
METODOLOOGIA - DESCARTES

Teadmiskohustus kui kartesiaanliku loogika I reegel?

Studiorum finis esse debet ingenii directio ad solida et vera, de iis omnibus 

quae occurrunt, proferenda judicia.

Vaimutegevuste  eesmärk  (tagajärg)  peab  olema  (kohustus)  vaimu  suunamine  

sellisel viisil, et kõigi asjade osas, millega tuleb tegemist, jõutakse kindlate ja tõeste 

vastavusotsustusteni.

Descartes näib alustavat kõige üldisemast. Minnes tagasi alusteni ja sõnastades 

vaimutegevuste ülesannet kohustuse keeles. Eetose (ἔθος) varal teeb tõde ringi alusena 

ja rohkenenud tagajärjena. Regulae ad directionem ingenii‘s, väidetavas kõige varasemas, 

lõpetamata  jäänud  teoses,  mis  ilmus  postuumselt,  kohtub  Hingepassioonide vooruse-

eetikaga. Descartes näib teadlikult tagasi pöörduvat antiiki, algusse, tarkuse sapientia st 

kreeka σοφία kui telgse vooruse juurde, mis on paratamatus komplektis kolme ülejäänuga 

–  mõõdukuse,  meelekindluse  (vapruse)  ja  õiglusega.  Descartes  on  valinud  teesi 

sõnastamisel keele, mille viimane mõiste –  judicia – implitseerides õiglust praktilisel elik 

rakendatud viisil, näib just nimelt sisaldavat osutust õiglusele. Kohtuliku menetluse juurde 

kuulub  samuti  välistavdilemma  -  kohtupidamisest  väljutakse  kas  õigeks-  või 

süüdimõistetuna.  Vaimutegevuste  kõige  üldisemate  tahteliste  operatsioonidena  vastab 

viimasele  kahtlemine,  mis mitte ainult  eesti,  vaid näib ka mitmetes indoeuroopa keeles 

sisaldab kahesust (nt ladina dubitare – duo, zweifeln – zwei).

Descartes  alustab  vääranaloogia  kriitikaga,  mis  oskuskunstide  pädevust  ja 

limiteeritust soovib üle kanda vaimutegevuste valdkonda – kreeka dianoeetilised voorused 

τέχνη ühelt poolt ning ἐπιστήμη või σοφία teiselt poolt (vt Aristoteles. Nikomachose eetika, 

1139b15),  seisavad  ka  Descartes’il  põhimõttelises  eraldatuses.  Tarkus  on  üldine,  see 

lähtub,  kantilikult  sõnastades,  inimese  tunnetusvormidest,  mis  jäävad  alati  samaseks. 

Inimese logos on mõõdupuu – üldine ja eriline. Vaimu tunnetuse võrdlemine Päikesega, 

mis  objekte  valgustab,  esineb  Platoni  Πολιτεία 506,  e,  I.  Descartes  pöördub  seejärel 

tagasi  kohutuste keelde  kui  eriteadmiste  taotlemise puhul  heidab ette  inimese kui  sihi 

unarusse jätmist, kasutades lõppsihtidena mõisteid terve mõistus (bona mentis – mida ei 
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tohi segi ajada sensus communis‘ega ehk üldmeelega, mis on samatähendusliku kasutuse 

inglise keeles), kõikehõlmav tarkus (universalis Sapientia) ja moraalsed-kiiduväärsed sihid 

(honestis-laudandi). Ühtlasi näib Descartes end vastandavat teadmiste taotlemist pelgalt 

instrumentaalse kasu või eladaaitava rolli  tõttu (nauding elutarkusest), kuigi ei salga, et 

tõelise vaimutegevusega need paratamatult kaasnevad, – sihiks peaks olema kõrvalistest 

erihuvidest  koormamata  tõetaotlus.  Lõpetuseks  lülitab  Descartes  sisse  ontoloogilise 

eelduse  maailmastruktuuri  kohta,  et  erivaldkondade  teadmised  on  olemuselt  ühtsed  – 

läbipõimunud ja vastastikuses sõltuvuses.

Siiski  näib  vaimutegevust  kui  vooruslikkust  motiveerivat  ainuüksi  voorus.  Seega, 

Descartes’i  käsituses inimeseksolemise juurde kuulub tõetunnetamise kohustus, mis on 

vastavalt kartesiaanliku teaduse ja filosoofia alus.
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