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I. Úvod alebo prečo táto vysokoškolská učebnica 
 
 Milý čitateľ, ktorému je táto učebnica určená. Jedi-
ným želaním autora tejto knihy je to, aby ju jej adresát čítal 
s porozumením a nie nasilu ako nešťastný los zadania semi-
nárnej alebo akejkoľvek kvalifikačnej práce. Ak je porozu-
menie vedené v dobrej vôli, dokáže sa meniť. Meniť 
k lepšiemu a čoraz viac sa približovať k pravde, až s ňou na-
pokon splynie. A práve tam, kde sa zdarne ukončí jeden ob-
jav, môže rovnako zdarne začať práca na objave ďalšom. 
Musíme pritom ale myslieť na jedno mimoriadne dôležité 
memento: nepodľahnúť vlastnej neomylnosti. Ak sa doká-
žeme nechať rozumom presvedčiť o našom omyle, stále 
môžeme, dokonca veľmi elegantne a so šarmom, učiniť ná-
pravu a začať tam, kde svieti viac svetla. Prečo o tom hovo-
rím? Pretože ja sám som toho príkladom. Príkladom toho, 
aké je neuveriteľne jednoduché prepadnúť a uveriť hoci pre-
svedčivému a argumentačne neochvejnému prístupu, ale 
v zásade zastaralej a nepravdivej dejinno-filozofickej pred-
stave. Budem konkrétnejší. Pred mnohými rokmi som sa ako 
študent filozofie a francúzskeho jazyka a literatúry nechal 
dobrovoľne a zároveň s gargantuovskou bulímiou vedenia 
zlákať do osídel Leibnizovej filozofie. Spočiatku to bola Le-
ibnizova logika, potom jeho projekt characteristica universalis 
a napokon metafyzika. Mal som výhodu, už v tom čase som 
mohol čítať Leibnizove texty v origináli, ktorým bola fran-
cúzština a latinčina. Aj preto som s odhalením leibnizovskej 
pravdy neotáľal a čítal som zaradom a opakovane hlavne dve 
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dobové  leibnizovské autority. Tou prvou bol Bertrand Rus-
sell a jeho A critical exposition of the Philosophy of Leibniz (1900). 
Tou druhou zasa Louis Couturat a jeho La logique de Leibniz: 
d’après des documents inédits (1901). Nevediac, ale predsa, dostal 
som sa do kruhu toho, čomu dnes leibniziáni hovoria logi-
cistický prístup. Ten je dnes už neobhájiteľný. Obaja vyššie 
uvedení znalci Leibniza totiž vychádzali z faktu, že celá Le-
ibnizova filozofia sa dá odvodiť z jeho logiky a jej malého 
počtu princípov. Prečo je táto pozícia dnes neobhájiteľná? 
Rok 1999 prišiel v podobe 4. zväzku VI. série Leibnizových 
zobraných filozofických spisov takzvaného akademického 
vydania ako dobrá zvesť. A hlavne vďaka tomuto veľkému 
počinu editorov a leibnizovských bádateľov sa odhalila farba 
svetla, v ktorom stroskotala nielen moja predstava o Leibni-
zovom systéme vztýčenom na pilieroch logiky. Začal sa rov-
nocenný, ale nesmierne ťažký boj. Musel som sa zbaviť 
predsudku a v novom spektre nájsť cestu k tomu pravému 
Leibnizovi. Rovnako veľkým odhalením bolo i to, že Leibniz 
nikdy definitívne nevybudoval žiaden systém akoby po vzore 
Aristotela, Kanta, Hegela a iných, a to aj napriek tomu, že sa 
to takto môže na prvý pohľad zdať. Prvý pohľad je aj 
v tomto prípade klamlivý. Ak už trváme na pojme systému, 
tak ich u Leibniza existuje niekoľko a ich súčet či súčin ne-
vytvára žiaden veľkolepý systém. Preto musíme raz a navždy 
zabudnúť na to, že Leibniz buduje systém a v rodnom liste 
tohto systému je zapísané meno monadológia. Nič také, ako 
Leibnizov monadologický systém neexistuje.  A práve o dô-
kaz tohto tvrdenia sa snaží aj tento skromnejší, ale za to 
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v lepšom a pravdivejšom svetle písaný, vysokoškolský 
učebný text. Je venovaný tomu, čomu zvykneme hovoriť 
rané a stredné obdobie Leibnizovho filozofického myslenia. 
Nuž, a aby bol tento text čo najviac autentický, je popretká-
vaný mnohými prekladmi Leibnizových diel do slovenčiny, 
a to takmer v každom a jednom prípade. Nech je preto tento 
text vodidlom každého a jedného dobrovoľníka, ktorý sa vy-
dal na dobrodružstvo Leibnizovho myslenia, ktoré sa od 
svojho začiatku pomaly a niekedy meandrovito približuje 
k tomu, čomu hovoríme monadologická téza. Ale o tom, 
snáď, až v niektorom inom texte. A už len strohá poznámka 
záverom tohto úvodu. Túto knihu nemusíte čítať od za-
čiatku, aby ste na konci objavili pointu. Každá kapitola tejto 
knihy predstavuje samostatnú bránu do sveta Leibnizovej fi-
lozofie. No napokon bude predsa len dobré, ak čitateľ prejde 
každou jednou z nich. Tolle et lege!1 

Martin Škára 
  

                                                 
1 Zober a čítaj! 
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II. Disputatio metaphysicae de Principio Indivi-
dui (1663) –  

(Metafyzická dišputa o individuačnom princípe) 
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 úvode tejto prvej dišputy2 – nie dizertácie, ako sa 
niekedy zvykne tento Leibnizov text označovať – 
Leibniz vymedzuje pojem princípu a pojem indiví-

dua, ktoré tvoria pojmovú niť jeho úvah. V oboch prípa-
doch – tak v prípade princípu, ako aj v prípade indivídua – 
ide o viacvýznamové pojmy, preto je nevyhnutné, aby boli 
v súlade so stanoveným zámerom čo najpresnejšie určené. 
Rozvinutie otázky týkajúcej sa princípu a indivídua je teda 
nasledovné:  

„Princíp a indivíduum tu majú rozličné vý-
znamy; pokiaľ ide o  indivíduum, je tým istým 
ako všeobecné, buď je niečím logickým v ráde 
predikácie, alebo niečím metafyzickým v ráde 
vecí“3.   

 
 Zatriedenie indivídua do logiky, rovnako ako do me-
tafyziky, je v tomto prípade rýdzo aristotelovské. Vychá-
dzame z Aristotelovej podstaty (ἡ οὐσία), presnejšie z jej 
rozštiepenia s ohľadom na jej modus essendi. Na jednej 
strane tu vystupuje prvá podstata (ἡ πρώτη οὐσία) ako τόδε 

                                                 
2 Dišputa – disputatio je v scholastickej tradícii ústny spôsob obhajoby 
práce bakalára pred svojím školiteľom. Z tohto dôvodu vykazuje disputatio 
i skrátenú a myšlienkovo zhustenú štruktúru. Leibnizova Dišputa z roku 
1663 to len potvrdzuje. Pri analýze Leibnizovho latinského textu z roku 
1663 sa budeme pridržiavať aj jeho francúzskeho prekladu Jeannine Qu-
illet (1978). 
3 Leibniz, G. W.: Disputatio metaphysica de Principio Individui 1663. In: 
LEIBNIZ, G. W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 1, Berlin: Akademie-
Verlag 2006, s. 11. 

V 
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τι – čiže indivíduum a na strane druhej sú tu jej druhové a ro-
dové určenia, čiže druhé podstaty (αἱ δευτεραι οὐσίαι) – to, 
čo možno označiť pojmom (to) všeobecné. S prvými i dru-
hými podstatami narába Aristoteles tak v Metafyzike, ako aj 
Kategóriách. Tak individuálne, ako aj všeobecné je predmetne 
viazané tak na prvú filozofiu, ako aj na logiku. Nasledujúce 
spresnenia, ktoré uvedie Leibniz, však spôsob uchopenia in-
divídua rozširuje. 

 „Indivíduom je taktiež to, čo je buď vo veci, 
alebo v pojme, alebo, tak, ako to uvádzajú iní, 
je indivíduum buď formálnym spôsobom, 
alebo fundamentálnym spôsobom: Formálnym 
spôsobom označuje indivíduum buď každé 
stvorené súcno, alebo len individuálne stvo-
rené súcno, alebo substanciu či substanciu ma-
teriálnu“4.  

Znie to skutočne prekvapujúco, keď formálny modus 
essendi indivídua, ako jeden zo svojich možných variantov, 
zahŕňa i materiálnu substanciu. Jeannine Quilletová v tomto 
ohľade upozorňuje na skutočnosť, že Leibniz sa pravdepo-
dobne odvoláva na chápanie indivídua stredovekých nomi-
nalistov a Ockhama, zvlášť na ich tvrdenie, podľa ktorého 
„substanciou je to, čo nie je ani akcidentom, ani časťou veci, 
čiže látkou, formou a zlúčeninou (oboch, dopl. M. Š.)“5. 

                                                 
4 Tamže. 
5 QUILLET, J.: Disputation métaphysique sur le principe d’individua-
tion. In: Les Études philosophiques. Paris. 1979, s. 87, pozn. 41.  
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 V prípade princípu máme opäť dočinenia s rozliš-
nosťou, ktorú je možné postrehnúť v aristotelovskej filozo-
fii. Leibniz preto uvádza, že princíp, o ktorý tu ide, je možné 
uchopiť v dvoch významoch. Do hry vstupuje na jednej 
strane tzv. „principium cognoscendi“ 6  a na strane druhej 
„principium essendi“7. Pre ilustráciu, podobný prípad nas-
táva pri jednom zo základných princípov Aristotelovej me-
tafyziky, ktorým je principium contradictionis. Môžeme ho 
chápať ako principium cognoscendi, ale zároveň je to i pri-
ncipium essendi. Druhý variant princípu sa však podľa Leib-
niza štiepi na ďalšie dve  pod-kategórie: „vnútorný 
a vonkajší“8. Ani pre jeden, ani pre druhý variant sa ale ne-
rozhodne. Do tejto klasifikácie bez ďalších predpokladov 
vstúpi tretí princíp, teda aj tretí význam princípu, s ktorým 
prichádzame do kontaktu, viac-menej bezprostredne. Tým 
tretím variantom princípu bude práve ten, ktorý si Leibniz 
osvojí a jeho prostredníctvom bude rozvíjať ďalšie úvahy.  
 

„Aby sme všetko zhrnuli, budeme pojednávať 
o reálnom alebo, ako sa vraví, fyzickom pri-
ncípe, ktorý je v rozume základom indivídua či 
individuácie alebo numerického rozdielu indi-
vídua v rozume a najmä o princípe stvorených 
substanciálnych indivíduí“9.    

 

                                                 
6 Tamže.  
7 Tamže.  
8 Tamže. Essendi internum et externum.  
9 Tamže. 
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 Nasledujúcimi úvahami sa bude Leibniz čoraz viac 
približovať tomu, čo vyústi do takej podoby individuálnej 
substancie, ktorú bude obhajovať i v zrelom veku, napríklad 
v Metafyzickej rozprave (Discours de métaphysique) z roku 1685. 
Jacob Thomasius, Leibnizov preceptor, vštepoval do mysle 
mladého filozofa potrebu konfrontácie jednotlivých škôl. 
Želaným výsledkom tejto konfrontácie má byť teda pravda, 
ktorá predstavuje stavebný kameň budovania ďalších filozo-
fických téz. Leibniz na túto skutočnosť nezabúda, no nejako 
systematicky sa voči dejinám filozofie, tradíciu ktorých Tho-
masius v Nemecku zakladá, stavať nebude. To ale nezna-
mená, že voči vzájomnému skúmaniu jednotlivých 
filozofických téz je potrebné postaviť sa chrbtom. Leibniz 
preto v treťom paragrafe svojej dišputy vysloví nasledujúci 
názor:  
 

„Tak, ako trením žuly z nej prýštia iskry, tak sa 
pravda odhalí zblížením názorov“…10. 

 
 Leibniz tu do úvahy berie dve odlišné názorové lí-
nie. Tou prvou budú scotisti, ktorí „kládli hypotézy, ktoré 
majú platiť pre všetky indivídua…“11.  
Druhou názorovou líniou sú pre Leibniza tí, ktorí nasledujú 
Tomáša Akvinského. Tábor obhájcov tvrdení Tomáša Ak-
vinského takéto hypotézy nekladie. Leibniz ich rozhodnutie 

                                                 
10  Tamže. 
11 Tamže. 
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zdôvodňuje tým, že Tomáš „stanovil v telách ako princíp ma-
teria signata a u anjelov ich entitu“12. Táto dvojitá názorová 
odlišnosť, ktorá k tejto téme existuje, však pre Leibniza nie 
je úplná. Okrem iného tu v oboch prípadoch máme dočine-
nia s istým typom obmedzenia, pretože „abstrahujeme od 
materiálnej a nemateriálnej substancie“13.  Pre ďalšie úvahy 
je potrebné nastoliť sumarizáciu iného typu.  
 Názorová väčšina na tému, ktorú Leibniz predos-
trie, sa tak zúži na tri základné názory. Tým prvým je tvrde-
nie, podľa ktorého sa  
 

„ako individuačný princíp kladie buď úplná en-
tita, alebo neúplná entita“14.  

 
Dodajme, že pojem entita tota sa v Metafyzickej rozprave (Dis-
cours de métaphysique) z roku 1685 vyskytne vo veľmi po-
dobnom znení  úplný pojem15 (notion si accomplie).   
Entita tota a úplný pojem však v tomto ranom období Leibni-
zovho myslenia nemožno stotožniť, pretože sú koncipované 
v rozličných rozsahoch a v rozličných kontextoch. Pre adek-
vátne vyjadrenie termínu úplný pojem je totiž potrebné do 
úvahy zobrať princíp in esse, subjekt (individuálnu substan-
ciu) a jeho predikáty a predovšetkým Boží rozum a Božiu 

                                                 
12 Tamže. 
13 Tamže. 
14 Tamže, s. 17 – 18. 
15 LEIBNIZ, G. W.: Discours de métaphysique. Metafyzická rozprava. Prel. J. 
Makovský a M. Škára. Praha: Okúmené 2020, s. 35-47. 
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vôľu, bez ktorých je úplný pojem nemysliteľný a nezdôvod-
niteľný. V zjednodušenej podobe možno povedať, že pri-
ncíp in esse, subjekt, jeho predikáty a Boh sú základnými 
stavebnými kameňmi, ktoré umožňujú zavedenie princípu 
dostatočného dôvodu a s ňou súvisiacu finalitu. Tento druh 
terminologických predpokladov možno identifikovať až 
v období, keď sú piliere metafyziky dostatočne vztýčené. 
A to je obdobie Leibnizovho parížskeho pobytu a spolu 
s ním objav infinitezimálneho počtu a kontinua. 
 Druhým sumarizačným názorom je pre Leibniza 
tvrdenie, ktoré z prvého vychádza. Prvý názor, ktorý je pred-
metne fixovaný na pojem entita non tota „vyjadruje buď negá-
ciu (2), alebo niečo pozitívne“16. Leibniz uvedie vzápätí tretí 
názor, pretože delenie pokračuje ďalej v takomto znení:  
 

„To pozitívne je buď fyzickou časťou, ktorá 
určuje bytnosť, čiže je existenciou, alebo je me-
tafyzickou časťou, ktorá určuje druh, čiže je ha-
ecceitou“17.  

 Vyššie naznačený fakt, že pojem entita tota je v zre-
lom období nahradená tzv. úplným pojmom (notion com-
plète, notion si accomplie, či notio completa) znamená de 
facto to, že Leibniz si vo svojej dišpute pojem entita tota 
z troch názorových skupín osvojil. V tomto momente Leib-

                                                 
16 LEIBNIZ, G. W.: Disputation métaphysique sur le principe d’individuation. s. 
18. 
17 Tamže. 
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niz vysloví svoj prvý argument, ktorý bude jeho akousi me-
tafyzickou devízou: 
 

 „Každé indivíduum je individuované svojou 
úplnou entitou“18.  

Je dôležité spresniť, že úplná entita, o ktorej tu Leibniz uva-
žuje, je úplnou entitou zloženého súcna ako jednoty látky 
a formy.  
 

„Veď čím je v skutočnosti jednota látky 
a formy, ak nie úplnou entitou zloženého 
súcna“19?  

 
 Úvahy mladého bakalára budú následne kolísať 
okolo starého scholastického sporu numerickej jednoty indi-
vídua, ktoré tomuto indivíduu nepridáva nič reálne. Pove-
dané terminológiou scholastikov, unum, resp. unitas nie je 
res addita. Vyplýva to, okrem iného, z povahy transcenden-
tálií akými sú ens, verum, bonum a unum20. Leibnizovou ďalšou 
pracovnou tézou vo vzťahu k indivíduu bude tvrdenie, 
v ktorom:  
 

„To, čím niečo je, je takým, pretože je nume-
ricky jedno“21. 

 

                                                 
18 Tamže. 
19 Tamže. 
20 Pozri pozn. 55. Tamže. s. 91.  
21 Tamže. s. 18. 
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 Princípy, ktoré konštituujú a zakladajú danú entitu 
je potrebné, s ohľadom na všeobecný a jednotlivý charakter, 
rozlíšiť rovnakým spôsobom ako je to v prípade charakteru 
všeobecnej alebo jednotlivej entity. Leibniz toto tvrdenie 
uvedie formou dvoch premís. Hornou premisou  je nasledu-
júci výrok:  
 

„Tak, ako sú princípy univerzálneho súcna uni-
verzálne, tak sú tieto princípy v tomto singulár-
nom súcne singulárne“22.  

 
Spodná premisa znie nasledovne:  

 
„Avšak úplná entita univerzálneho súcna je pri-
ncípom v univerzálnom súcne“23.  

 
Horná premisa je dokázaná „pravdepodobnoste z analó-
gie“24, spodná premisa je dokázaná,  

 
„pretože tieto univerzálne princípy sa líšia od 
singulárnych len v tom, že boli abstrahované 
z mnohých podobných singulárnych princí-
pov“25.  

 

                                                 
22 Tamže. s. 19. 
23 Tamže. 
24 Tamže. 
25 Tamže. 
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Takže entita tota je „princípom tak univerzálnosti, ako aj sin-
gulárnosti“26.  
 
 Dostávame sa pomaly k jadru Leibnizových úvah 
z jeho filozofickej prvotiny. Leibniz ich nikdy neopustí, 
práve naopak, bude ich neprestajne a bezo zbytku obhajo-
vať. Ôsmy paragraf Disputatio zavádza pojem prirodzenosti – 
natura. Leibniz obraňuje tézu, v ktorej 

 
 „prirodzenosť sa o sebe určuje prostredníc-
tvom seba samej a nie prostredníctvom nie-
čoho pridaného“27.  

 
V tomto tvrdení je potrebné si všimnúť rozdiel medzi tým, 
čo je určité a tým, čo je neurčité  (differens et indifferens), 
a to aj napriek tomu, že je to rozdiel, ktorý vzniká len v ro-
zume (ratione). Totiž, ak „prirodzenosť Sokrata činí z neho 
samého indivíduum“28, potom v zásade nemôže existovať 
nič neurčité, čo by sa pridávalo k prirodzenosti Sokrata, a to 
aj napriek tomu, že vyššie spomínaný rozdiel určité – neur-
čité jestvuje len v rozume (ratione).  
 V prípade bytnosti – essentia postupuje Leibniz v úva-
hách prísne logicky. Príkladom bytnosti je tu ľudskosť Sok-
rata (humanitas Socratis)29. Ľudskosť Sokrata sa vnútorne 

                                                 
26 Tamže. 
27 Tamže. s. 20. 
28 Tamže. 
29 Tamže. 
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(intrinsece) odlišuje od ľudskosti Platóna numericky (nu-
mero)30. V takomto prípade možnosť niečoho pridaného – 
additum –  okrem ich ľudskosti vnútorne odlíšenej solo nu-
mero nemožno brať do úvahy, pretože „individuujú sami 
seba“31. V opačnom prípade by ale muselo dôjsť k tomu, 
o čom hovoríme, že sa pridáva, tzv. additum.  
 Preto platí, že  v prípade prirodzenosti – natura, aj 
v prípade bytnosti – essentia sa vo vzťahu k subjektu, kto-
rému patria, individuujú in se et seipsum. To znamená, že sú 
metafyzicky založené práve týmto subjektom a ničím doda-
točným, resp. pridaným (additum) a jediným spôsobom, kto-
rým je možné subjekty medzi sebou odlíšiť je to, že každý 
od každého iného odlišíme solo numero – číselne – (Sokrates, 
Platón..., atď.).  
 Leibniz v podobnom duchu postupuje ďalej. Suma-
rizuje všeobecne prijímanú tézu, ktorá je názorovým vyjad-
rením určitého tábora. K nej sa Leibniz strohým 
argumentom vyjadrí, či už v jej prospech, alebo neprospech. 
Vyššie uvedené reflexie sa preto obohatia o ďalšie spresne-
nia, ktoré sú obsahom ďalších paragrafov (10 až do konca) 
Disputatio. Jedným z takýchto spresnení vzťahujúcich sa na 
individuáciu je súd určujúci konštitúciu indivídua.  
 V hre sú dva spôsoby konštitúcie. Prvý z nich je ma-
teriálny, druhý formálny. To znamená, že indivíduum je kon-
štituované buď materiálne, alebo formálne. Konštituent tu 
môže byť len jeden jediný. Preto Leibniz vylučuje jeden 

                                                 
30 Tamže. 
31 Tamže. 
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z nich, a to nasledovnou úvahou: 
 

„To, čo indivíduum konštituuje materiálne, to 
ho nekonštituuje formálne“32.  

 
K tejto disjunkcii, ktorá predstavuje jednu premisu, sa prid-
ružuje druhá premisa. Je ňou nasledovný súd:  
 

„Ale entita konštituuje indivíduum len mate-
riálne, pretože látka a forma indivídua alebo 
druhu a indivídua sa od seba nelíšia reálne“33. 

 
 Všimnime si tu zreteľne objavujúce sa kontúry toho, 
čo mladý Leibniz zrejme len tuší, ale zatiaľ to nekoncipuje. 
Vyjadrí sa k tomu definitívne až v čase svojho zrelého filo-
zofovania. Tými kontúrami sú nasledovné vzťahy:  
a)  Entitas tota je to isté ako jednota látky a formy. 
b)  Spôsob, ktorým ku individuácii dochádza, je materiálny 
(materialiter). Rozdiel medzi látkou a formou nie je reálny.  
c)  Látka a forma je v rovnocennom vzťahu k druhu a indi-
víduu. V tomto prípade môžeme zaviesť dokonca hypotézu, 
podľa ktorej tak, ako sa má látka k druhu, tak sa má forma 
k indivíduu. Tu si spomeňme na jednu z možných paralel 
u Aristotela. V prvej knihe Fyziky Filozof vysloví na prvý po-
hľad záhadnú a skromnú, ale mimoriadne dôležitú vetu, 
ktorá zahŕňa občasnú Aristotelovu platonizujúcu pozíciu. 

                                                 
32 Tamže. 
33 Tamže. 
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Zároveň v nej možno badať určitú formu konceptualizmu, 
a to aj napriek tomu, že ide o spresňujúce určenie jedného 
zo štyroch Aristotelových princípov.   
 

„Výrazmi ‚tvarom‘ (tó eidé) a ‚pojmom‘ (tó logó) 
rozumiem to isté“34.  

 
 Okrem iného, v tej istej siedmej kapitole tej istej pr-
vej knihy Fyziky nájdeme aj jedno mimoriadne dôležité vy-
jadrenie na margo toho, čo by mohol Leibniz myslieť 
termínom numero, solo numero –  numericky – a látky, ktorá je, 
ako bolo naznačené vyššie, tým, čo subjekt individuuje. Aris-
toteles totiž tvrdí:  
 

„Po týchto rozlíšeniach, ak k tomu prihliad-
neme, môžeme pri všetkom, čo vzniká a stáva 
sa, ak sa na to pozrieme tak, ako sme povedali, 
pochopiť, že vždy niečo musí byť základom, 
čo vzniká a stáva sa, a to teda počtom je jedno, ale 
tvarom nie je jedno“35 (kurz. M. Š.).  

 
d)čo je dodatok k a), termín entita tota Leibniz v neskoršom 

                                                 
34 ARISTOTELES: Fyzika. Prel. A. Kříž. Praha: Rezek 1996, s. 36 (190 
a 18).  
35 Tamže. (190 a 13–17). 
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období nahrádza36 termínom notio completa, resp. notion (si) ac-
complie.  
 Leibniz nemôže v takto bohatej argumentácii nes-
pomenúť vzťah bytnosti a existencie (essentia et existentia). 
Tieto pojmy sú totiž priamo prepojené s princípom indivi-
duácie. „Bytnosť môže byť a byť poňatá bez existencie“37. 
Máme tu teda dva momenty. Moment jednoty bytnosti 
a existencie a moment oddelenosti existencie od bytnosti, 
resp. bytnosti od existencie. Okrem iného je tu naznačený 
i spôsob ich jestvovania – byť a byť poňatý (esse a esse 
concipi). Riešenie, ktoré ponúkne Leibniz, je vskutku nepro-
tirečivé a elegantné. Existencia môže byť oddelená od byt-
nosti vtedy a len vtedy, ak je v rozume 38  (in intellectu) 
a v takomto prípade je pojem na spôsob quidditatívneho po-
jmu39  (pro concepto quidditativo). V stave jednoty (jednoty 
esencie a existencie) je vtedy a len vtedy, ak je vo veci40 (in 
re). Tento ideový status bytnosti a existencie je opäť zákla-
dom, ktorý nájdeme i v období zrelosti Leibnizovho metafy-
zického uvažovania, napríklad v Metafyzickej rozprave, v ktorej 
dokonca individuálny pojem a bytnosť znamenajú to isté, 

                                                 
36 To ale neznamená, že pojem notion completa, resp. notion (si) accomplie po-
krýva významovo a v plnom rozsahu to, čo tu Leibniz myslí pojmom en-
tita tota a naopak. Takáto zámena je nemožná. Skôr tu ide o pojmovú 
postupnosť. To znamená, že za pojmom entita tota v neskoršom, tzv. pa-
rížskom období, nasledujú oba vyššie zmienené pojmy. 
37 LEIBNIZ, G. W:  Disputation métaphysique sur le principe d’individuation. s. 
20. 
38 Tamže.  
39 Tamže.  
40 Tamže. 
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podobne, ako pojem bytnosti znamená to isté ako pojem 
idea41. Navyše, tak, ako je esencia niečím nemenným, tak je 
rovnako nemenným aj indivíduum, resp. individuálny pojem.  
 Takýto status existencie následne vystupuje ako Le-
ibnizov argument voči tejto existencii ako princípu individu-
ácie. Ak je totiž vo veci (in re) existencia s bytnosťou 
jednotou, to znamená, že ich vo veci nemožno oddeliť, po-
tom existencia nemôže byť individuačným princípom veci42. 
Leibniz toto tvrdenie podporí ešte jedným argumentom. 
Tento argument využíva jednotu existencie a bytnosti vo 
veci. Ak sú vo veci jednotou, reálne sa od seba neodlišujú. 
Preto,  
 

„…čokoľvek, čo je reálne odlišné, môže byť 
od seba oddelené. Ale bytnosť a existencia od-
delené (vo veci, dopl. M. Š.) byť nemôžu…“43.  

 
 V analýze Leibnizovej bakalárskej dišputy ďalej po-
kračovať nebudeme. Tie úvahy, ktoré sú zásadné voči 
ďalšiemu formovaniu Leibnizovho myslenia, boli spome-
nuté a uvedené. Napokon, uveďme ešte jednu paralelu me-
dzi Leibnizovou prvotinou a niektorými scholastickými 

                                                 
41 Pozri LEIBNIZ, G. W.: Discours de métaphysique. Metafyzická roz-
prava. Prel. J. Makovský a M. Škára. Praha: Oikúmené 2020, s. 49 a 93 - 
95.  
42 Pozri Leibniz, G. W.: Disputatio. s. 22. Si Essentia et Existentia sunt 
indem a parte rei, sequitur quod Existentia...non sit principium Individu-
ationis.  
43 Tamže. …qaecunque realiter differunt, possunt a se invicem separari. 
Sed essentia et existentia non possunt separari… .  
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úvahami. Étienne Gilson upozorňuje pri vzťahu bytnosti 
a existencie na postoj Averroa. Pozícia, ktorú obhajuje v prí-
pade vzťahu bytnosti a existencie Averroes, je nasledovná.  

„Pre prirodzenosť ‚človeka‘ ako ‚človeka‘ je ‚byť 
‘ akcidentom“44. Byť akcidentom tu znamená 
stať sa – accidere. Totiž, „bytie sa pridáva 
k ľudstvu, aby sa konštituoval existujúci člo-
vek, podobne ako musí byť k ‚ľudstvu‘ pridaná 
univerzálnosť, aby sa konštituoval všeobecný 
pojem človeka v mysli, ktorá tento pojem 
chápe ako to, čo je možné pripísať všetkým 
ľuďom“45 .  

 
 Pojem akcidentu ako kontingentného faktu – a kon-
tingencie vôbec – je v neskoršom období Leibnizovho filo-
zofovania jedným z kľúčových. Stávanie sa je tým, čo 
prináleží individuálnej substancii v procese realizácie svojich 
predikátov – akcidentov, ktoré nastávajú na základe princípu 
dostatočného dôvodu v plnom súlade s univerzálnou har-
móniou. Stávanie sa je prechodom z možnosti do skutoč-
nosti tak, že bytosti, ktoré pred realizáciou obývajú myseľ 
Boha, sú v tejto mysli ako možnosti – possibilia. 
 Ako logické subjekty  v možnosti sa tieto bytosti 
stanú, prihodí sa im to, že z možnosti prejdú do skutočnosti, 
k bytnosti sa teda pridá existencia. Pretože jednota existencie 
a bytnosti je možná len vo veci. Každý samostatný predikát, 
                                                 
44 GILSON, É.: Bytí a nekteří filosofové. Prel. V. Frei. Praha: Okúmené 
1997. s. 98.  
45 Tamže. 
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ktorý je dopredu obsiahnutý v individuálnom pojme sub-
jektu na základe princípu in esse, sa prejaví navonok ako uda-
losť a táto udalosť je vlastne kontingentným faktom 
podliehajúcim princípu dostatočného dôvodu. 
 Z posledných vyššie uvedených téz vyplýva, že pre 
adekvátne porozumenie Leibnizovej filozofie je dôležité za-
čať uvažovať spôsobom, aký je naznačený v niektorých  tvr-
deniach jeho bakalárskej práce. Myslieť si, že Leibniz to je 
len 90 paragrafov Monadológie je nanajvýš mätúce a prázdne. 
Prvé interpretačné kontexty a horizonty tohto polyhistora sú 
obsiahnuté už pri jeho prvých teoretických počinoch. Ak Le-
ibnizovi chceme rozumieť, mali by sme spolu sním kráčať 
po takých cestách, po akých kráčal od začiatku on sám. Vy-
chádzať z Monadológie znamená nastúpiť na cestu až v roku 
1714.  Začínať od konca je scestné.  
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III. Dissertatio de Arte Combinatoria (1666) – 
(Dizertácia o kombinatorickom umení) 
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Bol to plod z čias môjho dospievania.  
A predsa ho oveľa neskôr vydali  znova bez 
toho, aby sa so mnou poradili a uviedli, že ide 
o druhé vydanie. Poniektorí si preto na môj 
úkor začali myslieť, že som bol schopný takýto 
spis zverejniť v pokročilejšom veku. Aj keď sú 
v ňom niektoré významné myšlienky, s kto-
rými ešte stále súhlasím, nájdu sa tam i také, 
ktoré sú hodné iba mladého študenta“46. 

 
 Takto hodnotí sám autor svoj spis z roku 1666. Na-
ozaj bolo Dissertatio de Arte Combinatoria v roku 1690 vydané 
znova bez toho, aby Leibniz o tom skutočne vedel. A aj na-
priek tomu, že v tomto spise, podľa hodnotenia jeho autora 
z roku 1690 „by mohlo byť mnohé zmenené k lepšiemu“47, je text 
tejto dizertácie z Leibnizovej mladosti významným krokom 
vo vývoji jeho myslenia. Spis je, ako jeho názov prezrádza, 
koncipovaný ako dizertácia o kombinatorickom umení, 
v ktorom sú položené stavebné kamene umenia objavu (ars in-
veniendi), analýzy ľudských myšlienok (analysis cogitationum 
humanarum) či abecedy ľudských myšlienok (alphabetum cogita-
tionum humanarum) a objavu characteristica universalis, čiže 
znakového systému, pomocou ktorého bude možné vyriešiť 

                                                 
46 LEIBNIZ, G. W.: Nouveaux essais sur l’entendement humain. In: 
Leibniz, G. W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 6, Berlin: Akademie-
Verlag 1990, s. 384 – 385. 
47 List Henriho Basnage de Bauval Leibnizovi z 27. júla 1692. In: 
Leibniz, G. W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 2, Berlin: Akademie-
Verlag 2009, s. 549. 
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každý spor v každej oblasti myslenia. Neučinili by sme auto-
rovi zadosť, keby sme z hľadiska obsahu tejto dizertácie 
ostali len pri vyššie uvedených oblastiach. Táto dizertácia za-
sahuje do viacerých oblastí, čo dosvedčuje aj jej samotný do-
datok. Matematika (číslo) – Prírodná filozofia (pohyb) – 
Metafyzika/Prirodzená teológia (Boh). Toto je rámec, v kto-
rom sa odvíjajú úvahy mladého autora tohto textu. Aj keď je 
z hľadiska kombinatoriky tento text mimoriadne zaujímavý, 
a jedným z nosných pojmov týchto úvah je pojem caput va-
riationis, ktorý má presah z matematiky až do samotnej archi-
tektoniky Leibnizovho celkového mysliteľského sveta, 
pokúsime sa zamerať na tie časti, ktoré pútajú pozornosť 
z hľadiska prírodnej filozofie a metafyziky. Inak povedané, 
pokúsime sa nazrieť do mysle mladého filozofa cez dôkaz 
existencie Boha, ktorý Leibniz v tejto dizertácii podáva.  
 

„1 Definícia 1: Boh je netelesná Substancia 
s nekonečnou silou. 
2. Def. 2.: Substanciou nazývam čokoľvek sa 
pohybuje alebo je pohybované. 
3. Def. 3.: Nekonečná sila je prvotnou mocou 
hýbať nekonečnom. 
4. Axióma 1.: Ak je niečo pohybované, je dané 
i pohybujúce. 
5. Ax. 2.: Každé pohybujúce teleso je pohybo-
vané. 
6. Ax. 3.: Celok je pohybovaný všetkými pohy-
bovanými časťami. 
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7. Ax. 4.: Časti ktoréhokoľvek telesa sú v neko-
nečnom počte, čiže, ako sa obvykle hovorí, 
kontinuum je deliteľné donekonečna. 
8. Pozorovanie. Nejaké teleso je pohybo-
vané“48. 

 
 Tento aposteriórny dôkaz existencie Boha (aposte-
riórny, pretože z pohybu ľubovoľného telesa sa usudzuje na 
Boha) je zároveň stručným zhrnutím toho, akým smerom 
a s akým obsahom sa budú uberať myšlienky mladého filo-
zofa. Vychádzajme z posledného bodu (8), pretože o tom, že 
pohyb existuje, viem zo skúsenosti. Od čias Aristotela je 
známe, že tam, kde je pohyb, je vždy sústava pohybovaného 
a pohybujúceho. Leibniz v tomto vôbec nezaháľa a vo svojej 
dizertácii tento aristotelovský poznatok zavádza ako axiómy. 
Teda tam, kde je niečo pohybované, je zároveň dané aj to, 
čo je pohybujúce (Ax. 1) a zároveň každé teleso, ktoré je po-
hybujúce, je i pohybované (Ax. 2). A keďže sa tu predpo-
kladá, že každé teleso je vždy celok, z axiómy 3 vyplýva, že 
je teleso-celok pohybované, musia byť pohybované aj 
(všetky) jeho časti. Axiómou 4 Leibniz zavedie poznatok, 
ktorý sa o niečo neskôr stane tým, čomu bude sám hovoriť 
labyrint – labyrint kontinua.  

Totiž, s pojmom celku súvisí stanovenie jeho častí. 
A pretože teleso ako materiálne súcno pozostáva zo svojich 
telesných častí, vzniká tak potreba kvantifikácie týchto častíc. 

                                                 
48 LEIBNIZ, G. W. Dissertatio de arte combinatoria. In: Leibniz, G. W.: 
Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 1, Berlin: Akademie-Verlag 2006, s. 169. 
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Inak povedané, musíme si zodpovedať otázku, z koľkých 
častí teleso pozostáva. Odpoveďou je axióma 4. Teleso má 
nekonečný počet častí. A keďže ich je nekonečný počet, te-
lesom tak možno označiť za kontinuum, ktoré je deliteľné 
do nekonečna. V tomto prípade sa ale natíska ďalšia dôležitá 
otázka. Ak je pohybované teleso ako celok tvorené nekoneč-
ným počtom pohybovaných častí, ako je možné zabezpečiť 
pohyb nekonečného počtu týchto častí? Otázku možno for-
mulovať zjednodušene aj nasledovne: kto pohybuje neko-
nečnom (v tomto prípade nekonečným počtom 
pohybovaných častí telesa, ktorého z neho tvoria pohybo-
vaný celok)? Zdravý rozum nám poskytne jednoznačnú od-
poveď. Nič konečné nemôže uviesť do pohybu niečo 
nekonečné. A tak ostáva už len jediná možnosť. Nekonečno 
môže uviesť do pohybu jedine nekonečno. Je to nekonečná 
sila, ktorá je vlastná jedinej netelesnej substancii a tou je Boh. 
Dôkaz je ukončený.  
 Problém pohybu bude mať pre Leibniza vždy neu-
tíchajúci a kapitálny význam. Bude potrebné vyčkať ešte nie-
koľko rokov, kým Leibniz sám počas plavby loďou 
z Anglicka do Holandska napíše v roku 1676 obzvlášť dôle-
žitý dialóg Pacidius Philalethi (Pacidius Philalethovi). Dialóg, 
v ktorom sa z úvodnej otázky čo je to pohyb? Leibniz dopracuje 
k pojmu jedného zo svojich dvoch labyrintov – labyrintu 
kontinua a k rovnako dôležitému pojmu transkreácie. Tomuto 
dialógu je ale osobitne venovaná rovnomenná kapitola tejto 
učebnice.  
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IV. Demonstrationum Catholicarum Conspectus 
– 1668 – 1669 – 

Leibnizov nezrealizovaný veľký plán 
 
Mladý, 22 ročný Leibniz pracuje v rokoch 1668 – 1669 pod 
patronátom baróna Boineburga a jeho dočasným sídlom je 
v tomto období Hannover. Pod ochrannými krídlami tohto 
baróna mladý autor sám iniciuje svoj prvý veľkolepý 
a možno povedať, že aj najrozsiahlejší plán, ku ktorému sa 
kedy podujal. Náčrt, resp. konspekt, ktorý Leibniz vo svo-
jom rukopise zanechal, má necelých 7 strán. Obsahovo by 
však mal hravo, ak by ho bol Leibniz vskutku aj realizoval, aj 
niekoľko zväzkov. Aj napriek skutočnosti, že sa k tomuto 
Leibnizovmu počinu nehlási veľa historikov filozofie, ho ne-
môžeme v prípade formovania rozsiahlosti Leibnizovho 
myslenia obísť bez toho, aby sme nenaznačili aspoň zá-
kladné rysy tohto plánu. Napokon, Leibniz sám svojím ná-
črtom prezrádza, čo mal v pláne spraviť, čím chcel napĺňať 
svoju neochvejnú myseľ….a žiaden monadologický raciona-
lizmus, ako sa domnievajú niektorí historici filozofie,  to ani 
zďaleka nebol. Samotný konspekt alebo plán prichádza so 4 
hlavnými časťami, ktorým mali predchádzať takzvané Prole-
gomena. Ešte predtým, než sa pokúsime priblížiť jednotlivé 
časti tak, ako sú radené v Leibnizovom rukopise, za zmienku 
stojí uviesť obsah spomínaných prolegomen. Už len tie na-
povedia, že projekt, ktorý mladý autor zvažoval, mal byť na-
ozaj veľkolepý a nielen to. Otvorene možno povedať, že 
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práve prolegomena majú pre celý projekt určujúcu dôleži-
tosť, keďže budú obsahovať to, čomu hovoríme latinsky ele-
menta alebo v preklade – základy. A to nie hocijaké základy… 
 

„Prolegomena budú obsahovať Základy Filo-
zofie. Čiže prvé princípy Metafyziky (o Súcne), 
Logiky (o Mysli), Mathesis (o Priestore), Fyziky 
(o Telese), Praktickej filozofie (o Obci)“.49 

 
 Mohli by sme hravo tvrdiť, že rozsah takéhoto úvodu 
predznamenáva Leibnizov zámer pre jeden veľký a premys-
lený systém. Leibniz ale žiadnu systémovú podobu filozofie 
nepredstavuje. A ak sa tak aj niekomu Leibnizove myslenie 
vidí, je to zrejme pod vplyvom niektorých dobových a neak-
tuálnych interpretácií. Inak povedané, myslieť si, že Leibni-
zova filozofia je systém, je veľký a dnes už pomerne 
jednoducho dokázaný omyl. Je síce pravdou, že mýliť sa je 
ľudské, ale nesmieme zabúdať hlavne na to, že v omyle zo-
trvať, je diabolské.  
4 časti, ktoré mali obsahovo napĺňať zamýšľané Demonstra-
tiones sú nasledovné:  

„I. časť: Dôkaz existencie BOHA, ktorý mal 
byť vedený v jednotlivých kapitolách tejto časti 
a ktorý mal zakaždým vychádzať z iného pri-
ncípu. Preto nesú kapitoly tejto časti nasle-
dovné nadpisy: 

                                                 
49 LEIBNIZ, G. W.: Demonstrationum Catholicarum Conspectus 1668-
1669. In: LEIBNIZ, G. W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 1, Berlin: 
Akademie-Verlag 2006, s. 494. 
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1. kapitola. Dôkaz z tohto princípu: že nič nie 
je bez dôvodu. 2. kapitola. Dôkaz z tohto pri-
ncípu: že pohyb nie je možný bez nepretržitého 
tvorenia (sine continua creatione) (Bohom, 
dopl. M.Š.). 3. kapitola. Dôkaz z tohto pri-
ncípu: že v telese niet žiadneho počiatku po-
hybu. 4. kapitola. Dôkaz z tohto princípu: že 
v telese niet žiadnej konzistencie. 5. kapitola. 
Dôkaz nekonečnej pravdepodobnosti, to zna-
mená, morálnej istoty, že krása sveta má svoj 
počiatok v duchu. 
 
II. časť: Dôkaz nesmrteľnosti a netelesnej po-
vahy duše – s príslušnými 6 kapitolami, III. 
časť: Dôkaz možnosti mystérií kresťanskej 
viery – s príslušnými až 57 kapitolami,  IV. 
časť: Dôkaz autority katolíckej cirkvi. Dôkaz 
autority Písma svätého – s príslušnými 6 kapi-
tolami“ 50. 

 
 Aj napriek tomu, že najrozsiahlejšou časťou je práve 
III. časť, keďže obsahuje až 57 podkapitol, nič viac ako ná-
zvy jednotlivých kapitol nemáme k dispozícii. K jednej veci, 
a síce k prvej časti tohto konspektu, sa môžeme vyjadriť tro-
chu rozsiahlejšie a postupne ju aj rozviesť. Svojím obsahom 
pripomína spôsob riešenia dôkazu existencie Božej tak, ako 

                                                 
50 Tamže, s.494 - 495.   
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sme to videli v spise De Arte Combinatoria z roku 1666. V zá-
sade je problém pohybu spätý s viacerými problémami a 8. 
februára v roku 1671 v liste Hermanovi Conringovi dokonca 
Leibniz potvrdí, že doktrína o pohybe predstavuje nové svetlo 
aj pre prirodzenú teológiu. Ani to nesmie prekvapovať. 
V roku 1675 v dialógu Pacidius Philalethi Leibniz dokonca 
v súvislosti so zásadnou otázkou – čo je to pohyb – zavedie po-
jem takzvanej transkreácie.  
 To, že dôkaz existencie Boha Leibniz vedie z pojmu 
pohybu, je dané tak v spise De Arte Combinatoria (1666), ako 
aj v tomto veľkolepom pláne Demonstrationum Catholicarum 
Conspectus (1668 – 1669). Podrobnejší pohľad do útrob tohto 
Leibnizovho plánu nám dokonca prezradí, že pojem pohybu 
je nevyhnutný nielen pre riešenie dôkazu existencie Boha, ale 
rovnako aj pre riešenie otázky týkajúcej sa stvorenia. Autor 
to naznačuje v kapitole 12 časti III svojho plánu, pri ktorej 
si zaznamenal názov:  

 
„Možnosť Stvorenia z jej nevyhnutnosti vo 
všetkých veciach, ktoré sú pohybované“.51  

 
Zo samotnej povahy tohto plánu, jej obsahovej podoby 
a štruktúry, je vidieť, že Leibnizov zámer, ponúknuť zrejme 
celostnú podobu jeho myslenia už v počiatkoch jeho filozo-
fického života, vôbec nebudil dojem skromnosti. Jeden fakt 
si však musíme v tomto prípade uchovať v pamäti pre ďalšie 
úvahy. Je ním pojem Boha, s ktorým Leibniz, ak neoperuje 

                                                 
51 Tamže, s. 496. 
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explicitne, tak si ho musíme sprítomniť všade tam, kde za-
znie čokoľvek leibnizovské. V architektonike Leibnizovej a le-
ibnizovskej filozofie je to alfa i omega. Aj preto, kde Leibniz 
mohol, uvádzal dôkaz existencie Božej. A v svojom ranom 
období predovšetkým z hypotézy pohybu. Boh a pohyb sú 
v tomto období dva rozhodujúce architektonické koreláty.  
 Za zmienku stojí ešte jedna nemalá príbuznosť III. 
časti tohto plánu. Dôkaz možnosti mystérií kresťanskej viery 
je v tomto zárodočnom štádiu predzvesťou budúceho pro-
gramu Leibnizovej Teodicey (1710): zhoda viery s rozumom. 
Leibniz túto zhodu viery s rozumom dokonca povýšil 
v úvode svojej Teodicey na otázku, ktorá má pojednaniu 
o dobrote Boha, slobode človeka a  pôvode zla, jednoznačne 
prechádzať. Totiž, takto nastolená otázka má zároveň nasto-
liť riešenie „užívania filozofie v teológii“52. Spojitosť otázky 
zhody viery s rozumom a spôsob užívania filozofie v teológii 
predstavuje východiskový bod hlavného predmetu skúma-
nia, ktorým Teodicea je. Bližší pohľad do kapitoly 5 III. časti 
plánu prezradí ešte jeden dôležitý moment. V rámci dokazo-
vania možnosti Trojjedinosti Božej osoby Leibniz naznačil v jednej 
vete pomerne silný vplyv, ktorý naňho spravil jeden nemecký 
filozof a logik. Vo vyššie uvedenej kapitole tretej časti plánu 
figuruje veta v starej gréčtine: „ἐξ ἑνὸς, πάντον καὶ 
πανθενώσει“ 53  – EX HENOS PANTON KAI 

                                                 
52 Teodicea, Úvodná pojednání o shodě víry s rozumem, s. 29.  
53 Leibniz, G. W.: Demonstrationum Catholicarum Conspectus 1668-1669, s. 
495. 
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PANTHENÓSEI – čo v preklade znamená: z jednoty pochá-
dza všetko a vedie k zjednoteniu všetkého. Na mladého filozofa 
v tomto období vyvinul dokázateľný vplyv spomínaný ne-
mecký filozof a logik, Johann Heinrich Bisterfeld. Ten bol 
žiakom Johanna Heinricha Altstedta z Hernbornskej akadé-
mie, kde pôsobil aj Jan Amos Komenský (išlo o ustanovizeň, 
v ktorej vznikla skupina filozofov s názvom Hernbornskí 
encyklopedisti). Vplyv Bisterfelda na Leibniza možno 
stručne ozrejmiť nasledovným sumárom východiska tohto 
málo známeho a pritom vplyvného filozofa 17. storočia. Bis-
terfeld pracoval s východiskom, podľa ktorého sú všetky 
veci v stave takzvanej panharmónie. Táto panharmónia nachá-
dza svoj základ v Božej Trojici, ktorá je podľa tohto autora 
zdrojom, normou a cieľom každého poriadku. A aj preto sa 
v kapitole 5 III. časti svojho plánu Leibniz plánoval venovať 
dokazovaniu možnosti Trojjedinosti, vychádzajúc zo zjednocu-
júcej jednoty všetkého tak, ako je to v prípade Božej Trojice. 
Bisterfeldov koncept panharmónie predznamenáva Leibni-
zovu univerzálnu harmóniu.  
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V. Confessio naturæ contra atheistas – 1668  
Vyznanie viery prírody proti ateistom 

 
Vzťah Demonstrationes Catholicae, ako prvého veľkolepého 
projektu mladého filozofa a textu Vyznanie viery prírody proti 
ateistom, je zjavný hneď z dvoch dôvodov. Prvý súvisí s ge-
nézou vyššie spomenutého projektu. V akademickom vydaní 
Leibnizových spisov je tento text radený ako prvý text pro-
jektu. Až po ňom nasleduje náčrt veľkého plánu Dôkazov, 
ktorý sme sa snažili pochopiť v predošlej kapitole. Ten 
druhý vzťah, ktorý je ale trochu inej povahy ako genetického 
kontextu, bytostne súvisí (rovnako ako v prípade De Arte 
a náčrtu Demonstrationes Catholicae) s pojmom pohybu, z kto-
rého sa demonštratívne odvodzuje existencia Boha. Tento 
kratší text, ktorý sa v akademickom vydaní rozlieha na do-
vedna piatich stranách, má pre priblíženie myslenia Leibniza 
v jeho ranom období rovnako dôležitý význam ako texty 
predošlé. To bol, samozrejme, aj jeden z dôvodov, pre ktorý 
sa tento text ocitol v tejto učebnici. 
 Z predošlých kapitol bolo pomerne jasne vidieť te-
matické smerovanie myslenia mladého Leibniza. Obdobie, 
v ktorom Vyznanie viery prírody vzniká, možno označiť na zá-
klade Leibnizových pobytov ako frankfurtsko-mohučské, pre-
tože práve v rokoch 1667 – 1672 sa tu Leibniz zdržiava. 
Obdobie, kedy pôsobí v Mohuči, je najintenzívnejšie pozna-
čené jeho záujmom o otázky z oblasti teológie. Stimulom pre 
tento záujem boli nielen diplomatické zámery jeho mecenáša 
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a ochrancu, baróna Boineburga, ale rovnako aj rímsko-kato-
lícky pietizmus, ktorý bol v tomto období rozšírený na 
mohučskom dvore. Dôkaz Božej existencie, nesmrteľnosti 
ľudskej duše, interpretačná jednota protestantského a kato-
líckeho výkladu eucharistie, problém tzv. transsubstanciácie, 
dôkazy možností kresťanských mystérií  či definitívna ob-
rana kresťanstva, to boli jeho základné filozoficko-teolo-
gické ciele.  
 Výklad prírody vo filozofii 17. storočia je poznačený 
v drvivej časti práve prostriedkami, ktoré ponúka takzvaný 
mechanicizmus. Jeho hlavnými protagonistami boli Descar-
tes, Hobbes a Gassendi. Vysvetľovať prírodu na základe po-
jmov pohybu, veľkosti a tvaru a len na základe tejto trojice 
sa javí Leibnizovi nedostatočné. To, čo Aristoteles označo-
val termínom τὰ φύσει ὄντα – veci od prírody – mechanis-
tická filozofia 17. storočia označuje termínom corpus – teleso. 
A práve na skúmaní prirodzenosti, resp. bytnosti telesa, za-
kladá Leibniz svoje úvahy, ktoré v konečnom dôsledku činia 
zdôvodnenie prírody, iba na základe vyššie uvedeného po-
jmu, nedostatočným. Inak povedané, prírodu, jej zákony, 
prejavy (javy) a harmóniu nemožno zdôvodniť tak, ako to 
vyžaduje mechanicizmus, ktorý ako materialistický ostáva 
neobhájiteľný. Povedané inak, príroda ponechaná len na me-
chanicistický výklad, by bola iba nezmyslenou kopou mate-
riálnych entít, ktoré nazývame telesá. 
 Confessio Naturae contra Atheistas má v súlade s Leib-
nizovým úmyslom dvojaký význam. Na jednej strane, ako to 
vyplýva už z názvu, príroda, ktorá sama zo svojho skúmania 
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vedie k akémusi pomyselnému vyznaniu, vlastne vedie 
k Bohu. Ateisti, ktorí chcú prírodu vykladať bez Boha, sa 
musia utiekať len k pojmom, ktoré im ponúka mechaniciz-
mus. No tieto, ako to dokáže Leibniz v tomto spise, nie sú 
dostatočné ani len na to, aby zdôvodnili bytnosť telies, čiže 
to, čím telesá sú. Na strane druhej, tento útly spis otvára po-
stupne cestu k rozvinutiu pojmu pohybu, ktorý Leibniz 
ukotví vo svojom veľkom dialógu o pohybe a kontinuu: Pa-
cidius Philalethi (v preklade Pacidius Philalethovi) a zároveň sa 
spolu s ďalším vyznaním z roku 1675 – Confessio Philosophi – 
Vyznanie viery filozofa – zaradí do línie myslenia, ktorá sa 
rysuje od samotných počiatkov jeho myslenia. Línia metafy-
zickej filozofie, ktorej určujúcim znakom je to, že je vo všet-
kých ohľadoch onto-teologická. 
 Program Confessio naturae je rozdelený do dvoch 
častí. V prvej, nosnej časti, Leibniz dokazuje, že 
 

 „Prírodné javy nemožno zdôvodniť bez nete-
lesného princípu, ktorým je BOH“.54  

 
Druhá časť, ktorá vychádza zo záverov prvej časti, je rozpra-
covaná „formou rozvinutého soritu dôkazom nesmrteľnosti 
ľudskej mysle“.55 K vyššie spomínanému programu Demon-
strationes Catholicae, do ktorého zapadá aj Confessio naturae, je 
potrebné dodať ešte jeden postreh, ktorý Leibniza priblíži 

                                                 
54 LEIBNIZ, G. W.: Confession Naturæ contra Atheistas. In: Leibniz, G. 
W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 1, Berlin: Akademie-Verlag 2006, s. 
489. 
55 Tamže, s. 492. 
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v doteraz akosi zámerne nevídanom svetle. Už v druhej po-
lovici minulého storočia sa jeden z vydavateľov a veľkých 
znalcov Leibniza, Gaston Grua, nezdráhal napísať, že Han-
noverského filozofa naprieč celým jeho životom sprevádza 
jedno poslanie: obhajoba spravodlivosti Božej.56 Aký bol Le-
ibniz obhajca v tomto prípade, nech posúdi čitateľ Teodicey.  
 Pozoruhodné detaily, jemné, doteraz nevídané 
štruktúry prírody do akých sa dostala dobová chémia a ana-
tómia, čoraz viac napovedajú v neprospech mechanicizmu. 
Nešlo o to, aby mechanicizmus vypadol z hry ako neobháji-
teľný. Nešlo v zásade o to, odobrať mu punc spoľahlivého 
zástancu vo veci fungujúcej prírodnej kauzality. V zásade išlo 
o to, že jemnosti prírody v čoraz menších štruktúrach, o ne-
dávno zavedenom pojme organizmu ani nehovoriac, už ne-
možno zdôvodňovať mechanicky. Dômyselnosť mikrosvetov 
nemôže v tichosti mlčať o jej strojcovi. A práve toto je spô-
sob, akým sa príroda vyznáva, toto je cesta jej konfesie. Ko-
niec-koncov, veď starí autori, tí, od ktorých sa Leibniz učil, 
rozhodne v stvorenom súcne nemohli nevidieť Stvoriteľa. 
Myslenie Descarta, Hobbesa a Gassendiho je jedným z ty-
pických rysov 17. storočia. Bez nich je nepredstaviteľné. Ro-
zum však podľa vyššie uvedených autorov nedokáže svojou 
prirodzenosťou a schopnosťami zájsť až do tak vysokých 
osídel, v akých prebývajú Boh či nesmrteľnosť duše. Inak 
povedané, Boha a nesmrteľnosť duše podľa týchto autorov 
nemožno zdôvodniť rozumom. Po nich prišli ale ďalší, čo 

                                                 
56 pozri GRUA, G.: Jurisprudence universelle et théodicée selon Leibniz. Paris: 
P.U.F. 1953, s. 8. 
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by ich nasledovníci, ktorí dokonca „spochybňujú Písmo 
Sväté, historické pravdy a vzťahy, a do sveta tak vnášajú ne-
skrývaný ateizmus“.57   

                                                 
57 Leibniz, G. W.: Confessio Naturæ contra Atheistas, s. 489. 
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VI. Leibnizova korešpondencia s  
Jacobom Thomasiom (1663 - 1672) 

 
Vniektorých prípadoch, a hlavne po zvládnutí väčšieho 
množstva Leibnizovej korešpondencie, by sme mohli nado-
budnúť dojem, že to podstatné z Leibnizovej mysliteľskej 
dráhy sa ukrýva práve v tisíckach listových výmen s osob-
nosťami z mnohých oblastí. Od roku 1663, vlastne od ob-
hajoby svojej bakalárskej práce, začína mladý bakalár 
udržiavať so svojím profesorom korešpondenčný vzťah. 
Začína sa pomaly rodiť pojem substancie. Že ide o veľkú  vec, 
to vlastne dokladá aj Ch. Mercer:  
 

„Spomedzi všetkých korešpondencií nie je pre 
pochopenie zdrojov a cieľov jeho filozofic-
kého projektu dôležitejšej korešpondencie ako 
je korešpondencia so svojím váženým profeso-
rom“58.     

 
Pokúsme sa preto nazrieť do mysle mladého filozofa z inej 
perspektívy ako je jeho bakalárska práca. V hrubých obry-
soch tu ide vlastne o rozpracovanie pojmu substancie v stave 
jej zrodu – jej zárodky sú tu očividné. Sú pomerne staré,  ich 
pôvodcom je Aristoteles. V nasledovnej časti sa pokúsime 
dozvedieť, prečo jedným z kľúčov, ktoré otvárajú zámok 

                                                 
58 Leibniz and His Correspondents, ed. P. Lodge. Cambridge: Cambridge 
University Press 2004, s. 10.  
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s otázkou substancie, je Leibnizova korešpondencia s Tho-
masiom. 
  
Jacob Thomasius 
 Thomasius Leibnizovi vštepuje svoje interpretačné 
pozície ako jeho školiteľ a zároveň ako ten, kto sa v súdobom 
Nemecku snaží o založenie tradície dejín filozofie. Leibniz 
má aj z toho dôvodu vo svojom učiteľovi neoceniteľný zdroj 
vedomostí z dejín filozofického myslenia. Jacob Thomasius, 
profesor na Lipskej Univerzite, je jedným zo zanietených 
propagátorov aristotelizmu. Nie však aristotelizmu, ktorý je 
dedičstvom stredoveku. Thomasiove aristotelovské výhľady 
sú čisté  a nepoškvrnené scholastikou, ktorá Stagiritu v mno-
hých ohľadoch pokrivila. Takéhoto pokriveného Aristotela 
Thomasius nepotrebuje. Thomasius hodnotí svoj postoj 
k aristotelovskej filozofii nasledovne: 
 

 „V našej akadémii ešte prekvitá štúdium aris-
totelovskej filozofie. V súlade s naším štatútom 
chceme svoju prácu i svoju snahu venovať jej 
šíreniu, pripravíme tak svojim nástupcom dar. 
Naše dôvody sú rovnako správne ako dôvody 
našich predchodcov, ktorí ju chceli pred dva 
a pol storočiami nadobudnúť verejne, keď Bo-
hémske múzy hľadali svoje útočisko v tomto 
meste“59.  

                                                 
59 THOMASIUS, J.: Dissertationes LXIII varii argumentii magnam partem ad 
historiam philosophicam et ecclesiasticam pertinentes, Halle: C. Thomasius (ed.) 
1676, s. 437.  
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Thomasius má „Bohémskymi múzami“ na mysli hlavne dô-
sledok vydania takzvaného kutnohorského dekrétu60. Ten bol za 

                                                 
60 Doslovný prepis dekrétu znie nasledovne:  
 
 Václav, z milosti boží král římský, vždy rozmnožitel říše, a král 
český 
 
Důstojní nábožní milí! 
 
Ačkoli jsme všeobecně povinní dbát o prospěch všech lidí, přece jen ne-
smíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě 
a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností 
míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk 
je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto 
milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce 
cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, ježto 
pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky 
podle příbuzenství. 
 
Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského 
práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vyso-
kém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná 
zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se 
a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé 
a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají 
nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být 
utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto 
listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spat-
říte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způso-
bem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, 
volbách a jakýchkoli jiných jednáních řečené univerzity podle vzoru zří-
zení, kterému se těší národ francouzský na univerzitě pařížské a jehož 
užívají ostatní národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle 
na věčné časy klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů, nečiníce jinak, 
ačli se chcete vyvarovat našeho nejprudšího hněvu. 
 
Dáno na Horách Kutných, osmnáctého dne měsíce ledna, v čtyřicátém 
šestém roce naší královské vlády v Čechách, v říši římské pak v třicátém 
třetím. 
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vlády Václava IV. vydaný 18. januára 1409 a na jeho vypra-
covaní sa podieľali okrem iného i Jan Hus, Hieronymus 
Pražský či Ján z Jesenice. Išlo o dekrét, cieľom ktorého bolo 
hlavne obmedzenie vplyvu cudzincov na pražskej Karlovej 
univerzite. Týmto rozhodnutím vlastne došlo k tomu, že 
z Karlovej univerzity odišli niektorí nemeckí študenti a ich 
majstri. Tí smerovali do Lipska, v ktorom po odchode 
z Prahy založili Lipskú univerzitu. Ako vidno, aristotelici, 
ktorí pôsobili v Prahe, sa po vydaní tohto neblahého dekrétu 
usadili ako tí istí aristotelici v Lipsku a po zhruba dvesto päť-
desiatich rokoch tu aristotelizmus ešte stále pretrváva aj pri-
činením a neutíchajúcim záujmom Thomasia. 
 Thomasiova (a pravdepodobne aj Leibnizova,  
keďže na strane svojho učiteľa stojí i jeho žiak) recepcia aris-
totelizmu nie je žiadnym súčinom stredovekého a renesanč-
ného aristotelizmu. Okrem iného, Thomasius ako zakladateľ 
nemeckej dejinno–filozofickej tradície zrejme presne vie, na 
akú pozíciu sa musí postaviť. A pozícia scholastiky a rene-
sančného aristotelizmu to zaiste nebola. Thomasius s aristo-
telizmom totiž zamýšľal značnú zmenu, veľkosť ktorej mala 
byť vo filozofii porovnateľná s Lutherovou reformou v teo-
lógii. 
  Richard Bodéüs hovorí o dvoch dôvodoch, ktoré 
k tejto reforme aristotelizmu Thomasia viedli. Na ich stranu 

                                                 
Důstojným rektoru a celé univerzitě pražské, nábožným našim milým.  
In: http://www.ceskaliteratura.cz/dok/dekret.htm, konzultované dňa 
26.2.2020. 
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sa postaví aj Leibniz v VI. liste §§15–16. „Stredoveký aristo-
telizmus autentické myslenie Aristotela zbavil jeho natu-
relu“61. Druhý dôvod zahŕňa požiadavku kompletnej revízie 
aristotelizmu. Pretože „autentické myslenie samotného Aris-
totela skúmané mimo akejkoľvek pochybnej interpretácie 
možno prijať za pravdivé len s vážnymi výhradami“62. Tho-
masius sa k Aristotelovi stavia v dvoch rovinách: Viera a Ro-
zum. Preto: „priznávame, že z hľadiska kresťanskej viery je 
Aristoteles pohanom a z hľadiska rozumu zasa obyčajnou 
ľudskou bytosťou“63. 
 Ak sa tu už Aristoteles a aristotelizmus toľkokrát 
a v toľkých podobách skloňuje, myslel Thomasius aspoň 
v náznakoch na Platóna? Alebo je možné sa bez Platóna 
v prípade tak veľkolepej reformy, akú Thomasius zamýšľal, 
zaobísť? Thomasiova voľba návratu k Aristotelovi akoby zá-
merne ponechávala Platóna vo vzduchoprázdne. Ide predo-
všetkým o to, že takéto rozhodnutie má najmä svoje 
metodologické zdôvodnenie. „Platónova filozofia začína 
Bohom a svoje zavŕšenie nachádza v prírode; avšak Aristo-
teles postupuje od prírody k Bohu a pravdepodobne sa na 
strane Boha i zastavuje. Platón zostupuje od rozumu k zmys-
lom; Aristoteles sa vydal opačnou cestou a od zmyslov stúpa 
k rozumu. Platón sa usiloval hovoriť o ľudských záležitos-
tiach božským spôsobom, Aristoteles o božských veciach 

                                                 
61 LEIBNIZ–THOMASIUS: Correspondance 1663 – 1672. Zost. R. Bo-
déüs. Paris: Vrin 1993, s. 16.  
62 Tamže, s. 17.  
63 THOMASIUS, J.: Dissertationes LXIII. Magdeburg: Jahannes Friedrich 
Zeitler 1693, s. 443.  
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spôsobom ľudským. Veľkolepý a sebaistý Platón vo veciach 
božských zanedbal veci ľudské. Aristoteles pojednával 
stroho o veciach božských, úzkostlivo o veciach prírodných 
a zoširoka o veciach ľudských. Platón chcel z Boha učiniť 
mieru prírody a Aristoteles z nej zasa mieru Boha“64. 
 
Ku korešpondencii 
 Richard Bodéüs vychádza z predpokladu, podľa 
ktorého je táto korešpondencia dôležitá predovšetkým 
vďaka listu VI, v ktorom Leibniz podáva prvý krát detailne 
svoju fyzikálnu teóriu. Neskôr, v roku 1670, ju v upravenej 
podobe predstaví v Predhovore  k Nizzoliovi. Tento „doku-
ment má pre štúdium myslenia mladého Leibniza kapitálnu 
dôležitosť“65, dodáva Bodéüs. Pre väčší prehľad a orientáciu 
v tejto mimoriadne dôležitej komunikácii si nižšie uvedieme 
sumarizačnú tabuľku s poradovým číslom listu, miestom 
a dátumom, pokiaľ je možné ho určiť (presne, približne 
alebo vôbec):  
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 LEIBNIZ–THOMASIUS: Correspondance 1663 – 1672. s. 19, pozn. 4.  
65 Tamže, s. 29.  
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Poradové č. listu Miesto: Dátum Poznámka 

I. L. -> Th. Jena: 2. 9. 1663  

II. L.->Th. Lipsko: 16/26. 2. 1666  

III. L.->Th. (výňatok) Mohuč: 19/29. 11. 1668  

IV. L2Th Frankfurt 6.10. 1668  

V. Th2L 12.10. 1668  

VI. L2Th 30.4. 1669  

VII. Th2L Lipsko: 6.5.1669  

VIII. L2Th odpoveď na List IX.  

IX. Th2L Lipsko: 22.11.1669  

X. L2Th Frankfurt 6.4.1670  

XI. L2Th Frankfurt 23.12/9. 1670  

XII. TH2L Lipsko: 11.10. 1670  

XIII. L2TH Mohuč: 19/29. 12. 1670  

XIV. Th2L Lipsko: 7.1. 1671  

XV. L2Th máj 1671 list sprevádza zaslanie 
Hypothesis physica nova.  

XVI. L2Th Mohuč: 21./31. 1. 1672.   
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Pôsobenie Thomasia a idey korešpondencie 
 Thomasius pochádza, podobne ako i Leibniz, z vá-
ženej lipskej rodiny. Na lipskej univerzite i sám študoval, 
najmä filozofiu, filológiu a teológiu. Krátko po smrti Leibni-
zovho otca, Friedricha, ho strieda na mieste vedúceho ka-
tedry morálky, dňa 27. apríla 1653 a svoj nástup na katedru 
začína slávnou prednáškou „Pro Aristotele“, v ktorej podáva 
dôvody, podľa ktorých je v Etike Nikomachovej uvedené, že 
mládež nie je schopná navštevovať lekcie z morálky. Jacob 
Thomasius zároveň vyučuje na Nikolaischule, na ktorej bude 
pôsobiť až do roku 1670 a zároveň i na katedre morálky Fi-
lozofickej fakulty Univerzity v Lipsku. V čase, keď si Tho-
masius dopisuje s Leibnizom, patrí  podľa Leibniza  
k vzdelanostnej elite Lipska. 
 Dopredu ale spresnime, že idey korešpondencie nie 
sú rýdzo metafyzické. S presvedčením možno povedať, že 
Leibniz tu minuciózne rozvíja svoju filozofiu prírody (najmä 
list VI). V určitej úprave bude táto filozofia prírody v roku 
1670 zverejnená v Predhovore k vydaniu Nizzolia.  K aristote-
lovskej, či skôr aristotelizujúcej, inklinácii prispeli i ďalší Leib-
nizovi tútori. Weigel chcel opätovne nastoliť určitý druh 
aristotelizmu cez Euklida.  Gassendi zasa atomistický mecha-
nicizmus vykladá cez pojmy látky a formy. Nasledujúce 
riadky budú teda postupne prinášať problémy a ich riešenia 
tak, ako ich Leibniz adresoval alebo prijal od svojho profe-
sora.  
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IV. List Leibniz Thomasiovi, Frankfurt 6. októbra 1668.  
 Na úvod tohto listu sa pokúsme zdôvodniť, prečo 
nezačíname analýzou prvého listu z tejto korešpondencie. Aj 
napriek tomu, že ide vôbec o epištolárnu prvotinu, z obsa-
hového hľadiska nie je potrebné venovať zvýšenú pozor-
nosť tak prvému, druhému, ako aj tretiemu listu. V závere 2 
odseku listu IV sa prvýkrát dozvedáme o reforme, ktorú zva-
žoval Thomasius. Leibniz na výsledky vedeckých výskumov 
svojej doby, sprostredkované Henrim Oldenburgom, sekre-
tárom Royal Society v Londýne, hovorí: „Ak to takto pôjde 
ďalej, čoskoro budeme mať k dispozícii reformovanú filo-
zofiu k úžitku ľudského rodu“66. Nuž, a toto tvrdenie má 
ešte dodatok, o ktorom je Leibniz pevne presvedčený, pre-
tože, ak sa k takejto reformovanej filozofii dopracujeme, 
bude zaiste stáť na pevných základoch, pretože  „…v ničom 
neprotirečí názorom Aristotela“67. Za pravdu v otázke po-
škvrny Aristotelizmu scholastickými interpretáciami dáva 
Leibnizovi aj Jean de Raey, univerzitný profesor na Univer-
zite v Leydene, ktorý je okrem iného prekladateľom a edito-
rom Descartových prác  a zároveň považovaný aj za jeho 
žiaka. Raey v práci Clavis philosophiae naturalis uvádza, že Aris-
totelove bludy sú účinkom scholastického dymu a Aristote-
les sám je na podiv v zhode s Galileom, Baconom, 
Gassendim, Hobbesom, Descartom a Digbym. 
 Leibnizova fyzika, počiatky ktorej sa začínajú for-
movať práve v tejto korešpondencii, je od prvých krokov 

                                                 
66 Tamže, s. 55.  
67 Tamže.  
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preniknutá metafyzickým (a pravdepodobne i teologickým) 
primátom ducha, ktorý je hybnou silou všetkých pohybov. Idea 
ducha ako causa finalis je ale vyhradený až neskoršiemu ob-
dobiu, ktoré je charakteristické práve tým, že pravá metafy-
zika má uvádzať dôvody v prospech finality a nie účinnosti. 
Leibniz začne v tomto liste hneď po naznačení zhody Aris-
totela s modernými autormi hájiť Stagiritu slovami:  
 

„Veď čo je v skutočnosti pre Aristotela prvou 
látkou, ak nie nehybná masa bez pohybu a ná-
sledne, ak je všetko plné, i bez tvaru?  Pohyb 
látky pochádza z rozumu, čiže z Boha; a tvar 
spôsobený sústavou pohybov vplýva na uspo-
riadanie častí, ktoré je možné nazvať jednodu-
cho vnútorným a prvým tvarom telesa. Tento 
tvar vyplýva z možnosti látky“68.  

  
 Obdobne ako u Aristotela, tak aj u Leibniza, hlavne 
v tomto liste zohráva jednu z dominantných úloh práve po-
hyb. Mohol by som dokonca povedať, že cesta k substancii 
vedie cez pojem telesa, jeho pohyb smerom k substanciálnej 
forme. Od čias Stagiritu sme poučení o fakte, že pohyb, to je 
sústava pohybovaného a pohybujúceho. Povedané inak, 
podmienkou možnosti pohybu je sústava pohybujúceho 
a pohybovaného a zároveň podmienkou možnosti pohybo-
vaného, okrem iného, i byť individuálnym. Na to nesmieme za-
búdať. Druhov a rodov sa pohyb netýka. Sú všeobecné.  

                                                 
68 Tamže, s. 55–56. 
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S pojmom pohybu však nevyhnutne súvisí aj problém látky 
a tvaru. Preto Leibniz tieto problémy v tomto liste rozoberá 
takpovediac v jednej línii. Tvar je v tomto liste uvedený ako 
zdroj afekcií a zmyslových kvalít. Vzťah zdroja – tvaru 
a jeho produktov je vzťahom, ktorý Leibniz opisuje ako per-
spektivistický.  
 

„Tieto zmyslové kvality majú s tvarom veci sa-
motnej rovnaký vzťah ako vzťah, ktorý pri po-
zícii mesta udržiava rôznorodosť zjavov, ktoré 
sa znásobujú a menia s ohľadom na zmeny po-
lohy pozorovateľa“69.   

 
Bodéüs v tejto súvislosti upozorňuje na zhodu tohto druhu 
perspektivizmu s Hobbesovskou teóriu tzv. phantasmata.  
 Ako sme naznačili vyššie, jedným zo smerovaní, ako 
sa dostať na cestu k substancii, je vykročiť s prúdom, v kto-
rom sa ocitá pohyb, látka – tvar,  substanciálna forma, priestor a na-
pokon Boh. Problém pohybu bol naznačený vyššie, ostáva 
uchopiť to ostatné. Leibniz sa v úvahách, ktoré vo svojom 
liste zo 6. októbra 1668 predkladá Thomasiovi, snaží dopra-
covať k pojmu substanciálnej formy. K tej istej substanciálnej 
forme, o ktorej uvažoval ešte v chlapčenskom veku.  Prvým 
predpokladom Leibnizovho postupu je, ako obvykle, uvede-
nie autority, čiže Aristotela. „Sám Aristoteles pripustil, že τὰ 

                                                 
69 Tamže, s. 56.  
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μαθηματικά, čiže priestor, resp.  jeho určenie, tvar, je podsta-
tou“70. Takéto určenie matematických objektov ako prie-
storu, však nepochádza od Aristotela. S týmto stotožnením 
prichádza Leibniz71.  
 Leibnizova snaha je v tomto prípade viazaná zrejme 
na odhalenie pôvodu tvaru. Ten sa v tomto prípade vzťahuje 
na množinu matematických entít, do ktorej patrí aj pojem 
tvaru ako jeden z druhov tohto rodu (matematické entity). 
Okrem iného, úvaha, ktorá vychádza pri hľadaní zaradenia 
pojmu tvaru do jej rodu z matematiky len prezrádza, že ten 
istý Leibniz ako filozof prírody uvažuje zároveň ako mate-
matik.  
 Zastavme sa teraz pri pojme substanciálnej formy. 
Tento zložený pojem pozostáva z dvoch častí. Uvažujeme 
o forme, ktorej vlastnosťou je byť substanciálna. Ak pripus-
tíme v tomto pojme spojenie dvoch gramaticky rovnocen-
ných pojmov – forma a substancia, vyjadríme tým de facto 
to isté, ako prípad s podstatným pojmom a jeho bytostným 
určením, avšak zároveň umocníme samotné zásadné určenie 
zdôraznením, že ide o len a len o podstaty. Ergo, substan-
ciálna forma je to, čo je potrebné definične určiť na základe 
jej oboch prvkov. Ak je tvar to, čo Leibniz opiera o autorita-
tívne určenie Stagiritu, čiže o prvok z množiny τὰ 
μαθηματικά, tak nemôže ísť o nič iné ako o podstatu. Tvar 
je teda podľa leibnizovsko–aristotelovského vymedzenia 

                                                 
70 Tamže.  
71 K Aristotelovi a τὰ μαθηματικἀ pozri ARISTOTELES: Metafysika. 
Prel. A. Kříž, Praha: J. Laichter 1946, E 1, s. 165-168 a K 1, s. 268-271. 
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niečo podstatné (ak nie je vôbec podstatou, ale v takomto 
prípade by bolo nevyhnutné vrátiť sa späť k Platonovi). Vyš-
šie spomínaná, ale doteraz neuvedená, definícia má teda na-
sledovné znenie:  
 

„Ak je teda tvar niečo substanciálne, ak sa pri-
sudzuje telesu, ak je napokon reálne odlíšený 
od látky, čím iným môže byť, ako substanciál-
nou formou“72?   

  
 Dôslednosť, na akú je potrebné si u Leibniza zvy-
kať, nemožno len tak jednoducho obísť. Týka sa to aj tohto 
konkrétneho prípadu, v ktorom rieši problém substanciálnej 
formy. Problém substanciálnej formy ako tvaru, ktorý je re-
álne odlíšený od látky nemožno riešiť bez toho, aby sme do 
úvahy nepribrali problém priestoru. Či už premýšľame la-
icky, alebo ako geometri, všade tam, kde je reč o tvare, musí 
byť nevyhnutne reč aj o priestore. Nevyhnutne, pretože 
podmienkou možnosti tvaru je priestor. Vráťme sa teda na 
chvíľu k pojmu tvar, aby sme spolu s Leibnizom rozvinuli 
pojem priestoru. Ešte predtým jedna poznámka, niet zrejme 
väčšieho dôkazu, ako si Leibniz v tomto konkrétnom prí-
pade musel doslova potykať s karteziánskou rozpriestranenos-
ťou. Spomíname to preto, pretože neskôr, a hlavne 
v Confession philosophi, sa kartezianizmus v Leibnizovom po-
hľade ocitne skutočne na lavici obžalovaných. 

                                                 
72 LEIBNIZ–THOMASIUS: Correspondance 1663–1672. s. 56.   
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 Tvar je teda substanciálnou formou telesa. Inak po-
vedané, to, čím je teleso substanciálne určené, je jeho sub-
stanciálna forma – tvar. Leibniz tu ale svoje úvahy nekončí. 
Druhou z možností existencie telesa, okrem jednoty látky 
a substanciálnej formy, je priestor. Ten je dokonca označený 
za  
 

„substanciálnejší…pretože, ak zrušíme teleso, 
priestor a jeho rozmer, to, čo nazývame vá-
kuom, zotrvá, kým iné teleso nezaujme svoje 
miesto, pričom ak zrušíme priestor, už žiadne 
teleso neostane“73. 

 
 Leibniz ale teleso tvorené látkou a substanciálnou 
formou a priestor nepotrebuje len preto, aby sa prepracoval 
čoraz hlbšie len a len k pojmu individuálnej substancie. Le-
ibniza ženú tieto úvahy zároveň k pojmu pohybu. Vyššie 
zmienené teleso, substanciálna forma a priestor smerujú 
u Leibniza „matematickým spôsobom k nevyhnutnosti nete-
lesného hýbateľa“74. Leibniz totiž predpokladá, že teleso po-
zostávajúce z látky a tvaru nie je svojím vlastným hýbateľom. 
Príčina pohybu teda nepochádza z vnútra telesa. V takomto 
prípade musí byť zdrojom pohybu telesa mimo neho. 
A práve toto je moment, v ktorom je potrebné zaviesť von-
kajšieho hýbateľa telies – Boha, ktorého bytnosť nemôže byť 

                                                 
73 Tamže, s. 57. 
74 Tamže.  
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zhodná s bytnosťou telesa, pretože platí premisa, podľa kto-
rej neexistuje teleso, ktoré je hýbateľom seba samého, resp. 
neexistuje teleso, ktoré je zároveň pohybovaným i (samo) 
pohybujúcim! 
 Na cestu smerujúcu k individuálnej substancii sme 
práve nastúpili! V tomto štádiu sme ale od nej ešte stále vý-
razne vzdialení. Smer je ale správny. Práve preto možno tieto 
úvahy rozvíjať ďalej. Pracujme teda ďalej s pojmami, okolo 
ktorých sa tieto úvahy víria. Tými pojmami je látka (ešte stále 
nerozlíšená na materia prima a materia secunda), tvar (substan-
ciálna forma) a teleso, ktoré pozostáva z predošlých dvoch. 
Chýba spresnenie vyššie uvedeného netelesného hýbateľa. Leib-
niz uvažuje nasledovne. Ak platia nasledovné premisy: 1. 
Všetko, čo je z látky a tvaru (substanciálnej formy) je teleso. 
2. Niet samo hýbajúceho telesa. Potom platí záver: zdroj po-
hybu, čiže hýbateľ, existuje mimo telesa. Leibniz ale dodáva, 
a tu sa ukazuje platonizujúci charakter Leibnizových úvah:  
 

„Keďže na strane druhej niet mimo telesa nič 
mysliteľné, s výnimkou mysliaceho ducha či 
ducha, potom bude príčinou pohybu duch“75.  

 
V zápätí Leibniz uvedie tézu, ktorá sa stane nespochybniteľ-
ným základom Leibnizových doživotných úvah!  
 

„Duch, ktorý všetko riadi, je Boh.“76  

                                                 
75 Tamže. 
76 Tamže.  
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VI. List Leibniza Thomasiovi z 30. apríla 1669 
 Z korešpondencie, ktorú Leibniz vedie s Tho-
masiom, je možné vyčítať množstvo dôležitých téz a myšlie-
nok, ktoré by sme hľadali márne na iných miestach 
Leibnizovej spisby. Vyššie uvedené závery vyplývajúce zo 
IV. listu, listu, ktorý Leibniz adresoval svojmu profesorovi  
6. októbra 1668, naznačujú závažnosť tohto druhu úvah 
a zároveň sú takpovediac svetlonosom nových ideí, ktoré sa 
v takomto rozsahu a ani v takejto forme neocitajú v žiad-
nom z celistvých spisov. Je preto čas upriamiť pozornosť na 
ďalší list, ktorý Leibniz Thomasiovi adresoval  30. apríla 
v roku 1669. Čiže približne pol roka po tom, ako sme sa 
z jeho pera dozvedeli, ako to mladý filozof myslí s pojmami 
pohybu, látky, substanciálnej formy a čiastočne Boha–Du-
cha–Hýbateľa. List, o ktorom bude následne reč, je list, ktorý 
sa zo súboru tejto korešpondencie vyníma svojou niekoľko-
násobnou osobitosťou. Na jednej strane svojím rozsahom 
a na strane druhej, pochopiteľne, i obsahom.  
 Ide o najobsiahlejší list Leibnizovej korešpondencie 
s Thomasiom a právom ho  možno považovať za malé 
dielo, ktoré má kapitálny význam. Okrem iného, jeho obsah 
korešponduje s tým, čo pripravuje Leibniz pre tlač a čo sa 
k učenej verejnosti dostane do rúk pod názvom Confessio na-
turae contra atheistas. Tento list je však potrebné rozčleniť, pre-
tože vykazuje určitú štruktúru, podľa ktorej sa môžeme 
v tomto liste orientovať. Uvažujme dve varianty členenia. Tá 
prvá sa bude týkať priamo sumarizácie obsahu tohto listu, 
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pričom druhá bude predostretím dvoch pracovných téz, 
s ktorými list prichádza.  
 Prvé členenie je nasledovné. V prvej časti listu ide 
o Leibnizove úvahy o prácach svojho učiteľa Thomasia (§1–
§3). V prostrednej časti listu sú predložené idey, ktoré 
možno chápať ako pokus o zmier Aristotela s modernými 
autormi  v otázkach fyziky (§4–§69). No a napokon tretia 
časť listu je de facto obranou viery, resp. zavedením dôvo-
dov boja proti ateizmu. Druhé členenie však prichádza s hlb-
ším a, dovolím si tvrdiť, aj dynamickejším postihnutím 
problémov. Bodéüs v tomto liste identifikuje dve samo-
statné úvahy, ktoré vyplývajú z dvoch rovnako samostatných 
téz. V oboch prípadoch totiž ide o obhajobu aristotelizmu 
v súlade s prácami moderných autorov. 
 ZNENIE TÉZ: 
  Téza α) (§15–§53) jej cieľom je podať zhodu tvrdení refor-
mátorov o veľkosti, tvare a pohybe s Aristotelovými konceptmi látky, 
substanciálnej formy a zmeny. 
 Téza β) (§54–§69) jej cieľom je, v nadväznosti na prvú tézu, 
zdôvodnenie väčšej zhody tvrdení reformátorov s pravdou. 
V prípade druhej tézy ale narazíme na jeden menší problém, 
ktorý sa vlastne ani ako problém nemusí javiť, pretože Leib-
nizovi ponúkne priestor pre novú úvahu. Rozvinutie druhej 
tézy je v zjavnom nesúlade s tým, čo sa snaží hájiť Tho-
masius. Druhá téza jednoducho vypúšťa z úvah Aristotela 
a vytvára tak priestor pre zaujatie Leibnizovej pozície v pro-
spech moderných autorov. Vzniká teda jednoduchá otázka, 
ktorou tézou začať? Aj v tomto prípade sa však podvolíme 



 

60 

návrhu zostavovateľa tejto korešpondencie. Ten totiž upo-
zorňuje na skutočnosť, že pre lepšie pochopenie je potrebné 
začať najprv tézou β a až následne sa vrátiť na začiatok tohto 
listu, čiže k téze α.  
 
Téza β 
 Pre Leibniza je reformovaná filozofia, o ktorej vo 
svojom mladíckom veku a pod značným vplyvom Thomasia 
uvažuje, „nevyhnutným nastolením“77. Pri tak vážnom tvrdení je 
potrebné pozrieť sa naň presnejšou optikou. Leibniz je 
v otázke reformovanej filozofie skutočne ovplyvnený svojím 
učiteľom (Thomasiom), pre ktorého snáď platí to isté, čo 
Leibniz pomenoval vyššie uvedeným nevyhnutným nastolením. 
Avšak rozdiel v prístupe oboch, žiaka i učiteľa, je zásadný. 
Thomasius chce reformovať  Aristotela jeho neautoritatív-
nym čítaním. Leibniz, na strane druhej, prichádza s refor-
mou, ktorej východiskom má byť Aristoteles, ale výsledkom 
má byť príklon k moderným autorom.  V tom si celkom jed-
noznačne obaja iniciátori reformy odporujú.  
 Východiskom reformy v podaní Thomasia je Aris-
toteles a aristotelizmus očistený od scholastických nánosov. 
Nuž, a výsledkom má byť opäť Aristoteles a aristotelizmus 
premýšľaný slobodne a bez ďalšieho interpretačného pokri-
venia. Východiskom reformy, ktorú navrhuje Leibniz, je 
Aristoteles a aristotelizmus tak ako v prípade jeho učiteľa, 
avšak výsledok má byť celkom iný. K Leibnizovmu výcho-
disku patria i moderní autori, u ktorých si Leibniz stanovil za 

                                                 
77 Tamže, s. 110.  
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cieľ určiť ich neprotirečivosť voči aristotelizmu. S takto za-
danými vstupnými úlohami sa Leibniz dopracuje k výstupu 
v podobe preferencií v prospech moderných autorov v sú-
lade s aristotelizmom. 
 Leibniz, pokiaľ ide o samotnú reformu, používa pri-
rovnanie s reformami, ktoré nastali v oblasti teológie. Vo 
vzťahu k Aristotelovi a aristotelizmu možno hovoriť taktiež 
o troch spôsoboch prístupu k Stagiritovi s cieľom jeho re-
formovania. Žiak svojmu učiteľovi naznačuje, že v minulosti 
nastali tri takéto podoby reformovania Aristotela. Jeden 
z postupov a pokusov o rozvinutie Aristotelových a aristo-
telovských otázok prebiehal v  časoch scholastiky. To ale Le-
ibniz v žiadnom prípade nepovažuje za reformu. Skôr išlo 
o krok vedľa, pretože scholastici Aristotela „zatemnili tára-
ním“78. Scholastická filozofia nemala pochopenia ani u jed-
ného (Thomasia), ani u druhého (Leibniz). 
 Prvou reformou, ktorú Leibniz v tomto liste spo-
mína, je ovenčená prívlastkom „hlúpa“. Jednou z ikon tejto 
nevydarenej podoby reformy je Paracelsus či van Helmont 
(považoval sa za Paracelsovho žiaka a snažil sa vyvrátiť Aris-
totelove a Galenove tvrdenie, podľa ktorého je príroda zá-
kladným princípom pohybu telies). Do tejto línie „hlúpej“ 
reformy Leibniz radí aj ostatných, „ktorí Aristotela zamietajú 
úplne“79. Druhú reformu Aristotela a aristotelizmu Leibniz 
označil prívlastkom „smelá“. Ide o prípad Descarta. Smelým 

                                                 
78 Tamže.  
79 Tamže.  
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na tejto reforme je, presne povedané, to, že „o starých auto-
rov sa zaujíma len málo, ba dokonca nimi otvorene opovr-
huje“80. 
 Leibnizova vedúca idea reformovania totiž závisí na 
premostení dvoch brehov. Na jednom z nich stojí Aristoteles, 
na druhom Moderní autori. Do akej miery Descartes opovr-
huje starými autormi nebudeme rozvádzať. Avšak to, aký 
vzťah sa mohol z Thomasia preniesť na svojho pozorného, 
ale zároveň i kritického žiaka, možno príkladne uviesť z uči-
teľovej práce Dissertationes LXIII.   
 

„Descartes si v našom storočí nezasluhuje 
uznanie slávy ako je Lutherova. Popravde, bol 
vo filozofii vynálezcom skôr nového kacírstva 
ako, spolu s Lutherom, reštaurátorom starej 
pravdy“81. 

 Čo napokon s treťou reformou? Tá bude samo-
zrejme tým, k čomu smeruje i postoj Leibniza samotného.  
Tou treťou reformou, ktorá je, okrem iného, v povedomí 
Leibniza „pravá“82, je reformou jedine tých, „ktorí v Aristo-
telovi uznávajú veľkého muža, ktorý väčšinu času vraví 
pravdu“83.  Takáto reformovaná filozofia, ktorej jadrom je 
zmier Aristotela s modernými autormi, je filozofiou, ktorá už 
nastala. Práve preto stojíme podľa Leibniza na prahu novej 

                                                 
80 Tamže.  
81 THOMASIUS, J.: Dissertationes LXIII. s. 441.  
82 LEIBNIZ–THOMASIUS: Correpospondance 1663–1672, s. 110.  
83 Tamže, s. 110–111.  



 

63 

doby, ktorá si má klásť za úlohu odhalenie je vlastnej 
pravdy84.  
 Leibniz sa však v prípade toľkokrát spomínanej re-
formovanej filozofie nemôže celkovo uzavrieť pred vply-
vom Descarta a rozširujúcim sa kartezianizmom. 
Jednoducho pred ním nemôže len tak zatvoriť oči a raziť si 
svoju vlastnú cestu bez toho, aby z nej čo len raz nenačerpal. 
Fundamentom zmierenia a reformovania aristotelizmu je 
premostenie Aristotelovej trojice pojmov: látka–substanciálna 
forma–zmena s trojicou pojmov moderných autorov v po-
dobe: veľkosť–tvar–pohyb. 
 Základným predpokladom Leibnizovej vízie philo-
sophia reformata je z metodologického hľadiska permanentný 
ohľad na Occamovu britvu. Toto pravidlo má pre Leibniza 
po celú dobu trvania jeho teoretického úsilia zásadný charak-
ter. Aj preto v jadre Leibnizovej predstavy o tom, na akých 
základoch by mala stavať nová filozofia, stoja (len) štyri pri-
ncípy: duch, priestor, látka, pohyb85.  Táto nová filozofia je bu-
dovaná ako filozofia prírody a jej úlohou je dokázať to, že 
okrem vyššie uvedených princípov „na svete niet žiadnych 
entít“86. 
 V tomto prípade by mohla vzniknúť oprávnená ná-
mietka, že budovanie metafyziky v takomto duchu znamená 
oddialiť sa od pôvodného zámeru podať genézu a kontext 
pojmu individuálnej podstaty. Nie je to celkom tak. Domnievam 

                                                 
84 porov. Tamže, s. 111 (§57).  
85 pozri Tamže.  
86 Tamže.  
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sa, že mladý Leibniz bude v neskoršom období túto prí-
rodnú filozofiu potrebovať. Vyjadrené zjednodušene, indi-
viduálna substancia musí byť najprv uznaná ako reálne 
existujúca, to znamená ako teleso so svojimi nevyhnutnými 
danosťami. Modus essendi individuálnej substancie je v tomto 
prípade (a istotne aj po vzore Aristotela) byť telesom. Ako 
sa to teda s týmto telesom má,  to objasnia práve nasledujúce 
úvahy. 
 Pojmová presnosť, na ktorej si Leibniz neustále za-
kladá, je presnosť definičná. Správne utvorená definícia, to 
je výsledok presnosti a neprotirečivosti vzťahu jej častí, čiže 
vzťahu definiensu a difinienda. Práve z tejto Leibnizovej 
všadeprítomnej snahy vyplývajú nasledovné spresnenia.  
Ako prvý je vymedzený duch, a to ako „mysliaca entita“87. 
Nech už to vyznie akokoľvek, duch má v tomto období Le-
ibnizovho myslenia svoje nezastupiteľné miesto. A úvahy, 
ktoré ho budú predpokladať v období jeho metafyzickej zre-
losti, sa v tomto zmysle budú len a len zintenzívňovať (naprí-
klad v prípade označenia telesa ako mens momentanea). 
 S vymedzeniami ostatných troch princípov je to na-
sledovne. Priestor a látka sú kladené do tej istej línie. Ich spo-
ločným a určujúcim rysom je to, že sú to „rozľahlé entity“88. 
To, čo je ich rozlišujúcim znakom, je takpovediac ontolo-
gický primát jedného z nich. V tomto okamihu sa stretávame 
s tým, čo bolo naznačené vyššie a síce fakt, že Leibniz ne-
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môže v niektorých zásadných ideách Descarta celkom vy-
pustiť, a to aj napriek silnému vplyvu svojho učiteľa, ktorý 
voči Descartovi a kartezianizmu zaujíma rezolútne záporný 
postoj. 
 Priestor je teda rozľahlou entitou „v prvom vý-
zname“89. V prvom význame práve preto, pretože je to „ma-
tematické teleso, ktoré vlastne neobsahuje nič iné ako tri 
rozmery“. Priestor ponímaný ako matematické teleso určené 
troma rozmermi je dodatočne označené prívlastkom „uni-
verzálne miesto všetkých vecí“90. Po stanovení priestoru pre-
jde Leibniz k látke. Tá je označená ako „rozľahlá entita 
v druhom zmysle, čiže tá, ktorá okrem rozľahlosti a mate-
matického telesa vlastní i teleso fyzické…“91. 
 To však ešte neznamená, že látka, o ktorej je tu reč, 
bude určená len a len svojou rozľahlosťou. Látka rozľahlosť 
predpokladá, pretože je, okrem iného, jej prirodzeným mies-
tom. Jej bytostným určením však nie je. Toto je jeden zo zá-
sadných rozdielov medzi Descartom a Leibnizom v otázke 
telesnosti telies. Oným fyzickým telesom, ktoré látka okrem 
matematického telesa vlastní, sa tu rozumie „odolnosť 
(résistance, dopl. M. Š.), ἀντιτυπία, hustota, zaplnenie prie-
storu, nepreniknuteľnosť (impénétrabilité, dopl. M.Š)“92. 
 S určením telesnosti látky je to teda zásadne inak ako 
u Descarta. Ostáva posledný zo štyroch nastolených princí-
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pov: pohyb. Poradie, v ktorom sú všetky štyri princípy uve-
dené, má svoj skrytý zmysel. Jeden bez druhého v postup-
nosti, v akej sú uvedené, nie je možný, s výnimkou ducha. 
Ak teda postupnosť, v ktorej sú uvedené vyššie zmienené 
princípy je postupnosťou, v ktorej prvý člen určuje ostatné 
členy a ostatné členy sú teda určované prvým determinan-
tom, potom je zjavné, že duch a pohyb sú v nevyhnutnom 
vzťahu, ktorý je sprostredkovaný priestorom a látkou. Toto 
je jedna z najvážnejších konklúzií, ku ktorým sa Leibniz snaží 
dopracovať (opäť podotýkam, v plnom súlade s Aristote-
lom). 
 Mladý Leibniz teda vytyčuje svoju prírodnú filozofiu 
na základe vyššie uvedených štyroch princípov. Je však ale 
takéto tvrdenie zároveň v súlade s výsledkami skúmaní mo-
derných autorov? Áno, je. Prítomnosť uvedených princípov 
umožňuje zdôvodnenie javovej stránky súcna. O to predsa 
ide tak mladému filozofovi, ako aj jeho moderným vzorom. 
Na zdôvodnenie fenomenality Leibnizovi, a podľa neho 
i moderným autorom, postačujú práve vyššie uvedené štyri 
princípy (duch, priestor, látka, pohyb). Navyše, s ohľadom 
na to, čo bolo povedané doteraz, možno zároveň tvrdiť, že 
„hypotézy Moderných autorov sú tie najlepšie“93.  Nech už 
by sme hľadali toto pochvalné označenie mladého filozofa 
adresované jeho súčasníkom akokoľvek, jedno z najvhod-
nejších vysvetlení by malo operovať práve s neustálym do-
držiavaním zásady Occamovej britvy. Čo najmenej 
princípov, a čo najviac entít. 
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 Tieto štyri princípy sú nevyhnutné tak pre fenome-
nalitu, ako aj pre to, čomu sa fenomenalita pripisuje, a to sú 
predsa telesá (čiže individuálne podstaty). A keďže sú nevy-
hnutné, žiadne iné nie sú ani potrebné, ani žiaduce. To však 
nie je vyčerpávajúce, čiže úplné vyjadrenie princípov. Tieto 
princípy nie sú len principia essendi. Ich status je dvojitý, pre-
tože okrem práve uvedeného, majú i status principia cognosce-
ndi. Leibnizove zdôvodnenie uvádzam doslovne:  
 

„Pretože ľudský duch si nemôže predstaviť nič 
iné ako ducha (pokiaľ, samozrejme, myslí seba 
samého), priestor, látku, pohyb a to, čo vyplýva 
z ich vzájomného porovnávania. Všetko, čo 
k nim navyše pridáme, sú len slová…“94.  

 
Dvojité označenie týchto princípov znamená i dvojaké a síce 
ontologické a epistemologické zavrhnutie substanciálnych 
foriem. Tie tu skutočne v tomto momente nemajú čo robiť. 
Zatiaľ. Leibniz sa k nim ešte vráti. Na to ale čas nedozrel. 
 Vráťme sa však ešte k jednému dôležitému určeniu. 
Vyššie sme predkladali fakt, že telesnosť telesa, čiže jeho esse, 
spočíva v rozľahlosti (matematické teleso) a v tom, čo starší 
filozofi označovali pojmom ἀντιτυπία, ďalej v hustote, zapl-
není priestoru a nepreniknuteľnosti (telesa). Leibniz pri re-
dukovaní princípov, a zvlášť v prípade určenia onoho esse 
telesa, zachádza ešte ďalej. Zredukuje ich na dva. Prvým je 
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rozľahlosť, druhým zasa ἀντιτυπία. Tento prvý už bol spres-
nený. Ἀντιτυπία, tú je potrebné ozrejmiť teraz. V pravom 
zmysle slova tento pojem skutočne označuje odolnosť. 
V Leibnizovom ponímaní dostáva tento pojem ale ešte o je-
den rozmer navyše. 
 Pre pochopenie telesa a individuálnej substancie ako 
fyzickej entity je nenahraditeľný. Tým novým rozmerom, 
ktorý ku konštitúcii telesa okrem rozpriestranenosti prináša 
ἀντιτυπία je to, že telesu umožňuje byť v priestore jedným. 
Presnejšie povedané, „…ἀντιτυπία je schopnosť nezaberať 
rovnaký priestor ako iná vec a nutnosť byť v pohybe alebo 
v pokoji, či ide o jednu alebo druhú vec“95. Ἀντιτυπία teda 
predpokladá rozľahlosť ako podmienku možnosti seba 
samej a zároveň určuje jednotu telesa s ohľadom na priestor, 
ktorý teleso zaberá. Takto je definitívne spečatená povaha 
telesa, ktorú „konštituujú rozľahlosť a antitypia…“96. 
 
Téza α 
 Téza α) VI. listu, ktorý Leibniz adresoval Thomasi-
ovi, ako bolo spomenuté vyššie, je vlastne úlohou. Úlohou 
určiť neprotirečivosť Aristotela a moderných autorov 
v otázkach prírodnej filozofie.  Presnejšie, ide o to zistiť, či 
Aristotelove princípy ako sú látka, tvar a zmena možno ex-
plikovať prostredníctvom moderných konceptov veľkosti, 
tvaru a pohybu. Ak je vôbec reč o čomsi, čo je reformovanie 
filozofie, priblíženie možno  v tomto konkrétnom prípade 
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dosiahnuť stanovením spoločných bodov aristotelizmu a sú-
dobej filozofickej produkcie. Takto stanovený cieľ zároveň 
predpokladá na jednej strane absolútne zamietnutie scholas-
tických zatemňujúcich interpretácií peripatetizmu a na strane 
druhej vyjadrenie nesúhlasu s niektorými tvrdeniami Carte-
sia. Za každých okolností je v tejto prvej téze obhajovaný 
Aristoteles ako explikačný zdroj a východisko tvrdení mo-
derných autorov97. 
 Prvá závažná výčitka, ktorú Leibniz adresuje Des-
cartovi a jeho stúpencom, je vyjadrená doslovne:  

 
„…nebojím sa povedať, že v Aristotelových 
knihách περἰ φυσικῆς ἀκροάσεως nachádzam 
viac pochopenia ako v Descartových myšlien-
kach“98.  

 
Ba čo viac, Leibniz smelo vynesie Aristotela do výšin obja-
vov svojej doby:  
 

„všetkých týchto osem kníh (ide o Aristotelovu 
Fyziku, pozn. M. Š.) je pre reformovanú filozo-
fiu prijateľných bez rizika“99.  

 
O Descartovvých zásluhách to ale neplatí. Jediný prospešný 
krok, ktorý mladý Leibniz z Descarta vyčítal je „vysvetľovanie 

                                                 
97 pozri tamže, s. 100 (§17).  
98 Tamže, s. 99.  
99 Tamže.  



 

70 

telies prostredníctvom veľkosti, tvaru a pohybu“100. Ideovo 
inšpiratívnejší boli preň Hobbes, Digby, White, Nizolius, 
Conring, de Raey, du Hamel , o Thomasiovi nehovoriac. 
Okrem iného, Kenelm Digby, Thomas White, Jean-Baptiste 
du Hamel a hlavne  Jean de Raey sú práve oní sympatizanti  
philosophia reformata, ku ktorým sa Leibniz sám osobne hlási. 
 Úloha bola stanovená jasne a keďže tézy moderných 
autorov v Leibnizovom poňatí boli zhrnuté vyššie, v nasle-
dujúcich úvahách sa pokúsime zhrnúť základné idey, ktoré 
uvádza Leibniz pro Aristotele. Obmedzím sa však len na po-
jem látky a tvaru. Prvým z pojmov, ktoré vôbec Leibniz 
v tejto prvej časti listu rozoberá, je pojem prvej látky (materia 
prima). Tá je určená (podobne ako vyššie obhajovaná teles-
nosť telies) rozľahlosťou a starogréckym označením odol-
nosti v pojme ἀντιτυπία101. 
 Úvahy týkajúce sa tvaru sú o niečo komplikovanej-
šie. Do ich oboru nevyhnutne vstúpi pohyb vysvetlený cez 
(s)tvorenie. Leibniz najprv spomenie, že formou rozumie 
tvar (figura). Vo vzťahu k telesu je tvar „medzou telesa“102. 
Avšak ešte stále nie je zrejmé a zreteľné, ako sa to má s tva-
rom a látkou, resp. objavením sa tvaru. Všetko nasvedčuje 
tomu, že Leibniz tu od základov modifikuje Aristotelovu 
predstavu. Leibniz vychádza z dvoch hypotéz. 
 Jedna hypotéza predpokladá stvorenie, ktoré dalo 
vznik hmote, v ktorej pripustenie prázdneho priestoru alebo 

                                                 
100 Tamže, s. 98.  
101 pozri tamže, s. 101.  
102 Tamže, s. 101.  
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vákua určuje túto hmotu ako „prerušovanú alebo nesú-
vislú“103. To znamená, že ak je hmota od začiatku nesúvislá 
a jej diskontinuita je zapríčinená prítomnosťou prázdneho 
miesta, čiže vákua, s látkou sa musia objaviť aj tvary, ktoré 
do nej vstupujú. 
 Druhá hypotéza, ku ktorej sa Leibniz prikloní, ne-
pracuje s diskontinuitou hmoty, ale naopak, s jej nepretrži-
tosťou, čiže kontinuitou. Ak bola pri stvorení hmota 
nepretržitá, objavenie sa tvarov nemožno vysvetliť nijakým 
iným spôsobom ako vplyvom pohybu! Leibnizov malý dô-
kaz (či skôr sorités104) tejto tézy má nasledovnú podobu:  
 

„Z pohybu vzniká delenie, z delenia medze 
častí, z medzí častí ich tvary, z tvaru zasa 
formy, ergo formy pochádzajú z pohybu“105. 

 
 Toto tvrdenie si vyžaduje spresnenie dodatkom, 
podľa ktorého tvary vznikajú zo „schopnosti látky (prijať 
pohyb, dopl. M. Š)“106. Nesmieme zabudnúť zdôrazniť ešte 
jeden dôležitý moment. Leibniz totiž od tohto listu až do 
konca svojho filozofického života bude predpokladať postu-
lát: „princípom všetkého pohybu je duch“107.  Ak teda platí, 
že pohyb zapríčiňuje vznik tvaru, potom zároveň platí, že 
pohyb nie je pre látku inherentný. Pochádza zvonka, jeho 

                                                 
103 Tamže, s. 102.  
104 rozvinutý sylogizmus, ktorý má viac ako dve premisy. 
105 Tamže, s. 103.  
106 Tamže, s. 102.  
107 Tamže, s. 108.  
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zdrojom je duch, ergo duch je zdrojom tvarov, prostredníc-
tvom pohybu, ktorý ich zapríčiňuje hýbaním častí látky. 
 Spôsob, akým tvar teda vzniká, vieme určiť na zá-
klade vyššie uvedených úvah bez ďalších dodatkov. Jedna 
vec ale ešte ostáva neznáma. Kedy vlastne tvar vznikne?  
V ktorom momente pohybu častí látky? Nápovedu by sme 
mali hľadať v nejakom aristotelovskom pojme. Vznik totiž 
prebieha tak, že v danom bode a čase počne, prebieha a po-
stupne smeruje do finálneho bodu, speje k zavŕšeniu. Spo-
medzi aristotelovských pojmov, ktoré vyjadrujú práve 
finálnu fázu vzniku a nesú sa so vzniknutým po celý čas jeho 
jestvovania, sa jeden z nich ponad všetky ostatné vymyká 
takmer presným označením toho, čo hľadáme. Je to 
ἐντελέχεια. 
 Leibniz proces vzniku tvaru ilustruje vznikaním 
kružnice. K jej zavŕšenému vzniku dochádza až v posled-
nom momente otáčavého pohybu. Takáto predstava vzniku 
je, okrem iného, veľmi blízko k Aristotelovmu pojmu 
ἐντελέχεια. Toľko teda k dvom základným úlohám, ktoré 
rieši Leibniz v liste z 30. apríla 1669 adresovanom  jeho uči-
teľovi a priateľovi Jakobovi Thomasiovi108. Leibnizova mo-
difikácia Aristotela je teda v otázke hylemorfizmu a pohybu 

                                                 
108 Úvahy zo VI. listu korešpondencie mladého Leibniza  s Thomasiom 
nie je možné ukončiť bez toho, aby sme si nevšimli jednu dôležitú para-
lelu.  Z Leibnizovho zámeru je jasné, že to, čo obhajuje a považuje za 
zdroj interpretácie výsledkov moderných autorov, nie je nik iný ako Aris-
toteles.  Pri odhalení novej paralely ide, tak ako je to typické pre peripate-
tizmus, o dualizmus látky a tvaru. Niet pochýb, že táto téma, téma 
hylemorfizmu, je peripatetickou par excellence. Lenže o dualizme látky 
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zásadná. Tento rozdiel je de facto i rozdielom v otázke indi-
viduácie. V Aristotelovom poňatí sa nehybný tvar individu-
uje prostredníctvom nehybnej látky v telese, ktoré sa dostáva 
do pohybu. No pre Leibniza je vzťah látky, tvaru a pohybu 
iný. Látka je nehybná, individuuje ju tvar, ktorý sa v nej ak-
tualizuje prostredníctvom pohybu.  
 Čo však z Aristotelovej filozofie (tak prírodnej, ako 
aj prvej) ostáva u Leibniza nedotknuté a nerevidované, je 
status prvého hýbateľa. Jeho leibnizovským náprotivkom je 
duch. V tomto prípade, tak ako je to u Aristotela, sa tu fyzika 
prelína z metafyzikou. Ba čo viac, fyzika pripravuje priestor 
pre teológiu. Ponúka sa teda možnosť, podľa ktorej jeden 
z princípov, a to hneď ten najvyšší – duch – Boh, zakladá 
možnosť fyziky. Ak zároveň zakladá možnosť fyziky, za-
kladá možnosť existencie telies. Preto ak platí predošlá hy-
potéza (telesá sú zakladané v bohu), Boh–duch zakladá 
i možnosť existencie individuí. Pretože abstraktného telesa 
tu niet. Aj na základe týchto prírodno – filozofických teórií 
je možné vidieť, že cesta k individuálnej substancii predpo-
kladá dôkladnú analýzu prírodnej filozofie. Leibniz sa takto 
zhostil Aristotela nielen v otázke hylemorfizmu. Dostáva sa 
zároveň do línií novátorov a nie spiatočníkov. Leibniz sa cez 
Aristotela nepozerá dozadu, ale dopredu. Aristoteles, hoci 
v modifikovanej podobe, mu pomáha pripraviť príchod 

                                                 
a tvaru hovorí i neskorý Platón, konkrétne v Timaiovi.  Ide predovšetkým 
o časti 35 b–c, 36 d – 37 a, 50 b – 51 b, 53 c – 56  c. Za zmenku v tomto 
prípade stojí  štúdia P. Schreckera. Pozri SCHRECKER, P.: Leibniz and 
the Timaeus. In: Review of Metaphysics , č. 4, roč. 1951, s. 495 – 505. 
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toho, čo sa stane neskôr pilierom jeho metafyziky109: substan-
cia a jej pojem, tak ako to vidieť v  spise jeho prvej doktri-
nálnej formulácie – Metafyzická rozprava roku 1685. 
  
VIII. list Liebniza Thomasiovi z 22. novembra/2.  

decembra 1669 
 List, ktorý Thomasius dostáva 22. novembra/2. de-
cembra 1669, je pre svoju stručnosť na prvý pohľad nezau-
jímavý. V tomto prípade ale na prvom pohľade nemožno 
stavať. Leibniz sa v ňom totiž svojmu učiteľovi zdôveruje, 
že sa rozhodol vydať knihu, ktorá bola doteraz v zabudnutí, 
hoci je dôvtipná. Marius Nizolius (tal. Mario Nizolio) bol re-
nesančný filozof (1488–1567), ktorý sa taktiež usiloval pri-
spieť k reformovaniu filozofie tým, že naznačil pravé princípy, 
podľa ktorých je potrebné filozofovať. Ide o Nizoliov text, 
ktorý bol v Parme vydaný v roku 1553 pod názvom De veris 
principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos.  Le-
ibniz schvaľuje Nizoliove plány, pretože v celku ich možno 
označiť za prospešné pre reformovanú filozofiu, ktorá v tejto 
dobe Leibnizových úvah stojí v centre pozornosti (a v Tho-
masiovej taktiež). 
 Mario Nizolio je svojim anti-univerzalistickým po-
stojom postavou, ktorá si zasluhuje trochu viac pozornosti. 
Navyše tu máme jeden závažný dôvod. Tým je Leibnizova 
vôľa a snaha Nizoliovu prácu opäť vydať a opatriť predho-
vorom, ktorý sa pokúsim predstaviť. Čo vlastne Nizolius 
tvrdil tak pokrokové a navyše v súlade s niektorými tézami 

                                                 
109 A čo je pilierom metafyziky aj u Stagiritu. 
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vyššie zmieňovanej reformovanej filozofie? Dôvodov je zaiste 
viac. Pokúsme sa naznačiť základné problémy Nizoliovej 
práce De veris principiis... 
 Nizolius je zarytým a presvedčeným odporcom 
akejkoľvek formy filozofického, či skôr metafyzického ob-
skurantizmu.  Všetko to filozofické tmárstvo, ktoré sa dopo-
siaľ vo filozofii objavilo, súvisí najmä s nenáležitým 
používaním jazyka.  Nizolius prináša riešenie v podobe nie-
koľkých princípov, ako sa dostať z takejto zatemnenej po-
doby myslenia, v ktorej niet ani kúsok jasu, ale ktorý je 
možné práve z rozumu dostať. Úplne prvým správnym pri-
ncípom, ktorý je potrebné do filozofovania zaviesť, je bez-
podmienečná znalosť gréčtiny a latinčiny. Nizolius má na mysli 
najmä diela starých  klasikov. 
 Tým druhým princípom, bez ktorého sa k skutoč-
nému a hlavne správnemu filozofovaniu nedostaneme, nie je 
znalosť logiky, ako by sme sa mohli domnievať, ale hlavne 
znalosť gramatiky a rétoriky.  Nizolius je presvedčený, že 
bez týchto dvoch disciplín je každá doktrína a každé vzdela-
nie nedostatočné. Dokonca ho takto možno označiť za ne-
znalosť. V Nizoliovom návrhu dochádza k určitej náhrade. 
Rétorika  a gramatika majú do istej miery nahradiť metafy-
ziku. Rétorika má prebrať miesto dialektiky a gramatika zasa 
miesto logiky. To, čo Nizoliovi najviac prekáža, je stredoveký 
aristotelovský spôsob riešenia, a teda i vyjadrovania problé-
mov filozofie. Tak sa teda dostáva nepriamo do konfrontácie 
s Aristotelom stredoveku, nie však s pravým Aristotelom, na 
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ktorého sa snaží upriamiť pozornosť Thomasius a zároveň 
i jeho žiak.  
 V poradí tretím princípom, ktorý Nizolius zavádza, 
je ten, ktorý vyzýva vrátiť sa späť k veľkým dielam klasikov. 
Renesančný filozof verí, že pravda sa ukrýva aj v dielach 
týchto starých klasikov, ktorí nemusia byť nevyhnutne filo-
zofmi. Na takýto odvážny, ba až kacírsky prístup možno pri-
stúpiť len za predpokladu, že si uvedomíme to, čo Nizolius 
obhajuje: skutočná múdrosť je neoddeliteľná od skutočnej 
výrečnosti. Toto je jedna zo zásadných téz, z ktorých Nizo-
lius vychádza.  
 Štvrtý princíp spočíva v zamietnutí autorít, ktoré 
podľa Nizolia iba obmedzujú rozvíjanie sa ľudského ducha. 
Štvrtý princíp pravdy, ktorý je potrebné rešpektovať, je 
umožniť slobodné súdenie o všetkých veciach. Prečo by sme 
sa mali obmedzovať takými autoritami, ako sú Platón a Aris-
toteles, keď najlepšími učiteľmi je našich päť zmyslov, ro-
zum, myslenie, pamäť, atď.  
 Tým filozoficky najzaujímavejším princípom je piaty 
princíp, ktorý do určitej miery zodpovedá zásadám Leibni-
zovej metafyziky, ktorá stojí, tak povediac, na indivíduu. Nizo-
liov piaty princíp vyzýva na otvorený boj proti univerzalizmu 
a esencializmu. Tento princíp vyzýva na zbavenie sa Plató-
nových ideí, ktoré dávajú priamo vzniku univerzálií. Pre 
Nizolia sú to chiméry, ktorých je potrebné sa čo najrýchlejšie 
zbaviť a ako nápravu sám navrhuje, aby sme začali čítať vo 
veciach samých. Skutočnosť, to sú predovšetkým a len indi-
viduálne súcna. A až indivídua umožňujú vznik univerzálií 
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ako výsledok operácie rozumu, ktorý celok všetkých indiví-
duí uchopuje v jednom akte.  Jednou z výziev tohto princípu 
je to, aby sme proces abstrakcie (abstractio), ktorý vedie ku 
chiméram, nahradili procesom rozumenia (comprehensio).  
 Jednou z prvých ideí, ku ktorým sa Leibniz v pred-
hovore k Nizoliovi hlási, je jeho súhlas s potrebou uplatňo-
vania occamovej britvy vo filozofovaní. So stálym zreteľom 
k tomuto zákonu sa ďalej rozvíjajú úvahy, ktoré sa rámcovo 
odohrávajú v nominalizme, ktorý Leibniz analyzuje v Pred-
hovore. Vzniká tak dojem, akoby sa Leibniz potreboval z ur-
čitých, pre nás neznámych dôvodov vrátiť späť do lavice 
bakalára so snahou niečo dopovedať. Máme na mysli Leib-
nizovu bakalársku prácu Dispustatio de princiopi individui. 
 Aj to je otázne, pretože výsledok, ku ktorému sa vo 
svojej práci, ktorú obhajoval pred svojím učiteľom dopraco-
val, je zreteľná a už niet čo dodať. Kanón, ktorého sa bude 
Leibniz pridržiavať neustále: individuum sa individuuje svo-
jou celou entitou (entita tota), nepotrebuje ďalšie dodatky, 
a ak by aj nejaké pribudli, zmnožovali by sme entity! Keďže 
k bakalárskej Dišpute už niet čo dodať, jediným opodstatne-
ným vysvetlením tu ostáva, že Leibniz chce Predhovorom 
k Nizzoliovi vyjadriť Thomasiovi svoju vďaku a zároveň na-
značiť, že ide o iniciatívu „…žiaka, ktorý kráča v šľapajach 
svojho učiteľa…“110.  
 
 
 

                                                 
110 Tamže, s. 235.  
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XIII. list Leibniza Thomasiovi  
 Z Mohuče dostáva Thomasius od Leibniza jeden 
z posledných listov ešte predtým, než sa ich listové úvahy na 
neurčitú dobu rozplynú. Leibniz píše svoj list, ktorý je v aka-
demickom vydaní vedený pod číslom A, 35 a v Gerhardto-
vom vydaní ako list číslo 11, buď tesne pred vianočnými 
sviatkami (19. decembra) 1670, alebo tesne po nich (29. de-
cembra). Začiatok tohto listu prekročí očakávania každého 
z jeho čitateľov. Zhruba na polovici strany sa skúsenejší či-
tateľ dopracuje k tvrdeniam, ktoré sa v neskoršej Leibnizo-
vej spisbe nedajú nájsť bez väčšej námahy a oddanosti 
hľadaniu. Po predošlých listoch je viditeľné, že Leibniz 
v tomto období rieši prioritne závažné otázky filozofie prí-
rody. Metafyzikom však stále zostáva. 
 Prítomnosť Platóna v tak prenikavej mysli mladého 
učenca nie je len akýmsi  miestom z panorámy starých mys-
liteľov. Už sme sa vyššie zmienili o niektorých podobnos-
tiach, ktoré existujú medzi Leibnizovou koncepciou 
hylemorfizmu a niektorými tézami z Platónovho Timaia. Le-
ibniz si pravdepodobne ešte zo svojich chlapčenských liet 
pamätal z čítania starých autorov v otcovej veľkej knižnici, 
ku ktorej mal prístup, na pasáž z Faidona (97 b a nasl.), v kto-
rej Sokrates svojmu spolubesedníkovi Kebetovi hovorí 
o Anaxagorovi, podľa ktorého „…je rozum to, čo spôsobuje 
poriadok a čo je všetkého príčinou“. Leibniz opisuje túto pa-
sáž ako problém „dvoch princípov, látky a ducha“ 111 .  

                                                 
111 Tamže, s. 277.  
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V tomto konkrétnom prípade existuje viac než jeden dôvod, 
pre ktorý sa o tejto pasáži Thomasiovi zmieňuje. 
 Na jednej strane tým dáva najavo, že problém látky 
a formy je v skutku závažný a doposiaľ nemá definitívne rie-
šenie. Aj to je jeden z podnetov reformovanej filozofie ako 
aj jedna z výziev, ktorej čelia moderní autori. Predošlé úvahy 
z predchádzajúcej korešpondencie to len dosvedčujú a za ur-
čité Leibnizove zavŕšenie riešenia tohto problému možno 
stanoviť šiesty list. Ďalší dôvod, pre ktorý Leibniz spomína 
Anaxagora z Faidona spočíva v tom, že celá uvedená pasáž 
z Faidona končí rozhorčením Sokrata nad tým, že úvahy čita-
teľa z Anaxagorovho spisu  spejú skôr k látke (98 a)  a „že 
ten muž k ničomu nepoužíva rozum ani mu nepričíta žiadne 
príčiny smerujúce k usporiadaniu vecí…“ 98 a. Podobné 
rozhorčenie totiž zdieľa i Leibniz, pretože podľa neho „také 
isté myslenie nachádzame i u moderných fyzikov…“112. 
 To, čo Leibnizovi skutočne na takomto postupe 
moderných fyzikov prekáža, nie je ani tak ich skúmanie látky 
ako takej, ako skôr to, že sa vo svojich úvahách venujú tejto 
látke ako princípu a celkom pokojne pri tom „zanedbávajú 
racionálne príčiny skutočnosti…“113 No ani tento stav Leib-
niza neznepokojuje až tak, že by mu venoval ďalšie proti-
chodné rozpracovanie, povedzme aj vo svojom liste z konca 
roka 1670. Problém je skrytý niekde úplne inde. To, čo Le-
ibniz označí ako nedostatok spojený s úvahami moderných 
fyzikov, má teologický, resp. metafyzický charakter. Svojím 

                                                 
112 Tamže.  
113 Tamže. 
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nastávajúcim vyjadrením Leibniz prezradí, že v ňom tkvie 
predstava sveta ako usporiadaného celku.  Leibniz tu navyše 
explicitne vyjadrí to, čo nám z neskorších prác bude známe 
ako harmonia praestabilita. V našom liste (z konca roka 1670) 
Leibniz presne uvedie, že to, čo mu najviac u moderných au-
torov prekáža je, že spomínané racionálne príčiny skutoč-
nosti treba hľadať predovšetkým preto, pretože 
 

 „…stvoriteľ nastavil orloj sveta tak, že všetko 
následne, akoby účinkom nejakej nevyhnut-
nosti, smeruje k najvyššej harmónii celku“114. 

 
 Dve veci nemožno v tomto vyjadrení obísť. Prvá, to 
je predstava Boha – hodinára a zároveň sveta – hodín. 
Druhá, to je určitý druh finality, ktorá je daná vzťahom Boh 
– svet. Tá bude mať, okrem iného, svoje nezastupiteľné a zá-
roveň nevyhnutné miesto aj pri zrelom koncepte metafyziky. 
Pri predstave Boha – hodinára je nutné stanoviť, či je Boh – 
hodinár mechanikom. A aj to, či je mechanika veda, akási 
kniha, v ktorej možno vyčítať božskosť stvorenia. Chýba jej 
však to, čo v nej nevedia pripustiť moderní autori. A to je 
práve ona finalita. Mechanika je so svojimi princípmi síce 
presná, ale bez finálnych príčin je slepá115. 

                                                 
114 Tamže. 
115 Problém univerzálnej harmónie je možné v tomto prípade priblížiť aj 
k niektorým tvrdeniam z Timaia. Bodéüs upozorňuje na problém nevy-
hnutne krásneho diela, ktoré zhotovuje Platónov demiurgos (28 a), ďalej 
dokonalosť telesného sveta zhotoveného na základe výpočtov (34 a–b) 
a problém duchovného sveta, ktorý je sám osebe „výpočtom a harmó-
niou“ (37a). 
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 Pri príčinách ešte budeme musieť ostať. Podľa vše-
tkého, roky 1670 – 1672 majú pre Leibnizovu prácu v oblasti 
prírodnej filozofie obrovskú dôležitosť. Aj napriek tomu, že 
sa im budeme venovať v ďalšej kapitole, považujme za uži-
točné uviesť niekoľko dôležitých ideí, ktoré je možné vyčí-
tať práve z analyzovaného listu. Sen, ktorý sa Leibnizovi 
prisnil o fyzike, je s najväčšou pravdepodobnosťou to, čo 
v roku 1671 uzrie svetlo sveta pod názvom Hypothesis physica 
nova. Základné tézy si uvedieme v parafrázach: 
1. Účinnými príčinami všetkých vecí sú myslenie a pohyb.  
2. Niet iného pohybu ako pohybu miestneho. 
3. Existuje tzv. prvý duch, čiže Boh a druhí duchovia, cie-
ľom ktorých je myslenie. 

4. Prvý duch ustanovil veci tak, že pre ich zachovanie nie je               
    nevyhnutné jeho mimoriadne spolupôsobenie. 
5. Z vyššie uvedeného vyplýva, že existuje jediný univer-
zálny pohyb, pomocou ktorého je možné zdôvodniť 
všetky javy, ktoré vnímame.  

6. Z rotácie zeme je možné vyvodiť kontra rotáciu éteru116 
(rotáciu v opačnom smere ako je rotácia zeme). 

7. Kruhový pohyb éteru spôsobuje to, že éter preniká pórmi 
všetkých zmyslových telies.  

8. Éter je zároveň príčinou dvoch princípov: elasticity 
a tiaže.  

                                                 
116 Problém éteru je naznačený aj v XV. liste zo začiatku mája 1671, 
ktorý je zároveň sprievodným listom Leibnizovej práce Hypothesis physica 
nova, ktorú posiela Thomasiovi. Thomasius je v tomto prípade poctený 
rozhodnutím Leibniza doručiť svojmu učiteľovi text, ktorý síce ešte nie 
je dotlačený, no jeho reálnym adresátom bude Royal Society v Londýne.   
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9. Z týchto dvoch princípov sú odvodené všetky pohyby 
v telesách, s ktorými prichádzame do styku. 

 Nech už je dojem, ktorý tieto tézy so sebou priná-
šajú akýkoľvek, musíme uznať, že Leibniz sa tu voči Aristo-
telovi prejavil ako jeho oddaný obhajca. Vzniká ale  jeden 
konkrétny dojem.  Je to dojem zmiešaný z dvoch pojmov, 
ktoré naznačovali, že Leibniz s niečím intenzívne bojuje 
a zároveň nevie, alebo nechce tento boj vyjadriť navonok. 
Tou prvou prímesou istého dojmu sú druhí duchovia. Druhou 
prímesou zasa pojem éteru. Νa počudovanie tu ešte stále ne-
máme dočinenia s pojmom sily! Na tú však ešte nenastal ten 
správny čas. 
 Tí druhí duchovia, ktorí sú priamo odvodení z ducha 
prvého, čiže Boha, akosi signalizujú to, nad čím rozjímal v le-
síku Rosenthal 15 ročný mládenec: substanciálne formy. Na dru-
hej strane éter, ktorý je okrem iného jedným z centrálnych 
pojmov Aristotelovej fyziky neba v spise O nebi, akoby mal 
nahrádzať nejaký jednotiaci princíp, ktorý vstupuje do kon-
štitúcie telies, resp. taký princíp, ktorý by ostal v obore fyziky 
(bez nutnosti presahovania oboru tejto vedy do oblasti teo-
lógie, hoci jednou nohou je Leibniz svojimi úvahami stále 
v metafyzike), a ktorý by slúžil na vysvetlenie množiny všet-
kých javov (hoci sprostredkovane cez pružnosť a tiaž). Leib-
nizov éter ešte môže mať jeden dejinný význam: stoická 
πνεῦμα.  Ani jedna ani druhá zložka nám neumožní vyriek-
nuť ortieľ nad tým, ako to je s konkrétnym pohybom, 
o ktorý tu koniec koncov ide.   
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VII. Hypothesis Physica Nova a Theoria Motus  
Abstracti (1671) – Nová hypotéza fyziky a Teória 

abstraktného pohybu 
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ypothesis physica nova (Theoria motus abstracti, spis, 

ktorý Leibniz predkladá Académie Royale des Sciences v Pa-
ríži) a spis  Theoria motus concreti, ktorý je adresovaný London 
Royal Society,  oba z roku 1671, sú prácami, ktoré dotvárajú 
Leibnizove bádateľské úsilie na poli prírodnej filozofie, 
alebo ešte viac, reformovanej filozofie – philosophia reformata, 
ktorej prírodná filozofia je neodmysliteľnou a neoddeliteľ-
nou súčasťou. Za povšimnutie už v tejto chvíli stojí bližší 
pohľad na názvy týchto dvoch kratších, ale nemenej dôleži-
tých spisov. Tézy z teórie pohybu, ktorý dostáva prívlastok 
abstraktný, predkladá vedcom v Paríži. V Paríži, ktorý práve 
v tomto období razí cestu, ktorá je bližšie k abstraktnejšiemu 
mysleniu (matematika, filozofia) a podstatne ďalej od da-
nosti, ktorú ponúka empirický prístup. Ten je zasa, ako to 
napokon prerástlo do bytostného určenia ostrova, príznačný 
pre britský spôsob myslenia. Aj to je jeden z dôvodov, pre 
ktorý sa Leibniz rozhodol do názvu spisu, ktorý Britom 
predkladá, vsunúť prívlastok konkrétny.  
 Leibniz si navyše sám týmito dvoma traktátmi pri-
pravuje pomaly ale isto cestu k reforme mechaniky, ktorá vy-
ústi do základov dynamiky v práci z roku 1678: De corporum 
concursu. Totiž, na jednej strane, z chronologického hľadiska 
ako aj z hľadiska vedeckých zámerov Leibniza, ide o texty, 
ktoré zároveň pripravujú jeho slávny pobyt v Paríži. Na 
strane druhej ide o prvé modely reformy fyziky, resp. mecha-
niky, ktorá sa pripravuje na vstup do epochy dynamiky. 
Okrem iného tu Leibniz naznačuje po prvýkrát jeden 

 H 
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z dvoch labyrintov ľudského myslenia, a tým je kontinuum – 
pohyb ako kontinuum:  

 
„pretože rozpletenie labyrintu, ktorý zneisťuje 
ducha v prvotnom usporiadaní kontinua a po-
hybu, má veľký význam pre stanovenie zákla-
dov vied, ochromenie úspechu skeptikov, 
vybudovanie geometrie nedeliteľných entít 
a aritmetiky nekonečna na pevnej pôde, čo sú 
zdroje toľkých pozoruhodných teorém“.117   

 
Z tohto dôvodu bude potrebné pozrieť sa na novú fyziku tro-
chu podrobnejšie. Spis Hypothesis physica nova118 (Nová fy-
zická hypotéza) je však popretkávaný pomerne obťažnými 

                                                 
117 LEIBNIZ, G. W.: Theoria Motus Abstracti seu Rationes Motuum 
universales, a Sensu et Phænomenis independentes. In: Leibniz, G. W. 
Sämtliche Schriften und Briefe A VI 2, Berlin: Akademie-Verlag 2006, s. 262. 
118 Právom si položme otázku: je medzi Teóriou abstraktného pohybu a No-
vou fyzickou hypotézou nejaký bližší súvis aj napriek tomu, že prístup k po-
hybu v oboch spisoch je opačný (abstraktný versus konkrétny pohyb)? 
Rozhodne áno.  14. resp. 24. apríla v roku 1671 doručil Henry Olden-
burg, sekretár Royal Society, Leibnizovi list, v ktorom ho, po tom, čo od 
neho dostal Hypothesis physica nova, žiada, aby mu dodatočne doručil aj 
Theoria motus abstracti. Leibniz je ale vzhľadom na povahu myslenia učen-
cov Royal Society veľmi obozretný a, ako bolo naznačené vyššie, v ce-
lom spise Novej fyzickej hypotézy nenaznačuje prepojenie, ktoré je pre 
Leibniza tak príznačné, medzi fyzikou a metafyzikou, resp. prirodzenou 
teológiou. Spis Novej fyzickej hypotézy otvára učencom Kráľovskej učenej 
spoločnosti jej autor prostredníctvom téz, ktoré svojou povahou spadajú 
do oblasti kozmológie: „Najprv budeme predpokladať slnečný glóbus, 
zemský glóbus a priestor uprostred, čiže látku, v zmysle našej hypotézy, 
v pokoji, ktorú budeme nazývať éter“. LEIBNIZ, G.W.: Hypothesis 
physica nova. In: Leibniz, G. W. Sämtliche Schriften und Briefe A VI 2, Ber-
lín: Akademie-Verlag, s. 223. 
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tézami, ktoré nie je možné ani len čiastočne zjednodušovať. 
Minuli by sme tým Leibnizom zamýšľaný cieľ a účel. Práve 
z tohto dôvodu budú najbližšie riadky venované len a len Te-
órii abstraktného pohybu. 
 
 a) THEORIA MOTUS ABSTRACTI (TMA)119 
 
 Teória abstraktného pohybu alebo univerzálne dôvody pohy-
bov, ktoré sú nezávislé od zmyslového vnímania a javov. Takto znie 
celý názov textu predkladaného tejto prvej oficiálnej vedec-
kej ustanovizni francúzskeho kráľovstva.120 Vyššie sme sa už 
zmienili o rozdielnosti názvov spisov, ktoré Leibniz pred-
kladá dvom odlišným inštitúciám. Aby sme sa vyhli nespráv-
nej ceste, abstraktným pohybom sa tu nemyslí žiaden pohyb, 
ktorý by mal vlastnosti nejakej chiméry. V celku sa tu pojem 
abstraktného vzťahuje výsostne na vedu o fyzickom pohybe 
vybudovanú na apriórnych a tým pádom nie na empirických 
princípoch. Martial Gueroult sa v tomto prípade snaží upo-
zorniť na to, že Leibniz sa týmto spisom snaží vybudovať 
dokonalé geometrické dôkazy.121 A Leibniz sa snaží do urči-
tej miery naozaj naplniť modelovú metódu geometrizujú-
ceho myslenia, ktorá je tu od čias Euklidových Základov. 
Spôsob radenia textu tomu očividne napovedá. Text začína 
Definíciami (definitiones), za ktorými nasledujú Základy 

                                                 
119 Tak ako je v leibnizovskej interpretačnej literatúre zvykom, budeme 
používať pre tento spis skratku TMA. 
120 Francúzska akadémia vied vzniká oficiálne 29. januára 1635 pod 
ochranným štítom kardinála Richelieu. 
121 pozri GEROULT, M.: Leibniz. Dynamique et métaphysique. Paris: 
Aubier-Montaigne 1967, kap. II. 
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predbežných dôkazov (fundamenta praedemonstrabilia), za 
nimi zasa Teorémy (Theoremata) a celý spis je zavŕšený Vše-
obecným problémom (Problema generale), Špeciálnymi 
problémami (Problemata spiecialia) a Praktickým úžitkom 
(usus).  
 Prvá definícia spisu naznačuje oblasť, v ktorej 
a z ktorej sa bude celý problém odvíjať. „Teleso, ktoré sa 
pohybuje, sa buď iného telesa dotýka, alebo sa ho nedo-
týka.“122 Teória abstraktného pohybu sa pokúša o zdôvod-
nenie obmien pohybu na základe kontaktu jedného telesa 
s telesom iným, čomu bežne hovoríme náraz, ktorý sa usku-
točňuje v priestore. A práve priestor tu zohráva rovnako dô-
ležitú úlohu. Z apriórnych vlastností priestoru, ktoré sú pre 
naše zmysly nedosiahnuteľné, sa tu odvodzuje apriórna po-
vaha definícií a princípov fyziky. Kľúčom k pohybu teda nie 
sú zmysly, ale rozum. Je potrebné spresniť jednu dôležitú vec. 
Leibniz je v tomto prístupe pod nemalým vplyvom talian-
skeho matematika Bonaventuru Francesca Cavalieriho 
(1598–1647).123 Povedané stručne a výstižne slovami Fran-
çoisa Duchesneaua, cieľom TMA nie je nič iné ako „…z ap-
riórnych definícií určiť abstraktné koncepty, ktoré by cestou 

                                                 
122 Leibniz, G. W.: Theoria Motus Abstracti, s. 263. 
123 Ide hlavne o Cavalieriho Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam 
ratione promota z roku 1653,  v ktorom prostredníctvom nedeliteľných en-
tít predznamenáva cestu k integrálnemu počtu.  
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kombinatoriky umožnili vznik demonštratívnej mecha-
niky“124. Základným pojmom tohto projektu sa stáva conatus. 
Je to koncept, ktorý si Leibniz vypožičal od  Hobbesa. 
 V preklade znamená conatus snahu, úsilie či námahu. 
Význam, v ktorom ho používa Hobbes je nasledovný: cona-
tus je pohyb, ktorý nastáva v nestanoviteľnom čase a pries-
tore, inak povedané, pohyb, ktorý nastáva v jednom bode.125 
Leibniz ale tento základný koncept Hobbesovej fyziky ne-
preberá v takom znení, ako je to u autora tohto pojmu. Le-
ibniz tento koncept upraví do takej miery, aby bol definične 
čo najbližšie k pojmu ducha, ktorý je zdrojom pohybu vô-
bec. Z tohto dôvodu si Leibniz za pomocnú ruku v tomto 
bode priberá Cavalieriho princíp nedeliteľných. Leibnizova 
úprava Hobbesovho konceptu conatu, prostredníctvom Ca-
valieriho princípu nedeliteľných, sa tak stáva „…nedeliteľ-
nou veličinou pohybu, ktorá môže sama osebe zahŕňať 
viaceré vnútorné určenia v danom momente“126. Kombina-
torika, o ktorej bola reč vyššie, vstupuje do hry len za pred-
pokladu, ak je conatus vždy v nejakom vzťahu k duchu alebo 
mens. S ohľadom na možné vnútorné určenia toho–ktorého 
conatu môžu vznikať rôzne kombinácie týchto určení. Nevy-
hnutnou podmienkou toho, čo Leibniz rozumie pod po-
jmom conatus, je tu stále nadradenosť spomínanej mens. 
 Sumárne vzaté, Teória abstraktného pohybu (Theoria 
motus abstracti) prichádza s hypotézou, podľa ktorej sa v prí-

                                                 
124 DUCHESNEAU, F: La dynamique de Leibniz. Paris: Vrin 1994, s. 91.  
125 pozri HOBBES, T. De corpore. časť III, kap. XV. 
126 DUCHESNEAU, F: La dynamique de Leibniz. s. 92. 
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rode deje všetko mechanicky. To ale zároveň znamená, že zá-
kony (konkrétneho) pohybu musia byť zdôvodnené zá-
konmi pohybu abstraktného. Zároveň však možno povedať, 
že v teórii abstraktného pohybu dochádza ku geometrizácii po-
hybu. Leibniz vychádza z predpokladu, že priestor, čas a po-
hyb sú kontinuá. Tieto kontinuá sú tvorené nedeliteľnými 
jednotkami. Priestoru ako jeho jednotke zodpovedá bod, 
času zasa okamih a pohybu práve vyššie zmienený conatus. 
V tomto prípade si musíme položiť nasledovnú otázku. Aký 
vzťah má conatus ako jednotka pohybu k jednotke času a jed-
notke priestoru? Odpoveď je možná len za predpokladu, že 
nájdeme vhodnú definíciu conatu, a to prípad, v ktorom jej 
definiens bude tvorený práve z jednotky času a priestoru. 
V takejto podobe je conatus jeden bod prejdený za jeden okamih. 
 Takto je conatus stanovený nielen z hľadiska mecha-
niky, ale predovšetkým z hľadiska foronómie. Aby sme však 
obsah tohto pojmu pochopili úplne, musíme sa premiestniť 
do metafyziky. Conatus  je „…metafyzicky tendencia mož-
nosti k aktu“127. Nová fyzika sa tak zdá byť opäť v područí 
metafyziky. A o to Leibnizovi neustále išlo. TMA dospieva 
k prekvapivému záveru. Princíp č. 17 TMA hovorí jasnou 
rečou:  
 

„Žiaden conatus bez pohybu netrvá dlhšie ako 
okamih, s výnimkou tých, ktoré sú v mysliach. 
Pretože to, čím je conatus v okamihu, tým je 
pohyb telesa v čase: tu sa otvára brána pre 

                                                 
127 BELAVAL, Y.: Leibniz. Initiation à sa philosophie. Paris: Vrin 2005, s. 80.  
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toho, kto hľadá skutočný rozdiel medzi tele-
som a mysľou, ktorý nik doteraz nevysvetlil. 
Totiž, každé teleso je okamžitou mysľou, čiže 
mysľou ktorej chýba pamäť, pretože nie je 
schopná udržať vlastný conatus ani proti-
chodný conatus iného telesa dlhšie než okamih. 
Pre pociťovanie, rozkoš a bolesť, bez ktorých 
niet pociťovania, sú potrebné dve veci: akcia 
a reakcia, porovnanie a následne harmónia. 
Bez nich k žiadnemu pociťovaniu nedochádza. 
Telesu teda chýba pamäť, vnímanie svojich 
činností a trpností. Telesu chýba myslenie.“128  

 
Abstraktnosť pohybu je vlastne v TMA určená momentálnou 
mysľou, na ktorej nie je nič empirické, a teda ani nič kon-
krétne. 
 O dvadsať rokov neskôr v liste, ktorý Leibniz adre-
suje Foucherovi, sám prizná, že jeho predpoklady, predo-
všetkým tie, ktoré sa týkajú teórie abstraktného pohybu, 
neboli práve celkom presné. Leibniz priznáva nepresnosť, či 
skôr nedokonalosť tejto teórie, nasledujúcimi slovami. „Zá-
kony abstraktného pohybu, ktoré som predostrel, by v sku-
točnosti platili, ak by v telese nebolo nič iné ako to, čo v ňom 
ponímame podľa Descarta a dokonca i podľa Gassen-
diho“129. To však nijako neznamená, že Leibniz sa neskôr 
hlásil ku kartezianizmu. Jeden zo zásadných dôvodov, ktoré 
                                                 
128 A VI 2, s. 266. 
129 LEIBNIZ, G. W.: Philosophische Schriften 1. Ed. C. I. Gerhardt. New 
York: OLMS 1978, s. 415.  
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ho k zamietnutiu kartezianizmu vedú, je samotná povaha te-
lesa, tak ako to bolo naznačené v predošlej kapitole venova-
nej Confessio naturae. A aj takýmto spôsobom „…pokročil 
Leibniz ďaleko za hranice karteziánskej fyziky“130. 
 
  

                                                 
130 ZIGO, M. Fyzika a metafyzika u Leibniza. Filozofia XXI, 6. 
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VIII. Pacidius Philalethi – Pacidius Philalethovi 
(1676) 

 
Skutočnosť, že problém pohybu bol filozofický 

problém par excellence od samého počiatku filozofického 
myslenia, netreba nejako podrobne vysvetľovať. Aristoteles 
problém pohybu celkovo nevyriešil. Jeho riešenie bolo v de-
jinách filozofie ale natoľko elegantné a zároveň nespochyb-
niteľné, že jeho nasledovníci alebo minimálne tí, pre ktorých 
bol rešpektovanou autoritou, doň vnášali len svoj komentár. 
Exegéza problému pohybu dlhé stáročia stála na pilieroch 
tohto giganta. A nezmenil ju ani taký zásadný míľnik dejín 
myslenia, akým bol vpád kresťanstva do filozofie. Z po-
hľadu kresťanstva prispel do kresťanského myslenia ďaleko 
viac ako ktorýkoľvek teológ. Dôvodom tohto pozoruhod-
ného paradoxu je aj to, že problém pohybu k Bohu viedol 
a v pojme Boha pramenil.  
 Prípad krátkeho dialógu, ktorý Leibniz napísal na 
ceste do Holandska v roku 1675, zdanlivo pripomína prípad 
Aristotela. Nie preto, že by na ňom budovala kresťanská te-
ológia 17. storočia. Skôr preto, že problém pohybu podľa 
Leibniza stojí na metafyzických a teologických základoch. Je 
však na výsosť dôležité si uvedomiť, že problém pohybu za-
vedie zhovárajúcich sa účastníkov dialógu k hlbšiemu prob-
lému, ako je pohyb sám. V hĺbke problému pohybu sa totiž 
ukrýva jeden z dvoch slávnych leibnizovských labyrintov, 
ktorým je v tomto prípade kontinuum. Vráťme sa ale k zákla-
dom, v ktorých je pohyb zakorenený. V závere dialógu sám 
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Pacidius, čiže Leibniz osobne, vyriekne nasledovné slová: 
„Nuže tu máte, co jste neočekávali ani v nejmenším: vý-
pověď o Bohu a stvoření a rovněž skutečnost, že zvláštní 
Boží působení je nezbytné k tomu, aby docházelo ke změně 
ve věcech“.131 
 Aristotelov boh, ktorý je tak prvým hýbateľom nehybným 
ako aj myslením myslenia, je sčasti podobný konceptu kresťan-
ského Boha, ktorý obhajuje Leibniz. Že z pojmu Boha 
možno pojem pohybu odvodiť, aj o tom je rozhovor Pacidia 
s Philalethom. Že sa ale z hlbín tohto dialógu napísaného 
sokratovským spôsobom vynoria aj ďalšie rovnako dôležité 
pojmy leibnizianizmu, aj na to sa treba pri jeho štúdiu pri-
praviť. Labyrint kontinua bude spolu s labyrintom ľudskej slobody 
to, k čomu dospeje Leibniz v závere svojho myslenia ako 
k večným problémom filozofie. Nateraz, pre lepší a presnejší 
obraz predmetu tohto dialógu dopredu povedzme, že do 
okruhu labyrintu kontinua patrí nielen pojem pohybu, ale 
rovnako aj pojem priestoru a času, ktoré s pohybom by-
tostne súvisia. A skutočnosť, že práve tieto pojmy sú vý-
sostne filozofické, sa potvrdí v Leibnizovom 
najrozsiahlejšom texte, v Teodicey:  
 

„Jsou dva známé labyrinty, v nichž náš rozum 
velmi často zbloudí. První se týká velké otázky 
svobody a nutnosti, zejména pokud jde o vytvá-

                                                 
131 LEIBNIZ, G. W.: Pacidius Philalethi. Prel. J. Makovský. Praha: Oikú-
mené 2019, s. 101. 
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ření a původ zla. Druhý záleží v diskusi o konti-
nuitě a nedělitelných věcech, které se zdají být jejími 
prvky, s čímž úzce souvisí problém nekonečna. 
První labyrint znepokojuje téměř celé lidstvo, 
zatímco druhým se zabývají jenom filoso-
fové“.132 

  
NIEKOĽKO ÚVODNÝCH POZNÁMOK K DIALÓGU 

PACIDIUS PHILALETHI. 
 
 Pokúsme sa nájsť kontext, ktorý sme naznačili vyš-
šie, a do ktorého zapadá skúmanie samotného dialógu. 
O tom, že dialóg je písaný more socratico, čiže ako sokratovský 
dialóg, nie je potrebné pochybovať. Celkom prirodzene by 
sme sa mohli domnievať, že ak je tento veľmi pútavý dialóg 
zasvätený problému pohybu, priestoru, času a v zásade laby-
rintu kontinua, mali by sme sa ocitnúť v oblasti fyziky 
a v oblasti fyziky zároveň nájsť vymedzenia týchto pojmov. 
Inak povedané, predmet skúmania tohto dialógu je zvrcho-
vane prírodovedeckým. No u Leibniza to v zásade nemôže 
znamenať, že rovnako prírodovedný bude aj kontext a už 
vôbec nie to, čo prírodu umožňuje a zároveň ju svojím spô-
sobom podmieňuje. Odpovede na otázky, ktoré nastoľuje 
Pacidius Philaletovi nemajú riešenie na poli fyziky, geometrie 
a matematiky. V konečnom dôsledku sa Leibniz na sklonku 
svojho života sám vyznáva z toho, kde našiel oblasť, v ktorej 

                                                 
132 LEIBNIZ, G. W.: Teodicea. Prel. K. Šprunk. Praha: Oikúmené 2004, s. 
11. 
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hľadal zauzlené rozriešenie problému pohybu. V liste Ré-
mondovi z 10. januára 1714 čítame:  
 

„Zavše ako som sa vymanil spod škôl obec-
ných (écoles triviales), dostal som sa k moder-
ným autorom. Spomínam si, že keď som mal 
15 rokov, prechádzal som sa v jednom lesíku 
pri Lipsku, ktorý sa volal Rosenthal, aby som 
rozhodol, či sa zastanem Substanciálnych Fo-
riem. Mechanizmus napokon prevážil, a to ma 
priviedlo k štúdiu matematiky. Pravdou je, že 
do tých najväčších hĺbok som prenikol v Paríži 
až po rozhovoroch s pánom Huygensom. Keď 
som ale hľadal posledné dôvody Mechanizmu 
a samotné zákony pohybu, celkom ma prekva-
pilo, keď som zistil, že v Matematike ich nájsť 
nemožno a že je potrebné prinavrátiť sa k Me-
tafyzike“.133   

 
 Podrobnejší pohľad na podnadpis dialógu nás na-
smeruje presne tam, kde sa dialóg k záveru presunie. Prima 
de motu philosophia134, čiže O prvej filozofii pohybu. Leibniz 
ale na okraj svojho rukopisu č. 1. napísal ešte jedno vysvet-
lenie: „Uvažuje sa tu o povahe zmeny a kontinua, nakoľko 

                                                 
133 Leibniz Rémondovi, s. 606. In: LEIBNIZ, G. W.: Die Philosophischen 
Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, Ed. C. I Gerhardt, III, Hildesheim-
New York: Georg Olms Verlag 1978. 
134 LEIBNIZ, G. W.: Pacidius Philalethi. s. 8.  



 

97 

sú obsiahnuté v pohybe. Ďalej ostáva pojednať o predmete 
pohybu, aby bolo zrejmé, ktorej z dvoch vecí vzájomne sa 
meniacich svoju polohu, je potrebné pohyb pripisovať; jed-
nak istotne o príčine pohybu alebo hybnej sile“.135 O tom, že 
z metafyzickej povahy sa dialóg odvíja, v metafyzike ostáva 
a v metafyzike aj končí, bude reč na nasledujúcich stranách.  
 Dialóg, ako sme spomenuli vyššie, pochádza z roku 
1676, z čias, kedy sa Leibniz skutočne plavil z Anglicka do 
Holandska, kde sa, okrem iného, stretol aj so Spinozom. Le-
ibniz od roku 1672 do roku 1676 pôsobí v Paríži, do ktorého 
sa dostal ako diplomat sprevádzajúci baróna Boineburga. 
Toto slávne tzv. parížske obdobie malo na Leibniza mimo-
riadny vplyv, predovšetkým z hľadiska rozvoja jeho mate-
matických znalostí. Za tento pokrok vďačí, tak ako to uvádza 
vo vyššie citovanom  liste Rémondovi, práve Christianovi 
Huygensovi, s ktorým sa v Paríži stretával. Z diplomatic-
kého pobytu sa veľmi skoro stal pobyt vedeckého zamerania. 
Paríž spolu s mimoriadnou priazňou kráľa Ľudovíta XIV., 
kráľa Slnko, bolo centrom vtedajšej európskej vzdelanosti. 
Spolu s abbé Nicolasom Malebrancheom popri Huygensovi, 
viedol často rozhovory o fyzike. Vedecký zápal u Leibniza 
pochopiteľne pretrváva aj po pobyte v Paríži, odkiaľ sa vy-
dáva na stretnutie s anglickými učencami. Stretáva sa 
s Johnom Collinsom a zároveň sa prvýkrát zoznamuje s Ne-
wtonovými úvahami. 
 Do dialógu vstupujú svojou profesiou pomerne za-
ujímavé postavy. Okrem samotného Pacidia, pseudonym 

                                                 
135 Tamže, s. 8 – 9. 
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ktorý používa Leibniz sám, v dialógu vystupujú Charinus, 
ktorého do rozpravy uvedie Theofilus a Gallutius. Navonok 
by sa dalo domnievať, že všetci účastníci tohto rozhovoru 
sú filozofi, no opak je pravdou. Filozof je tam len jeden, 
a tým je Pacidius. Theofilus je „pan vyššího věku a znameni-
tého úsudku...Svá jará léta strávil Theofilus obchodní čin-
ností, dosáhl bohatství a poct, načež se rozhodl zbytek 
života zasvětit duševnímu pokoji a věci Boží“.136  Naproti 
tomu Gallutius zastáva pozíciu spolubesedníka, ktorý vyni-
kol v iných oblastiach. Je to „znamenitý muž znalý osobitých 
vlastností těles. Nanejvýš vynikající v jejich pozorování 
a zkoumání. Údiv však vzbudzovaly zejména jeho schop-
nosti lékařské“.137 Charinus, najmladší účastník debaty, vy-
niká v umení vojenskom.  
  

VÝKLAD DIALÓGU ZASVÄTENÉHO PRVEJ FILOZOFII 

POHYBU 
 
 Už v úvode dialógu narazíme pri pozornejšom čí-
taní na niekoľko závažných, ak nie rozhodujúcich tvrdení, 
ktoré rozhodujúce nie sú ani tak vo vzťahu k samotným nos-
ným témam rozhovoru (pohyb, priestor, čas, labyrint, konti-
nuum), ako skôr vo vzťahu k spresneniu pozície, v ktorej sa 
Leibniz ako mysliteľ sám ocitá a do ktorej sa vsunúť chce. 
Už oddávna v rôznorodých obdobiach dejín filozofie panuje 
názor, že Leibniz je tou postavou dejín filozofie, ktorá 

                                                 
136 Tamže, s. 11. 
137 Tamže. 
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dotvára racionalistické  krídlo novovekej filozofie. V zásade na 
tomto tvrdení nie je nič nepravdivé, ale v istom zmysle toto 
tvrdenie trpí predsudkom. Predsudkom, ktorý akosi a priori 
radí, kategorizuje a zároveň definitívne umiestňuje Leibniza 
do pomyselnej priehradky, obsahom ktorého sú všetci raci-
onalisti a racionalisti novoveku zvlášť.  Tesne po tom, ako 
sa rozhovor zvrtne k filozofii, Gallutius vypovie až podoz-
rivo karteziánsku vetu: „Vždyť filosofii budeme moci vzkří-
sit, teprve až budou položeny pevné základy“.138 Hoci má 
táto veta karteziánsky tón, s kartezianizmom hlbšie nesúvisí. 
Totiž, hneď v zapätí na ňu nadväzuje Theofilovo spresnenie: 
 

 „Nepochybuji, že královská cesta vede přes 
experimenty. Pokud se ale neurovná úsudkem, 
bude to cesta zdlouhavá a po mnoha pokole-
ních budeme stále vězet v počátcích. Máme 
přece tolik znamenitých pozorování, jež 
nashromáždili lékaři, tolik elegantních pokusů, 
jež provedli chemici, a celý les poznatků 
opatřených botaniky či anatomy, a já se divím, že 
filosofové toho vůbec nevyužili a nevyvodili odtud vše, co 
se vyvodit dá. Kdyby to udělali, patrně by měli ve své 
moci mnohé, nač naříkají, že nemají (kurz. M.Š.)“.139  

 

                                                 
138 Tamže, s. 13. 
139 Tamže. 
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A práve toto je rám, do ktorého si každý, kto sa pokúša ka-
tegorizovať Leibniza musí uvedomiť, že do iného patriť ne-
môže.  
 Teoretické východisko dialógu, ktorý je od začiatku 
zasvätený pohybu, je vo svojom jadre aristotelovské. „ Pohyb 
je změna místa; a pravím, že pohyb je v tom tělese, které mění 
místo“.140 Stáročia prijímané aristotelovské východisko pri 
skúmaní pohybu je v dialógu zakrátko napadnuté prenika-
vým spôsobom. Leibniz jednoducho vyššie uvedenú vetu ro-
zoberie takpovediac na drobné, ktorými sú: zmena, teleso, 
miesto alebo byť v niečom141. A práve takáto analýza vyplaví 
na povrch jeden zásadný problém – otázku, ku ktorej v zá-
vere dialógu nájdeme odpoveď. Samotným problémom je tu 
pojem zmeny. Pretože ak stav zmeny ako stav veci pripustíme, 
nevyhnutne budeme čeliť otázke času. Totiž, momentálny 
stav zmeny je jedinečný, no odlišný od stavu predošlého 
a zároveň odlišný od stavu po zmene, čiže stavu nasledujú-
ceho. Inak povedané, aj stav zmeny podlieha principium con-
tradictionis, podľa ktorého nemôže tá istá vec byť a zároveň 
nebyť, či byť taká a zároveň taká nebyť.  

Ťažkosť so stavom zmeny a jeho vzťahu k času Le-
ibniz ilustruje na otázke: „zdalipak smrt není změnou?“142 
A Charinus na túto zdanlivo jednoznačnú otázku odpovedá 

                                                 
140 LEIBNIZ, G. W.: Pacidius Philalethi. s. 21. Pozri. Aristoteles, Fyz. 201 
a7 – 15. 
141 inesse. 
142 LEIBNIZ, G. W.: Pacidius Philalethi. s. 23. 
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bez ďalších úvah rovnako zdanlivo jednoznačne: „Bezpo-
chyby je“.143„Jestliže smrt je pro mrtvého minulá, pak pro 
živého bude budoucí tak jako o tom, kdo se rodí, již neplatí, 
že se má narodit, ani to, že už je narozený“.144 A to isté platí 
pre konkrétny jeden jediný stav zmeny, čiže pohybu. Pred-
pokladá sa tu totiž, že to, v čom dochádza ku zmene, je te-
leso v priestore. Rovnako sa predpokladá aj jednotka 
priestoru, ktorou je geometrický bod. A tak, ako sa akýsi funda-
ment predpokladá pre priestor, tak sa analogický fundament 
predpokladá pre čas. Týmto časovým fundamentom je oka-
mžik. Vzniká problém. Ak k pohybu dochádza za takýchto 
podmienok, v stave zmeny sa musí nevyhnutne nachádzať 
stav pokoja. To znamená, že stav zmeny neprebieha nepre-
tržite a stav zmeny sa zakaždým musí obnoviť medzi minu-
lým a budúcim stavom, aby došlo k stavu prítomnému, čo je 
nemysliteľné a rovnako aj v protirečení so skúsenosťou. 
Pred týmto problémom Leibniz varuje, pretože ak by sme 
problém pohybu a teda aj zmeny riešili za takýchto podmie-
nok, ako hovorí vo svojom mene,  

 
„ztroskotal bych v přístavu ještě dřív, než bych 
se vůbec dostal na šíré moře“.145  

 
Doteraz totiž nevieme, či máme stav zmeny pripisovať po-
slednému okamihu predchádzajúceho stavu, alebo prvému 
okamihu nasledujúceho stavu. Inak povedané, neustále sa 
                                                 
143 Tamže. 
144 Tamže. 
145 Tamže. 
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vychádza z presvedčenia, že priestor nie je nič iné ako agregát 
bodov a čas agregát okamihov. 
 Dostávame sa k tej časti dialógu, ktorú poznáme 
z Platónových dialógov – k cezúre. Samotnou cezúrou je tu 
zavedenie pojmu labyrintu. Ak je priestor agregátom bodov 
a čas agregátom okamihov a „jestliže tohle připustíte, jedním 
rázem otevřete stavidla všech těžkostí, jež mají původ ve 
skladbě kontinua a honosí se slavným jménem laby-
rint,…poněvadž mezi kontinua spadá pohyb sám“.146 Pre-
chod sa zdá byť rozhodujúci, no zdanie, že sa tým do 
problému pohybu a zmeny vnieslo definitívne riešenie, pre-
trváva. Prechod, o ktorom je reč, mal byť prechodom od dis-
krétnych veličín ku spojitým veličinám. Od jednotiek k nekonečnej 
deliteľnosti, ktorú kontinuum pripúšťa. Ale ani samotné 
kontinuum nepripúšťa definitívne riešenie. Problém s pre-
chodom od predošlého k nasledujúcemu stavu pretrváva. 
Preto Leibniz zavedie ďalší míľnik – transcreatio – prestvorenie. 
„Pohyblivý bod E je v místě A po určité době vyhlazen 
a zničen, aby se za okamžik vynořil a byl znovustvořen 
v místě B. Což je druh pohybu, který můžeme nazvat přestvo-
řením“.147  Prestvorenie, ktoré zároveň poskytuje dostatočný 
dôvod pre dôkaz Božieho spolupôsobenia (concursus divi-
nus).  
 Lenže vzťah povahy pohybu, telesa a samotného 
Boha nie je iba vzťahom, ktorý by prinášal svoje ovocie v ro-
vine prírodnej filozofie. Napokon, už v úvode spomínaný 
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podtitul tohto dialógu naznačuje, že ide o prvú filozofiu po-
hybu. Tým prvým je tu Boh. Rovnako princípy, z ktorých sa 
tu vychádza sú prvými princípmi, sú metafyzické. Z tohto 
dialógu ale vyplýva ešte jedna mimoriadne dôležitá téza. Te-
leso, ktoré v pohybe neustále pretvára samotný Boh nie je 
ničím činným. Inak povedané, „pokud jsou tělesa v pohybu, 
tak nekonají“.148 Hybným činiteľom je tu Boh, nie teleso sa-
motné. A na základe platnosti podmienky bytnosti substan-
cie z VIII kapitoly Metafyzickej rozpravy, v súlade s Tomášom 
Akvinským, a síce – actiones sunt suppositorum – prináleží 
činnosť jedine substanciám. Ak telesá nie sú činnými zo seba 
samých, tak nie sú substancie. 
 Záver tohto dialógu nevystihuje nič lepšie ako zhr-
nutie, ktoré podáva Theofilus, a v ktorom sa opäť problém 
pohybu vynára v svetle prvej filozofie:  
 

„Proc pak by neměli mít spíse za to, ze cím je 
kdo znalejsí pravé filosofie, tím více uznává 
Bozí moc a dobrotu? A tezko nekomu bude 
cizí zjevení, anebo to, co nazýváme zázraky 
a mystérii, bude-li schopen do- kázat, ze 
vlastne cosi jako skutecné zázraky se v prírode 
deje kazdý den. Ze vseho, co bylo vyjeveno, se 
totiz nic nemuze zdát podivuhodnejsím 
a smyslům odporovat více nez skutecnost, ze 
veci jsou niceny a tvoreny, anebo ze v konecné 
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veci se aktuálne nachází nekonecno cástí. 
A necht naopak zase filosofové ustoupí od 
snahy prevádet vse na názorné predstavy 
a tvary a neobvinují z posetilosti a sejdírství 
vse, co odporuje temto ponekud hrubým 
a látkovým pojmum, jimiz by nekterí rádi ob-
krouzili celou skutecnost: pokud ovsem po 
nálezité úvaze hodlají uznat, ze pohyb sám ani 
v nejmenším nepodléhá predstavivosti a ze 
v sobe zahrnuje jakási metafyzická tajemství 
mající puvod v prirozenosti duchovní; a ze 
také k nám vnitrne pristupuje jistá tajemná síla, 
z níz se muze radovat nás duch: roznícený 
láskou a shovívavostí, pozornou úvahou po-
vznesený“.149

                                                 
149 Tamže, s. 103 – 104. 
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IX. Confessio Philosophi – Vyznanie viery filozofa 
(1672 – 1673) 

 
 Leibniz sa v tomto čase pomaly, ale isto dostáva do 
zložitejších a zložitejších otázok prirodzenej teológie. V is-
tom zmysle sa tento dialóg viaže na niektoré metafyzické 
a teologické problémy, ktoré chcel Leibniz predostrieť 
v spomínanom projekte Demonstrationes Catholicae, o ktorom 
je Daniel Garber presvedčený, že je to „jeden z najdôležitej-
ších intelektuálnych projektov jeho života v mladosti“150 . 
Zachovali sa dve verzie tohto dialógu, vzájomne označené 
ako verzia L1 a verzia L2. Jedna z nich pochádza z roku 
1672. Druhá je pravdepodobne z roku 1678–79. Obsahovo 
sú rovnaké. Totiž, tá druhá verzia má svoj vlastný kontext 
odlišný od verzie L1. 27. novembra 1677 sa v Hannoveri 
odohrá medzi Leibnizom a Sténonom, apoštolským vyslan-
com, rozhovor na tému slobody.  Leibniz Sténonovi po-
skytne rukopis z roku 1673, ktorý si doniesol z Paríža. Aký 
je ale tento prvý, pôvodný rukopis z pohľadu jeho kontextu? 
Zatiaľ  nám ešte chýbajú niektoré základné predpoklady.  
 Máme k dispozícii hneď niekoľko priamych zmie-
nok. Prvá z nich sa skrýva v predhovore Teodicey z roku 1710. 
O tom ale neskôr. Leibniz v tomto predhovore spomína, 
s koľkými vplyvnými ľuďmi sa mohol na svojich cestách 
stretnúť: „Boli to napríklad pán Peter von Wallenburg, su-
fragán z Mohuče, pán Johann Ludwig Farbicius, prvý teológ 

                                                 
150 GARBER, D.: Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford: Oxford Uni-
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106 

v Heidelbergu,  a napokon slávny Antoine Arnaud, ktorému 
som dokonca okolo r. 1673 odovzdal latinsky napísaný dia-
lóg o svojich názoroch v tejto veci151.“ Máme teda k dispo-
zícii prvú indíciu o tom, že Confessio philosophi je z roku 1673, 
to znamená z obdobia Leibnizovho Parížskeho pobytu152. 
A Leibnizovo parížske obdobie (z pohľadu jeho značného 
pokroku v matematike vďaka Huygensovi, Malebran-
chovi...), to je aj začiatok stretnutí s veľkým Arnauldom153. No 
Teodicea ukrýva o tejto udalosti ešte jednu správu. Paragraf 
211 hovorí nasledovné: „Počas svojho pobytu vo Francúz-
sku som pánovi Arnaudovi odovzdal latinský dialóg…“154. 
 Pristúpme teda k meritu tohto latinského dialógu. Vyš-
šie uvedená správa z § 211 z Teodicey sa končí takto:„…, ktorý 
som napísal o príčine zla a o Božej spravodlivosti;…“ 155 . 
Vskutku. O príčine zla a Božej spravodlivosti. To však ešte 

                                                 
151 LEIBNIZ, G. W. : Theodicea. Prel. K. Šprunk. Praha: Oikúmené 2004. 
s. 23.  
152 Tento text hlavne z dôvodu jeho nových a novátorských prínosov, 
ktoré sú pre ďalšie úvahy nevyhnutné, vyberáme zámerne tak, aby sa me-
dzi rokmi korešpondencie s Thomasiom (do roku 1672) a rokmi ucelenej-
ších, ale najmä prvotných novátorských úvah v porovnaní s obdobím 
philosophia reformata (roky korešpondencie s Thomasiom), nevyskytla 
žiadna vážnejšia časová medzera. Práve preto je Confessio philosophi tým naj-
vhodnejším spisom. Je spísaný v roku 1673 a v porovnaní s druhom úvah, 
ktoré rezonovali ako piliere philosophia reformata, je to spis, ktorý je majá-
kom k prístavu zrelých liet Leibnizových úvah, v ktorých sa vykryštalizuje 
i pojem individuálnej substancie. 
153 Na rozdiel do Arnauda de Pompone, synovca Antoina Arnauda. Ar-
naud de Pompone bol totiž ministrom zahraničných vecí na dvore kráľa 
Ľudovíta XIV. Práve za ním smeruje mladý Leibniz do Paríža ako diplo-
mat.    
154 Tamže, s. 215. 
155 Tamže.  
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neznamená, že tento dialóg je jednou z metafyzických a teo-
logických otázok, ku ktorým sa Leibniz v neskoršom období 
snaží podať riešenie. Tento krátky dialóg, ktorý v našich do-
mácich podmienkach v preklade chýba (ako mnohé ďalšie), 
je vlastne, tak ako to vypovedá názov, vyznanie viery filozofa – 
confessio philosophi. Tento dialóg je vlastne apologetický. Obra-
ňuje a obhajuje spravodlivosť Božiu v plnom súlade s uče-
ním kresťanstva v tejto oblasti. Mali by sme mať ale na 
pamäti, že s otázkou spravodlivosti Božej súvisí ruka v ruke 
problém existencie zla. A toto je téma, ktorá sa na poli filo-
zofie ukazuje prvýkrát u svätého Augustína.  
 Nemali by sme ale prvoplánovo uveriť, že Leibniz 
bude vo svojom vyznaní pokračovať vo Vyznaniach veľkého 
Augustína. Aj napriek tomu, že sa obaja myšlienkovo pohy-
bujú v tej istej téme, ich prístupy rovnaké nie sú. Predsa len, 
Augustín k veci pristupuje viac či menej patrologicky. Je cir-
kevným otcom. Leibniz je zasa novovekým obhajcom „causa 
Dei“ – „veci Božej“. Leibniz sa totiž nepýta na zlo tak isto 
ako Augustín. Teológ, ktorý v dialógu zastupuje argumenty 
Leibniza, pretože týmto teológom je Leibniz sám, sa pýta na 
to, komu zlo pripísať. Aj keď je to teológ, argumentačne sa 
skôr pohybuje na poli práva a morálky.  
 Zlo je tu. To všetci veľmi dobre vieme, pretože ob-
čas ho zapríčiníme a zaňho aj zodpovedáme. Zlo je súčasťou 
tohto sveta. Tento svet stvoril Boh privilegovane, prefe-
renčne. Je to najlepší z možných svetov. Ako je teda možné, 
že súčasťou toho, čo je najlepšie, je aj zlo, ktoré by na prvý 
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pohľad, a tak povediac bez rozmyslenia, k optimu156 patriť 
nemalo. Kto za zlo v tomto Bohom vyvolenom svete nesie 
zodpovednosť? Boh či človek? Priberme do úvah ešte jeden 
dôležitý a od vyznania viery filozofa neodškriepiteľný fakt.  
Riešenie, ktoré ponúkne Leibniz bude terminologicky spro-
stredkované pozadím, ktoré tvorí odlišnosť „nevyhnutného 
a kontingentného“. Inak povedané, ak by existovala abso-
lútna nevyhnutnosť, akési fatum, nebolo by inej možnosti, 
ako konať zlo. Pretože aj zlo by bolo súčasťou tejto abso-
lútnej nevyhnutnosti. Bystrý um by tu práve naznačil, že toto 
je predsa jadro budúcej Teodicey. A toto tvrdenie je pravdivé. 
Buďme ale ostražití, pretože pojem Teodicea, termín, ktorý sa 
automaticky skloňuje s menom Leibniz, podobne ako termín 
monáda, ešte v období Vyznania viery filozofa Leibniz nepozná. 
Možno ho aj pozná, ale v zásade ho nepoužije skôr ako 
v roku 1695 – 1696.  Ak si vyložíme pojem teodicea etymolo-
gicky, dopracujeme sa k dvom pojmom starogréckeho pô-
vodu: θέος – boh a δικὴ –  spravodlivosť.  
 
Vráťme sa k terminológii, ktorá je na pozadí celého dialógu: 
vzťah nevyhnutného a kontingentného. Pre väčší prehľad 
poslúži nasledovná tabuľka:  
 
  

                                                 
156 Pamätajme na to, že latinský termín optimus je prídavné meno tretieho 
stupňa. Je to superlatív od bonus. dobrý, ktorého komparatívom, čiže 
stredným stupňom, je melior – lepší. Prirodzene tak optimus bude zname-
nať najlepší. 
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      Nasledujú dodatočné definície pojmov: nevyhnutný, kon-
tingentný, chcieť, autor.  

Nevyhnutné „to, opak čoho je nemožný“. 

Kontingentné „to, opak čoho je možný“. 

Chcieť „mať radosť z existencie niečoho“. 

Umožniť „neznamená ani chcieť, ani nechcieť, a aj 
napriek tomu vedieť“. 

Strojca/Autor „byť skrz svoju vôľu dôvodom inej 
veci.“ 

 

Nevyhnutné „Nevyhnutným nazývam 
to, opak čoho implikuje 

spor, čiže to, čo možno po-
ňať jasne.“  

Kontingentné „Kontingentné je to, čo nie je 
nevyhnutné.“  

Možné „Možné je to, čomu nie je ne-
vyhnutné nebyť.“  

Nemožné „Nemožné je to, čo nie je 
možné, alebo v skrátenej po-
dobe: možné je to, čo sa dá po-
ňať…čiže to, čo pozorný 

duch poníma jasne“. 
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spor, čiže to, čo možno po-
ňať jasne.“  

Kontingentné „Kontingentné je to, čo nie je 
nevyhnutné.“  

Možné „Možné je to, čomu nie je ne-
vyhnutné nebyť.“  

Nemožné „Nemožné je to, čo nie je 
možné, alebo v skrátenej po-
dobe: možné je to, čo sa dá po-
ňať…čiže to, čo pozorný 

duch poníma jasne“. 
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  Dialóg by sme mohli v súlade s jeho obsahom roz-
deliť do troch častí. Prvá časť sa venuje dôkazu Božej spra-
vodlivosti. Druhá časť je rozhovorom, ktorého ústrednou 
témou je pojem slobody. Posledná, tretia časť je napokon 
venovaná úvahám o predurčení – predestinácii. 
 
  
  



 

111 

Časť prvá – Dôkaz Božej spravodlivosti 
 Vzácnosť tohto dialógu, nielen pre pochopenie filo-
zofických východísk mladého mysliteľa, spočíva v tom, že 
v ucelenej dialogickej podobe prináša celkový náhľad pre 
pozadie, na ktorom sa myslenie tohto velikána odohráva 
v priestore budúcej Teodicey: vec Božia – causa Dei a s ňou sú-
visiaca Božia spravodlivosť, zdôvodnenie a koreň existencie 
zla. Boh ako zvrchovaná bytosť je spravodlivý, pretože mi-
luje všetkých duchov.  
„TEOLÓG : Pristúpme teda k jadru problému: myslíte si, že 
Boh je spravodlivý?  
FILOZOF: Ja si to naozaj myslím alebo, skôr, viem to. 
TEOLÓG: Čo nazývate Bohom? 
FILOZOF: Vševediacu a všemocnú substanciu.   
TEOLÓG: Čo znamená byť spravodlivý? 
FILOZOF: Spravodlivý je ten, kto všetkých miluje. 
TEOLÓG: Čo ale znamená milovať? 
FILOZOF: Radovať sa z blaha druhého. 
TEOLÓG: A čo znamená radovať sa? 
FILOZOF: Zažívať harmóniu. 
TEOLÓG: A čím je napokon harmónia?  
FILOZOF: Podobnosť v rozmanitosti, alebo rôznorodosť 
kompenzovaná identitou“157. 
 
 Otázne je však to, do akej miery miluje Boh všet-
kých. Z pozorovania a osobných príbehov každého z nás, 
                                                 
157 LEIBNIZ, G.W.: La profession de foi du philosophe et autres textes sur le mal 
et la liberté (1671 – 1677). Prel. P. Rateau. Paris: Vrin 2019, s. 83 – 84. 
Prel. M Škára.  
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z toho, z toho všetkého, čo sa nám prihodí ako dobré 
a z toho všetkého, čo sa nám prihodí ako to zlé, nemožno 
usúdiť, že Boh by nás miloval všetkých rovnakou mierou. 
Povedané prostou rečou, niektorí sú vyvolení, iní zasa zatra-
tení. Teológ na tomto mieste vznáša niektoré námietky z via-
cerých oblastí. Totiž, okrem samotnej skutočnosti zatratenia 
duchov vyvstáva zároveň otázka spolupôsobenia Boha 
v tomto svete, jeho vlastná zodpovednosť za hriech, keďže 
sám je stvoriteľom tohto sveta, ktorý má niekoľko očivid-
ných, no na prvý pohľad neuchopiteľných atribútov. Teológ 
zároveň zavádza otázku slobodnej vôle a v rámci hriešnikov 
a kajúcnikov aj otázku trestu a odmeny. Aj napriek tomu, že 
sú všetky tieto námietky opodstatnené, filozof nezaháľa a do 
rozhovoru zavedie dôverne známy, no málo považovaný pri-
ncíp dostatočného dôvodu. Dialóg začne nadobúdať rozmer ob-
hajoby osobitného statusu Boha, rozdielu medzi jeho vôľou 
a rozumom a na základe tohto rozdielu vznikne odpoveď na 
otázku pôvodu a páchania hriechov. Argument filozofa 
bude zavŕšený zavedením konceptu univerzálnej harmónie.  
„TEOLÓG: Ak je napokon Boh najvyšším dôvodom vecí, čo pri-
písať človeku a čo zasa diablovi? 
FILOZOF: Ohurujete ma tak množstvom, ako aj váhou 
ťažkostí. 
TEOLÓG: Postupujme teda zreteľnejšie. V prvom rade, 
súhlasíte, že nič nie je bez dôvodu? 
 FILOZOF: Ja sám s tým súhlasím, a to až do takej miery, že 
možno dokázať, že žiadna vec neexistuje bez toho, aby ne-
bolo možné (prinajmenšom pre vševediaceho ducha) určiť 
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dostatočný dôvod, prečo vec skôr je ako nie je, a prečo je tak 
a nie inak. Ten, kto to popiera, stiera rozdiel medzi samot-
ným bytím a nebytím. Všetko, čo existuje, bude mať zaiste 
všetky rekvizity pre svoju existenciu; lenže všetky dokopy 
vzaté rekvizity pre existenciu sú dostatočným dôvodom existencie; 
teda všetko, čo existuje, má na existenciu dostatočný dô-
vod“.158 
 
 Nuž a za takýchto prísne daných podmienok, a síce, 
že nič nie je bez dôvodu, môže celkom oprávnene vzniknúť 
námietka, chybná námietka. Totiž, mohli by sme predpokla-
dať, že ak je Boh posledným a najvyšším dôvodom vecí, 
alebo inak povedané, ak je dôvodom všetkých vecí Boh, je 
zároveň i dôvodom existencie hriechu a zla. V tomto mo-
mente sa filozof v dialógu nachvíľu a pomyselne odmlčí. Av-
šak nie je to ticho, pri ktorom sa v otázke existencie 
a zdôvodnenia existencie Idey Dobra u Platóna oddávame 
mlčaniu (silentio conclusit). Filozof sa odmlčí, aby mohol na-
brať druhý dych. Stojí totiž pred zásadným obratom v dia-
lógu, od ktorého bude závisieť jeho pokračovanie. Áno, Boh 
je najvyšším dôvodom vecí. Avšak sám Boh, nanajvýš dob-
rotivá a najdokonalejšia z bytostí, nie je zodpovedný za exis-
tenciu hriechu a zla tak, ako by sme si to mohli, sťaby 
alibisticky, pripustiť.  
 Do dialógu vstúpi argument stvorenia a stvorenstva 
ako celku, vrátane Boha. Leibniz v tomto prípade použije to, 
čo dokázal vyčítať z filozofie stoikov vo forme pojmu 

                                                 
158 Tamže. s. 89 – 90. 
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Εἱμαρμένη – to, čo Cicero označí za fatum stoicorum – zreťa-
zenie príčin na jednej strane, a to, čo mu vnukol Christian 
Huygens z oblasti matematiky, a to je pojem postupnosti. Do 
hry vstúpi pojem série.  
 
„FILOZOF: Ste svedkom toho, čo vám predložím. Nedo-
kážem poprieť, že Boh je posledným dôvodom vecí a ná-
sledne ani to, že by takýmto bol aj pre skutok, ktorým je 
hriech.  
TEOLÓG: Ak to pripustíte, pripustíte tak všetko. 
FILOZOF: Nenáhlite sa! Nie, vravím, že to nedokážem po-
prieť, pretože je isté, že ak zrušíte Boha, zruší sa aj celá po-
stupnosť vecí a ak ho budete predpokladať, budete 
predpokladať aj ju a s ňou aj tie stvorenia, ktoré boli a budú, 
aj dobré aj zlé skutky týchto stvorení a následne i hriechy 
v nich. A aj napriek tomu popieram, že by hriechy pochá-
dzali z vôle Božej. 
TEOLÓG: Chcete teda, aby hriechy nastávali nie preto, pre-
tože to Boh chce, ale preto, pretože je. 
FILOZOF: Správne ste to vytušili: totiž, aj keď Boh je dô-
vodom vecí, nie je ich strojcom... 
Som toho názoru, že hriechy nemožno pripísať vôli, ale ro-
zumu Boha alebo, čo je to isté, večným ideám, čiže prirodze-
nosti vecí, aby sme si nepredstavovali, že existujú dva 
princípy vecí a dve znepriatelené božstvá. Jedno božstvo do-
bra a druhé božstvo zla“.159 
 

                                                 
159 Tamže, s. 97 – 99. 



 

115 

 Filozof s Teológom rozvíjajú tieto tvrdenia ďalej. 
Zatiaľ je dôležité si uvedomiť, že o Bohu sme sa dozvedeli 
oveľa viac. V Bohu existuje čosi ako Božia vôľa a Boží ro-
zum. Pre posilnenie argumentu, ktorý sa týka väzby hriechu 
a Boha, sa rozhovor odvíja v malom aritmetickom cvičení 
súčtu celých čísel. Aj na základe toho si ešte jasnejšie uvedo-
míme, že tri krát tri je deväť nie preto, pretože to takto chce 
Boh. Tri krát tri je deväť, pretože prirodzenosť či bytnosť 
týchto entít, na spôsob Platónových večných ideí, sa od več-
nosti nachádza v Božom rozume.  
„FILOZOF: To znamená, že Boh neučinil tieto veci tak, že 
ich chcel, ale tak, že ich obsahuje a obsiahol ich tak, že exis-
tuje. Pretože ak by Boh nebol, všetky veci by boli jednodu-
cho nemožné, či už ide o deviatku alebo štvorec rovnako ako 
o všetko ostatné. Takto teda vidieť, že sú veci, príčinou kto-
rých je Boh nie svojou vôľou, ale svojou existenciou“.160 
TEOLÓG: Rozumiem tomu, ale žiadostivo a s údivom oča-
kávam, ako uzriem, z akého zreteľa možno odteraz o hrie-
choch uvažovať. 
FILOZOF: Uvedomíte si, že som sa od témy len tak pre nič 
za nič nevzdialil. Totiž, tak isto ako sa tri krát tri rovná de-
viatim nemožno pripísať Božej vôli, ale jeho rozumu, tak 
isto treba tej istej existencii pripísať i skutočnosť, že vzťah 
trojky k deviatke je taký, aký je vzťah štvorky k dvanástke. 
V skutku každý vzťah, pomer, analógia, úmernosť pochá-
dzajú nie z vôle, ale z prirodzenosti Boha alebo, čo je to isté, 
z idey vecí.  

                                                 
160 Tamže, s. 100 – 101. 
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TEOLÓG: A ďalej? 
FILOZOF: Tak ako je to s pomerom alebo úmernosťou, tak 
je to takto aj s harmóniou a disharmóniou. Obe totiž spočívajú 
vo vzťahu identity k rôznorodosti, pretože harmónia je jednotou 
vo veľkom počte vecí, najväčšou jednotou v najväčšom 
počte vecí a keď sa tieto veci, naoko disharmonické, privedú 
obdivuhodným a neslýchaným spôsobom na ten najväčší sú-
lad. 
TEOLÓG: Až teraz vidím, kam smerujete. Totiž: že hriechy 
nastávajú tak, ako to chce univerzálna harmónia vecí, ktorá 
skrze tiene vyzdvihuje svetlo. Ale univerzálna harmónia ne-
pochádza z vôle, ale z rozumu Boha alebo z idey, to zna-
mená, z prirodzenosti vecí. Preto treba hriechy priviesť k tej 
istej príčine. Tým pádom hriechy neplynú z Božej vôle, ale 
z Božieho rozumu“. 161 
 
 Nuž, a práve za takýchto okolností a argumentov 
možno povedať, že Boh hriechy ani chce, ani nechce. Hrie-
chy nastávajú, pretože Boh ich umožňuje, nakoľko sú neod-
deliteľnou súčasťou univerzálnej harmónie. 
 
Časť druhá – otázka ľudskej slobody 
 Ako možno vidieť z predošlého intenzívneho roz-
hovoru filozofa s teológom, otázka hriechu sa riešila na po-
zadí závažných metafyzických argumentov. Vzniká ale 
pomerne zauzlená a rôznymi epochami filozofického mysle-
nia riešená otázka ľudskej slobody. Predsa len, ak je človek 

                                                 
161 Tamže, s. 101 – 102. 
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jedným z článkov univerzálnej harmónie, hriechy človeka sú 
ako disharmónia v pomere k univerzálnej harmónii. Ako je-
den tón akordu, ktorý vybočuje z radu akordickej postup-
nosti. To ale neznamená, že budeme takýto akord vnímať 
ako nesúzvuk. Prirodzenosť vecí je teda od večnosti ustano-
vená v Božom rozume a pri takomto predpoklade by sme 
mohli dospieť k argumentu akéhosi falošného determi-
nizmu, ktorý hraničí s fatalizmom a necesitarizmom.   
„TEOLÓG: …čím je ale ľudská sloboda, keď závisíme od 
vonkajších príčin, a práve tie spôsobujú naše chcenie …“162 
 Teológ kladie naozaj oprávnenú otázku. To, čo na 
nás vplýva zvonka a do určitej miery nás aj určuje nie je zane-
dbateľné. Všimnime si ale väzbu chcenia a slobody, akoby prí-
činy nášho slobodného konania a sám akt, skutok, čin. Je to 
v skutku tak, že medzi vôľovým aktom niečo spraviť a sa-
motným skutkom už nič neexistuje? Leibniz premýšľa tak, 
ako sa to stanoví na začiatku dialógu. Do hry musí vstúpiť 
ešte najvznešenejší princíp, ako princípu dostatočného dôvodu 
bude Leibniz hovoriť. To ale neznamená, že medzi chcenie 
a slobodne vykonaný skutok Leibniz umiestni princíp dosta-
točného dôvodu. Nie. Tento naviaže na samotný akt chce-
nia. 
„FILOZOF: …sám ste ukázali a vyššie ste vyjadrili svoj súh-
las, že nič nie je bez dostatočného dôvodu. Preto bude exis-
tovať aj dostatočný dôvod samotného aktu chcenia. Buď 
bude zahrnutý v akte samom, a tým pádom to bude Súcno 

                                                 
162 Tamže, s. 122. 
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o sebe, to znamená Boh, čo je absurdné; alebo musíme dos-
tatočný dôvod tohto aktu hľadať mimo neho. Aby sa však 
našiel dostatočný dôvod aktu chcenia, musíme si zadefino-
vať, čo znamená chcieť“.163  
 
Vyššie uvedená definícia chcenia164 sa v rozhovore filozofa 
s teológom doplní o nasledovnú úvahu: 
„FILOZOF: Takže radosť, podľa toho, čo sme povedali 
vyššie, je pocit harmónie. Preto nechceme  nič iné ako to, čo 
sa zdá byť harmonické. Avšak to, čo sa zdá byť harmonické, 
závisí od stavu toho, ktorý cíti, od predmetu a prostredia. 
A preto, aj keď je v našej moci robiť to, čo chceme, nie je 
v našej moci chcieť to, čo chceme, ale to, čo cítime ako prí-
jemné alebo to, čo považujeme za dobré“.165 
 
Opäť sa vynára otázka hriechu a následne aj zatratenia. Na 
začiatku nastolená dvojica chcenia a slobody je teda podmie-
nená princípom dostatočného dôvodu. Jednoducho preto, 
pretože nič nie je bez dôvodu. Definícia chcenia určuje chce-
nie ako radosť z existencie niečoho. No a radosť spresní fi-
lozof ako pocit harmónie. Preto chcieť ako mať radosť 
z existencie niečoho, nie je nič iné ako chcieť niečo, čo sa 
zdá byť harmonické. Cítiť niečo, ako niečo príjemné, je tu 
kladené zároveň s považovať niečo za dobré. Takže v ko-

                                                 
163 Tamže. 
164 Pozri tabuľku na s. 68. 
165 Tamže. 
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nečnom dôsledku spáchať hriech, znamená cítiť niečo ne-
príjemné alebo považovať niečo za nie dobré. Čo je ale sa-
motným koreňom hriechu?  
 
„TEOLÓG: Čiže každý hriech pochádza z omylu.  
FILOZOF: Uznávam to. 
TEOLÓG Preto každý hriech treba ospravedlniť. 
FILOZOF: Vôbec. Pretože vďaka svetlu, ktoré preniká do-
prostred temnôt, akoby naprieč akýmisi škárami, spôsob ako 
sa mu vyhnúť je v našej moci, len aby sme mali vôľu ho po-
užívať. 
TEOLÓG: Ale prečo ho jedni použiť chcú, a iní zasa ne-
chcú? 
FILOZOF: Pretože na um tým, ktorí ho nechcú, nepríde, že 
ho môžu použiť s úžitkom; alebo tento spôsob je v ich duši 
tak, ako keby tam ani nebol, čiže bez reflexie či pozornosti. A to 
do takej miery, že vidia bez toho, aby  videli, rozumejú bez 
toho, aby rozumom pohli“.166 
 
Časť tretia – otázka predurčenia – predestinácie 
Posledná časť dialógu sa nesie v duchu témy predurčenia – 
predestinácie. Ide o tému, ktorá je v istom zmysle súčasťou 
otázky Božej spravodlivosti, slobody človeka. Ako je vôbec 
možné z hľadiska filozofie, a hlavne tej Leibnizovej, uchopiť 
predurčenie. Inak povedané, ako je možné, že medzi ľuďmi, 
spomedzi stvorenstva tými najvyššími bytosťami, panuje 

                                                 
166 Tamže, s. 129. 
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rozdielnosť v ich dobrote a zlobe, v tom, že jedni sú súčas-
ťou spásy a tí druhí zasa súčasťou zatratenia?  Prečo jedni 
z duší horia láskou a tých ostatných unáša nenávisť? 
 
„FILOZOF: Poučte sa z toho, k čomu som dospel po dlhej 
úvahe. Vedzte teda, že tak ako v spoločnosti, i na svete sú 
dovedna dva druhy ľudí: jedni, ktorí sú spokojní so súčasným sta-
vom, druhí zasa, ktorí sú voči nemu nepriateľskí. To ale nezna-
mená, že tí prví, sami spokojní a v kľude, nepodnikajú každý 
deň niečo, že sa nesnažia domôcť sa nejakého osohu, získať, 
zveľadiť majetok, priateľov, moc, potešenie, chýr, bez čoho 
by boli skôr mrzutí, než spokojní. Znamená to skôr, že ak by 
sa im to nepodarilo, neprenášali by preto svoju nenávisť na 
formu spoločenstva, ktorá je prekážkou v ich zámeroch 
a nerozhodnú sa spraviť revolúciu, ale s vyrovnaným du-
chom budú viesť naďalej svoj život o nič viac otrasení, ako 
keby sa márne pokúšali rozgniaviť muchu, ktorá im odletí. 
Tento veľmi trefný rozdiel medzi dobrými a zlými občanmi 
sa musí uplatniť s ešte väčšou presnosťou na univerzálne 
Spoločenstvo, ktorého správcom je Boh“.167 
 
Spokojnosť a neustála spokojnosť si vyžaduje skutok, kona-
nie. Nepretržité zveľaďovanie seba, svojho okolia je príspev-
kom pre celú spoločnosť. Byť mrzutý a nepohnúť palcom 
k žiadnemu zlepšovaniu nevedie. Je skôr výrazom neschop-

                                                 
167 Tamže, s.142 – 143. 
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nosti a nevôle k zlepšovaniu seba, teda aj spoločnosti. Mi-
nulé už napraviť nemožno, existuje ale stále možnosť snažiť 
sa budúcnosť spraviť tou najlepšou z možných.  
 
„FILOZOF: Tomu, kto miluje Boha, to znamená univer-
zálnu harmóniu, je vlastné, že je spokojný s minulými uda-
losťami. Pri týchto udalostiach, keďže nie je možné, aby 
nenastali, je isté, že ich Boh chcel, a preto sú najlepšie. Ale 
v otázke budúcich udalostí, keďže nič nebolo rozhodnuté 
vopred, nakoľko to vieme, bolo ponechané miesto pre pra-
covitosť, úvahu a svedomie každého… Pre toho, kto miluje 
Boha, je vlastné, že minulosť považuje za dobrú a že sa bude usilovať 
o to, aby budúcnosť bola čo možno najlepšia“.168 
 
Zvyšná časť rozhovoru filozofa s teológom je venovaná in-
dividuačnému princípu a súvisí s voľbou konkrétnej osoby, 
ktorá na tento svet prichádza, na rozdiel od inej možnej 
osoby. 
V prípade spomínaného individuačného princípu a na roz-
diel od pozície, ktorú Leibniz obhajuje vo svojej Dizertácii 
o individuačnom princípe, v závere dialógu dochádza k obhajobe 
individuácie prostredníctvom miesta a času. 
 
 
   
 
   

                                                 
168 Tamže, s. 147 – 148. 
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X. Obdobie De summa rerum ( 1675–1676) a za-
čiatok stredného obdobia Leibnizovej filozofie 

 
 V čase zhruba od decembra roku 1675 do decembra 
roku 1676 Leibniz intenzívne uvažoval nad témami z oblasti 
logiky a metafyziky. Výsledkom týchto úvah je súbor niekoľ-
kých článkov, ktoré sa v mnohých prípadoch a z bližšie ne-
určených dôvodov veľmi často zanedbávajú. Ich hodnota 
pre pochopenie nielen vývinu Leibnizovho myslenia však za-
nedbateľná nie je. Práve naopak, sú pevnými , prínosnými 
článkami uvažovania zrejúceho filozofa. Zároveň  svojim 
dielom, no v zásade nie ako jediné, smerujú ku koncepcii 
substancie. Z katalogizačného a technického hľadiska sú 
tieto Leibnizove kratšie články zaradené pod súborný názov 
De summa rerum. Tento projekt však stihol podobný osud, ako 
ďalšie iné projekty – ostal nedokončený. Táto skutočnosť 
ako aj ostatné iné svedčia aj o tom, že veľkosť ideí, ktoré ich 
autor produkoval, boli nad sily jedného rozumu.  
 Projekt De summa rerum svojim časovým ale i tema-
tickým zaradením veľmi úzko súvisí s ideami, ktoré Leibniz 
rozpracoval v Confessio philosophi. Aj to je dôvod, pre ktorý nie 
je možné roky 1675–1676 obísť bez povšimnutia. Navyše 
existuje dôkaz o tom, že toto obdobie je výnimočné aj preto, 
pretože pokračuje v témach rozpracovaných v Confessio philo-
sophi.  Zachoval sa totiž súpis názvov pripravovaných prác, 
ktoré mali dokopy tvoriť projekt De summa rerum. Tento ta-
xatívny výpočet je symbolicky ukrytý v práci s názvom, ktoré 
spočiatku Leibniz zamýšľal vo forme dialógov. Odtiaľ teda 
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pochádza pôvodný názov Dialogi de Rerum Arcanis. Tradične 
je možné stretnúť sa i s označením De Rerum Arcanis. Musím 
upozorniť, že toto svedectvo vo forme súpisu slúži ako plán 
projektu. Preto sa aj my skúsme pozrieť len na jeho výpočet. 
Hneď tak postrehneme, že tematický záber mladého filozofa 
je mimoriadne široký. Plán projektu pozostával teda z nasle-
dovných tém: 
1.  „De Arte Rationis et Methodo inveniendae veritatis. 
2.  De Lingua Rationali, et de Artibus characteristica et com

 binatoria. 
3.  De Algebrae imperfectione et novo quodam Analyseos  ge

 nere et de abdita Geometria 
4.  De vera Metaphysica, deque idea et existentia DEI. 
5.  De animabus, quod omnia sint animata, sola autem immor

 talis reminiscatur sui.  
6.  Labyrinthus prior, seu de Fato, Fortuna, libertate. 
7.  Labyrinthus posterior, seu de Compositione continui, tem

 pore, loco, motu, atomis, indivisibili et infinito. 
8.  Geometria motus seu linearum determinationes, centrobaryca, 

re vocatio motus ad calculum. 
9.  Physica motus seu de potentia et concursu ac reactionibus 
10. De artibus Mechanicis, seu de motuum coordinationibus,, pro 

 corporum figura et consistentia et potentia. 
11. Hypothesis Physica demonstrativa deque artibus physicis. 
12. De abditis rerum causis et Medician dogmatica constituenda. 
13. De Naturae arcanis et corporum exaltatione et Tinctura. 
14. De Luce Mentium et Amore DEI super omnia. 
15. Demonstrationes Catholicae, seu de vera Ecclesia et Caritate. 
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16. De Justitia et novo Codice. 
17. De Majestate et Republica. 
18.  (položka z týmto poradovým číslom v zozname 

 chýba) 
19. De Prudentia pragmatica, et historia nostri temporis. 
20. De rebus Oeconomicis, deque incrementis civitatum, opifi

 ciisque et re mercatoria. 
21. De arte ac disciplina militari ac bello sacro. 
22. De educatione, literis et linguis. 
23. De censura morum et casibus conscientiae 
24. De societate Theophilorum et perfectione Christiana. 
25. Votum: sive fabula de emendation rerum generali, et Historia 

 seculi sequentis incipit anno 1730.  
26. Spes sive carmen de futura vita“.169   
 
 Tematika Boha zaznieva v tomto období veľmi 
často. Hanoverský filozof sa totiž k tomuto konceptu vracia 
neprestajne. Ronvako dôležité je ale aj to, ako Leibniz kon-
cept Boha rozpracováva. Zoberme si príklad a sústreďme sa 
na prvý zo spisov zo skupiny De summa rerum. Jeho názov je 
Quod Ens perfectissimum existit ( O tom, že najdokonalejšie súcno 
existuje). Nech už sa návraty Leibniza k otázke Boha zdajú 
byť mnohopočetné, musíme si uvedomiť fakt, že koncept 

                                                 
169 LEIBNIZ, G. W.: Guilielmi Pacidii de Rerum Arcanis. In: Leibniz, G. 
W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 3, Berlin: Akademiie-Verlag 2006, s. 
526 – 527.   
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Boha je v Leibnizovom myslení alfou i omegou. Boh je u Le-
ibniza ἀρχὴ καὶ τέλος. Tento fundament a teologický leitmo-
tív sa zároveň tiahne celým jeho teoretickým životom.    

Tento stručný text, na cestu ktorého sa pokúsime 
nastúpiť, pochádza z novembra roku 1676. V októbri tohto 
roku nakrátko opúšťa Paríž. Jeho zámerom je cesta späť do 
rodného Nemecka, konkrétne Hannover. Jeho cesta však nie 
je priama, vedie cez Amsterdam. V Amsterdame sa Leibniz 
napokon v novembri 1676 zdrží celé dva posledné týždne 
mesiaca, ktoré využil na stretnutie najprv s matematikom Jo-
hannom Hudde, v meste Delft sa stretáva s Thoniom Philip-
som van Leeuwenhoekom. O tohto holandského vedca sa 
Leibniz zaujímal pre nejeden dôvod.  
 Leeuwenhoek sa svojim výskumom pričinil o zdo-
konalenie mikroskopu, ktorý  pomáhal odhaľovať tajomstvá 
doteraz nie príliš známeho sveta mikroorganizmov do takej 
miery, že sa tento Holanďan stal promótorom a iniciátorom 
modernej mikrobiológie. V predposledný týždeň mesiaca 
november roku 1676 sa udialo niečo neobvyklé. Leibniz po-
čas týchto štyroch dní viackrát v Haagu navštívil Spinozu. 
Napokon, Leibniz s obsahom tohto kratučkého textu a dô-
kazu oboznamuje Spinozu osobne. Okrem dôkazu existen-
cie Boha tu nájdeme ešte aj pojem, s ktorým bude Leibniz 
pracovať o dvanásť rokov neskôr v Discours de métaphysique, 
s pojmom perfectio – dokonalosť.  
 S pojmom Boha sa v Leibnizovej filozofii neustále 
spája aj pojem dokonalosti, ako jedného z jeho hlavných at-
ribútov. Avšak ten nie je len a len esenciálnym atribútom 
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Boha. Leibniz v období druhej polovice 80. rokov 17. storo-
čia bude dokonalosťou rozumieť zároveň každú in actu jes-
tvujúcu individuálnu substanciu, čiže každé súcno in actu. A to 
na rozdiel od možností, ktoré existujú v Božom rozume, 
a ktoré v ňom existujú in potentia.  A toto je práve náš prípad 
pojmu dokonalosti. Ten je vymedzený nasledovne: „…aká-
koľvek jednoduchá kvalita, ktorá je kladná alebo absolútna, 
to znamená taká, ktorá, nech už obráža čokoľvek, obráža to 
bez akéhokoľvek obmedzenia“.170 Nezvyčajnosť tohto vy-
medzenia sa prejavuje hlavne v tom, že Leibniz tu naznačuje 
jednu z charakteristík, ktorá bude typickou práve pre zrelé 
obdobie jeho tvorby. Ide o charakteristiku takzvaných zobra-
zení171, čiže perspektivistických vyjadrení sveta (uhlov po-
hľadu) individuálnej substancie.    
 Vynára sa však otázka, ktorá celý problém okolo do-
konalostí môže zatemniť. Akým typom kvality dokonalosť 
je? Je to kvalita, ktorá sa vzťahuje na Boha, alebo je to kvalita 

                                                 
170 LEIBNIZ, G. W.: Quod Ens perfectissimum existit. In: Leibniz, G. 
W.: Sämtliche Schriften und Briefe A VI, 3, Berlin: Akademiie-Verlag 2006, s. 
577. 
171 Skutočne dlhú dobu ostal jeden z najdôležitejších termínov leibnizov-
ského slovníka nepovšimnutý od čias prvých českých a slovenských pre-
kladov niektorých Leibnizových textov. Ide o pojem francúzsky 
expression, prípadne jeho latinský ekvivalent expressio, ktorý sa obvykle 
prekladá v jeho bežnom význame ako vyjadrenie. Keď sme s kolegom J. 
Makovským prekladali Discours de métaphysique, museli sme učiniť ná-
pravu. Použili sme vhodnejší, vyslovene leibnizovskejší termín zobrazenie. 
V konečnom dôsledku sa filozofická terminológia vyvíja. A to je dobrý 
znak toho, že aj takýmto spôsobom ostáva živá. Väčšia zvedavosť vás 
dostane až k poznámke 37 v najnovšom bilingválnom francúzsko-
českom vydaní Discours de métaphysique/Metafyzickej rozpravy. Pozri: 
LEIBNIZ, G. W.: Discours de métaphysique. Metafyzická rozprava. Prel. J. 
Makovský a M. Škára. Praha: Oikúmené 2020, s. 111, pozn. 37. 
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nejakého (druhu) súcna. Alebo je to napokon kvalita súcna, 
pôvodcom ktorej je Boh? Ak je to kvalita súcna, pôvodcom 
ktorej je Boh, je pravdepodobné, že táto kvalita existuje v ur-
čitej podobe ešte predtým, než sa objaví na svojom nosite-
ľovi. V takomto prípade ide o kvalitu, ktorá musí existovať 
(in potentia) v Božom rozume a následne sa nejakým spôso-
bom uskutočniť.  
 Skúsme si priblížiť to, čo by nám malo podať po-
mocnú ruku pri riešení tohto problému. Leibniz zakrátko vo 
svojom texte spresní, že ak kvality tohto druhu existujú 
a „…pretože sú jednoduché, sú tiež neanalyzovateľné a ne-
definovateľné…“.172  To, čo tu viac–menej prispieva skôr ku 
zmätočnému ako jasnému a zreteľnému chápaniu dokonalosti 
je pojem, prostredníctvom ktorého Leibniz tento pojem de-
finuje a to je pojem kvality. Z hľadiska dejín filozofie tu exis-
tencia pojmu kvality, pravdepodobne od čas Aristotelových 
Kategórií, hovorí o atributívnej, či akcidentálnej povahe ob-
sahu tohto pojmu. A práve preto sa možno domnievať, že 
ťažkosť porozumenia tohto pojmu spočíva v predporozu-
mení tomuto pojmu.  
 To, čo je jednoduché, je ďalej nenalyzovateľné a ne-
definovateľné práve preto, pretože je jedno–duché, je jedno. 
Pri takomto prístupe sa však vynára otázka iného druhu chá-
pania pojmu kvality. Tú ale bez ďalšieho prihliadania k Leib-
nizovým úvahám nie je možné rozriešiť. Sumárne vzaté, 
doteraz máme k dispozícii pojem dokonalosti ustanovený ako 
pojem jednoduchej kladnej a absolútnej kvality. Jej jednoduchosť, 

                                                 
172 LEIBNIZ, G. W.: Quod Ens perfectissimum existit. s. 577. 
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kladnosť a absolútnosť jej umožňujú bezhraničné zobrazenie 
niečoho. Leibniz pokročí ďalej a spresní, že všetky dokona-
losti sú medzi sebou kompatibilné, to znamená, že môžu byť 
v tom istom subjekte.  Máme tu situáciu obdobnú pojmu 
kvality.  
 Aký subjekt má Leibniz na mysli? Subjekt logický, 
alebo subjekt ontologický? Ak by išlo o logický subjekt, po-
tom to, čoho nositeľom je, sú predikáty, a v tomto konkrét-
nom prípade teda kvality, čiže dokonalosti. Ak by bol v hre 
ontologický subjekt, jeho vlastnosťami by boli kvality, čiže 
dokonalosti ako jeho atribúty. Ani jedna ani druhá možnosť 
nie je protirečivá. Pri zohľadnení úvah z obdobia Metafyzickej 
rozpravy by sme sa v oboch prípadoch mohli domnievať, že 
logický subjekt tu má svoj ontologický pendant v podobe in-
dividuálnej substancie. V takomto prípade by bola ontolo-
gickým náprotivkom predikátu tohto subjektu, čiže 
individuálnej substancie práve udalosť, ktorú táto individu-
álna substancia realizuje v plnom súlade s harmonia universalis, 
čiže so seria rerum (postupnosťou vecí). Táto úvaha však ne-
môže slúžiť ako interpretačný podklad nastoleného prob-
lému. Dopustili by sme sa neželaného anachronizmu. Minulé 
nemožno vykladať budúcim. Ako to teda vlastne s pojmom 
subjektu a dokonalostí ako jednoduchých neanalyzovateľ-
ných  a nedefinovateľných kvalít, ktoré sú s ohľadom na 
tento subjekt kompatibilné, vlastne je?  
 V možnosti ostáva už len posledný variant. Variant, 
v ktorom je potrebné za pojem subjektu dosadiť pojem 
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Boha a za pojem dokonalosti to, čo Boh pripúšťa z mož-
nosti do skutočnosti (nech už to vyznie akokoľvek). Totiž, 
ak existujú dokonalosti takého druhu, ako bolo uvedené vyš-
šie a ak navyše medzi týmito dokonalosťami existuje vzťah 
vzájomnej kompatibility, je vysoko pravdepodobné, že pod-
kladom a zdrojom, čiže subjektom týchto dokonalostí môže 
byť len jedna byt(n)osť a to je práve ona Dokonalá bytosť, 
Ens perfectissimum, existenciu ktorej Leibniz takto dokazuje. 
A to je vlastne dôkaz, ktorý predkladá Spinozovi. Z pohľadu 
prehľadnosti je tento dôkaz nie príliš čitateľný. Môže za to 
vlastne narábanie s pojmami, ktorým akosi dopredu rozu-
mieme tak, ako to bolo v prípade pojmu kvality a neskôr, už 
mimo definície, v prípade pojmu subjektu.  
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XI. Dialóg medzi Teofilom a Polidorom 
(leto – jeseň 1679) 

 
„TEOFIL: Môžete však vy, s toľkými krásnymi vedo-

mosťami, tak často obdivujúci múdrosť prírody, pochybo-
vať o vládnucej prozreteľnosti pri skúmaní mechanizmu 
univerza, ktorý je v chode s toľkou pravidelnosťou?  
 POLIDOR: Zdá sa, že nie je veľkým divom, keď sa 
slnko otáča okolo svojho vlastného stredu a za sebou si nesie 
a otáča i kvapalnú látku, ktorá ho obklopuje a ktorú nazý-
vame éter. Takže zopár veľkých gúľ zvaných planéty, ktoré 
v tomto éteri plávajú, jeho pohyb nasledujú väčšou či men-
šou rýchlosťou úmerne k svojej pevnosti a vzdialenosti. 
A keďže sa im nič nestavia na odpor, netreba sa diviť, že ich 
periódy sú pravidelné a pritom si dlhodobo v nich nevšim-
neme žiadnu zmenu. 
 TEOFIL: To, čo hovoríte, dáva rozum. Ak do úvahy 
zoberieme pohyb tohto éteru okolo slnka, rovnako ako aj tie 
gule rozličnej pevnosti a objemu, tak zvyšok vyplynie mecha-
nicky. No povedzte mi, odkiaľ sa berie to, že tu je nejaké 
slnko, éter a planéty? Nemohol byť svet utvorený úplne 
iným spôsobom? A kto vlastne rozhodol o tomto spôsobe? 
Odkiaľ sa berie princíp pohybu, ktorý v ňom pozorujeme? 
 POLIDOR: Myslím si, že existuje nejaká duša sveta, 
ktorá mu dáva život i pohyb. 
 TEOFIL: Tadiaľto nezutekáte. Pozrime na to letmo: 
koná táto duša výberom alebo nevyhnutne? 
 POLIDOR: Asi nevyhnutne. 
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 TEOFIL: Potom nepotrebujete dušu. Stačilo len po-
vedať, že táto forma sveta a tento pohyb sú nevyhnutné. 
Predsa však, tam, kde je možný opak, nič nie je absolútne 
nevyhnutné. Pritom nie je vôbec nemožné ani protirečivé 
predstaviť si svet bez slnka a slnko s úplne iným umiestne-
ním a pohybom ako to naše. 
 POLIDOR: Súhlasím, že svet mohol byť utvorený na 
tisíc iných spôsobov, no tento bol zjavne najjednoduchší 
a príroda pôsobí tými najkratšími cestami. Preto takto koná 
nevyhnutne. 
 TEOFIL: Ak je táto prirodzenosť, Duša Sveta či na-
pokon tento hýbateľ, o ktorom hovoríte, schopný rozumu, 
je mi jasné, že bude pôsobiť cestami, ktoré bude považovať 
za tie najjednoduchšie. V opačnom prípade neviem, ako by 
takúto jednoduchosť dosiahol. Totiž, príčina pôsobí stále 
pokiaľ len môže a pokiaľ jej v tom niečo nebráni. Preto sa 
všetky možné veci ako také musia stať, čo sa nedá, pretože 
je medzi nimi veľa nekompatibilných, alebo sa napokon ne-
stane nič. 
 POLIDOR: Zdá sa, že máme určitý zmier. Totiž, zo 
všetkých možných spôsobov ako vyhotoviť svet sa musí 
pred všetkými ostatnými uprednostniť práve ten, v ktorom 
uspeje najviac vecí, ktorý, takpovediac, zahŕňa veľa bytnosti 
alebo rozmanitosti v malom objeme, a ktorý, povedané 
stručne, je najjednoduchší a najbohatší. 
 TEOFIL: Rozumiem vám. Skúsme si predstaviť, že 
existujú možné súcna A, B, C, D, E, F, G rovnako dokonalé 
a nárokujúce si existenciu, no niektoré z nich sú medzi sebou 
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nekompatibilné. A s B a B s D a D s G a G s C a C s F a F 
s E. Tvrdím tak, že existovať budú môcť spolu dve na pät-
násť spôsobov AC, AD, AE, AF, AG, BC, BE, BF, BG, CD, 
CE, DE, DF, EF, FG, alebo spolu stri na deväť nasledujú-
cich spôsobov ACD, ACE, ADE, ADF, AEG, AFG, BCE, 
BEG, BFG, alebo len jedna jediná štvorica ACDE, ktorá 
bude zvolená spomedzi všetkých ostatných, pretože práve 
v tomto prípade dostaneme toho, čo je možné najviac, 
a preto existovať budú tieto štyri súcna A, C, D, E na rozdiel 
od B, F, G, ktoré budú vylúčené, pretože ak by sme zobrali 
jedno z nich, nedostali by sme štvoricu. Ak by teda bola 
v možných veciach akási moc, ktorou sa previedli do exis-
tencie a na rozdiel od ostatných by vznikli práve tie, boli by 
to nespochybniteľne tieto štyri. Totiž, v tomto boji by nevy-
hnutnosť učinila ten najlepší možný výber tak, ako to mô-
žeme pozorovať u mechanizmov, kde príroda vyberá tú 
najvýhodnejšiu stranu, aby sa ťažisko celej hmotnosti ocitlo 
najnižšie ako je len možné. Rovnakým spôsobom by boli 
uprednostnené tieto štyri možné súcna. No možné veci, 
ktoré nemajú žiadnu existenciu, nemajú ani žiadnu moc, aby 
sa dostali do existencie. Preto treba voľbu a príčinu ich exis-
tencie hľadať v bytosti, existencia ktorej je už stála a tým pá-
dom aj nevyhnutná z nej samej. Táto bytosť musí v sebe 
obsahovať idey dokonalostí možných vecí, ktoré sa majú 
zvoliť a uskutočniť. A vyberať bude zavše podľa stupňov 
dokonalosti, ktoré sa v týchto ideách nachádzajú, alebo 
podľa nároku, ktorý si podľa vyššie uvedeného spôsobu na 
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existenciu môžu robiť. To znamená, podľa najjednoduch-
šieho a najkrajšieho spôsobu stvorenia sveta tak, ako sme sa 
toho dotkli vyššie. A to je spôsob, podľa ktorého sa úspešne 
uskutoční viac, resp. viac dokonalejších vecí, resp. spôsob, 
prostredníctvom ktorého získame čo najviac bytnosti a naj-
viac dokonalosti, ktoré možno dokopy získať. Lebo najkraj-
ším a najjednoduchším je to, čo poskytne najväčšie 
množstvo s minimom prekážok; podobne ako je dokonale 
zaguľatená guľa jednoduchšia ako akékoľvek iné teleso, pre-
tože sama obsahuje najväčšiu hmotnosť po tom istom ob-
vode ako akýkoľvek iný tvar. A práve z tohto dôvodu sa 
teleso, ocitnuvšie sa  v inom protikladnom telese, napríklad 
kvapka oleja vo vode, sa sústredí do kruhu, aby prekážala 
a aby jej v tomto prípade prekážalo čo možno najmenej: 
preto je zjavné, že pôvodca vecí bude konať s rozumom, 
pretože koná na základe dokonalostí ideí každej veci, pretože 
musí obsiahnuť a zvážiť všetko naraz, aby všetky veci spolu 
zosúladil tým najlepším spôsobom, akým dokáže a bude mať 
tú nanajvýš vrchovatú múdrosť a prvotnú moc.  A teraz sa 
pozrime, či to, čo sme práve objavili, nemáme nazvať Bo-
hom. 
 POLIDOR: Tento úsudok je krásny a dôkladný. 
V celku ma prekvapil. Po tom sa už nedivím nad úžasnou 
štruktúrou organických tiel, ktorých aj tú najmenšiu časť 
možno považovať za objav všemožných ústrojenstiev, ktoré 
je človek schopný objaviť“.173 
                                                 
173 LEIBNIZ, G. W.: Dialogue entre Théophile et Polidore. In: Dialogues 
sur la morale et sur la religion. Mémoire pour des personnes éclairées et de bon inten-
tions. Vrin: Paris 2017, s. 91 – 95. Prel. M. Škára.  
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XII. Na ceste k prvej doktrinálnej formulácii –  
k Metafyzickej rozprave 

 
Zložitosť, ktorú na prvý pohľad môže Leibnizova 

filozofia vzbudzovať, je do určitej miery zapríčinená na jed-
nej strane až akútnym nedostatkom prekladov mnohých kľú-
čových textov do slovenského a českého jazyka. Na strane 
druhej, tú istú zložitosť umocňuje skutočnosť, že mnoho 
z Leibnizových textov má povahu či už listovej korešpon-
dencie, alebo povahu krátky malých diel. Pátranie po nich 
sme sa snažili načrtnúť od začiatku až po koniec tejto učeb-
nice. A ani fakt, že bez znalosti francúzskeho a latinského ja-
zyka nie je možné Leibnizovi porozumieť dostatočne, ak nie 
hlbšie, túto zložitosť nezľahčuje. Spomedzi všetkých mož-
ných, nazvime ich, kompaktnejších, ucelenejších a obsažnej-
ších textov tohto filozofa, by sme ako svetlý príklad mohli 
uviesť práve to, čomu dnešní leibnizáni zvyknú hovoriť prvá 
doktrinálna formulácia. A práve tú predstavuje text Metafyzickej 
rozpravy zo zimy roku 1685. Stredné obdobie Leibnizovej fi-
lozofie tak začína mať svojho zjavného a hmatateľného zá-
stupcu.  

Leibnizove rukopisy sú uložené v knižnici v Hanno-
veri. V dnešnej dobe je za prípravu ešte doteraz neskomple-
tizovaných všetkých Leibnizových spisov zodpovedné 
takzvané Akademické vydanie (Leibniz-Edition, die akade-
mische Ausgabe), tvorené štyrmi rôznymi pracoviskami (Ar-
beitstellen): Leibniz-Edition Potsdam (pracovisko Berlínko-
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Brandeburgskej Akadémie), Leibniz-Forschungstelle Mün-
ster (pracovisko Göttingenskej Akadémie), Leibniz-Ar-
chiv/Leibniz Forschungstelle Hannover (pracovisko 
Göttingenskej akadémie) a napokon Leibniz-Edition Berlin 
(pracovisko Berlínsko-Brandebrugskej Akadémie).  

Do dnešného dňa nie je akademické vydanie Leib-
nizových spisov a listov kompletné. Doteraz vydané série 
(celkovo VIII) vychádzajú s podtitulom  Sämtliche Schriften une 
Briefe. Séria I je venovaná všeobecnej, politickej a historickej 
korešpondencii. Séria II je venovaná vyslovene len filozofic-
kej korešpondencii. Séria III je venovaná korešpondencii 
z oblasti matematiky, prírodných vied a techniky. Séria IV 
obsahuje politické spisy. Séria V zahŕňa spisy z oblasti dejín 
a jazykovedy. Séria VI je sériou venovanou výlučne filozo-
fickým spisom. Séria VII obsahuje len matematické spisy 
a napokon Séria VIII zahŕňa spisy z oblasti prírodných vied, 
medicíny a techniky. Spomedzi týchto ôsmych sérii obsahuje 
filozofické spisy práve séria VI. Tá obsahuje 6 zväzkov. 
Každý z týchto zväzkov je venovaný konkrétnemu obdobiu 
Leibnizovej spisby.  

Zväzok 1, ktorý bol zverejnený v roku 1990, sa 
vzťahuje na najranejšie obdobie v rozsahu rokov 1663 – 
1672. Zväzok 2, zverejnený taktiež v roku 1990, je venovaný 
tomu istému obdobiu ako zväzok 1 (1663 – 1672). Zväzok 3 
obsahuje spisy, ktoré boli spísané v období rokov 1672 – 
1676, bol vydaný ako prvý, konkrétne v roku 1981. Zväzok 
4 obsahuje časti A, B, C, D a zahŕňa spisy, ktoré boli dato-
vané do rozpätia rokov 1677 – Jún 1690. Bol vydaný v roku 
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1999.  To znamená, že text Discours de métaphysique sa nachá-
dza práve v tomto 4. zväzku série VI akademického vydania. 
Zväzok 5 ešte zverejnený nebol. Zväzok 6 napokon obsa-
huje Leibnizov spis Nouveaux essais sur l’entendement humain 
(Nové eseje o ľudskom rozume) a vydaný bol v roku 1990. 
S plným rešpektom k štruktúre a členeniu jednotlivých spi-
sov do príslušnej série a príslušného zväzku bol prijatý vše-
obecný úzus bibliografického odkazovania v nasledovnej 
podobe. V prípade text Discours de métaphysique sa najprv uvá-
dza označenie akademického vydania skratkou A, potom čí-
selné označenie série, za ktorou nasleduje číselné označenie 
zväzku a príslušné strany: A VI 4, 1529 – 1590.    
 Edícia, ktorú dnes poznáme ako edíciu C. I. Ger-
hardta, pochádza z druhej polovice 19. storočia. Carl Imma-
nuel Gerhardt bol nemeckým matematikom a historikom 
matematiky. Spočiatku začal vydávať matematické spisy Le-
ibniza, ku ktorým sa neskôr pridali spisy z oblasti filozofie. 
Matematické spisy sú zoradené do siedmych zväzkov po-
dobe ako aj spisy filozofické. Pre ich odlíšenie sa dnes pou-
žívajú skratky GM pre Gerhardtove vydanie matematických 
spisov, za ktorým nasleduje číslo príslušného zväzku (I-VII) 
a rozsah strán. V prípade filozofických spisov Gerhardtovho 
vydania je zaužívaná skratka GP, za ktorou nasleduje prí-
slušný zväzok (I-VII) a rozsah strán. V prípade Discours de 
métaphysique je preto bibliografická skratka nasledovná: GP 
IV, 427 – 463.  
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Rukopisné zdroje 
 
 Knižničný a rukopisný fond hannoverskej knižnice 
vo vzťahu k textu Discours de métaphysique  obsahuje celkovo 
päť zdrojových dokumentov. To však neznamená, že by mal 
Leibniz pripravených až  päť rukopisných variant textu svo-
jej malej metafyzickej rozpravy. Pre dôkladný prehľad jednotli-
vých variánt, ktoré sa do dnešného dňa zachovali, uvádzam 
zoradenie zdrojových dokumentov v nasledovnom poradí:  
 1. Leibnizov rukopisný konspekt, dnes v rámci aka-
demického vydania a v odbornej verejnosti označovaný 
skratkou L1, je v hannoverskej knižnici zaradený do oddielu 
teologických spisov s nesprávnym názvom Traité  sur les per-
fections de Dieu (Pojednanie o dokonalostiach Boha). Obsah  jed-
notlivých kapitol bol k nemu pridaný neskôr. Kópia tohto 
rukopisu sa nachádza na liste papiera, ktorý bol priložený 
k zbierke listov z korešpondencie s Antoineom Arnauldom 
– táto kópia rukopisu nesie označenie L2.  
 2. Ďalšia, ale tento krát úplná kópia vyhotovená Le-
ibnizovým sekretárom, je zaradená do oddielu filozofických 
spisov. Henri Lestienne, ako jeden z prvých vydavateľov 
textu, o ktorý sa opieral aj vedecký tím akademického vyda-
nia, ju označil ako kópiu B. V akademickom vydaní nesie 
táto kópia označenie l2. Obálka spisu, ktorý obsahuje tento 
rukopis, nesie názov Discours de métaphysique sur la grâce, le con-
cours de Dieu avec les créatures, la nature des miracles, la cause du péché 
et l’origine du mal, l’immortalité de l’âme, les idées (Metafyzická roz-
prava o milosti, spolupôsobení Boha na tvorov, prirodzenosti zázrakov, 
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príčine hriechu a pôvode zla, nesmrteľnosti duše a ideách). Takýto ná-
zov neprisúdil nášmu textu jeho vydavateľ Henri Lestienne. 
Je prevzatý z Leibnizovho listu z 11. februára 1686 a jeho 
adresátom bol opäť Landgróf Ernst von Hesse-Rheinfels:  

 
„Nedávno som pripravil (keď som bol na 
mieste, kde som počas niekoľkých dní nemal 
nič na práci) malú metafyzickú rozpravu, na 
ktorú by som veľmi rád poznal názor pána Ar-
naulda. Totiž, otázok  Božej milosti, Božieho 
spolupôsobenia so stvoreniami, prirodzenosti 
zázrakov, príčiny hriechu a pôvodu zla, nesmr-
teľnosti duše, ideí atď., som sa dotkol spôso-
bom…“174 

 
Leibniz do tejto kópie vniesol úpravy, hlavne v prvých 
dvoch kapitolách. Túto kópiu totiž Leibniz revidoval integ-
rálne, pretože kópista v momente, keď nevedel s istotou pre-
čítať Leibnizov rukopis, nechal vo svojej kópii prázdne 
miesto. Až do objavu pôvodného rukopisu slúžila pre jed-
notlivé vydania práve táto kópia, označovaná skratkou l2. 
 3. V oddieli teologických rukopisov sa nachádzajú 
ešte dve čiastkové kópie vyhotovené nie priamo Leibnizom, 
ale sekretárom. Prvá kópia je iba fragmentom textu, kon-
krétne kapitoly V až po prvé riadky kapitoly VII. Henri Les-
tienne túto fragmentárnu kópiu poznal a pre svoje potreby 
                                                 
174 Leibniz Landgrófovi Ernstovi von Hesse-Rheinfels z 11. februára 
1686. In: LEIBNIZ, G. W.: Sämtliche Schriften und Briefe A II, 2 B, Berlín: 
Akademie-Verlag 2009, s. 3 – 4. 
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ju označil ako kópia C, pričom v akademickom označení je 
táto kópia identifikovaná pod skratkou l1. Druhá, čiastočná 
kópia, obsahuje kapitoly I až XVII tak, ako sa nachádzajú 
v úplnej kópii (v Lestiennovom označení má skratku kópia 
A), v označení akademického vydania je táto kópia označená 
skratkou l3. 
 Rozdiel medzi Lestiennovým označením a číslova-
ním kópií akademického vydania spočíva v tom, že akade-
mické vydanie odzrkadľuje chronológiu jednotlivých kópií. 
Lestiennove označenie do úvahy chronológiu  neberie. 
 
Prvotné vydania Metafyzickej rozpravy 

 
 Discours de métaphysique  teda napokon nezastihol 
osud hortus conclusus (uzavretej záhrady) tak, ako to naznačo-
val Lestienne. Dielo prvýkrát uzrelo svetlo verejného sveta 
v roku 1846, čo je presne 130 rokov po Leibnizovej smrti. 
Úplne prvým vydavateľom bol Carl Ludwig Grotefend, filo-
lóg a sekretár Kráľovského archívu v Hannoveri. Grotefend 
ale text Metafyzickej rozpravy nevydal ako Leibnizove samo-
statné dielo. Vydal ho ako prílohu Leibnizovej korešponden-
cie s Antoinom Arnauldom a Landgrafom Ernestom von 
Hesse-Rheinfels.  
 O jedenásť rokov neskôr, v roku 1857, vychádza 
v zbierke dovtedy nevydaných Leibnizových spisov a koreš-
pondencie ďalšie vydanie textu, o ktoré sa postaral francúz-
sky spisovateľ, diplomat a politik Louis-Alexandre Foucher 
de Careil a o tri roky neskôr, v roku 1880 vychádza, podobne 
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ako v prípade predošlej edície, v rámci Leibnizových philo-
sophische Schriften une Briefe, ďalšia edícia textu, ktorú zabezpe-
čil Carl Immanuel Gerhardt tak, ako bolo uvedené vyššie.  
 Obe vydania reprodukujú kópiu l2 v označení aka-
demického vydania Leibnizových spisov, ktorú Lestienne 
označil ako kópia B. V dejinách jednotlivých vydaní textu 
Discours de métaphysique je potrebné uviesť ešte jeden dôležitý 
krok. Ten uskutočnil už spomínaný abbé Henri Lestienne. 
V roku 1907 sa pričinil o úplne nové vydanie, ktoré sa zakla-
dalo na objave Leibnizovho rukopisu a dvoch čiastočných 
kópií. Lestienne totiž ako prvý pripravil text Discours de mé-
taphysique s jeho príslušnými genetickými variantmi. Od 
tohto vydania prešlo dvadsať dva rokov, kým sa vydavateľ-
stvo Jean Vrin v Paríži odhodlalo s predhovorom Henriho 
Gouhiera text znova vydať. V roku 1974 vychádza ďalšie vy-
danie v tom istom vydavateľstve (J. Vrin) ale s predhovo-
rom, ktorého autorom je André Robinet. Tou 
najdôležitejšou skutočnosťou vo vzťahu k najnovším vyda-
niam, ale aj akademickému vydaniu je, že ich základom, tak 
ako aj v prípade vydaní Foucher de Careil a C. I. Gerhardta, 
je rukopis, ktorý akademické vydanie označuje skratkou l2 , 
to znamená úplná kópia vyhotovená Leibnizovým sekretá-
rom, ktorú Leibniz sám integrálne revidoval, upravil a dopl-
nil. Od roku 1999 do dnešného dňa teda existuje aj 
referenčné, tzv. akademické vydanie Discours de métaphysique 
prítomné v sérii VI, vo zväzku 4 na stranách 1529 – 1588, 
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ktoré bolo použité ako východiskový, zdrojový text pri naj-
novšom preklade v podobe bilingválnej francúzsko-českej 
verzie. 
 
Niekoľko dôležitých poznámok k metafyzike Leibni-
zovej rozpravy z roku 1685 
 
 Filozofická tradícia chcela donedávna vidieť v Leib-
nizovej filozofii systém. Pri takomto výkladovom, hermene-
utickom a interpretačnom postoji vzniká ale obrovský 
problém. Problém rekonštrukcie takéhoto systému. Preto 
vzniká jedna závažná a oprávnená otázka: je Leibnizova filo-
zofia systémom? Ak áno, ponúka sa, prirodzene, ďalšia 
otázka a síce, na  akých základoch je postavená, z akých častí 
pozostáva, aké fundamentálne tézy zakladajú každý oddiel 
takto systémovo poňatej Leibnizovej filozofie?  Aj pri naj-
väčšej možnej snahe by sme sa dnes už nedomohli žiadnej 
kladnej odpovede. Precízna analýza príslušných textov, neu-
tíchajúca snaha o pýtanie sa, ktoré z textu vyplýva, čiastkové 
porozumenia príslušných filozofickéch téz, to sú cesty, na 
ktorých by sa myšlienka systému mohla objaviť. Opak je 
však pravdou. Ak sa vo viacerých Leibnizových spisoch ob-
javuje myšlienka celistvej prepojenosti a zrkadlenia univerza 
v jednotlivostiach ako jedna z nosných, je to predsa len dos-
tatočný dôvod na to, aby sme takúto ideu univerzálnej pre-
pojenosti všetkého so všetkým preniesli z metafyziky aj na 
myslenie samotného filozofa a na jeho spisbu. Aj v tej totiž 
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platí, že medzi jednotlivými, konkrétnymi, čiastkovými tex-
tami, náčrtmi, konspektmi, tabuľkami, súbormi definícií, ale 
aj v korešpondencii, ktoré tvoria corpus leibnizianum, existuje 
vzájomný a neodmysliteľný súvis, ich vzájomne prepojenie. 
Ale ani to k idey jedného (ani jednotného) systému nevedie. 
 6. februára 1706 Leibniz svojmu korešpondentovi, 
ktorým bola princezná Sofia, podáva príklad, ktorý je možné 
bezprostredne použiť na opis celkovej Leibnizovej spisby 
a možných súvisov medzi jej jednotlivými textami, ktoré 
spisbu tvoria: 
 

 „Je to tak, ako keď do stojacej vody hodíte via-
cero kamienkov. Vtedy vidíme, že každý z nich 
vytvorí na vodnej ploche kruhy, ktoré sa prelí-
najú, ale navzájom sa vôbec nezmiešajú a každý 
rad kruhov postupuje tak, ako keby bol je-
diný“.175   

 
Problém systémovosti ale z Leibnizovej filozofie nemožno len 
tak odstrániť. Leibnizov príklad s vodnými kruhmi je presne 
to, čo systematickosť naznačuje. Systematickosť, nie však 
systém. Ďaleko produktívnejšie a podnetnejšie, ale i auten-
tickejšie, je hovoriť skôr o existencii viacerých systémov. Vy-
jadrené krajne, tak, ako k tomu nabáda Michel Serres, 

                                                 
175 Leibniz Kurfirtske Sophie zo 6. februára 1706. In: LEIBNIZ: Die phi-
losophischen Schriften 7. Ed. C. I. Gerhardt. Hildesheim-New York: Georg 
Olms Verlag 1978, s. 567. 
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v Leibnizovej filozofii by sme mali uvažovať skôr o systema-
tizme veľkého počtu možných systémov176. Spomínaný sys-
tém, dokonca koherentný a vnútorne neprotirečivý, videl 
v Leibnizovej filozofii aj Bertrand Russell, explicitne ho 
takto identifikoval aj jeden z veľkých francúzskych znalcov 
Leibnizovej filozofie, matematik, filozof, logik a v neposled-
nom rade aj editor Louis Couturat. V súvislosti s Leibnizo-
vou  systémovou filozofiou, nie však konkrétne z obdobia 
Rozpravy (1686), preto píše: „Monáda, to je logický subjekt 
povýšený na substanciu“. 177  V tom istom roku Couturat 
predniesol na zasadnutí Société française de Philosophie, 
ktorá sa konala 27. februára 1902, svoj príspevok na tému 
Rapports de la logique et de la métaphysique de Leibniz (Vzťahy Le-
ibnizovej logiky a metafyziky), v ktorej na margo obhajoby, a na-
vyše v plnej súvislosti s Leibnizovou metafyzikou z obdobia 
jeho Rozpravy, zaznelo (domnelo) definitívne tvrdenie: „Le-
ibniz, ktorého tu vykladám, je Leibnizom z roku 1686, rok, 
v ktorom bol jeho systém definitívne konštituovaný“. 178 
Vznikla tak tradícia. K nej sa ale pridala ešte jedna pozoru-
hodná zovšeobecňujúca hodnotiaca téza, ktorá podľa jej au-
tora celistvo vystihuje jadro Leibnizovej filozofie. Stojí za 

                                                 
176 Pozri. SERRES, M.: Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. Pa-
ris: PUF 2007. 
177 COUTURAT, L.: Sur la métaphysique de Leibniz. In: Revue de Mé-
taphysique et de morale. T. 10, No 1 (Január 1902). Paris: Presses Univer-
sitaires de France 1902, s. 9. 
178 COUTURAT, L.: Sur les rapports de la logique et de la métaphysique 
de Leibniz. In: Bulletin de la Société française de Philosophie, No 4, apríl 1902. 
Paris 1902, s. 77.  
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ňou Martin Heidegger. Ten v Leibnizovej filozofii videl jed-
noznačne monadologický primát, vyjadrené jeho vlastnými 
slovami: „Hlavná metafyzická téza, ktorú tu máme objasniť 
znie: individuálna substancia je monáda. Leibnizova interpretá-
cia bytia je monadologická. (kurz. M. Š.)“179  

Oba príklady boli použité na to, aby sme sa od ta-
kejto tradičnej interpretačnej schémy a porozumenia Leibni-
zovej filozofii skôr odklonili, ako k nej smerovali. Je ale 
potrebné dodať, že aj Couturatov aj Heideggerov pokus 
o celkového zhodnotenie Leibnizovej filozofie bral do úvahy 
Leibnizovu filozofickú tvorbu vrátane tzv. monadologickej tézy, 
tzn. s plným ohľadom na monadológiou zavŕšenú metafy-
ziku. Zároveň je dôležité upozorniť na jednu mimoriadnu 
skutočnosť.  

Couturat, ale skôr Heidegger, nemali k dispozícii 
množstvo textov, ktoré boli zverejnené až koncom 90. rokov 
20. storočia. A v prípade Rozpravy je konkrétne obsah viac 
ako 3000 stranového zväzku 4 série VI práve tým, bez čoho 
dnes Rozpravu nie je možné čítať tak, ako si to seriózna filo-
zofická lektúra vyžaduje. Navyše, medzi Metafyzickou rozpra-
vou (1686) a Monadológiou (1714) došlo k zásadnej premene 
predmetu metafyzických úvah. Zmenili sa totiž základné 
koncepty. A vstupnou bránou do metafyziky Rozpravy je 
práve koncept individuálnej substancie, ktorý sa objavuje v tak-
mer každej kapitole tejto učebnice. Nech už pozorný čitateľ 

                                                 
179 HEIDEGGER, M.: Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang 
von Leibniz. GA Bd.26. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 
1978, s. 87.  
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– študent posúdi sám. Dobrodružstvo jeho myslenia sa ur-
čite obohatí o nové, doteraz neprebádané a pritom ne-
smierne bohaté univerzum – Leibnizovo univerzum. 
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Synoptický prehľad udalostí Leibnizovho (nielen)
teoretického života

júl 1646: Gottfried Wilhelm Leibniz sa narodil v Lipsku
(Sasko).
júl  1653 – Veľká noc 1661: Leibniz je žiakom na Niko-
laischule v Lipsku, ide o jednu z dvoch hlavných latin-
ských škôl a o jednu z najlepších prípravných škôl
v Sasku.
apríl 1661: Začiatok štúdií na Univerzite v Lipsku.
2. december 1662: Získanie bakalárskeho titulu z filozo-
fie.
9. jún 1663: Disputatio Metaphysica de Principio In-
dividui.
20. jún 1663: Zápis na letný semester na Univerzite
v Jene (Sasko)
október 1663: Návrat do Lipska na začiatku zimného se-
mestra.
7. február 1664: Magisterský stupeň vo filozofii.
december 1664: Specimen Quaestionum Philosophi-
carum ex Jure collectarum – Leibnizova diplomová práca
24. júl až 27. august 1665: Príprava prvej a druhej časti
jeho bakalárskej práce týkajúcej sa podmienkových súdov
– De conditionibus.
28. september 1665: Bakalársky titul z práva.
1666: Dissertatio de Arte Combinatoria.
koniec septembra 1666: Leibniz opúšťa Lipsko
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4. október 1666: Zápis na právnickú fakultu Univerzity
v Altdorfe
15. november 1666: Ukončenie magisterského štúdia
a doktorátu z práva obhajobou práce: Disputatio de
Casibus Perplexis in Jure.
1666 – 1667: Leibnizova prvá platená práca: tajomník
spolku alchymistov v Norimbergu.  
jeseň 1667: Leibniz opúšťa Norimberg s úmyslom pod-
niknúť cestu Európou cez Rýn a Holandsko.
november 1667: Leibniz sa dostáva do Frankfurtu,
navštívi neďaleké Katolícke arcibiskupské sídlo
v Mohuči.
koniec 1667: Publikácia Nova methodus Discendae
Docendaeque Jurisprudentiae.
koniec 1667 – začiatok 1668: Prvé stretnutia s barónom
Johannom Christianom von Boineburgom.
1668: Leibniza zamestnáva elektor princ-arcibiskup
Mohučsky, Johann Philipp von Shönborn, ako spolupra-
covníka na reforme a reorganizácii corpus juris; Publikácia
Confessio Naturæ contra Atheistas.
1668 – 1669: Demonstrationum Catholicarum Con-
spectus.
apríl 1669: List jeho prvému univerzitnému učiteľovi,
Jacobovi Thomasiovi.
1669 – 1671: Elementa Juris naturalis
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1670: Nové vydanie práce: Antibarbarus seu de veris
principiis et vera ratione philosophandi contra pseu-
dophilosophos, autorom ktorej je Mario Nizolio, a ku
ktorej Leibniz napísal úvod.
1670 – 1671: Theoria motus abstracti a Hypothesis
physica nova   
1671: Grundriß eines Bedenkens von aufrichtung ei-
ner Societät in Deutschland zu aufnehmen der Kün-
ste und Wissenschaften
máj 1671: List Magnusovi Wedderkopfovi.
20. jún 1671: Leibniz dostáva list od Pierre de Carcavy,
v ktorom sa po prvýkrát spomína Leibnizov počítací
stroj.
19. marec 1672: Leibniz odchádza s barónom Boinebur-
gom na diplomatickú misiu do Paríža, do ktorého prichá-
dza koncom marca.
jeseň 1672: Prvé stretnutie s Christianom Huygensom.
Leibniz intenzívne pracuje v oblasti matematiky, zvlášť
na sčítavaní postupností.
jeseň 1672 – začiatok 1673: Confessio Philosophi –
malá Theodicea
november 1672: Leibniz sa zmocňuje roly vychovávateľa
syna baróna Boineburga.
15. december 1672: Leibnizov podporovateľ barón Bo-
ineburg zomiera.  
koniec januára – koniec februára 1673: Prvá návšteva
Londýna. Prvé osobné stretnutie s Heinrichom Olden-
burgom, sekretárom Royal Society.
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február 1673: Na stretnutí v Royal Society Leibniz pred-
stavuje svoj počítací stroj.  
začiatok marca 1673: Leibniz sa znova vracia do Paríža.
19. apríl 1673: Leibniz je prijatý ako Fellow do Royal So-
ciety.
13. september 1674: Leibniza opúšťa vdova po barónovi
Boineburgovi.
21. január 1675: Leibniz prijíma od Johanna Friedricha,
vojvodu z Hanoveru, ponuku na vstup do jeho služieb.
október 1675: Objav infinitezimálneho počtu, ktorý
vzišiel zo štúdia a výsledkov, ktoré dosiahol po svojom
návrate z Londýna.
1675 – 1676: obdobie tzv. De Summa Rerum (vrátane
dialógu Pacidius Philalethi)
4. október 1676: Leibniz odchádza z Paríža
18. – 29. októbra 1676: Druhá návšteva Londýna
november 1676: Leibniz prichádza do Holandska, v Ha-
agu vedie rozhovory s Baruchom Benediktom Spinozom.
december 1676: Leibniz prichádza do Hanoveru, kde
preberá povinnosti dvorného radcu a knihovníka Jo-
hanna Friedricha.
máj 1677: List vojvodovi Johannovi Friedrichovi,
v ktorom obhajuje pozíciu spravodlivosti ako caristas sa-
pientis.
1678 – 1679: Leibniz sa znova vracia k svojmu encyklo-
pedickému plánu Demonstrationes Catholicæ (pozri
list z jesene 1679 vojvodovi Johannovi Friedrichovi);zá-
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roveň zavádza ideu scientia generalis a ideu demonštra-
tívnej a invenčnej encyklopédie; v tomto čase začína pí-
sať základnú štúdiu o pojme sily, v ktorej silu
vyjadruje násobkom hmotnosti (m) a druhej moc-
niny rýchlosti (v2) – De corporum concursu (január
1678); zároveň začína rozvíjať koncept characteristica gemo-
etrica alebo analysis situs a binárnu aritmetiku; zároveň píše
niekoľko kľúčových textov z logík, z ktorých vzídu zá-
klady logického kalkulu (apríl 1679); zakladá filozofiu
pravdepodobnosti (De incerti æstimatione – september
1678); navrhuje vytvorenie nových organizačných spôso-
bov vedeckého výskumu a učených spoločností spolupra-
cujúcich na encyklopédii.
jeseň 1678: Začiatok jeho činnosti v Harzovych baniach
28. december 1679: Vojvoda Johann Friedrich zomiera.
Hannoverské vojvodstvo prechádza na najmladšieho
brata vojvodu Ernsta Augusta, ktorý si za ženu berie So-
fiu von der Pfalz.
1680 – 1683: Sled praktických návrhov Ernstovi Augus-
tovi, vrátane oficiálneho zdravotníckeho systému a štát-
neho poskytovania vzdelávania.
1680 – 1686: Intenzívne angažovanie sa v Harzovych ba-
niach. Leibniz vykoná 31 samostatných návštev pohoria
horného Harzu, v ktorom strávi minimálne 165 týždňov,
z celkového počtu 365.
1683: Hannoverské rokovania o zjednotení Katolíkov
a Protestantov, ktoré vedú biskup Cristobal de Rojas y
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Spinola a Gerhard Wolter Molanus. V tomto čase Leib-
niz dokázal tzv. Fermatovu malú teorému.
január 1684:objav determinantov a ich vlastností.
október 1684: Leibniz v Acta Eruditorum publikuje Nova
Methodus pro Maximis et Minimis (prvá verejná pre-
zentácia Leibnizovho objavu infinitezimálneho počtu)
november 1684: v Acta Eruditorum Leibniz publikuje
Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis.
apríl 1685: Projekt v Harzovych baniach zlyhal
jún 1685: Leibniz je povolaný spísaním histórie rodu Gu-
elf.
1686:  Leibniz píše svoje prelomové texty z fyziky, meta-
fyziky, teológie a logiky: (1) Brevis demonstratio erroris
memorabilis Cartesii et aliorum circa legem naturæ;
(2). Discours de métaphysique; (3) Examen Religio-
nis Christianæ; (4) Generales Inquisitiones de Ana-
lysi Notionum et Veritatum.
1686 – 1690: Korešpondencia s Antoinom Arnauldom,
ktorá je pokračovaním v úvahách z Discours de Mé-
taphysique.
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