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Kas Gottfried Leibniz oli geenius?

1926.aastal ilmus Catharine Cox’il (täisnimega Catharine Morris Cox Miles) uurimus Early 

Mental Traits of Three Hundred Geniuses, milles IQ-(ede-)tabeli ülaosa täitsid peamiselt 

filosoofid.  Kolmandale kohale positsioneeriti  205 IQ punktiga  Gottfried Leibniz (1646-

1714). Leibniz’i nimi muutus tuntuks juba tema eluajal, erinevalt Descartes’ist, kelle nimi 

väljus asjatundjate ja haritlaste ringist alles pärast surma. Tõsi,  Hollandis oli  Descartes 

üldiselt nimekas ja tuntud, mis oli paradoksaalne, sest varaste tunnistuste kohaselt viibis ta 

maal võõramaalase anonüümsusega, kellel ei olnud kohustust osaleda kogukonna elus ja 

vastata sealsetele normidele.

Cox’i  meetodit  mõõta  tagantjärgi  mittesooritatud  testide  tulemust,  võib  võrrelda 

psühhoanalüüsi katsetustega määrata Descartes’i kolme unenäo põhjal tema seksuaalset 

sättumust.  Nii  nagu  psühhoanalüüsil  puudub  võimalust  küsitleda  patsienti  vabade 

assotsiatsioonide  suhtes,  samamoodi  püüdis  Yale’i  Meditsioonikooli  kliinilise 
psühholoogia professor Cox ära arvata puuduvat: kuidas lahendanuks ajaloos tuntud 

väljapaistvad inimesed teste. Selle ülesande loogiline korrektsus on kaheldav, kuivõrd IQ 

test  võtab  lähtepunktiks  (100IQ)  populatsiooni  keskmise  teatavas  aegruumis,  samas 

aegruumide  hariduslikud  potentsiaalid  ja  rahvastiku  suurus-geograafia  varieerub.  Võib 

juhtuda,  et  vaba  kodanik  Sokrates  ei  olnud  väga  palju  üle  enda  kaaspolislasest 

liingvistilistelt oskustelt, küll aga spartalastest, kes avalikku kõneelu ei tundnud, rääkimata 

põhjapoolsetest hõimudest, kes ei kasutanud kirjagi. Kirjatundja aastal 33 Jeruusalemmas 

oli  määratult  intelligentsem  kirjaoskamatust  massist,  ent  tema  lugemus  siis  võib  olla 

võrreldav 1994.aastal  põhikooli  astme tavalõpetajaga jne.  Teiselt  poolt  on aset leidnud 

teadmiste kasv – lähted pole võrdsed. Üldistus või järeldus, mille nimel põlvkonnad on 

tööd teinud, tuleb järelkäijatele vahetult kätte.

Laskumata  siin  sõna  geenius etümoloogiasse  ja  religioossetest  konnotatsioonidesse, 

käsitan  ma  seda  sõna  sünonüümsena suurele  ehk  hõlmavale  ja  veatule  vaimule. 

Muidugi  võib  ilmneda,  et  selline  määratlus,  veatus,  on  liiga  nõudlik  ja  inimesele 

kohandamatu, kuigi teiselt poolt, kes siis veel võiksid sellele nimele pretendeerida kui mitte 

Leibniz  või  Goethe?  Või  on  geeniuse-müüdi  puhul  tegemist  ehituskiviga  platonlikku 

õilsasse valesse -  Γενναίον Ψεύδος – s.o  uskumapanemisega inimväärikusse, kuivõrd 
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sellest sõltub, kuidas ühiskonda suudetakse koos hoida.

Loogik Leibniz?
Leibnizi ülistussäras kasvatatud vaimud kalduvad loomulikult kriitikavabalt usaldama kogu 

genialiseeritud isiku loomingut, iga tema isegi poolelijäetud katsetust uuritakse ja peetakse 

õigustatuks, näiteks characteristica universalis kui katse arendada välja lausearvutus.

Ent  lugegem  ja  püüdkem  mõista.  Võtame  selleks  tekstiks  lühikese,  ent  leibnizlikku 

mõtlemist ilmtingimata esindava Principes de la nature et de la grâce fondés en raison (e.k 

Looduse  ja  Jumalaarmu  alused  mõistuse  põhjal),  mis  ilmus  kaks  aastat  enne  70-

aastaseks elanud filosoofi surma.

2. lõik: “Ilma osadeta ei saa monaadid olla ei moodustatavad ega lõhutavad. Nad ei saa 

alata ega lõppeda looduslikult ja kestavad järelikult nõnda nagu maailmgi, mis on muutuv,  

kuid mitte hävitatav. Neil ei ole väliskuju, sest vastasel juhul peaksid neil olema osad: ning 

seetõttu  monaad  kui  selline  antud  hetkel  ei  saa  olla  teisest  eristatav  teisiti  kui  vaid  

sisemiste omaduste ning tegevuste kaudu,  mis ei  või  seisneda milleski  muus kui  vaid  

tema t a j umu s t e s (need on liitse ehk väljaspool asuva nn esindused lihtsas) ja tema h  

imu d e s (s.t ta kihudes püüelda ühelt tajumuselt teisele), mis on muutumise algpõhjused.  

Sest substantsi lihtsus ei ole takistuseks ta erikujude paljususele, mis on korraga sunnitud 

olelema sellessamas lihtsubstantsis, kus peab ju sisalduma väliste asjadega seondumise 

mitmekesisus. Nõnda nagu k e s kme s ehk punktis, olgu ta nii lihtne kui tahes, kohtub  

lõpmatu hulk temas ühinevate joonte poolt moodustatavaid nurki.”

Erilist tähelepanu peaks pävima allajoonitud tekstiread.

Esimene loogiline tõrge: kuidas saab miski, mis on kehaline koosneda kehatust? Ent just 

nii tuleb välja. Kehad on liitmonaadid, ometi selle koostisosad on immateriaalsed, mis on 

nonsenss, kui just ei möönda, et kehad on paljad meelte ilmnevused, mida elusolendite 

meeled  petlikult  aistivad,  reaalsus  on  aistimatu,  omamata  tegelikult  kuju  ja  olles 

kujutlematu  või  mistahes  muu  meeleorganiga  haaratav.  Eksplitsiitselt  Leibniz  seda  ei 

väida. Teisest lausest jääb võimalus, et Leibnizi religioossus ei olnud järjekindel, kuivõrd ta 

näib  kalduvat  kas  teesi  poole,  et  maailm  on  igavene  (loomata)  või  see  on  hävimatu 

(Kohtupäeva ei ole). Kolmandaks: Sisemistest omadustest pole võimalik mõelda väliste 
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omadusteta. Ent neil ei ole väliskuju! Kas mitte ei peaks möönma, et inimkeel ja mõtlemine 

on Leibnizi reaalsuse jaoks loogiliselt kõlbmatu? Ent mille poolest erineb Leibniz sellisel 

juhtumil hämarast müstikust?
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