
METODOLOOGIA - DESCARTES

Intellektuaalne operatsionalism 

kui kartesiaanliku loogika III reegel?

Circa objecta proposita non quid alii senserint, vel quid ipsi suspicemur, sed 

quid clare et evidenter possimus intueri vel certo deducere quaerendum est;  

non aliter enim scientia acquiritur.

Otsustusi objektide osas ei tule uurida mitte teiste aistimiste (tunnistuste) põhjal ega  

ka mitte meie kahtlustuste (kõhutunde) järgi, vaid selle põhjal, mida selgelt ja ilmselt  

suudame intueerida või dedutseerida, sest teadmist ei (ole võimalik) saada muul  

viisil.

Kolmas reegel on jaotatud 9 lõigu vahel

Meelte kaudu saadud teadmine

1. Raamatud (teiste tunnistused). Descartes soovitab raamatuid lugeda kolmel põhjusel:

• a. inimeste vaimutöö mahtudest ülevaate saamiseks,

• b. teada saada see, mis on kindlaksmääratud,

• c. millised ülesanded teaduste ees hetkel seisavad.

Samas  tuleb  lugejal  omada  ülevaadet  autorite  motiivide  variatiivsusest  ja  argumendi 

loogikast:

• a. vilets lähtepunkt viib hälbe süvenemiseni, muutes tekstiarendused väärtusetuks,

• b. ilmseid tõdesid mässitakse stiili nimel sisse.

2. Raamatud ja mõtlemine. Descartes kasutab matemaatilise mõtlemise võtet kui eeldab 

hetkeks  vastupidist  –  raamatutes  esitatavad  autorid  heauskselt  parima  arusaamise 

kohaselt ja ausalt asju, mida nad ei ole pidanud kaheldavaks. Fakt on see, et raamatu 

arvamusele võib vastu seada teise raamatu arvamuse, harva leidub mõnes küsimuses 

üksmeelt, seega peab valikukriteerium paratamatult asuma väljaspool teksti. Eeldada, et 

enamuses  on  õigus,  sellele  räägib  vastu  loomulik  intuitsioon,  mille  kohaselt  parimate 

tulemusteni  jõuab  vähemus.  Pealegi  mälust  ei  piisa  vajalikeks  rakendusteks  – 

demonstratsioonide  pähetuupimine  ei  tee  kellestki  matemaatikut.  Sarnane  käsitlus  on 

Descartes’il filosoofiast (filosoofilise mõtlemise loomusest):  Platoni ja  Aristotelese tööde 

tundmine ei tee kellestki filosoofi. Descartes toob sisse distinktsiooni
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• 1. teaduslike ja

• 2. histooriliste distsipliinide vahel.

Teadmine, kui tuletuslik ja intellektil põhinev, ning histooriline ehk jutustav ja esmajoones 

mälupõhine. Intellekti põhjal moodustatud teadmine

3.  Teadmisotsustuste  moodustamise  tingimused I.  Otsustuste  moodustamisel  tuleb 

loobuda oletustest. Üldlevinud filosoofia (vulgari Philosophia)  on seejuures halb abiline. 

Descartes näib motiveerivat sellega algusse tagasipöördumist. Tema argument või pigem 

rünnak  on  psühhologistlik.  Kindlate  ja  selgete  asjadega  piirdumise  asemel  üritatakse 

meelevaldsalt võita teadja positsioon oletuste varal,  järeldades neist hämaraid ja mitte-

teadaolevaid asju.

4.  Teadmisotsustuste  moodustamise  tingimused  II.  Skolastika  vea  vältimiseks  ja 

korrektsete otsustuste moodustamiseks vajame arusaama intellekti tegevuspõhimõtetest, 

milleks on intuitsioon ja deduktsioon.

5. Intuitsioon.  Descartes’i käsitab intuitsioonina mitte midagi ebakindlat (lainetavat), mis 

lähtub meeltekogemusest ega fantaasia (kujutlusvõime) eksklikke otsustusi, vaid lihtsa ja 

eristava kontseptualiseeriva toiminguna (aktina) puhtas ja keskendunud (attentae) vaimus, 

nii et ei jää üle mingit kahetiarvamist selles, mida intelligeeritakse (arusaamises tajutakse), 

sündides  ainuüksi  mõistuse  valgusest.  Selle  poolest  on  see  deduktsioonist  lihtsam ja 

kindlam, kuna ka dedutseerimisel on inimene võimeline eksima.

Näide: Iga inimene suudab intueerida end eksisteerimas, end mõtlemas (se existere, se 

cogitare), et kolmnurka piiritleb kolm joont, sfääri katab üks pind etc.

(Selle näite puhu, mis hõlmab esimeseisikulisi vaimuseisundeid ja matemaatilisi figuure, on ilmne, et antud 

traktaadi  koostamise  ajaks  pidi  Descartes’il  olema  ülevaade cogito  projektist,  kuigi  leidub  autoreid,  kes 

näevad „erinevusi“ ning esituskontekstist järeldavad, et varane Descartes erineb hilisest. Arvestades tõika, et 

Regulae kirjutamise  aeg ei  ole  selge,  küll  aga  paistab olemasolev tekst  silma elaboratsiooni  poolest  ei 

saanud see kirjutis olla see, mida ta asu kirjutama vahetult pärast mardipäeva 1619.aastal.)

6. Kartesiaanliku intuitsiooni mõiste täpsustus. Descartes vastandab ennast moodsale 

kasutusele  (novo  usu),  samas  ei  soovi  konkureerida  koolivaidluste  viimaste 

kokkulepetega. Teiste sõnadega pöördub Descartes tagasi klassikalise või etümoloogilise 

kasutuse poole. Skolastika ründamine ebagrammatika poolest on mõistagi julge.
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7. Üleminek intuitsioonist deduktsioonile.  Intuitsiooni ilmtõenduvus ja kindlus (intuitus 

evidentia et certitudo) on nõutav diskursiivsuse (arutluse) jaoks, mitte pelgalt lausumisteks 

(discursus requiritur).

Näide:  2+2=4=1+3  ehk  kahest  järeldub  paratamatult  kolmas  (tertiam  illam  necesseio 

concludi).

(Võrdle -  Στοιχεῖα Εὐκλείδου α΄[Βιβλίον I] Κοιναὶ Ἔννοιαι θ΄ [9]. αʹ. Τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα 
καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. - ehk asjad, mis on ühes (võrreldava) suhtes võrdsed on samuti  

omavahel võrdsed).

8. Distinktsiooni (intuitsioon ja deduktsioon) põhjendamine.  Descartes näitab selle 

lõiguga vajadust antud distinktsiooni järele, eeldades vaikides, et kasutused peavad olema 

reguleeritud ökonoomsusest. Deduktsioon on antud intitsiooni varal pideva ja katkematu 

mõttevoona.  Deduktsiooni  eristab  intuitsoonist  liikumine  otsustuselt  otsustusele  st 

järgnevus. Seevastu intuitsiooni puhul pole järgnevust:

• 1. intuitsioon= i=i;

• 2. deduktsioon=d=i+1.

Deduktsioon ei  pea olema vahetult  ilmtõenduv, erinevalt intuitsioonist,  ning see haarab 

kaasa mälu.

Seega,

• a. intuitsioon on vahetu järeldus (immediate concluduntur),

• b. deduktsioon on vahendatud järeldus (remotas conclusiones).

On ilmne, et selline intellekti tunnetuse käsitlus vastab aksioomi ja teoreemi dihhotoomiale 

eukleidilises geomeetrias.

9. Intellekt ja ilmutus. Neil põhjustel annavad deduktsioon ja intuitsioon kõige kindlamaid 

teadmisi,  ning kõik muu, mida sellisele tunnetuse struktuurile ei  ole võimalik taandada, 

tuleb  kui  väär  tagasi  lükata.  Samas  eraldivõetava  kategooria  tõdedest  moodustavad 

usutõed  (divinitus  revelata  sunt):  Descartes  kinnitab  seda  teesi  samuti  Arutluses 

meetodist,  Meditatsioonides ja  Principia eessõnas.  Kuigi  usk on tahte ehk vaba valiku 

operatsioon (non ingenii actio sit, sed voluntatis), siis võivad need leida aluse intellektis, 

mis on iseenesest tomistlik tees või sellega kooskõlas.
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