
METODOLOOGIA - DESCARTES

Süsteemsus ja astmelisus 

kui kartesiaanliku loogika V reegel?

Tota  methodus consistit  in  ordine  et  dispositione  eorum,  ad  quae  mentis  

acies est convertenda, ut aliquam veritatem inveniamus. Atqui hanc exacte  

servabimus, si propositiones involutas et obscuras ad simpliciores gradatim 

reducamus,  et  deinde  ex  omnium  simplicissimarum  intuitu  ad  aliarum 

omnium cognitionem per eosdem gradus ascendere tentemus.

Meetod tervikuna seisneb selle, millele tõesuse uurimiseks on vaimuteravik (silm)  

pööratud,  korrapärastamises  (korra  leidmises)  ja  seadmises  (järjestuses).  

Tingimusel,  et  me sissepõimitud (keerukad)  ja  ebaselged otsustused astmeliselt  

taandame (redutseerime) ja sealt kõige lihtsamast intueeritust edasistele mõtetele  

tõusta püüame, me järgime seda meetodit täpselt.

Descartes jätkab reeglit kahe lõiguga.

1. Korrapära ja seose järgimise vajalikkus. Descartes leiab, et teadlase vaimutegevuse 

koguhulk peab olema juhitud (piiridesse seatud) ja kasutab võrdluseks müüti Theseusest, 

kelle edu labürindis sõltus ainuüksi lõnga järgimises.*

Kõik meetodile kas ei mõtle, ei järgi või arvavad seda mittevajavat, mistõttu võivad vaid 

õnnekombel edu saavutada. Ta toob erakorrapärase vaimutegevuse ehk pseudo-teaduse 

näitena astroloogiat, mis tundmata taevaliikumiste loomust, ei jälgi taevaliikumisi (mitte-

observatiivsus või ebakindla traditsiooni usaldamine), ometigi usuvad end väljaselgitavat 

taevakehade kui makrokosmose mõju-tagajärgi (effectus) mikrokosmostele. Idee on ilmne 

– ilma põhjuseid tundmata ei ole võimalik järeldada samuti tagajärgi.

Descartes on radikaalsemgi – ebateaduslikkus johtub samuti kitsastest distsipliini piiridest. 

Mehaanikat  ja  füüsikat  eraldivõetuna  uurides  ei  ole  võimalik  läbimurdeid  saavutada. 

Sarnaselt  on  teadmistühi  (natuur-)  filosoofide  tegevus,  kes  ei  tegele  vaatlusandmete 

kogumisega  ja  usuvad  absurdselt,  et  teadmiseni  jõutakse  iseenesest  justkui  Minerva 

hüppeni Jupiteri peast.

2.  Ideedeõpetuse  vajalikkus. Siiski,  ei  ole  korrapära  ega  seatus  (dispositsioon) 

iseenesest lihtsad mõisted, nende leidmiseks on vaja omada arusaamist ideedest, selleks 
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et eristada instrumendi võimalusi ja aistingute materjali.

Järelmärkused

* Kaasajal eelistatakse müüti markeerida osutusega Ariadne (Αριάδνη kr tüvest “(väga) 
puhas või  püha”)  lõngale:  Theseus sai  abi  Pullmehe armunud poolõelt,  Minotaurose 

tapmise järel lahkuti koos, siiski Naxosel jättis Theseus tüdruku maha (ühe versiooni järgi 

oli printsess juba abielus).
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