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Abstract  

In his Essays of theodicy, Gottfried Wilhelm von Leibniz presents an exciting 
theory according to which there is a multitude of possible worlds. What would appear to 
Descartes, from the standpoint of hyperbolic doubt, as something meaningless, just 
because it is probably, for the philosopher from Hanover it becomes the keystone of his 
entire philosophy. Supposition that „there could be” an infinity of possible will lead to 
the idea that God always will choose, according to its perfection, the best of all possible 
worlds. As we will sin, God has to intervene in order to preserve the best of all possible 
worlds. Constant intervention of God is conditioned by our free will and by the new 
contexts rising from free elections of the people. Thus, contrary to the deist theory, 
Leibniz advocates the theory of permanent intervention of Deity in Creation, or in other 
words, He makes a continuous Creation.  

 

Keywords:  

Leibniz, Creation, God, possible worlds. 
 

                                                 
1 Professor Ph.D. Marius DUMITRESCU, Faculty of Philosophy and social-political 
Sciences within „Al.I. Cuza” University from Ia�i, Email Address: 
dumitrescu.marius66@yahoo.com  
2 Keynote speaker at International Conference „Logos Universality Mentality Education 
Novelty” (Conferin�a Interna�ional� „Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate) 

49
DUMITRESCU, M., (2012) Continous Creation Theme în Leibnizian Essays of Theodicy, Logos, 
Universality, Mentality, Education, Novelty, Section Philosophy and Humanistic Sciences,  
Year 1, Issue 1, pp: 49-66



Logos Universalitate Mentalitate Educa�ie Noutate 
Sec�iunea: Filosofie �i �tiin�e Umaniste 

 

 
 
 

Introducere 
 

Cuvântul „teodicee” a fost introdus în filosofie de G. W. Leibniz 
odat� cu tip�rirea titlului lucr�rii Essais de Theodicée sur la Bonté de Dieu, la 
Liberté de l'Homme et l'Origine du Mal în 1710, an în care apare �i Treatise 
Concerning the Principles of Human Knowledge, avându-l ca autor pe George 
Berkeley. De�i defini�ia termenului �i chiar termenul ca atare nu mai apar 
în cuprinsul Eseurilor, semnifica�ia poate fi c�utat� în etimologia acestuia, 
întrucât provine din dou� cuvinte grece�ti: theos (zeu) �i dike (justi�ie, 
dreptate, judecat�) (Râmbu, 1997: 5). 

Leibniz a dorit s� realizeze o cosmologie conform� cu ideile 
filosofilor naturii care dominau întreaga filosofie, dar �i toate ramurile 
�tiin�ei secolului al XVII-lea. Steven Nadler leag� ideile filosofice ale lui 
Leibniz de prietenia acestuia cu Malebranche �i Arnauld, pe care filosoful 
german i-a întâlnit în timpul �ederii sale la Paris în anii 1670. În 1674, 
Malebranche, matematician �i fizician la rândul s�u - ce studiase legile ce 
guverneaz� mi�carea -, dar înainte de toate un teolog, a publicat primul s�u 
volum din monumentala lucrare De la recherche de la Vérité, care a devenit 
curând apreciat� pe scena filosofic�. În aceast� lucrare, Malebranche 
dore�te s� demonstreze absoluta dependen�� de Dumnezeu a creaturilor 
din toate domeniile de existen��. Cel mai puternic argument al lui 
Malebranche deriv� din presupozi�iile tradi�ionale teologice �i filosofice 
despre rela�ia lui Dumnezeu cu crea�ia sa. Conform acestui principiu, 
Dumnezeu nu a creat doar lumea �i a apoi a l�sat-o independent� de orice 
ac�iune divin�, ci Dumnezeu continu� s� doreasc� existen�a ei. Mi�carea 
sau repausul corpurilor se datoreaz� puterii cauzale continue a lui 
Dumnezeu; corpurile create nu au o eficacitate cauzal�  prin ele însele de a 
se mi�ca pe ele sau pe alte corpuri. Publicarea De la recherche a stârnit 
discu�ii aprinse în cercurile intelectuale de la Paris �i se pare c� în perioada 
anilor 1675-1676 Leibniz s-a întâlnit cu Malebranche la Maison de 
l'Oratoire din Paris, unde au discutat despre materie, spa�iu �i mi�care. A 
urmat o prietenie de patruzeci de ani între cei doi, perioad� în care au avut 
dezbateri despre natura universului, fiecare venind cu argumentele proprii 
despre legile naturii, despre în�elegerea corect� a libert��ii divine �i umane, 
�i mai ales despre faptul dac� lumea noastr� este sau nu cea mai bun� 
dintre toate lumile posibile (Nadler, 2010: 44-51). 
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A doua persoan� ce a avut influen�� asupra concep�iei filosofice 
leibniziene a fost p�rintele Arnauld, care în acei ani, anii p�cii papei 
Clement al IX-lea, era recunoscut ca purt�torul de cuvânt al Bisericii 
Catolice din Fran�a împotriva Calvini�tilor. Leibniz a purtat cu p�rintele 
Arnauld o lung� coresponden�� prin intermediul c�reia îi cerea p�rerea 
asupra diferitelor idei �i concepte filosofice  declarându-se bucuros s� aib� 
opinia acestuia.  

Michael Heller afirm� îns� c�, de�i Leibniz este considerat un rival 
al lui Newton, de fapt, din lucr�rile celor doi oameni de �tiin��, se poate 
observa c� cei doi au lucrat se pare „um�r la um�r” în aproape toate 
domeniile, dintre care cel mai cunoscut este cel al matematicii, unde au 
f�cut descoperiri simultane. Pe de alt� parte îns�, Leibniz a folosit ideile 
newtoniene despre for�ele fizice �i le-a aplicat în filosofia sa, c�ci pentru 
gânditorul din Hanovra lumea este dinamic� �i for�a (în�eleas� în sens 
metafizic) este conceptul fundamental al mecanicii leibniziene fiind 
materia prim� a lumii sale. Dinamica lumii lui Leibniz se extinde dincolo 
de acea lume �i î�i are sursa în Dumnezeu (Heller, 2011:61). 

De obicei, se consider� îns� c� Leibniz a fost legat mai mult de 
scrierile lui Descartes, ale c�rui lucr�ri le-a c�utat cu asiduitate în toate 
marile capitale europene pe care le-a vizitat.  

 

Metod� 
 

Întrucât eu însumi sunt un post-cartesian, în lucrarea de fa�� voi 
folosi în mare m�sur� metoda deductiv� a lui Descartes pentru a identifica 
pilonii ideatici care se prezint� într-o „manier� clar� �i distinct�” în Eseuri 
de teodicee �i pe baza lor, printr-o amplificare hermeneutic�,  voi încerca s� 
descop�r tema crea�iei continue.   

În primul capitol al acestei lucr�ri voi cerceta posibilele influen�e 
rosicruciene asupra filosofiei leibniziene, voi continua cu capitolul doi, în 
care voi încerca s� g�sesc eventuale dovezi ale coresponden�ei dintre 
credin�� �i ra�iune în Eseurile de teodicee, apoi, în capitolul trei, voi analiza 
modul în care filosoful din Hanovra demonstreaz� c� arta combinatorie 
este un atribut al lui Dumnezeu pe baza c�ruia El alege aceast� lume din 
toate celelalte posibile, dar totodat� o men�ine prin interven�ia sa 
continu�. În capitolul patru investighez posibilele motive ce l-au 
determinat pe Leibniz s� scrie �i s� publice Eseurile de teodicee. În concluzii, 
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voi sublinia modelul original de gândire al filosofului german cu privire la 
Crea�ie. 

 

1. Influen�ele mi�c�rii rosicruciene asupra filosofiei 
leibniziene  

 

Secolul al XVII-lea începe cu convingerea pesimist� c� lumea se 
afl� într-o stare inalterabil� de declin �i c� în curând va veni Apocalipsa, cu 
atât mai mult cu cât anul Fiarei, 1666, era atât de aproape. �i totu�i 
sfâr�itul de veac va aduce un mare optimism. Alchimi�tii, hermeticienii, 
kabbali�tii �i-au unit for�ele pentru a promova optimismul prin 
intermediul ideilor iluministe ce au condus la progresul nelimitat al �tiin�ei 
�i la dezvoltarea unei noi imagini a omului. 

 

1.1. Istoricul înfiin��rii Fr��iei 
 

Mi�carea rosicrucian� a fost unul din contributorii cei mai fecunzi 
la progresul �tiin�elor, dar, pe de alt� parte, este una dintre cele mai mari 
enigme ale istoriei. Francis Yates a realizat un studiu pertinent �i de mare 
întindere asupra a ceea ce ea a numit „Iluminismul rosicrucian” al 
secolului XVII timpuriu. Aceast� perioad� a fost una a unei intense 
anxiet��ii mileraniste ap�rute pe fondul previziunilor sfâr�itului lumii. 

La începutul secolului XVII, se anun�a înfiin�area unei Fr��ii ce 
de�inea înv���turi secrete pe care le punea în slujba unui scop considerat 
nobil, anume acela de a reforma lumea, fapt ce a stârnit mare entuziasm în 
întreaga Europ�. Ini�iatorul mi�c�rii ar fi fost Christian Rosencreutz, al 
c�rui an de na�tere era 1378 �i despre care se credea c� a tr�it 106 ani, 
respectiv c� a murit în magicul an 1484. Primele documente despre Fr��ie 
au fost publicate îns� în 1614 (Fama Fraternitas) �i în 1615 (Confessio 
Fraternitas). Un an mai târziu a ap�rut o alt� lucrare: Nunta alchimic� a lui 
Christian Rosencreutz, de data aceasta având un autor cunoscut, Johann 
Valentin Andreae. Toate cele trei lucr�ri prezint� legendele despre 
Rosencreutz �i Fra�ii s�i. Fama prezint� îndeosebi c�l�toriile fratelui 
Rosencreutz, care a fost un medic �i a c�l�torit în Orientul Mijlociu, unde 
a discutat cu oameni în�elep�i, turci �i arabi. Cea mai dramatic� scen� 
prezent� în Fama este cea a descrierii criptei sale. Manifestul afirm� c� în 
1604, respectiv la 120 de ani distan��, s-a descoperit mormântul s�u ce nu 
era luminat de Soarele ceresc, ci de un soare intern, �i în loc de mormânt 
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era un altar. Yates afirm� c� toate aceste manifeste încifrau anumite 
mesaje. Ea spune c� deschiderea u�ii mormântului simbolizeaz� de fapt 
deschiderea unei ”por�i” în Europa, inaugureaz� calea spre cunoa�tere. 
Existen�a acelui soare interior trebuie v�zut� fie ca o comoar� nepre�uit�, 
fie ca o experien�� l�untric� (Yates, 1998: 64). Probabil c� acesta era 
mesajul din moment ce, începând cu acei ani, a devenit tot mai evident� 
existen�a unei mi�c�ri filosofice �i religioase complexe �i care i-a avut ca 
membri pe Bacon, Descartes, Newton, Leibniz etc. Prin intermediul 
Fra�ilor, aceast� mi�care dorea „reforma �tiin�elor �i a lumii”, �i se pare c� a 
avut o influen�� puternic� mai ales asupra întregului secol XVII (Sédir, 
2010: 55). Rezonan�ele milenariste erau clare: o epoc� a lumii o lua de la 
cap�t, începea alta, radical deosebit�, care avea s� aduc� lumea la starea în 
care o g�sise Adam �i care era totodat� Vârsta de aur. Astfel, în Confessio, 
reforma general� este considerat� ca prevestind „un mare influx de adev�r 
�i de lumin�” (Yates, 1998: 75-76). 

 

1.2. Simbolurile Fr��iei rosicruciene 

 
Membrii societ��ii sunt uni�i prin secret �i prin anumite reguli. Ei 

înva�� toate �tiin�ele, dar în special medicina �i pretind c� �i-au însu�it 
cunoa�terea tradi�ional� a egiptenilor, chaldeenilor �i a altor antici. Ei au 
fost numi�i Nemuritorii, Illuminati, Fra�ii Invizibili �i se semneaz� cu 
ini�ialele F.R.C. Exist� o întreag� dezbatere despre semnifica�ia celor trei 
litere. Unii spun c� ar reprezenta Fratus Roris Cocti, deoarece se credea c� 
piatra filosofal� este rezultatul amestecului pic�turilor de rou� întrucât 
denumirea ar proveni din al�turarea a dou� cuvinte latine: Ros, Roua, 
considerat� cel mai bun solvent al aurului, �i Crucis, Crucea, simbolul 
pentru lumin� în chimie. Prin urmare, lumina  este aur rarefiat �i de aici 
apare �i numele. Un rosicrucian este deci cel care prin rou� caut� lumina 
(aurul) (Salverte, 1855: 220). Se pare îns� c� Fra�ii nu atribuiau alchimiei 
decât un rol secundar în cadrul �tiin�elor lor secrete �i deci nu se poate 
atribui aceast� simbolistic� numelui Fr��iei. Cea mai recunoscut� 
presupunere ar fi c� denumirea corect� a Fr��iei este Fratenitas Roseae Crucis 
(Aczel, 2008: 332) �i semnific� împletirea armonioas� a frumuse�ii, vie�ii �i 
iubirii cu credin�a (Sédir, 2010: 46), întrucât ini�ialele societ��ii pot fi 
interpretate �i în corela�ie cu simbolurile cu care se legitimeaz�: trandafirul 
�i crucea.  
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1.3. A fost sau nu Leibniz un rosicrucian? 
 

Controversa continu� asupra posibilei asocieri a lui Leibniz la 
mi�carea rosicrucian� este datorat�, se pare, faptului c� aceast� Fr��ie 
lucreaz� în secret. Unii autori cred c� Leibniz ar fi venit în contact cu 
rosicrucienii în tinere�ea sa pe când se afla la Nürnberg (Aczel, 2008), al�ii 
c� ar fi p�truns într-un astfel de cerc doar spre b�trâne�e. Oricum, operele 
sale dovedesc faptul c� �tiin�a sa are multe din elementele rosicruciane, în 
special tehnicile kabbalistice ale manipul�rii numeric-lingvistice �i ale 
calculului matematic, despre care el credea c� sunt instrumente valoroase 
în dezvoltarea gândirii matematice complexe  (Scuchard, 1998: 84-85). 

De fapt, înc� de mic, Leibniz a iubit matematica �i arta 
combinatorie pe care le folosea pentru a descifra, cu u�urin��, diferite 
coduri secrete. El �i-a folosit aceast� aptitudine nu numai în domeniul 
numerelor, dar �i în cel al cuvintelor. Leibniz era îndr�gostit de tot ce avea 
un aer misterios, ascuns, interzis (Aczel, 2008: 322). Tocmai aceast� 
pasiune l-a condus probabil pe matematicianul german s� îmbr��i�eze 
idealurile Fr��iei – aceasta fiind o societate care ascundea atât de multe 
secrete. Student fiind, Leibniz a devenit interesat, la fel ca �i Descartes 
înaintea lui, de opera unui mistic al secolului al XIII-lea, Ramon Lull. 
Acesta se preocupase de arta combinatorie �i codifica concepte prin 
combina�iile de litere însemnate pe ni�te discuri. Leibniz, matematician 
talentat, a dezvoltat aceast� tehnic� într-o teorie matematic� �i a publicat-o 
în 1666, sub titlul De arte combinatoria (Aczel, 2008: 327)  De altfel, anul 
1666, considerat ini�ial, datorit� semnifica�iei numerologice a num�rului 6 
repetat de 3 ori, a fi num�rul Bestiei, a devenit în fapt annus mirabilis (anul 
miraculos sau anul miracolelor) deoarece, cu excep�ia Marelui incendiu al 
Londrei de la 1 Septembrie, în acel an au lipsit de fapt mari calamit��i în 
Anglia �i s-a considerat c� totul s-a datorat interven�iei miraculoase a lui 
Dumnezeu. Pe de alt� parte, 1666 este numit anul miraculos �i pentru c� 
în scrierea lui cu cifre romane se reg�sesc toate numeralele în ordine: 
MDCLXVI. În plus, a fost anul în care Newton a formulat ideile de baz� 
ale operei sale, inclusiv teoria matematic� a „fluxiunilor” (acum numit� 
calculul diferen�ial), legile mi�c�rii �i ale gravita�iei �i teoria opticii. Thomas 
Hobbes a publicat în acela�i an a sa De principiis et ratiocinatione geometrarum, 
iar Molière a pus în scen� La Misanthrope.  
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Gottfried Wilhelm von Leibniz a fost probabil ultimul “uomo 
universale” în manier� renascentist�, de�i tr�ia deja în epoca modern�. Avea 
preocup�ri filosofice, teologice, filologice �i istorice, era instruit în drept, 
avea talent deosebit în matematic� �i fizic�, avea cuno�tin�e teoretice din 
medicin� �i era interesat de politic�. 

Un om cu preocup�ri intelectuale atât de diverse nu putea s� nu 
iubeasc� ”ora�ul luminilor”. Ajuns la Paris în 1672, la vârsta de 26 de ani, 
ca absolvent al facult��ii de filosofie �i apoi a celei de drept, tân�rul 
german a descoperit operele lui Descartes �i început s� le citeasc� cu 
asiduitate, pentru ca în urm�torii ani s� încerce pe orice cale achizi�ionarea 
�i a scrierilor nepublicate ale filosofului francez, ce era de altfel �i 
matematician ca �i Leibniz. El descoper� în sfâr�it scrierile secrete ale lui 
Descartes în 1676 la Claude Clerselier pe care-l roag� s�-i permit� a le citi. 
Ceea ce poate presupunea doar, i s-a adeverit. Descartes fusese 
rosicrucian, c�ci în Preambul acesta notase: „Dedicat, înc� o dat�, erudi�ilor 
c�rturari din lumea întreag�, �i îndeosebi lui G.F.R.C.” din care Leibniz a în�eles 
c� Descartes î�i dedica întreaga munc� secret� Fr��iei Rosa-Cruce din 
Germania. 

Desprins� din atmosfera alchimi�tilor de la sfâr�itul Evului mediu, 
mi�carea rosicrucian� era interesat� de tot ceea ce �inea de studiul 
cosmosului �i de în�elegerea naturii lui complexe, în care lucrurile nu sunt 
independente �i izolate în identit��i abstracte ca în logica no�iunilor a lui 
Aristotel, ci amestecate, parcurgând permanente procese de transmuta�ii, 
ce marcheaz� treceri de la o calitate la alta. Fascinat el însu�i de idealurile 
mi�c�rii roza-cruciene, la care aderase a�a cum am spus înc� din 1666, 
Leibniz încearc� s� refac� opera pierdut� a lui Descartes prin manuscrisele 
de la Hanovra �i astfel în�elege mai bine legile ce guverneaz� aceast� 
societate secret�. Roza, care reprezint� studiul naturii, �tiin�a, ra�iunea, st� 
al�turi de credin��, simbolizat� de Cruce. Roza-crucianul se consider� un 
om superior, a c�rui credin�� este conform� cu ra�iunea, un om pentru 
care cercetarea �tiin�ific�, adev�rul natural �i credin�a nu numai c� nu sunt 
incompatibile, ci se �i presupun reciproc, iar studiul naturii era o cale 
sigur� în vederea în�elegerii perfec�iunii divine. 
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2.  Dovezi ale coresponden�ei ra�iune-credin�� 
 

Leibniz hot�r��te c� ceea ce ini�iase filosofia cartesian� trebuia 
continuat, respectiv era necesar� g�sirea unei coresponden�e între credin�� 
�i ra�iune întrucât „lumina ra�iunii nu-i un dar de la Dumnezeu în mai mic� 
m�sur� decât acela al revela�iei” (Leibniz, 1997: 61). 

 

2.1. Sistemul armoniei prestabilite 
 

În acord cu abilit��ile sale matematice excep�ionale, Leibniz 
concepe sistemul de armonie general� prestabilit� conform c�ruia domeniul 
cauzelor eficiente din lumea material� �i domeniul cauzelor finale din 
lumea spiritual� sunt corespondente sau „paralele” (Leibniz, 1997: 226). 
Lumea posed� coeren��, fondat� pe ceea ce Leibniz va numi principiul  
ra�iunii  suficiente ce face ca lucrurile s�  se deruleze urmând o anumit� 
ordine precis�, prestabilit�. 

Dac� Dumnezeu este „arhitectul suprem” care coordoneaz� tot 
ceea ce se deruleaz� în univers, atunci cum de exist� r�ul, din moment ce 
Dumnezeu este bun �i în�elept?  

Întrucât autorul ei st�pânea, dup� cum bine se �tie, arta 
diploma�iei, Teodiceea leibnizian� apeleaz� strategic la autoritatea filosofilor 
�i a teologilor luterani, catolici �i reforma�i pentru a-i convinge pe cititori 
de adev�rurile filosofiei sale. Dup� ce aduce în scen� o multitudine de 
teorii de sorginte dualist�, în care binele �i r�ul sunt considerate a fi 
principii egale ca realitate (Leibniz, 1997: 155-170), filosoful german va 
ini�ia o perspectiv� mult mai complex� asupra prezen�ei r�ului în lume. 
Leibniz consider� c� perfec�iunea Divin�, a�a cum o demonstraser� 
Anselm �i Descartes, este condi�ia ra�ional�, suficient� �i necesar� a 
bun�t��ii lui Dumnezeu. Cre�tinismul, spre deosebire de p�gânism unde 
Divinitatea se impunea numai prin for��, aduce în scen� ideea unui 
Dumnezeu Bun, garant al faptului c� tr�im în cea mai bun� dintre lumile 
posibile. Dac� Divinitatea este bun�, obligatoriu  tr�im  în cea mai bun� 
lume posibil�, iar r�ul nu poate avea  decât o singur� surs� �i anume 
deciziile imperfecte ale oamenilor. Natura noastr� finit� face ca, de cele 
mai multe ori, alegerile s� fie imperfecte, purt�toare de germeni ai 
corup�iei, ai r�ului. Pentru Leibniz, la originea r�ului se afl�, în spirit 
augustinian, „imperfec�iunea originar�” (Leibniz, 1997: 175) ce se g�se�te în 
natura uman�. Omul este cel mai mare paradox al cosmosului: o fiin�� 
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liber� �i con�tient� - precum Divinitatea, dar în acela�i timp - finit� �i, prin 
aceasta, condi�ionat� de propriul egoism limitativ la ac�iuni care sunt, de 
multe ori, incompatibile cu programul creatorului. 

 

2.2. Defini�ii ale r�ului 
 

Dac� pentru vechii greci în cutia Pandorei nu a mai r�mas decât 
speran�a, cre�tinii au descoperit, prin Christos, faptul tulbur�tor c� 
Dumnezeu este bun, iar r�ul �i abisurile existen�iale nu le deschid decât 
oamenii prin deciziile lor libere. R�ul este o chestiune personal�, binele - 
una cosmic�. A crede c� Dumnezeu este bun este �ansa spre corec�ie, spre 
progresul moral. 

În contextul naturii r�ului, al c�rui autor este omul, Leibniz 
identific� trei tipuri de r�u (Leibniz, 1997: 100). 

R�ul metafizic este implicit crea�iei �i const� într-o condi�ie 
inferioar� pe care o are aceasta în raport cu creatorul. Este cauza 
principal� a revoltei îngerilor �i a p�catului originar. R�ul metafizic se 
origineaz� în credin�a existen�ei unui creator transcendent al lumii. 

R�ul fizic este reprezentat de suferin�a creaturilor care, la un 
moment dat, î�i pierd conatus- ul �i mor, el fiind o consecin�� a p�catului 
originar. 

R�ul moral este reprezentat de ispita permanent� a omului de a 
înc�lca poruncile divine. 

R�ul metafizic este necesar �i izvor��te din natura crea�iei, r�ul 
fizic �i r�ul moral nu au fost necesare �i de aceea prin Iisus exist� 
perspectiva recuper�rii condi�iei ini�iale dinaintea p�catului originar. 

 

2.3. Adev�ruri necesare �i adev�ruri contingente 
 

Problema r�ului trimite în mod iminent la libertatea de alegere. În 
acest sens, Leibniz este fascinat de existen�a a dou� tipuri de adev�ruri: 
cele necesare �i cele contingente. Adev�rurile necesare, cum sunt cele din 
matematic� sau logic�, sunt întotdeauna adev�rate, nu pot fi negate de 
Dumnezeu, iar contrariul lor aduce cu el contradic�ia (Leibniz, 1997: 107). 
Adev�rurile ce depind de experien�� sunt contingente. „Adev�rul c� mâine eu 
voi scrie”, chiar dac� este prev�zut de c�tre Dumnezeu, are o necesitate 
ipotetic� �i nu una absolut�, consider� filosoful german (Leibniz, 1997: 
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107-108). Mai ales când sunt cu referin�� la viitor, adev�rurile ne pun în 
situa�ia alegerii: „putem alege s� scriem sau s� nu scriem”, iar alegerile creeaz�, 
cel pu�in ca posibilitate, existen�a liberului arbitru.  

 

2.4. Teoria liberului arbitru 
 

Având ca fundament teoria adev�rurilor contingente, Leibniz va 
formula, într-o manier�, destul de ambigu� totu�i, teoria liberului arbitru. 
„Pe scurt, sunt de p�rere c� voin�a e mereu mai înclinat� spre decizia pe 
care o ia, dar nu se afl� niciodat� în necesitatea de a o lua. Este sigur c� va 
lua aceast� decizie, dar nu este de loc necesar s� o fac�, dup� cum spune 
celebrul dicton: Astra inclinant, non necessitant (Astrele influen�eaz�, nu impun )” 
(Leibniz, 1997: 110). Încercând s� îmbine ideea de predestinare cu aceea 
de liber arbitru, filosoful de la Hanovra dezvolt� în Eseuri de teodicee o 
teorie conform c�reia omul este constrâns de foarte mul�i factori exteriori 
�i chiar interiori, ce �in de natura sa particular�, în a lua decizii, dar, în 
ultim� instan��, nici unul dintre ace�ti factori nu determin� în chip necesar 
decizia. Leibniz plaseaz� decizia la nivelul Eului metafizic, urmând drumul 
cartesian al priorit��ii nivelului lui res cogitans, a Eului cuget�tor pur, 
eliberat prin îndoiala de tip hiperbol� de orice fel de condi�ionare 
empiric�.  Astfel, dualismul devine cheia pentru în�elegerea naturii 
liberului arbitru. Dac� Eul ar fi fost doar unul psihologic, legat strict de 
lumea sensibil� prin sim�uri �i imagina�ie, nu am fi putut vorbi de liber 
arbitru, ci de o existen�� extatic� în fa�a naturii asemenea celorlalte 
vie�uitoare. Leibniz a cedat, chiar dac� a încercat prin toat� filosofia sa s� 
dep��easc� dualismul, în fa�a marii provoc�ri a teoriei liberului arbitru ce 
impune o viziune în care Eul nu este necesar condi�ionat de factori 
externi, r�mânând o instan�� autonom�, o veritabil� substan��, capabil� de 
liber� alegere. Interven�ia divin� se limiteaz� doar la alegera unei lumi 
dintr-o infinitate de lumi posibile. „Prin urmare, nici adev�rurile viitoare în 
sine, oricât de sigure ar fi ele, nici previziunea infailibil� a lui Dumnezeu, 
nici predestinarea cauzelor �i nici cea a decretelor lui Dumnezeu nu 
distrug nicidecum contingen�a �i libertatea….. Ceea ce este contingent �i 
liber r�mâne astfel �i sub decretele lui Dumnezeu, �i sub previziune” 
(Leibniz, 1997: 114). Adev�rurile contingente sunt de fapt elementul 
esen�ial al crea�iei. Dac� în crea�ie ar fi fost numai adev�ruri necesare, 
Dumnezeu ar fi creat o alt� divinitate, la fel de perfect� ca el. „C�ci exist� 
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în suflet nu numai o serie de percep�ii distincte, care-i confer� 
suveranitate, ci �i o suit� de percep�ii confuze sau pasiuni, care îl 
transform� în sclav… Dac� nu ar avea decât percep�ii clare, sufletul ar fi o 
divinitate”. Imperfec�iunea fiin�ei umane este semnalat� �i în dualitatea 
naturii ei format� din  suflet �i corp. Un suflet care se apropie de 
perfec�iune î�i domin� corpul; la polul opus, un suflet imperfect, cu 
percep�ii confuze, este sclavul propriului corp, fiind dominat de pasiunile 
ce se nasc din reprezent�rile corporale (Leibniz, 1997: 119).  

Bertrand Russell, care de forma�ie este logician, nu a putut s� nu 
observe contradic�ia dintre teoria leibnizian� din Monadologie �i cea din 
Eseuri de teodicee, între un Leibniz adept al teoriei liberului arbitru �i unul 
mai mult înclinat spre un monism mistic de factur� spinozist� (Russel, 
2005: 97-110).  

Red�m în continare una dintre cele mai importante idei ale 
Eseurilor de teodicee  preluat� de Leibniz de la Malebranche (Leibniz, 1997: 
204) a�a cum apare ea în text: „ E adev�rat c� atunci când vrem un lucru, 
vrem întru câtva �i tot ceea ce este legat de el în mod necesar.” Este 
admirabil cum se împlete�te în acest fragment libertatea uman�, ce �ine de 
interioritate, cu acele „capcane“ nev�zute ale necesit��ii pe care le 
guverneaz� Divinitatea. 

Întrebându-se asupra factorilor care determin� actele de voli�ie, 
Leibniz constata: „C�ci indiferent dac� actul de a vrea ne este imprimat de 
o cauz� exterioar� sau îl producem noi în�ine, r�mâne la fel de adev�rat c� 
vrem �i c� sim�im ceea ce vrem. Actele noastre de voin�� ne plac infinit de 
mult” (Leibniz, 1997: 253). Alegerile sunt condi�ionate de natura 
particular� a fiec�rui om; ele  pun  omul în contact cu necesitatea, îl scot 
din interioritatea sa �i îl plaseaz� în contextele lumii exterioare pe care îns�, 
din nefericire, le în�elege extrem de pu�in. 

Odat� descoperit� ideea libert��ii de alegere, Leibniz simte nevoia 
s� se deta�eze de concep�iile necesitariste radicale a�a cum ap�reau ele la 
Hobbes sau Spinoza. De pe pozi�iile unui materialism accentuat, Hobbes 
subordona întreaga realitate unor legi ce guverneaz� de la nivelul lumii 
anorganice �i pân� la nivelul vie�ii umane dominat� de principiul luptei 
pentru putere. Spinoza, plasându-se în arealul unui panteism naturalist, 
identifica pe Dumnezeu cu substan�a sau natura, considerând absolut totul 
ca fiind o derulare necesar� a unei unice voin�e ce apar�ine doar lui 
Dumnezeu. 
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3. Ars combinatoria �i cea mai bun� dintre lumile posibile 
 

Filosoful de la Hanovra aduce în scen� o teorie extrem de 
incitant�, conform c�reia ar exista o multitudine de lumi posibile. Aceast� 
concep�ie î�i are probabil r�d�cinile într-o lucrare mult mai veche a sa: 
Dissertatio de arte combinatoria, în care Leibniz este fascinat de multitudinile 
de combina�ii posibile.  

 

3.1. Ce este �i cum func�ioneaz� arta combinatorie 
 

Ideea principal� a lucr�rii Dissertatio era aceea a realiz�rii unui 
„alfabet” al gândirii umane conform c�ruia toate conceptele nu sunt 
altceva decât combina�ii ale unui num�r relativ mic de concepte simple, 
a�a cum dintr-o combina�ie de litere rezult� un cuvânt. Urmeaz� c� toate 
adev�rurile pot fi exprimate prin combina�ii potrivite ale conceptelor. 
Leibniz vede logica sa ca parte a activit��ii combinatorii, pe care el o 
atribuie atât lui Dumnezeu, cât �i oamenilor în calitate de „creaturi”. În 
Dissertatio de arte combinatoria, filosoful german arat� cum dintr-o 
combina�ie a conceptelor simple pot rezulta concepte complexe �i cum 
conceptele aritmetice complexe pot fi scrise sub forma unor combina�ii de 
concepte elementare. Conform lui Leibniz, arta combinatorie este o �tiin�� 
general� �i obiectivul ei este s� surprind� cele mai generale legi ale gândirii. 
În acest mod, scopul logicii lui era s� cuprind� toate posibilit��ile sau toate 
conceptele inteligibile formate în în�elesul lui Dumnezeu. Prin urmare, 
Dissertatio const� atât în arta descoperirii de noi concepte �i propozi�ii, cât 
�i în arta l�muririi valorii lor de adev�r. Prin agregarea acelor elemente care 
pot varia la infinit, metoda combinatoric� putea fi aplicat� nu numai în 
aritmetic�, ci �i în alte domenii ca metafizica, fizica, jurispruden�a, teologie 
(Cottingham, 1998: 93). 

 

3.2. Activitatea combinatorie ca atribut al lui Dumnezeu  
 

„Coloana vertebral�” a Teodiceei leibniziene este doctrina conform 
c�reia tr�im în „cea mai bun� din toate lumile posibile”. Deoarece 
Dumnezeu este omnipotent, omnivolent �i întrucât El, în calitate de 
arhitect al lumii, alege aceast� lume din toate celelalte posibile, înseamn� 
c� aceast� lume trebuie s� fie bun�, de fapt trebuie s� fie cea mai bun� 
dintre toate lumile posibile.   
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O lume posibil� este o lume care nu contravine legilor logice. Ceea 
ce pentru Descartes ar p�rea, de pe pozi�iile îndoielii de tip hiperbol�, un 
lucru lipsit de semnifica�ie, tocmai prin faptul c� este probabil, pentru 
filosoful din Hanovra devine cheia de bolt� a întregii lui filosofii.  

Supozi�ia c� „ar putea exista” o infinitate de lumi posibile se 
metamorfozeaz� în Eseuri de teodicee într-un soi de certitudine. Se na�te un 
nou principiu, inspirat, totu�i, din ideea cartezian� a liberei crea�ii a 
adev�rurilor eterne de c�tre Dumnezeu, ce va aduce, în prim plan, ideea 
libert��ii pe care o posed� Creatorul în a alege, conform cu perfec�iunea 
sa, întotdeauna cea mai bun� din lumile posibile. O astfel de lume nu 
poate fi lipsit� de liberul arbitru al omului, deci de un oarecare grad de r�u  
produs de alegerile oamenilor. În spiritul Teodiceei, în cea mai bun� dintre 
lumile posibile r�ul trebuie s� fie necesar, fiind rezultatul direct al faptului c� 
oamenii, chiar dac� sunt fiin�e imperfecte, au fost înzestra�i cu libertate.  

 

3.3. Interven�ia Divin� pentru a p�stra cea mai bun� dintre 
lumile posibile 

 

Partea final� a Eseurilor este dedicat� tocmai faptului c�, asumând 
prin pre�tiin�� faptul c� vom p�c�tui, Dumnezeu trebuie s� intervin� 
pentru a  p�stra cea mai bun� din lumile posibile. Bun�oar�, p�catul 
originar recheam� în chip imperios venirea fiului. Interven�ia permanent� 
a lui Dumnezeu este condi�ionat� de liberul nostru arbitru, de contextele 
noi pe care le ofer� alegerile libere ale oamenilor. Contrar teoriei deiste, 
îmbr��i�at� de Newton, care considera c� dup� actul crea�iei Dumnezeu s-
ar fi retras din lume, Leibniz este adeptul teoriei interven�iei permanente a 
Divinit��ii în crea�ie sau, altfel spus, al crea�iei continue. Este datoria lui 
Dumnezeu, în calitate de fiin�� perfect�, s� vegheze ca lumea creat� de El 
s� fie cea mai bun� dintre toate lumile posibile. În cadrul lumilor posibile, 
omul posed� libertatea de a alege între mai multe drumuri. Întotdeauna ne 
afl�m în fa�a unui Y pitagoreic, ce separ� un drum mai bun de unul mai 
r�u, dar, indiferent de alegerile oamenilor, Dumnezeu va veghea în 
permanen�� ca s� tr�im în cea mai bun� dintre toate lumile posibile. 

Contradic�ia dintre alegerile umane �i cele pe care le face 
Divinitatea pot p�rea de neîn�eles chiar pentru cei mai în�elep�i muritori, 
cum este preotul templului lui Apollo de la Delphi, care cere l�murire lui 
Pallas pentru condi�ia jalnic� pe care oracolul i-a rezervat-o lui Sextus 
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Tarquinius (Leibniz, 1997: 304). Exist� o infinitate de lumi posibile �i o 
infinitate de Sextu�i. Ceea ce va vedea preotul ini�iat va fi faptul c�, cu cât 
via�a lui Sextus va deveni mai bun�, lumea, în ansamblul s�u, se va 
transforma din r�u în mai r�u. Pallas îi va explica preotului c� r�ul este 
infinit, existând o infinitate de lumi mai rele, cea mai bun� lume fiind în 
vârful unei piramide de lumi, unic� în des�vâr�irea ei. R�ul unor oameni 
nu este deci întâmpl�tor, ci în vederea unui bine mai mare la scar� 
cosmic�. Întâlnim astfel o idee ce va fi prezent� �i în cadrul filosofiei 
istoriei a lui Hegel, care sus�ine necesitatea r�ului în lume în vederea unui 
bine mai mare, pe care numai o viziune istoric� asupra destinului omenirii 
îl poate surprinde. Acceptarea r�ului în vederea unui bine universal  nu 
poate fi observat� de omul concret, particular, al c�rui intelect este finit, 
decât numai printr-un exerci�iu excep�ional al spiritului ce se apleac� 
asupra istoriei lungi în care poate surprinde devenirea în marea ei 
desf��urare, dincolo de disperarea n�scut� din suferin�a milioanelor de 
victime ale necesit��ii. 

 

3.4. Coresponden�a credin�� - ra�iune  
 

Leibniz consider� c� tr�im în cea mai bun� dintre toate lumile 
posibile deoarece exist� un paralelism între credin�� �i ra�iune. Modul în 
care Leibniz a realizat coresponden�a dintre credin�� �i ra�iune poate fi 
schematizat în manier� sintetic� dup� cum urmeaz�: 

 
Acte ale credin�ei Argumente ra�ionale 

 in sprijinul credin�elor 
1. Convingerea c� Dumnezeu este 
bun 

O fiin�� perfect� nu poate face 
r�u c�ci ar fi un semn de 
imperfec�iune (argumentul ideii de 
perfec�iune e preluat de la Anselm 
�i Descartes). 

2. Credin�a în existen�a Sfintei 
Treimi 

Voin�a, intelectul �i existen�a - 
calit��i ale Divinit��ii   

3. Atotputernicia divin� Omniscien�a este condi�ionat� de 
infinitatea intelectului, 
omnipoten�a de infinitatea voin�ei 
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4. De ce Eseuri de Teodicee? 
 

Leibniz a avut mai multe ra�iuni pentru a elabora Eseurile de teodicee. 
Mai întâi, el tr�ia deja din plin efectele primei globaliz�ri, realizat� de 
marile descoperiri geografice din secolul al XVI – lea, ce au deschis noi c�i 
de comer� spre toat� lumea. Prin urmare, a devenit tot mai acut� nevoia 
unei unific�ri religioase, iar Ra�iunea, chiar dac� pare paradoxal, avea 
nobila misiune s� o realizeze. Un prim succes al acestei nobile misiuni era 
s�-i aduc� la masa tratativelor pe catolici �i pe protestan�i. Procesul 
complex prin care religia protestant� se ra�ionaliza, evident împotriva 
discursului ei ini�ial, a condus la apari�ia filosofiei clasice germane. În 

4. Credin�a c� omul este alc�tuit 
dup� chipul �i asem�narea lui 
Dumnezeu 

Omul posed� voin��, intelect �i 
existen�� la fel ca �i Dumnezeu 

5. Credin�a în p�catul originar Sursa r�ului este imperfec�iunea 
uman� – intelectul �i existen�a 
finit� în pofida unei voin�e infinite 

6. Credin�a în liberul arbitru Decizia se ia întotdeauna în 
interiorul omului, chiar dac� este 
condi�ionat� de factori exteriori.  

7. Tr�im în cea mai bun� din 
lumile posibile 

Creatorul perfect nu putea alege 
din infinitatea de lumi posibile 
decât pe cea mai bun�. 

8. Crea�ia este permanent� Dac� omul are liber arbitru �i este 
imperfect, deciziile lui vor afecta 
crea�ia. Dumnezeu este dator s� 
intervin� pentru a realiza cea mai 
bun� dintre lumile posibile.  

9. R�ul este o pedeaps� R�ul este o corec�ie pe care 
Divinitatea este datoare s� o fac� 
pentru a p�stra cea mai bun� 
dintre lumile posibile. 

10. Dumnezeu iube�te lumea Iubirea lui Dumnezeu a f�cut ca 
lumea s� nu dispar� pân� acum, în 
pofida r�ut��ii umane n�scut� din 
imperfec�iune. 
Dumnezeu se oglinde�te în lume.  
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aceast� perspectiv� ideatic�, Immanuel Kant va elabora o carte 
semnificativ� fie �i prin titlul ei: Religia în limitele ra�iunii. Recent, cartea a 
fost tradus� în limba român� accentuându-se caracterul restrictiv al 
discursului religios,  la ceea ce ra�iunea poate accepta, ata�ându-se un: 
„doar în limitele ra�iunii”.  

Un alt motiv pentru care Leibniz a scris Eseurile de teodicee a fost 
acela de a combate �i corecta, într-o manier� discret�, principiul lui 
Descartes - respectiv Cogito-ul - , în miezul c�ruia se g�sea de fapt acel 
celebru Eu (Je) cartezian.  În prefa�a edi�iei în limba francez� a Principiilor, 
filosoful francez a men�ionat c� principiul s�u nu este o abstrac�ie lipsit� 
de un con�inut real, a�a cum este Binele lui Platon sau Fiin�a la Aristotel, ci 
Eul, în calitate de principiu, este unul real, g�zduit în Eul psihologic al 
fiec�rui individ. Leibniz nu va accepta prioritatea absolut� a Eului pe care 
îl subordoneaz� monadei monadelor, supremului monarh sau arhitect al lumii, într-
un cuvânt lui Dumnezeu în�eles ca un principiu real, dar la o scar� net 
superioar� Eului cartezian. Universul lui Leibniz este unul al conatus-ului, al 
energiilor pe care Dumnezeu le patroneaz�, impunând tuturor lucrurilor 
ordinea sau armonia prestabilit� prin simpla sa prezen��. În filosofia lui 
Descartes, poate mai aproape de spiritul scolastic, Dumnezeu este v�zut 
mai mult ca o condi�ie de inteligibilitate �i perfec�ie de care lumea are 
nevoie.  

 
5. Concluzii 
 

În Eseurile de teodicee, Dumnezeu nu mai este o realitate strict pasiv� 
ce las� omului facultatea de a alege �i ac�iona, ci El intervine în crea�ie, 
întrucât este datoria Sa s� se asigure, în permanen��, c� lumea actual� este 
cea mai bun� dintre lumile posibile.  

Leibniz a fost fascinat de cultura francez� din vremea lui Ludovic 
al XIV-lea, astfel c� a trebuit s� adapteze protestantismul, în care credea, 
unui catolicism pe care îl acceptase prin intermediul culturii franceze. În 
spiritul unui veritabil ecumenism al celor dou� religii, protestant� �i 
catolic�, autorul Eseurilor va îmbina într-o manier� regal� ideea de 
predestinare sau predeterminare divin� cu aceea de libertate �i liber 
arbitru, construindu-se un model original de gândire în care Dumnezeu �i 
crea�ia nu sunt separa�i, precum în viziunea deist�. Din contr�, tocmai 
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pentru c� este o fiin�� perfect�, Creatorul trebuie s� vegheze în 
permanen�� pentru ca întreaga Sa crea�ie s�-i oglindeasc� m�re�ia. 
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