos Leibniz finns inte riktigt samma koncept av individer såsom
grader av kraft, utan individerna handlar eller lider, beroende på deras distinkta
eller förvirrade perceptioner.

Mångfalder och multituder

Relationen mellan multitud och individ i Spinozas och Leibniz filosofier visar på
konsekvenserna av deras respektive definitioner och resonemang rörande indivi-
den. I Spinozas fall skall vi se vi hans individer sätter politik och demokrati i
fokus, i kontrast till Hobbes. För Leibniz del låter hans individer honom måla
upp en gränslös excess av fruktbart organiskt liv i kontrast till alla som tänker sig
materian som steril.

Spinoza har inspirerat den samtida diskussionen och teoribildningen kring vad
som kallas multituder. Vi kan ta avstamp i en artikel av Antonio Negri där han
gång på gång förnekar att Multituder kan ha något med individer att göra. För att

68Leibniz säger bland annat saker som ”Et comme tout présent état d’une substance simple est
naturellement une suite de son état précédent, tellement, que le présent y est gros de l’avenir”
Leibniz, 2006-10-10, §22.
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visa på hur de snarare kan ha med Negris multituder att göra, och hur detta hänger
samman med Spinoza och Hobbes. Negri talar i artikeln Approximations om att
en multitud är en helhet av singulariteter till skillnad från en mängd individer.69

Negri förtydligar i avslutningen av stycket där han säger sig betrakta multitudens
beståndsdelar som orepresenterbara singulariteter snarare än individuella inneha-
vare. Nu måste man dock säga att tanken på multituder är baserad på men inte
direkt återfinns i dess moderna form hos Spinoza. Negri säger i artikeln att mul-

tituddiskursen har sin härkomst i en subversiv tolkning av Spinoza.70 Hur denna
subversiva läsning går till kan delvis bli klarare om man fördjupar granskningen
av Negris individer. Negris användning av begreppet individ preciseras nämligen
med: att vara liktydigt person, att det innebär att tänka individen såsom ensam och
framförallt att han tänks såsom autonom källa för rättigheter och ägande.71 Givet
dessa definitioner är det klart att Negri utgår från Spinoza men inte själva Spino-
zas eget individbegrepp som faktiskt både är singulärt, kroppsligt och relationellt.
Snarare är troligt att det är Hobbes tanke på individer såsom personer och Hobbes
tanke på massor eller multituder i form av passiva irrationella anhopningar män-
niskor, som Negri kritiserar under namnet av individualitetsmetafysik.72 Hobbes
säger i Leviathan nämligen att ”En människomassa blir till en enda person, när
den representeras av en enda människa eller en enda person, förutsatt att det sker
med samtycke från varje enskild i denna massa”.73 En människomassa, a Multi-

tude of Men, kan alltså hos Hobbes enbart bilda en enhet såsom representerade

av en person, och varje enskild individ måste samtycka till detta. En person defi-
nieras av Hobbes som någon vars handlingar betraktas som hennes egna eller vars
handlingar representerar någon annan.74 En massa av människor kan alltså hos
Hobbes inte handla, skapa kontrakt, ansvara för något, eftersom den bara är en

69Negri, §1.
70ibid., före Ad1.
71ibid., Ad1.
72ibid., Ad1.
73Hobbes, 2004, kap 16, s. 152.
74En person ”är den vars ord eller handlingar betraktas antingen som hans egna eller som re-

presenterade ord eller handlingar vilka på faktisk eller fiktiv grund attribueras till någon annan
människa eller företeelse” ibid., kap 16, s. 150. Vidare gäller att om personen har fullmakt, så
måste de representerade betrakta sig som uppdragsgivare åt representanten som är att betraktas
som agent. De måste alltså erkänna personens handlingar som sina egna.
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massa. Massans enda verklighet är den hos varje enskild individ, dess enhet be-
står uteslutande i att representeras av någon som har enhet. Själva ordet multitud
är gemensamt för både Hobbes och Spinoza och betecknar människomassor. Men
den nutida multituddiskursen handlar åtminstone till någon del om den specifika
betydelse Spinoza ger åt begreppet individ. Även om Spinozas kraftbegrepp och
kontinuerliga naturrätt också är väsentliga beståndsdelar som gör Spinoza så väl-
digt aktuell för en sådan subversiv läsning Negri talade om.75 Spinozas multitud
fattat såsom den anhopning människor som bildar en stat är ju nämligen en indi-
vid själv, och behöver alltså inte Hobbes representation. Multituden är en individ
bestående av andra individer.76

För Leibniz del hamnar något förvånansvärt kroppen i fokus när han börjar tala
om hur olika individuella substanser kan samverka.77 Leibniz säger i Monadolo-
gin att även om varje monad representerar hela universum men den representerar
tydligast den kropp som hör särskilt till den, liksom denna kropp uttrycker hela
universum genom sin relation med allt i sin helhet så representerar alltså själen

75Detta framgår tyvärr inte av Negris användning av begreppet i sin artikel som främst betjänar
sig av en välkänd parafras för att förklara vad en multitud är. Nämligen parafrasen att vi ännu inte
vet vad en kropp förmår. För en ingående studie av Negris tankar måste man med all säkerhet
vända sig till hans L’anomalia selvaggia vilket dock är utöver ramen för den här uppsatsen.

76Allt som kan gå samman i en helhet kan bilda individer hos Spinoza. Därmed inte sagt att
individer på olika nivå följer samma lagar. Den mänskliga kroppens organ fungerar inte på samma
sätt som den sammansatta människan. Precis som staten i sin helhet inte är en enda stor Leviat-
han, en stor människoliknande organism bestående av människor utan snarare är en individ men
framförallt inte en människolik individ, snarare något som liknar en svärm, en massa, en multi-
tud, som förmår sluta sig samman så att dess vilja är som en, och därigenom uppnå enhet och
förening. Svärmen har en passionell, affektmässig, ekonomi som bäst förklaras ur dess egna sam-
mansättning. Till skillnad från Leviathan där det konceptuellt korrekta är att kungen måste utgöra
huvudet, soldaterna måste vara händerna och menlösa medborgare måste ordnas i olika klungor
och organ utsprida i statskroppen. Det är också av denna anledning som hela naturen kan bilda
en individ, men Gud är därmed inte, som hos Leibniz, att likna vid en god monark, en rättrådig
familjefader eller liknande, utan är helt utan fri vilja och absolut oändlig i kraft av sin egen naturs
och konstitutions lagar.

77Leibniz säger i en version av Metafysisk avhandling att han inte tänker utreda hurvida kroppen
är en substans i egen rätt eller blott ett sant fenomen. Se Leibniz, 1999, §XXXIV. Att kroppen alltså
inte vore mer substansiell än en regnbåge eller hägring. Vad Leibniz däremot aldrig tvekar på är att
själen måste ha kropp, det vill säga oavsett dess status. Deleuze hävdar att Leibniz vänder på den
gamla motsättningen mellan kropp och själ, eftersom det i hans filosofi blir ett moraliskt krav att
själen har en kropp. Deleuze, 2004, kap 7, s. 142. Själen måste ha en kropp eftersom själen själv
är dunkel, det är alltså inte kroppen som fördunklar själen utan själen som är dunkel och måste ha
en motsvarande kropp som passar dess natur.
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hela universum eftersom den representerar sin kropp.78 Leibniz vill alltså bland
annat använda den förutbestämda harmonin till att visa att eftersom all materia
står i någon form av förbindelse med min kropp, så måste också min själ som va-
randes andlig, innesluta hela det existerande universum och percipiera det på olika
sätt i enlighet med sin relation till det: affekteras, inklineras, agera och disponera
på olika sätt av och med det. Kroppen hör alltså till en monad som utgör dess själ.
Konstitutionen av både en kropp och själ är vad som av Leibniz kan kallas levande

väsen. Och i de fall monaden är mer upphöjd, och kan kallas själ, kallas en sådan
konstitution av kropp och monad ett djur.79 Leibniz menar att all materia inte bara
är oändligt delbar utan dessutom aktuellt delad utan slut. Varje del har sin egen
rörelse och uttrycker alltså hela universum.80 För den levande kroppens del menar
Leibniz att den är som en sorts gudomlig maskin eller naturlig automat, i kraft av
att vara maskin i alla sina delar utan gräns. Detta till skillnad från människornas
konstgjorda maskiner som bara delvis är maskiner, men där deras mindre delar
inte längre bär vittnesbörd om maskinens ändamål eller rymmer någon konstfär-
dighet.81 Alltså kan varje liten del av materian förstås som en trädgård full av
växter eller en damm full med fisk. Varje förgrening av växterna, varje lem hos
djuren, varje droppe av dess vätskor är i sin tur, säger Leibniz, en likadan trädgård
eller fiskdamm.82 Varje levande kropp har en dominant monad, som i fallet med
djuret, utgör djurets själ. Men detta hindrar inte att djurets lemmar är fyllda av
andra växter, andra djur och andra levande varelser som alla var och en har sin do-
minanta monad.83 Varje monad har dock ingen fix materia tilldelad till sig eller en
viss mängd underlydande varelser som för alltid skall tjäna den utan dess levande
kropp befinner sig i ett konstant flöde, liksom en flod där delar kommer och går
kontinuerligt.84

78Leibniz 2006-10-10, §62.
79ibid., §63.
80ibid., §65.
81ibid., §64.
82ibid., §67.
83ibid., §70.
84ibid., §71.
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Avslutning

Om man vad gäller actus såsom i actualem essentiam läser det som aktuell, age-

rande eller i verket istället för verklig, förstår man tydligare den distinktion både
Leibniz och Spinoza identifierar vad gäller en individs natur och essens. En in-
divids natur, det vill säga dess flödande och framfödande bestämning, består i
relationen hos sammansättningen av dess delar. Denna relation medför ett begär
som är denna individs actualem essentiam, det vill säga individens agerade och
nuvarande varande.

Att percipiera är att emottaga intryck eller påverkningar, liksom att concipiera
är att framföda, flödande, tankar. För Leibniz bestäms individen av alla dess på-
verkningar, som är dess notion. Notion avser att de är kända, och kända till fullo
blott av Leibniz Gud som alltid redan har skapat världen kombinatoriskt. Genom
att percipiera mycket kan man också concipiera.

Samma distinktion mellan konstituerande mångfald delar och enhet finns hos
Leibniz som hos Spinoza. Begäret är den tendensen i verket hos individen. Den-
na bestämning är essentiell, och det är vidare mer talande hur nuet är motiverat
av dåtiden och hela framtiden föds ur nuet. Leibniz problematiserar detta med att
uppehålla sig vid hur vi av detta bara ser en liten del klart. Individers samman-
sättningar är för Leibniz flyktiga likt floder. Men för Spinoza däremot är kroppens
sammansättning livskraftig vilket på sätt och vis möjliggör tanken på livskrafti-
ga multituder, vilket nu förvisso på inte sätt motsägs av Leibniz: men inte heller
någonsin tas upp, eftersom moralen ständigt kommer i vägen.

Såhär mot slutet kan jag se flera teman som skulle kunna utvecklas och under-
sökas mer på djupet. Frågan om subjektiviteten ligger, enligt mig, som en outtalad
skugga genom hela texten. Jag skulle gärna se en undersökning av subjektets sta-
tus hos Leibniz och Spinoza (och Descartes) liksom dess utveckling mot vår mo-
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derna betydelse av subjekt som inte ännu fanns hos Spinoza och Leibniz, möjligen
kan man tänka sig att en moderna uppgörelsen med kärn-subjektet skulle kunna
berikas genom en sådan genealogi, kanske skulle alternativa vägar och subjekti-
viteter uppdagas i ett sådant projekt. Vad gäller de teman som finns uttalat i min
egen text skulle jag gärna utveckla affektionen och affekternas roll, både hos Leib-
niz och Spinoza, det skulle kunna vara ett helt nytt uppsatsämne. Detsamma gäller
naturligtvis conatus, som skulle kunna fördjupas och fås att resonera med Leibniz
komplexa och flerskicktade behandling av kraft som primär, härledd, aktiv och
passiv, vilket jag inte alls kunnat ägna mig åt i den här uppsatsen. Sist men inte
minst skulle jag vilja fördjupa mig i ett favorit tema som tyvärr aldrig fick plats
i den här uppsatsen, nämligen Spinozas spanske diktare (Del 4 Prop 39) som är
ett exempel på att en individs själ kan dö, och i kraft av parallellismen även dess
kropp dö, fastän kroppens blodomlopp och allt man vanligen menar innebär att
kroppen lever, kvarstår.85 En individ kan alltså dö och en ny kan födas fram ur
den förändrade sammansättningen hos kroppen, som också den dör men på något
sätt fortsätter leva. Spinoza menar t.ex att detta förhållande gäller utvecklingen
från barn till vuxen. Leibniz tar upp liknande teman, nämligen att det verkar som
om det bara är moralen som kan garantera att en individ i sin utveckling inte skall
sägas genomgå tusentals dödar, såsom en larvs utveckling till fjäril.86 Utan mo-
ralens krav på enhet verkar nämligen människor genomgå sådana förändringar att
de inte kan sägas vara desamma hos Leibniz, en moral Spinoza inte har och alltså
inte hindras av vad gäller den spanske diktaren.

85Se Spinoza, 2001, IV, T39, Anm.
86Vilket Leibniz talar om i Metafysisk avhandling. Se Leibniz, 1959a, §XXXIV.
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