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SAATEKS

A. Stockholmi inventuur

Päev pärast René Descartes’i matuseid,1 14. veebruaril 1650 tehti loete-
lu tema isiklikest asjadest. Selle Stockholmi inventuuri2 käigus loetleti
mitmeid väiksemate kirjatükkide pealkirju, mis olid kirjutatud nooremas
põlves, ent lõpetamata jäänud. Clerselier’le3 üleläinud originaaltekstid
on kaduma läinud ning nende sisu tuntakse kahe allika põhjal:

1. Adrien Baillet’ koostatud biograafiastDescartes’i elu4 ja;

1Ta suri 11. veebruaril; populaarne müüt, et Descartes pidi varahom-
mikuti kuninganna Kristiinale eratunde andma, ning sai nii külma, pole
tõsi. Selline kohustus oli tal vaid paar korda nädalas. Teiseks, vahetult en-
ne haigestumist 1. veebruaril põetas Descartes külmetustõve käes vaev-
levat sõpra Hector-Pierre Chanut’d (1601–1662). Chanut’ tervenemise ja
inkubatsiooni vahemik lubab arvata, et tegemist oli viirushaigusega. Vt
Stephen Gaukroger.Descartes: An Intellectual Biography, 1997, lk 416.

2Kuninganna Kristiina pani selle ülesande Prantsusmaa saadikule
Chanut’le ja parun Kronebergile, kes leidsid 6–7 pärgamenti suletud
varast tööd. Vt Adrien Baillet.La vie de Monseigneur Descartes, 1691,
1.1, lk 50.

3Claude Clerselier (1614–1684), Prantsuse valitsusametnik, pühen-
dunud sõber: Descartes’i kirjavahetuse tagasitransportimisel laev up-
pus, Clerselier palkas teenijate kompanii laevalt päästetud kirju kuiva-
tama, tänu millele esimene köide Descartes’i kirjavahetusest ilmus juba
1657. aastal.

4La vie de MS Descartes. I–II vol. Paris, 1691–1692.
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2. G. W. Leibnizi poolt 1675–1676 tehtud fragmentide koopiatest.5

Adami ja Tannery toimetis∗ alustabOlympicarekonstruktsiooni Leibnizi
väljakirjutistest, ometi mööndes, et Baillet’ ümberjutustus on piiritle-
miseks parem allikas, kuna Leibniz on kõik varased fragmendid läbisegi
kokku kirjutanud. Seetõttu on vältimatu, et autentsete fragmentide kata-
logiseerimisel tuleb aluseks võtta Baillet’ ümberjutustus.

Baillet loetleb kahes kohas 6–76 väiksemat Descartes’i varasemat
kirjatööd:

1. Parnassus7 või mõningaid kaalutlusi teaduste kohta,8 mis osalt, nel-
jalehelises mahus, leidub ka Leibnizil, ent mida Baillet pealkirjastas
kui considérations mathématiqueselik matemaatilised vaatlused 36-
lehelises mahus;

2. Üht-teist algebrast,9 mille teema ja sisu vastab Isaac Beeckmani
Päeviku10 sissekandele;

3. Democritica, mis on taandatav seitsmele-kaheksale reale;
4. Thaumantis regia,11 koosnes ühest leheküljest;

5Praegu on need Hannoveri Kuninglikus Raamatukogus.
∗Oeuvres de Descartes, 11 vols; ed. Charles Adam & Paul Tannery.

Paris, 1898–1913 (edaspidi AT).Toim.
6Miks 6–7? Sest pole selge, kas kirjatööPreambuli, mis algas

sõnadegaInitium sapientia timor Domini. . . , moodustas osaThaumantis
regia’st või oli iseseisev üksus. Baillet, vol. II, lk 403.

7Descartes’i omakäeline pealkirjastus.
8Quelques considérations sur les sciences.
9Quelque chose de l’Algèbre.
10Isaac Beeckman (1588–1637) oli universaalne vaim, noore Descar-

tes’i mentor. Õppis Hollandis Leidenis filosoofiat ja lingvistikat (1607–
10); Saumuris (1612) omal käel matemaatikat, mehaanikat, heebrea keelt
(ta oli juut). Temaga on võimalik seostada mitmeid mehaanika-alaseid
uuendusi. On teada, et 1618. aastal lõpetas ta Caeni ülikooli arstina,
kuigi ei hakanud mitte kunagi praktiseerima. Tema päevik (toim. Corne-
lius de Waard), mis publitseeriti pärast II maailmasõda, näitab, et omas
ajas oli ta võtmeisik mitmete matemaatikat ja mehaanikat puudutavate
uuenduste osas.

11Nagu pealkiri näitab, võis seegi kirjatöö olla müstilise suunit-
lusega: thaumantis, kr k thau + mantike ‘ime’ + ‘tähendus’ ehk
imetõlgendusest. Baillet kirjutab, et see kirjatöö oli võrreldes teistega
mõnevõrra hiljem ette võetud. Baillet, vol. II, lk 403.
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5. Experimenta, kogum vaatlusi;12

6. Olympica, arutlus (discours).

B. Olympica

Kuigi inventuuris poleOympicapikkust mainitud, ei saanud see olla kui-
givõrd mahukam kui Baillet’ ümberjutustus13 sellest (s.o 6–7 lehekülge).
Kuigi Baillet märgib selgelt, et selle käsikirja pikkus oli 12 lehekülge, ei
saa sellest järeldada teksti täpset mahtu.14 Tuleb arvestada, et Baillet’l oli
kombeks tekste laiendada ja oma arusaamise järgi ilmestada detailide-
ga (mis polnud alati täpsed).15 Samas lubabOlympicasisu iseäralikkus
oletada, et siin ei pidanud biograaf lugemisväärsemaks tegemise nimel
üleliia sekkuma. Arvatakse, et tänu Baillet’le on meil sellest arutlusest
olulisemsäilinud.16 Ajahetk, mida see kirjeldab, on fikseeritud —X No-
vembris 1619. Tõsi, leidub teinegi kuupäev — 11. november 1620:XI
Novembris 1620, cœpi intelligere fundamentum Inventi mirabilis.17

Sellele on seletus: täpselt aasta hiljem tegi Descartes (enda jaoks)
olulise avastuse, ning tegi tagantjärele pealekande selle kokkulange-
vuse tähistamiseks ja kinnitamaks endaleOlympicaesmase tõlgenduse
tähtsust. Ühtlasi osutab see, etOlympicapandi kirja selles aastases va-
hemikus.

Olympicasisukirjeldus pärineb Adrien Baillet’lt ning näib, et selle te-
maatika moodustas ühel poolt selle elamuse kirjeldus ja teiselt poolt arut-
lus selle üle ehk tõlgendus, vastasel korral poleks saanud seda määratleda
kui un discours. Adami ja Tannery väljaandes18 püütakseOlympica’t
rekonstrueerida Baillet’ biograafia põhjal. Baillet’ tekstikohad, kus on
veerul märgeOlymp Cart, on jaotatud kolme ebavõrdse mahuga blokki.
Ometi ei ole see lisandanud terviklikkust ning samahästi võiks I ja III

12Un recuëil d’observations.
13Baillet, vol. I, lk 80–86.
14Samas, lk 50–51.
15Näiteks väitis Baillet Isaac Beeckmani kohta, et see oli Descar-

tes’iga kohtumisel 1618. a 10. novembril vähemalt 50-aastane ja rek-
tor või linnapea. Faktid näitavad, et Beeckman oli vaid kaheksa aas-
tat Descartes’ist vanem, ja kuigi ääretult erudeeritud, siiski kõigest
küünlavabriku pärija.

16AT X, lk 175.
1711. november 1620. a, hakkasin mõistma imelise avastuse alust.
18AT X, lk 179–189.
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bloki mahutada joonealustesse või saatesõnasse, mida siin on ka tehtud.
Siin on terves ulatuses tõlgitud Adami ja Tannery väljaandes II blokki
arvatud pikem kompaktne tekstiosa Baillet’ ümberjutustusest. Omades
mõningat kogemust Descartes’i tekstide tõlkimisel, julgen kinnitada, et
kuni alljärgnevateTõotusteehk lõpetava lõiguni on alusena äratuntav
Descartes’ile iseloomulik sõnastus ja mõte.

Rainer Kivi

OLYMPICA

XI Novembris 1620, cœpi intelligere fundamentum Inventi
mirabilis.19

X Novembris 1619, cum plenus forem enthousiasmo, &
mirabilis scientiae fundamenta reperirem.20

Esimesed meditatsioonid21

Värske ja otsustava innuga võttis ta (Descartes) täitmiseks ette
esimese osa oma kavast, mis seisnes ainuüksi hävitamises. See oli
kindlasti neist kahest astmest lihtsam. Ent peagi mõistis ta, et oma
eelarvamustest ei vabaneta niisama kergelt, nagu põletatakse maha
maja. Ta oli end selleks ette valmistanud juba kolleegiumist22 lah-
kumisest saadik: ta oli selleks teinud mitu katset, esmalt pagemisel

1911. november 1620. a, hakkasin mõistma imelise avastuse alust.
Siin ja edaspidi tõlkija märkused. Toim.

2010. novembril 1619. a, täidetuna entusiasmist leidsin imelise tea-
duse alused.

21Tõlke aluseks on väljaanne: Adrien Baillet.La vie de Monseigneur
Descartes. Paris, 1692, p. 79–86, ja hõlmab 2. raamatu esimese peatüki
teist poolt. Liigendus kursiivis vahepealkirjadena on tõlkijalt.

22La Fleche’i jesuiitide kolleegium, kus Descartes õppis aastatel
1606–1614.
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Pariisi St. Germaini23 eeslinna ja seejärel tema Bredas24 viibimise
ajal. Koos kõige kaasaskäivaga polnud tal vähem kannatada kui
siis, kui see olnuks küsimus hävitada maani maha iseennast.25

Ometigi uskus ta end selles olevat põhjani jõudnud. Ja õieti öeldes
piisas sellest, et tema kujutlus esitas talle tema vaimu täiesti palja-
na, panemaks teda uskuma, et ta oli korralikult asetunud sellesse
seisundisse. Tal polnud enam muud kui ainult tõearmastus,26 mil-
le järgimine pidi saama sealtpeale kogu tema elu tegevuseks. See
oli erakordselt piinav asi [matière], mis tal tookord vaimus talu-
da tuli. Ent viisid jõuda selle rõõmsa vallutuseni ei põhjustanud
vähem kimbatust kui lõpp ise. Uurimus, mida ta tahtis sellisel
moel teha, heitis tema hinge ergastavasse tegevusse, mis laiendas
üha katkematumat rahuldustunnet, milles ta seda hoidis, ilma et
jalutuskäigud ja kaasteenijad oleksid seda häirinud. See väsitas
teda sellisel moel, et tuli lõi talle ajusse ja teda valdas teatavat liiki
vaimustus, mis kallutas tema juba räsitud vaimu sellisel viisil, et
talle langesid osaks mitmesugused unenäod ja nägemused.

Descartes’i kolm unenägu

Me teame,27 et 1619. aasta 10. novembril, heitnud magama
“täidetuna entusiasmist” ja haaratuna mõttest, et on sel päeval
avastanudimelise teaduse/teadmise aluse,28 oli tal ühel ööl kolm
järjestikust unenägu, mis said ta arusaamise põhjal tulla vaid ku-
sagilt kõrgemalt.

23Vihje kaheaastasele vabatahtlikule pagendusele (1614. a detsem-
ber – 1616. a detsember) õpinguteks ja kaaslaste eest pääsemiseks. Samal
ajal õppis Descartes formaalselt Poitiers’i ülikoolis õigusteadust ning on
teada, et viibis 21. mail ja 9.–10. novembril 1616 oli ta seal kohal. Sama
aastanumbri all on ülikooli matriklis sissekanne lõputöö kaitsmisest.

24Descartes lahkus Hollandist 1619. a 29. aprillil. 1618. aasta 10. no-
vembril viibis ta Bredas. Kui kaua Descartes seal viibis, pole teada.

25Avec toutes ces dispositions, il n’eut pas moins a soufrir, que s’il
eût été question de se dépouiller de soy-même.

26L’amour de la Vérité.
27Baillet’ veerul märkusCart. Olymp.
28Fondmens de la science admirable.
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Esimene unenägu

Uinudes oli tema kujutlus rabatud teatavatest viirastuspiltidest,
mis talle ilmusid ja mis hirmutasid teda sedavõrd, et uskudes
kõndivat mööda tänavaid, oli ta sunnitud vasaku külje ette kee-
rama, selleks et liikuda paika, kuhu ta tahtis minna, kuna ta tundis
suurt nõrkust paremas küljes, mida ta ei suutnud üleval hoida.
Tundes häbi sedamoodi kõndimise pärast, tegi ta katset end sir-
gu ajada: ent ta tundis tugevat tuult, mis tast võitu saades teatava
pööristuulena pani teda kolm või neli korda vasakul jalal pöörlema.
Ent mitte see ei heidutanud teda veel. Raskus, mida ta tundis end
lohistades, tingis kartuse, et ta võib igal sammul kukkuda, kuni, ol-
les märganud ühte avatud kolleegiumi [college] enda teel, ta soovis
sinna siseneda, et leida varju ja abi oma häda vastu.

Ta üritas jõuda kolleegiumi kirikuni, kus tema esimeseks
mõtteks oli lugeda palvet: ent märganud, et on möödunud ter-
vitamata ühest talle tuttavast mehest,29 tahtis ta viisakuse pärast
tagasi pöörduda, aga vastu kirikut puhuv tuul tõukas teda tagasi.

Nendesamade sammude ajal märkas ta keset kolleegiumi hoovi
ühte teist inimest, kes kutsus teda viisakalt ja abivalmilt nimepi-
di ning ütles, et kui ta tahab leida härra N-i, on tal talle midagi
anda. Descartes kujutles, et see on üks välismaalt toodud melon.
Ent seejärel märkas ta jahmunult, et need, kes kogunesid tema-
ga vestlemiseks ümber tema ja selle isiku, seisid kõik sirgelt ja
kindlalt omil jalul: olgugi et tema pidi kogu aeg sama maapinna
peal küürutama ja vankuma hoolimata sellest, et tuul, mis oli te-
da mitmeid kordi ümber pööranud, oli märgatavalt raugenud. Ta
ärkas selle kujutluspildi peale ja tundis samal ajal väga tugevat
valu,mis pani teda kartma, et see oli mõne halva vaimu tege-
vus, kes tahab teda kütkestada. Kohe pööras ta ennast paremale
küljele, kuna ta oli seni maganud ja näinud und vasakul küljel. Ta
läkitas palve jumala poole, paludes tal olla katteks tema unenäo
halbade tagajärgede vastu ja olemaks kaitstud kõige halva eest,
mis võib ähvardada teda karistuseks tema pattude eest, mida ta
pidas piisavalt rängaks, et taevast raevu tema peale tõmmata —
kuigi inimeste silmis oli ta seni elanud üsna laitmatut elu. Selles

29Homme de sa connoissance.
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olukorras, mõtetes selle maailma hea ja kurja üle, uinus ta kahe
tunni jooksul uuesti.

Teine unenägu

Selles ilmus uus unenägu, milles ta uskus kuulvat teravat ja rak-
satavat heli, mida ta pidas kõuekärgatuseks.Terav hirm[frayeur],
mis tal sellest tekkis, äratas ta samal hetkel; ning avanud silmad,
märkas ta toas laiali laotatult rohkeid tulesädemeid. Asi, mida
tal oli teistel puhkudel juba sageli ette tulnud: ja temale polnud
see enam esimene kord keset ööd ärgates näha silme ees rohkesti
sädemeid, mis tegi talle märgatavaks kõige lähemal seisvad ese-
med.

Ent sellel viimatisel puhul tahtis ta tarvitusele võtta filosoo-
fia poolt omaksvõetud selgitused: ja ta tõmbas neist enda vaimu
kasuks rääkivaid järeldusi, pärast seda kui oli neid (sädemeid) vaa-
delnud nii silmi vaheldumisi avades kui ka sulgedes. Niiviisi tema
terav hirm kadus ja ta uinus uuesti kaunis rahunenult.

Kolmas unenägu

Hetk hiljem oli tal kolmas unenägu, milles polnud midagi kohu-
tavat nagu kahes esimeses. Viimases leidis ta laualt ühe raamatu,
teadmata, kes oli selle sinna pannud. Ta avas selle ja nähes, et see
on üks sõnastik,30 täitis see teda lootusega, et see võib talle väga
kasulik olla. Samal hetkel märkas ta enda käes teist raamatut, mis
polnud talle sugugi uus, ehkki ta ei teadnud, kust oli see tulnud. Ta
leidis, et see on eri autorite luuletuste kogumik, pealkirjakscor-
pus poetarumjne.31 Tal tärkas uudishimu sellest midagi lugeda:

30Dictionnaire. Paater Poisson tsiteerib seda fragmenti ja kasutab
sõnaentsüklopeedia. AT X 225.

31Baillet’ märkus serval:5 raamatus, trükitud Lion&Geneve’i poolt.
Sellel teosel oli kaks 1619. aastale eelnevat väljaannet 1603. ja 1611. aas-
tast. Arvatakse, et Descartes kasutas 1603. aasta väljaannet, millega
ta puutus poolkohustuslikus korras kokku La Flechis. Ausoniuse idüll
Quod vitaeasub selles väljaandes II osa lk 655 ning teine idüll —Ex
Graeco Pythagoricum, de ambiguitate eligendae vitae— asetseb paar
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ja raamatut avades sattus ta värssideleQuod vitae sectabor iter32

jne. Samal hetkel märkas ta ühte meest, keda ta ei tundnud, ent kes
esitas talle värsirea, mis algas sõnadegaest et non,33 kiites seda
ise kui suurepärast luuletust. Descartes ütles mehele, et ta teab,
kelle oma see on ja et see luuletus on Ausoniuse idüllide seas, mis
leidub laual olnud poeetide kogumikus. Ta tahtis seda ise selle-
le mehele näidata ning asus lehitsema raamatut, mille korda ja
ülesehitust ta näis suurepäraselt tundvat. Sel ajal kui ta otsis seda
kohta, küsis mees talt, et kust on ta selle raamatu võtnud, ning
Descartes vastas talle, et ta ei oska öelda, kuidas ta selle sai: ent
juba hetk varem oli ta käes hoidnud ühte teist, mis läks kaduma,
teadmata, kes oli selle talle toonud, ega ka, kes selle ära võttis. Ta
polnud lõpetanud, kui nägi raamatut taas välja ilmumas teisel pool
lauda. Ent ta leidis, et seesõnaraamatpole enam nii terviklik, kui
ta oli seda näinud esimesel korral.34 Vahepeal jõudis ta poeetide
kogumikus, mida ta lehitses, välja Ausoniuse luuletusteni:35 ning
suutmata leida tükki, mis algabest et non’iga, ütles ta sellele ini-
mesele, et ta teab samalt poeedilt ka ilusamat luuletust ning et see
algab sõnadegaQuod vitae sectabor iter. See inimene palus tal
seda talle näidata ja härra Descartes asus seda otsima, kuni sat-
tus mitmesuguste väikeste portreede juurde, mis olid graveeritud
vaskplaatidele: see pani teda möönma, et raamat on väga ilus, ent
see pole sama trükk, mida tema tunneb. Ta oli seal, kui raamatud
ja inimene haihtusid ning kadusid tema kujutlusest teda kõigest
hoolimata äratamata.

lehte edasi. Jakov Ljatkeri väide, et tegemist oli 7. poeemi, 7. reaga,
näitab, et autor ei ole lähtunud Baillet’ käsitlusest ega Ausoniuse vasta-
vast teosest. Vt Jakov Ljatker.Descartes. Tallinn: Olion, 1995, lk 41.

32Millise elule valid tee, XV idüll.
33XVII idüll; ladinapäraselt:Ex Graeco Pythagoricum, de ambigui-

tate eligendae vitae— Kreeka pütagoorlastelt elutee valiku ebaselgusest.
34Mais il trouva que cedictionnaire n’étoit plus entier comme il

l’avoit vû la prémiére fois. Baillet, lk 83.
35See koht annab mõista, et tegemist polnud Ausoniuse tööde ko-

gumikuga, vaid ladina luule antoloogiaga. Vt Genevieve Rodis-Lewis.
Descartes’s Life and the Development of His Philosophy, lk 31.
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Descartes’i tõlgendus

Siinkohal tuleb iseäranis rõhutada, et kaheldes, kas nähtu oli
unenägu või nägemus [songe ou vision], ei otsustanud ta mitte ai-
nult magades, et see oli unenägu, vaid tegi juba ka tõlgenduse enne,
kui uni üle läks. Ta otsustas, etsõnaraamat[loe: entsüklopeedia]
ei tähenda muud kui kõiki teadusi kokku kogutuna, ja et luuletuste-
kogumik, pealkirjastatudcorpus poetarum, märgistas iseäranis ja
distinktsemal viisil kokku ühendatud filosoofiat ja tarkust. Sest ta
ei uskunud, et ta peab olema tugevasti kummastatud nägemisest,
et poeedid, isegi need, kes tegelevad tühja-tähjaga, teevad roh-
kelt palju sügavamõttelisemaid, palju mõttekamaid ja paremini
väljendatud lauseid kui need, mis leiduvad filosoofide kirjutistes.
Ta omistas selle (poeesia) suurepärasuse selle entusiasmi jumalik-
kusele36 ja kujutluse jõule, mis paneb ilmnema tarkuse seemneid
(mida leidub kõigi inimeste hinges nagu tulesädemed tulekivis)
palju suurema kergusega ja isegi palju briljantsemalt, kui filosoo-
fide mõistus seda suudab.37 Descartes jätkas unisena oma unee-
lamuse tõlgendamist, arvates, et värsirida tema valitava elulaadi
ebakindluse kohta ja mis algasQuod vitae sectabor iter, märgistas
ühe targa isiku nõuannet või isegimoraalset teoloogiat.38 Edasi,
kaheldes, kas ta näeb und või mediteerib, ta ärkas tundeliigutuse-
ta39 ja jätkas avasilmi oma unenäo tõlgendamist sama mõtte üle.

36Divinité de l’enthousiasme.
37Olemasolev ladina tekst näitab, et Baillet on sõna-sõnalt käsikirja

tõlkinud, võrdleCogitationes Privatae: Mirum | videri possit, quare gra-
ves sententiae in scriptis poetarum, magis quam philosophorum. Ratio
est quod poetae per enthusiasmum & vim imaginationis scripsere: sunt
in nobis femina scientiae, vt in silice, quae per rationem a philosophis
educuntur, per imaginationem a poetis excutiuntur magisque elucent. X,
lk 217.

38La théologie morale— Baillet kasutab seda sõna kitsamas too-
na väljakujuenud tähenduses kui ilmutuslikkunäpunäidet ülevalt poolt.
Sest laiemas tähenduses on moraaliteoloogia distsipliin jumalast ja juma-
likest asjadest — ilmutusest. Ehk sellest, mis jääb väljapoole loomuliku
tunnetuse piire.

39Sans émotion.
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Kogumikku kogutud poeetide all mõistis ta ilmutust ja entu-
siasmi, milles ta ei heitnud meelt näha end soosituna. Värsirea
est et nonall, mis on Pythagorase ei ja jah,40 mõistis ta tõde ja
väärust inimteadmistes ja rakendusteadustes [les sciences profa-
nes]. Nähes, et kõiki neid asju õnnestus rakendada nii lihtsalt enda
tahtmise järgi, jätkus tal jultumust [hardi] end veenda, et see oli tõe
vaim, kes oli tahtnud avada talle selle unenäoga kõikide teaduste
aarde. Ja kuna tal ei olnud jäänud enam muud seletada kui väikesi
pilte vaskplaatidel, mis ta oli leidnud teisest raamatust, ei otsinud
ta sellele rohkem selgitust, kui üks itaalia kunstnik külastas teda
ülejärgmisel päeval. Viimane unenägu, mis polnud tema jaoks mi-
dagi muud kui väga magus ja väga meeldiv, märgistas talle tema
tulevikku: ja vaid selleni jäi tal ülejäänud elu üle jõuda. Seevastu
kahte esimest unenägu võttis ta tema möödunud elu puudutavate
ähvardavate hoiatustena, mis ei saanud olla sama süüta jumala ees
kui inimeste ees. Ja ta uskus, et see oli ärahirmutatuse ja hirmu
põhjuseks, mis neid kahte unenägu saatsid.

Melon, mida talle taheti esimeses unenäos kinkida, märgistas
tema sõnul üksilduse eeliseid, olgugi need annetatud puhtinimli-
kust eestkostest.41 Tuul, mis puhus teda kolleegiumi suunas, kui
tal oli paremas küljes valu, polnud midagi muud kui halb vaim [le
mauvais génie], kes üritas teda heita jõuga kohta, kuhu tema oli
kavatsenud minna vabatahtlikult.42

Just sellepärast ei lubanud jumal, et ta läheks kaugemale ja
et ta isegi laseks viia teda pühasse paika ühe hinge poolt, keda
ta ei olnud läkitanud; olgugi et ta oli väga veendunud, et see oli
jumala vaim, kes oli pannud teda astuma esimesi samme selle
kiriku poole.

40Baillet’ märge veerul:naÐ kaÐ oÜ.
41Sollicitations purement humaines: kõik peale Descartes’i on selle

kohaga raskustes, nagu järgnev tekst näitab. Adam ja Tannery pakuvad
välja, et vahest esindab melon aeda, aed vaikust ja üksiolemist, kuna
väidetavalt Descartes’ile meeldis hilises eas maal viibida. Vt ka “Essee
Descartes’iOlympica’st”, III punkt.

42Baillet’ märge veerul:A malo Spiritu ad Tempulum propellebar—
halvast Vaimust Templi poole lükatud.
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Ehmatus, millest ta oli haaratud teises unenäos, märgistas tema
meelest sündereesi,43 s.t südametunnistuspiinu, mis puudutasid
patte, mida ta võis olla korda saatnud oma elu jooksul kuni selle
hetkeni. Pikne, mida ta kuulis kajavat, oli tõe vaimu signaal, mis
laskus talle osakssaamiseks.

Viimane kujutluspilt osutab kindlalt mingit laadi entusiasmile:
ja see paneb raskusteta uskuma, et härra Descartes oli õhtul enne
magamaminekut joonud. Õigupoolest oli mardipäeva [Saint Mar-
tin] eelõhtu, õhtu, mil oli kombeks selles kohas, kus oldi, prassida
nagu Prantsusmaal.44 Seevastu kinnitab tema meile, et ta oli saat-
nud õhtu ja päeva mööda täielikus karskuses ja et veini polnud ta
joonud tervelt kolm kuud.45 Ta lisab, et vaim [génie], mis ärgitas
temas entusiasmi, mida ta tajus kuumenenud ajus mõned päevad,
oli talle ennustanud neid unenägusid enne, kui ta voodisse asus ja
et inimvaimul polnud selles mingit osa.

Tõotused

Olgugi et pärastpoole pani mulje, mis jäi neist ergastavatest te-
gevustest, teda mitmel moel reflekteerima rolli üle, mida ta pidi
võtma.46 Kimbatus, kust ta end leidis, pani teda pöörduma ju-

43Lad Synderesisvõi synteresison termin skolastikas, millega mär-
gistatakse praktilise mõistuse võimelisust omaks võtta äratundmisena
esimesi printsiipe, näiteks“kurjast tuleb hoiduda, head teha”või “ära
tee teisele seda, mida sa ei soovi, et endale tehakse”.

44Mardilaupäevaga käis kaasas rohke, lausa paganlik äsja valminud
veini proovimise tava. Vt Adolphe Cheruel.Dictionnaire historique des
institutions, moeurs et coutumes de la France. Seconde partie. 1899,
lk 748.

45Kolm kuud varem toimusid keiser Ferdinandi kroonimispidus-
tused, mis leidsid aset Frankfurtis alates 28. juulist kuni 9. septembrini
1619. a. Seda, et ta neil osales, tunnistab DescartesArutluses meetodist.

46Cogitationes privataelause —Ut comoedi, moniti ne in fron-
te appareat pudor, personam induunt: sic ego, hoc mundi theatrum
conscensurus, in quo hactenus spectator exstiti, larvatus prodeo(Na-
gu komödiandid, et mitte oma näoga ilmuda, tõmbavad ette maski: nii
astun ka mina maailma teatrilavale, sealsete vaatajate ette, maskina) —
näib just seda mõtet väljendavat. AT X lk 213.
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mala poole, palumaks teada anda enda tahet, tahtmist teda val-
gustada ja tõe otsimisel juhtida. Ta pöördus palvega püha neit-
si poole, saamaks nõu selles küsimuses, mida ta otsustas enda
elus olevat kõige tähtsama. Ja püüdes kiiremal moel õndsa ju-
malaema tähelepanu köita, andis ta tõotuse mõnepäevalisel rei-
sikorral, mida ta kavandas Itaaliasse, teha palverännak De Lor-
ette jumalaema kirikusse.47 Tema innukus läks kaugemalegi, ta
andis talle tõotuse, et alates hetkest, kui ta jõuab Veneetsiasse,
asub ta maadpidi teele, tegemaks jalgsi palverännaku kuni Loret-
teni:48 et isegi kui tema jõuvarud ei võimaldanud seda väsimusest,
võttis ta vähemalt kõige pühendunuma ja kõige alandlikuma il-
me,49 mis võimalik. Ta tahtis teele minna enne novembri lõppu.
Ent näib, et jumal korraldas enda abinõusid teisel viisil, kui te-
ma oli välja pakkunud. Tõotuse täideviimine tuli edasi lükata hi-
lisemale ajale, olles sunnitud Itaalia-reisi ära muutma põhjustel,
mida ta polnud sugugi ette näinud, ja ei võtnud seda ette enne
kui alles nelja aasta pärast alates sellest otsusest. Tema ind rauges
mõni päev hiljem: ja olgugi et tema vaim oli naasnud oma ta-
vapärasesse seisu, esialgsesse rahuolekusse, ei muutnud see teda
kindlamaks otsustes, mis ta oli vastu võtnud. Tema talvekorteris
viibimise aeg möödus vähehaaval tema tare eraldatuses:50 selleks

47Veerul märge:OLYMPIC. CARTES . Ut supr. Adami ja Tannery
toimetis märgib, et Descartes pidi kahtlemata olema tuttava La Fleche’is
viibimise ajast köitega LE PELERIN DE LORETTEVœu a la glorieuse
Vierge Marie Mère de Dieu pour Monseı̂gneur le Daufin. ParLOUYS
RÎCHEOME Provencal, de la Compagnie de Iesus(A Bordeaux, par S
Millanges. 1604 in-8◦, pp 983). Teine võimalik trükk: LE PELERIN DE
LORETE,accomplissant son voeu faict a la glorieuse Vierge Marie Mère
de Dieuetc (Arras, imprimerie Guillaume de la Rivière 1604, Lyon, 1607
Bordeaux 1607, Arras, 1611). Teose autor oli tuntud hea stiili poolest,
mistõttu teda hüüti prantsuse Ciceroks, ja mis kõige olulisem, autor liitus
jesuiitide vennaskonnaga. AT X, lk 187.

48Võrdle Cogitationes pivatae: Ante finem Novembris Lauretum pe-
tam, idque pedes e Venetijs, si commode & moris id sit; sin minus, saltem
quam devotissime ab vllo fieri consuevit. — Enne novembri lõppu, et
õnnistust saavutada, selleks jalgsi Veneetsiast, kui ebamugav ja kombe-
kas see ka pole, olen vähim. AT X. lk 217–218.

49Extérieur le plus dévot et le plus humilié.
50Solitude deson poësle; sõna-sõnalt:tema ahjuüksinduses.
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et muuta seda vähem tüütavaks, alustas ta ühe traktaadi kirjuta-
misega, mille ta lootis lõpetada enne 1620. aasta lihavõttepühi.51

Alates veebruarikuust ta mõtles otsida raamatukaupmehi, leppi-
maks nendega kokku selle kirjatöö trükkimise suhtes. Ent paistab
mitmeti, et traktaadi kirjutamine on seejärel katkestatud ja et see
sellest ajast peale ongi jäänud ebatäielikuks.On seni teadmata,
millest võis olla see käsitlus, millel mitte kunagi ei olnud peal-
kirja . On kindel, etOLÜMPILISEDpärinevad 1619. aasta lõpust
ja 1620. aasta algusest ja et neil on ühist traktaadiga, millega ta
tegeles, mis aga pooleli jäi. Ent on nii vähe korrapära ja sidusust
selles, mis moodustabOLÜMPILISED tema käsikirjade seas, et
on kergem arvata, et härra Descartes ei soovinud mitte kunagi sel-
lest teha tavapärast käsitlust52 ja järelikult, veel vähem teha seda
avalikuks.

ADRIEN BAILLET (1649–1706) oli prantsuse õpetlane. Pühitseti 1676
preestriks, alates 1680 töötas François-Chrétien de Lamoignoni, Pariisi
parlamendi ülemadvokaadi raamatukoguhoidjana. Kirjutas suure hulga
teoseid, nende seas kaheköiteliseVie de Descartes(1691–1692).

51Märge veerul:IBIDEM. Die 23 Feb.Cogitationes privatae: Om-
nino autem ante Pascha absolvam tractatum meum, & si librariorum
mihi sit copia dignusque videatur, emittam, vt hodie promifi, 1620, die
23 Febr. Võimalik, et see on esimene märkArutluse meetodistideest,
kuigi pole välistatud, et valmis kirjutati esimesed fragmendid lõpetamata
jäänud tööstRegulae ad directionem ingenii.

52Traité régulier.
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