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,,În Dumnezeu se află puterea, care e izvorul a toate, apoi
cunoaşterea, care conţine detaliul ideilor şi, în sfârşit, voinţa, care
săvârşeşte schimbările sau producerile, potrivit principiului
optimului”.
G. W. Leibniz (Monadologie 48)
,,Dar noi nu avem nevoie de Credinţa revelată pentru a şti că
există un principiu unic al tuturor lucrurilor, perfect bun şi
înţelept.
Raţiunea ni-l oferă prin demonstraţii infailibile, şi în
consecinţă… noi vom vedea că ceea ce suntem tentaţi să blamăm
este legat cu planul cel mai demn de a fi ales”; într-un cuvânt:
,,nous verrions et ne croirions pas seulement que ce que Dieu a fait
est le meilleur”.
G. W. Leibniz (Teodiceea)
,,Cea mai bună dintre lumile posibile nu poate fi nicicum o lume
care ar conţine numai perfecţiune”; “dacă Dumnezeu a ales o lume
ca cea mai bună… alegerea sa în această preştiinţă nu îngrădeşte
libertatea umană, ci dimpotrivă: această lume nu va fi cea mai
bună, dacă Dumnezeu şi-ar reţine pentru sine libertatea”.
G. W. Leibniz (Teodiceea)
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Părinţilor mei,
cu dragoste şi recunoştinţă
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CUVÂNT ÎNAINTE
Ideea de a relua în dezbaterile teoretico-metodologice din lumea de azi
contribuţia de referinţă a lui Leibniz în reconstrucţia logicii şi metafizicii
corespunde unui deziderat major al valorizării tradiţiilor gândirii şi al
înţelegerii continuităţii şi unităţii dintre modern şi postmodern în istoria
culturii europene.
În acest sens, scrierea de faţă constituie un studiu amplu şi bine
finalizat al metafizicii leibniziene şi al dezvoltărilor în logică, metodologie
şi teoria ştiinţei, în etică şi teologie, ale căror temeiuri se află în ceea ce
marele gânditor numea „sistemul armoniei prestabilite”.
Demersul interpretativ are în vedere ansamblul, unitatea dintre ars,
scientia, philosophia prin interacţiunea principiilor într-un sistem al
„adevărurilor prime”. Se argumentează în principal că unitatea dintre
cunoaştere şi ştiinţă sub semnul „principiilor” capătă o formulă de gândire
ce depăşeşte raţionalismul restrictiv „clasic” şi necesitarismul teoriilor
mecaniciste moderne, afirmând un spirit metodic riguros şi o concepţie
dinamică, perspectivistă asupra lumii şi asupra poziţiei individualităţii.
Formule de gândire şi viaţă precum „theoria cum praxi”, „la verité est
toujours utile”, „pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien” anunţă
modalităţi noi de emancipare a spiritului uman, în primul rând ideea
unităţii dintre cunoaştere şi experienţă, proiectată ca „Enciclopedie
metodică” a cunoştinţelor resemnificate printr-o „caracteristică
universală”, şi preocuparea pentru armonia lumii şi a omului sub semnul
divinului: „et qu'il y a une infinité de Mondes possibles, dont il faut que
Dieu ait choisi le meilleur: puisqu’il ne fait rien sans agir suivant la
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suprême Raison” (G.W. Leibniz, Essais de Theodicee 8). O atenţie
deosebită este acordată temei „ştiinţă şi metafizică”, urmărindu-se
reabilitarea specific leibniziană a individualului într-o nouă teorie a
substanţei: ,,substanţa singulară”, unitate dintre existenţă şi acţiune:
„quod non agit non existit; quod agit est substantia singularis”. Această
concepţie devine temeiul unei duble „reforme”, a matematicii şi a dinamicii,
conducând totodată la un „sistem nou al naturii şi comunicării
substanţelor”, prin care se deschide „reforma filosofiei prime” urmând
principiile „unităţii adevărate”, care aduc laolaltă formalul (logic,
matematic), fizicul, psihicul şi metafizicul, „realitatea” multitudinii în
unitate, conform principiului „nihil est sine ratione”.
Toate acestea aduc în centru tema „lume” într-o concepere ce constituie
o ruptură cu tradiţia de sorginte platoniciană a separării „lumilor”,
propunând „monadologia”, lumea „substanţei simple”, unitate adevărată:
„l’unité ou ce qui est un”, care constituie centrul metafizicii lui Leibniz,
urmărită prin textele principalelor scrieri ale marelui filosof: Disertaţie
metafizică; Noul sistem privitor la natura şi comunicarea substanţelor;
Monadologie; Principii raţionale ale naturii şi graţiei; Eseuri de teodicee.
Bogăţia informaţiei (şi actualizarea acesteia, mergând până la „Actele”
celor din urmă Congrese Leibniz şi la valorizările mai recente în logică,
teoria ştiinţei şi ontologie) este stăpânită printr-un demers interpretativ
adecvat, o veritabilă hermeneutică a textului leibnizian, posibilă tocmai
printr-o lectură modernă a acestuia, cu mijloacele logicii moderne şi ale
metodologiei ştiinţifice.
Încheierea analizelor este cuprinsă în formule lapidare, dar adânc
semnificative. Dintre acestea reţinem: „Leibniz instituie astfel un stil de
gândire şi viaţă ce stăruie în istoria cugetării umane prin exemplaritatea în
care a realizat enciclopedismul Luminilor pe care le anunţa, şi modelul
clasic al omului pe care, în multe privinţe, îl reprezenta”.
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Dincolo de aceasta, „ceea ce intenţiona Leibniz pentru Europa
timpului său - ideea unei unităţi culturale - rămâne oricând un proiect
valabil în orizonturile istorice ale lumii”. Apelul la o apreciere a lui Denis
Diderot (în celebra Encyclopedie, 1765) aduce o susţinere în plus a valorii
creaţiei lui Leibniz: „Acest om a adus Germaniei tot atâta faimă, cât au
adus Greciei Platon, Aristotel şi Arhimede laolaltă”. O motivare temeinică
dar, pentru a-l invita pe cititor să ia cunoştinţă de prezenţa în universul
cărţilor a acestei remarcabile resemnificări a operei lui Leibiniz în tradiţie
şi actualitate.
Sună astfel cumva profetic aforismul leibnizian (Monadologie, 22):
„prezentul... cuprinde în sine viitorul”.

Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC,
membru al Academiei Române
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INTRODUCERE
LEIBNIZ ÎN CULTURA MODERNĂ
MOTTO:

...«Le présent y est gros de l’avenir»
(Leibniz, Monadologie, 22)

1. Considerat adesea drept ultimul dintre spiritele universaliste şi,
în genere, una dintre minţile cele mai înzestrate din cultura modernă,
Leibniz a devenit nu numai un nume de referinţă în filosofie, ci şi o
formă de cuprindere a unui stil de lucru şi de cugetare. Căci dincolo
de Leibniz al „monadologiei”, teoretician al «armoniei prestabilite»,
s-a impus Leibniz-precursorul (în multe privinţe iniţiatorul, chiar
ctitorul!) unor mari înnoiri în ştiinţă, filosofie, logică, tehnică ş.a.:
descoperitor al calcului infinitezimal; constructorul uneia dintre
primele maşini de calcul (cumva, strămoşul computerului); iniţiatorul
metodei critice în istoriografie; întemeietor al calcului logic (şi al
logicii simbolice în genere), concepând gândirea (orientată logicomatematic) în spiritul semioticii; proiectarea unor concepte de
perspectivă, precum: «characteristica universalis», «alfabet al
gândirii», «lumi posibile», «gramatică universală» ş.a.
2. În mod efectiv creator, cu deschideri ori măcar sugestii
semnificative pentru cele mai multe domenii şi modalităţi de gândire
ce-şi prelungesc acţiunea până în zilele noastre, Leibniz a lăsat o
operă ce poate fi apreciată, aşa cum a precizat exegeza de referinţă,
funcţie de: modul în care „această gândire, a cărei redare rămâne în
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