
ALFRED KOORT

Rektori René Descartes

Ajakirja Akadeemia 1937.aasta 1.numbris on Alfred Koort, hilisem nõukogude ülikooli ehk 

TRÜ  rektor  aastatel  1944-51,  koostanud  Arutlus  meetodist 300.ilmumisaasta  puhuks 

pikema  kirjutise René  Descartes’i  filosoofiast.  Koort  annab  ülevaate  Descartes’i 

mõtlemise  põhiseisukohtadest,  jutustades  ümber  Meditatsioonide  raamatut  ja 

juurdelülitatud  kirjavahetust.  Essee  jaguneb  sissejuhtavaks  panegüüriliseks  osaks  ja 

referatiivseks tüvitekstiks. Esmajoones sissejuhatava osa üldistav keel hälbib teaduslikule 

ja täpsele käsitlusele seatud normidest.

Πανηγυρικός

1. Descartes on esimene filosoof, kes on jõudnud välja renessansi aja otsisklustest ja oma  

filosoofias täiel määral arvestab uut loodusteaduslikku maailmapilti.

Eesti  keel  on  vahepeal  muutunud.  Ent  nii  või  teisel  lugemisel  pole  usutav,  et  Rene 

Descartes oli esimene filosoof, kes „täiel määral“ arvestab „uut“ maailmapilti (mille loojaks 

ta  hiljem on osutunud).  Descartes’i  Tee algas,  nii  ta  tunnistab privaatsetes märkmetes 

(Cogitationes),  10.novembri  1618.aasta  kohtumisest  Isaac  Beeckman‘iga  Bredas. 

Beeckman oli haritud mees, kellel oli kolm aastat varasemast ajast ette näidata muuhulgas 

arstidiplom  Caen’i  Ülikoolist.  Beeckman’i  päevikust  on  ilmne,  et  mitmed  „uusaegsed“ 

matematiseeritud mehaanika ideed pärinesid temalt. Muideks, oma esimese käsikirjalise 

teose – Compendium Musicae – pühendas Descartes oma vanemale sõbrale. Beeckman 

oli universaalne mõtleja, ilmselt filosoofiliste kalduvustega, kes paberit, näib, määris ainult 

tungival vajadusel, ent kõik, mis temast on jäänud, paistab silma ilmse originaalsusega. 

Miks uusaegne haritud teadvus temast  nii  vähe teadis? Descartes’il  ei  olnud kombeks 

viidata,  ühelt  poolt,  teiseks  oli  Beeckman juut.  Ometi  ka  see  küünlavabriku  pidaja  oli 

kaugele  edasijõudnud  „renessansi  otsisklustest“  ja  tema  maailmapilti  iseloomustas 

täpsuse poole pürgiv tegelikkuse tunnetamine.

2. Descartes’i tuleb lugeda esimeseks uuema aja suureks filosoofia süstemaatikuks.
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Mida  arvaks  sellest  Thomas  Hobbes?  Samuti  arvukad  tema  „realistliku“  inimese  ja 

ühiskonna käsituse tundjad? Millel on lauses rõhk? „Suureks“ (ja teised ei olnud suured?)?

3.  Palju  aastaid  kestnud  sügavas  üksilduses  tihenevad  need  ideed  universaalseks 

süsteemiks, mille poolest ta on saanud uuema aja filosoofia isaks.

Descartes oli tõepoolest ühiskonnast omal moel eraldatud. Kui Beeckman’i kõrvalseismine 

lähtus tema juutlusest, siis Rene probleem oli  vilets tervis,  varane mahakandmine. Ent 

sellele  vaatamata  saatis  teda  teenijapoiss  ning  Hollandis  käis  ta  kaua  läbi  palgatud 

majahoidja Helene’ga, kes lahkus alles pärast ühise tütre surma.

4. Descartes seevastu mõtleb loodusteaduslik-matemaatiliselt. Tema kaudu matemaatiline 

mõtlemine omandab otsustava mõju filosoofiale.

Mitte ainult. Ta on samavõrd lingvistiline mõtleja nagu sokraatikud kaks aastatuhat varem. 

Matemaatilise mõtlemise eraldumine ontoloogiast, vaade sellele protsessile, on omaette 

teema. Ent meeldetuletuseks entsüklopeediline, vahest elementaarnegi, tõik, et

a) esimene filosoof (nominaalselt) Pythagoras alustas Monaadi ja Arvu eristusega,

b)  Pythagoras jättis  koolkonnale  arendada  nelik-distsipliini,  mida  keskaja  lõpuni  tunti 

quadrivium‘ina (aritmeetika, geomeetria, astronoomia ja muusika).

Teiselt  poolt  vastutab  mitte-matemaatilise  filosofeerimise pikaajalise  domineerimise 

eest  Aristoteles,  kes  oli  filosoofina  lingvisti  tüüpi  mõtleja.  Sarnaselt  mõtles  Sokrates, 

Platon  ilmselt  vähem,  vähemalt  nõudnud  kiri  kooli  sissekäigu  kohal  matemaatiliste 

meetodite  tundmist.  Seega,  algne  mõtlemistüüp,  millest  organiseeritud  filosoofiline 

mõtlemine lähtus, oli pigem matemaatiline. Lingvistiline pööre näib sisenevat filosoofiasse 

retoorika  päevakajalisuse  ja  sofistide  liikumise  mõjudena.  Need  kaks  suundumust 

konkureerivad  teineteisega  kaasajani.  Peamine  erinevus  nende  mõtlemistüüpide  vahel 

seisneb kontseptualiseerimise jõus deskriptsiooni puhul. Lingvistiline mõtlemine lähtub ja 
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piirdub tervik-osa raamistusest, suutes väljendada ammendavalt proportsioone (klasse 

–  genus-species).  Matemaatiline  mõtlemine  väljub  neist  piiridest  andes  tervik-osa 

vastandusele osaväärtuse (arvu), mis on lõpmatuseni jagunev ja ammendamatu.

5. Kauase vaikimise ja otsiskluse järele ilmub aastal 1637 ta teos „Arutlusi meetodist”, mis  

on mõeldud sissejuhatusena esseedele, dioptrikast, meteooridest ja geomeetriast.

Alfred  Koorti  tuleb  selles  tähelepanekus  esile  tõsta  –  tõepoolest  arutlemine  on 

propedeutilise  väärtusega,  kuna  teadust  tegid  ja  mõtlemise  sisu  kujundasid  järgnevad 

esseed.

6.  See  teos  märgistab  seda  meetodit  ja  hoiakut,  mis  on  omane  kogu  Descartes’i  

filosoofiale ja mis on eeskujuks jäänud järgnevate sajandite filosoofiale.

Lause esimest propositsiooni tuleb lugeda rahuldavaks, ent teine on vaieldav. Leibniz ei 

võtnud  Descartes’i  mõtlemist  omaks.  Enamgi,  ta  väitis,  et  Descartes  ei  jätnud 

järelpõlvedele  oma  meetodit.  Leibniz  kiitis  kirjavahetuses  samuti  skolastikat,  kirjutas 

segasevõitu  Monadoloogia,  millest  lähtuvalt  näis  ühel  või  teisel  kujul  arutlevat  kogu 

järgnev saksa klassikaline mõtlemine.

7. Seevastu aga filosoofias ei leia ta ühtki üldiselt tunnustatud lauset ja ta on veendunud,  

et filosoofia on kaugel sellest, et teenida teaduse nime.

Mõnevõrra  koolipoisilikult  tugev üldistus,  millega  Descartes  ise  vaevalt  et  nõustunuks. 

Tema cogito arvestab opositsiooni printsiibiga – ühes ja samas suhtes ei saa korraga olla 

ja mitte olla, ta vahetult pöördub cogito-argumendis selles printsiibi poole ja vaevalt, et ta 

poleks pidanud seda üldtunnustatud otsustuseks või  lauseks. Teiseks tundis Descartes 

sapientia ja  scientia eristust,  seega  polnud  filosoofia  teaduseks  olemine  tema  joaks 

hetkegi aktuaalne.

8. Kust leian ma lause, mis oleks nii selge ja distinktne, et ta võiks moodustada filosoofia  

lähtekoha.
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Juba 1619.  a.,  23-aastase noormehena,  ütleb  ta  avastanud olevat  ühe imestusväärse 

teaduse alused.

Antud Alfred Koorti  lõikudevaheline  üleminek on ülimalt  osutav.  Siinkirjutaja  uurimistöö 

põhjal  on  alust  uskuda,  et  23-aastase  mehena  ei  fikseeritud  arusaama  pelgalt 

universaalsest matemaatikast,  meetodist,  vaid mõtlemise, st kogu filosoofia lähtekohast 

ehk  cogito‘st.  Uusaegsele  akadeemilisele  kogukonnale,  kelle  õpetatud  küpsus  saabub 

tavaliselt  viiekümnendates võib  olla  raskevõitu  aktsepteerida asjaolu,  et  alusepanija  oli 

akadeemiliselt n.ö ebaküpses eas. Kuigi teiselt poolt kinnitatakse, et enamuses puhkudel 

lööb  geenius  välja  juba  enne  26.eluaastat,  näiteks  teinud  Isaac  Newton olulised 

loodusteaduslikud avastused selle ealise läve eel.

9.  Et sellist lähtekohta leida, selleks tarvitab ta metoodilist võtet – kahtlust, oma kuulsat  

metoodilist kahtlust.

Alfred  Koort  eksib.  Meditatsioonides  rakendab  Descartes  omal  sõnul  hüperboolset  

kahtlust,  eristamaks  seda  erivaldkondade  metoodilisest  protseduurist,  millele  võib 

tõepoolest osutada kui metoodilisele kahtlemisele. Neid kahte protseduuri eristab ulatus ja 

lähtekohad. Metoodilise kahtluse korral on meetod ja metafüüsilised põhitõed antud, kuna 

hüperboolne kahtlus ei kõrvalda küll teadmist matemaatilisest protseduurist, ometigi leiab 

kõnealune  võrestik  kinnitust  alles  siis,  kui  osutub  falsifitseerimatuks.  Meditatsioonide 

hüperboolset kahtlust saab matemaatilise protseduuri seisukohalt käsitleda kui  reductio 

ad absurdum juhtumit.

Convertere argumentum ad narratum

Alfred Koorti  tüviteksti  sisukohad, ümberjutustusena,  seisavad sellisel  kujul  õigupoolest 

väljaspool  akadeemilist  filosoofiat,  kuuludes  populariseerivasse  elik  aimevaldkonda. 

Meditatsioonide  argumenteerimine  pööratakse  kirjelduseks,  mis  sellisel  kujul  võib 

rahuldada üldist  publikut, ent filosoofiliselt  on väheütlev,  sest küsimused, arutluskäigud, 

nüansid jmt puuduvad.

Studia Cartesiana Estonica (2010)
4



ALFRED KOORT

Ideede õpetuse puhul, üleminekul cogito-konteksti kirjelduselt, sedastab Koort:

10. Nii ulatab Descartes üle sajandite oma käe Platonile. Me võime neis tõestusis kahelda  

samuti nagu me kahelda võime tema radikaalses ihu ja hinge dualismis. Kuid me võime 

öelda,  et  see  dualism  on  olnud  suurima  tähtsusega  uuema  aja  metafüüsika  arengu  

seisukohalt.

11.  Ja  Descartes’i  loodusmetafüüsika  teene  seisab  selles,  et  mateeria  mõiste  ja  

materiaalsete füüsiliste sündmuste mõiste asetatakse uude valgusse.

Tõepoolest,  Descartes  vabastab  mateeria  okultsetest  jõududest,  taandades  aktiivsuse, 

võimalike üleloomulike ilmingutega, vaimsesse valdkonda. Ometi ei puuduta Koort asjaolu, 

miks  on  Rene  Descartes’i  dualism  füsikalistide  ja  materialistide  jaoks  aktraktiivne 

poksikott. Filosoofia algas pütagoorliku σῶμα σῆμα (keha on haud) inimesekäsitlusega ja 

Descartes  on  selles  reas  viimane,  kes  pakub  tõsiseltvõetavat  katset  seletada  vaimse 

aktiivsuse ja  inimliku loomingu eraldiseisvust  determineeritud ja  passiivsest  mateeriast. 

Füsikalistid ei vaidlusta, et üldjoontes paistab tema mateeriakäsitus olevat korrektne, küll 

aga pakub tema argument varjupaika keskaegsele religioonile ja Jumalale, mida ei peeta 

valgustusjärgsel  ajastul  enam intellektuaalselt  korrektse inimese tunnuseks.  Kui  langeb 

eristus  hinge autonoomsuse  ja  mateeria  vahel,  tõrjutakse valgustatud  vaates  religioon 

pragmatistlikel kaalutlustel tolereeritavaks irratsionaalseks fenomeniks.
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