
METODOLOOGIA - DESCARTES

Iseseisev korrapärane menetlemine 

kui kartesiaanliku loogika X reegel?

Ut ingenium fiat sagax, exerceri debet in iisdem quaerendis, quae jam ab aliis  

inventa  sunt,  et  cum methodo etiam levissima quaeque hominum artificia  

percurrere, sed illa maxime, quae ordinem explicant vel supponunt.

Selleks et vaim oleks terav, peame me harjutama end uurima asju, mis on teiste  

poolt juba leitud ja metoodiliselt mitte ainult läbi käima kergemaid leiutisi, vaid eriti  

neid, mis põhinevad või eeldavad korda.

Antud reeglit laiendab viis lõiku.

1.  Isiklik  kogemus.  Descartes  alustab  biograafilise  selgitusega,  mis  akadeemilises 

tekstis, sellisel kujul, peab edasi andma tõiga, et autor jagab teistega oma kogemust, viisi, 

kuidas  ta  asju  on  sooritanud.  Leiutiste  puhul  mitte  esmalt  ära  kuulata  arutlused,  vaid 

üritada  asja  olemust  tabada  ja  panna  enda  leidlikkus  proovile.  Leiutisi  ja  probleeme 

puudutavate kirjatööde puhul, pärast probleemiga tutvumist, pakkuda välja oma lahendus 

ja  alles  seejärel  lugeda  edasi,  lõpuni.  Sellisel  viisil  korduvalt  menetledes  töötas  välja 

käesolevad reeglid, mida järgis ja vormistas selleks meetodiks.

Seega kartesiaanlik meetod on põhjalt puht-kontseptuaalne-formaalne (et mitte kirjeldada 

seda spekulatiivsena).

2. Võrdlus. Inimesed on võimetelt erinevad. Sellegi poolest on Descartes veendunud, et 

niivõrd kui alustatakse lihtsamatest asjadest – nende korra ja süsteemi mõistatamisest -, 

siis ei ole kellegi jaoks ületamatu jõuda keerukate leiutisteni.

Näide (oskuskunstid):

• Alustada  vaibakudujate  ja  kangrute  kunstidest,  seejärel  ette  võtta  tikkijad  ja 

õmblejad jne.

• Analoogia: aritmeetikas alustada arvumängudega.

Kord on erinev kunstide ja asjade puhul, ent regulaarsus eksisteerib kõikjal.

Vaimuteravus seisneb selliste korrapärade-regulaarsuste leidmises-jälgimises.

3.  Meetodi  universaalsus. Ka  kõige  triviaalsemate  asjade  puhul  tuleb  jääda  meetodi 
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juurde. Alaline korra järgmine korraleidmiseks asjades või mõtlemises. Lihtshifreeringuga 

tekstide puhul kujutleme-eeldame (fingemus), näiteks, teatud eelkujusid tähtede, sõnade 

ja lausete osas. Reastada neid enumeratiivselt (kombinatsioonid registreerida ja loetleda), 

kuna süsteemitu või huupipakkumine on ajaraiskamine. Meetod on seega nii õppimiseks 

kui teaduslikuks uurimiseks (omades vastavalt esemele komplekssemat erikuju, ent olles 

olemuslikult,  aluselt  kattuv).  Enamgi,  õnnekombel  õnnestumine  on  lõppkokkuvõttes 

kahjulik ning vaim harjub olema lapsik ning tühisega hõivatud: vaim jääb pealiskaudseks.

4. Vana filosoofia. Descartes kritiseerib ja lükkab tagasi, tunnistab kõlbmatuks varasema 

lingvistilise filosoofia loogika käsitluse. Seega ta ei tunnusta seda vormina, millega peaks 

kartesiaanlik loogika astuma võrdlusse. Sest  see on pelgalt  näiline, ei  anna seda, mis 

algupäraselt  teadmise  mõiste  nõuab.  Järeldamise  vormid  peaksid  andma  justkui 

paratamatu järelduse. Descartes kogemus näitab, et tõde lipsab neist ahelatest välja.

Descartes lõpetab terase tähelepanekuga, et sofismid harva suudavad kedagi, kellel on 

puhas  mõistus  (pura  ratione),  ära  petta,  väljaarvatud  sofistid  ise.  Konteksti  põhjal  on 

Descartes’i  hoiak  radikaal-revolutsiooniline  –  ta  nimetab  skolastikat  ja  lingvistilist 

traditsiooni  pseudo-filosoofiaks.  Varasemaid  filosoofe  kui  mitte  otsesteks  petisteks,  siis 

vähemalt enesepetjateks ja sofistideks.

5.  Süllogistika  tagasilükkamine  (rejicimus  ista  formas).  Selliste  vormide 

konstrueerimine,  enamgi,  kahanda  vaimu  usaldusväärsust  –  uinutab  seda.  Seevastu 

meetodi ülesanne on hoida ennast ärksana-elavana.

Näide:  aristotellik loogika kui oskuskunst ei anna midagi juurde tõetunnetamisel – ei ole 

võimalik moodustada mingit süllogismi ilma, et eelnevalt oleks meil selle tõesus teada.

Descartes näib selles kontekstis pejoriseerivat eelkõige nimetusi  „dialektika-dialektikud“, 

mis näib osutavat, et ta ei pea silmas pelgalt peripateetilist traditsiooni, vaid ka platonismi, 

mida ta tundis ilmselt Marcus Tullius Cicero Academica varal.

Et  Descartes  tundis  eristust  ars  inveniendi ja  ars  demonstrandi vahel,  seda  näitab 

Descartes’i mööndus, et süllogistika suudab vaid olemasolevaid argumente seletada. Ja 

lükkab  skolastika  ja  platoonikud  filosoofiast  retoorikasse,  mille  puhul  asetatakse  rõhk 

selgele argumendi esitamisele.

Teisi  sõnu  määratleb  Descartes  enda  kuulumist  mathesis  universalise  ehk 

Pythagorasest  lähtuvasse  matemaatik-filosoofide  traditsiooni,  mis  ainsana  vääribki 

filosoofia nime.
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