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I Preludium

Filosoofia ainet käsitletakse kolmel viisil. Ma ei ütle, et saab, peab või võib, vaid 

ma loetlen viise, kuidas seda tehakse:

1. loogiline menetlemine;
2. hermeneutiline või ajalooline menetlemine;
3. doksograafiline menetlemine.

Kuna essee peajoon on traditsiooni ja Descartes’i suhted, siis üksikasjalik nende 

menetlusviiside  selgitus  on  lühiduse  huvides  kõrvaljärguline  ja  kuulub 

joonealusesse1. 

Descartes  ja  traditsiooni  suhete  esitamisel  žongleerib  iseäranis  saksa 

filosoofia-ajalooline  diskursus  õhkõrnal  hermeneutilise  asjassepuutuvuse  ja 
1 1. Loogilise menetlemise puhul on keskmes probleem, millele kas aine vastupanu osutab või millega 
mõte kimpu jääb. See eeldab, et filosoofia ainel on objektiveeritav kuju, ent mille reeglite arv teeb objekti 
täieliku hõlmamise raskeks.  
2. Hermeneutiline või ajaloolis-võrdlev menetlemine on olemuselt kommenteeriv. Ta osutab filosoofias 
tehtud või tehtavate väidete taustale, kihtidele probleemikäsitluses. Argumenteerimine kui filosoofia 
selgroog ei kao sellest kuhugi, kuigi kommenteerija positsioon on pigem alistuv ja kommenteeritava kasuks 
enda seisukohta loovutav.
3. Doksograafiline menetlemine väljub nii loogilise kui hermeneutlise piiridest. See on kirjeldav ja 
kollekstioneerib arvamusi – mida rohkem arvamusi, mida pikem kirjandusnimestik, seda parem. Ometi 
seisab selline lähenemine oma lähtepunktilt väljaspoolt filosoofiat. Lähteajendiks pole tõde, selgus, 
eesmärgi leidmine vaid mulje avaldamine. Filosoofia ese, probleemid ja asjakohane foon, mis juhatab 
mõistmisele, asendub siin arvamuste hulgaga, halvimal puhul statistikaga. Taoline profaanne skepsis toetab 
end alati ‘tarkusterade’-eklektikale, kallutamaks ebakomptentset kuuljat teeseldud eruditsiooniga 
resigneeruma tõe-taotlustest, kuna igale propositsioonile leidub filosoofia diskursuses vastupidine 
proposititsioon. Doksograafia võib tagajärgedelt olla (ära) eksitav. Doksograaf on tihti eksitaja, kes lähtub 
edevusest ega suuda endale aru anda enda tegevuse moraalsetest tagajärgedest. Sest filosoofia pole 
lauamäng, mis on vahend täitmaks aega seniks, kuni rong meid järgmisse linna viib. Filosoofia eesmärk 
pole teistsugune kui teadustel – (teaduste ja filosoofia eesmärk on) paremini korraldatud-valitud tegevustik, 
mida oleks võimalik summeerida hea eluna. Teadmine viib viljakale tegevusele, nagu hea teadus heaolule. 
Filosoofiaga näib olevat nii, et usku, et elu elamist on väärt, ta anda ei saa; see hoiak omandub sõltuvalt 
sellest, kas elamine on pakkunud rõõmu ja naudinguid.
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doksograafia  piirimail.  Näiteks  Rudolf  Eisleri  Wörterbuch  der  philosophischen 

Begriffe (1904) alustab asjasse puutuva kõrval ülevaadet lausega: 

: 'Juba upanišaadides leidub tähelepanek: 'Ise on alus tõeseks toimimiseks 
ja  seega  omab see  juba  enne  tõest  toimimist  tähtsust..'2.  Ja  lõpetatakse 

loeteluga arvamustest, mida cogito tegelikult oli, ei olnud, võinuks veel olla jmt: 
‘DESTUTT DE TRACY arvas hiljem, Descartes võinuks öelda ‘penser et exister sont 

pour  moi  une seule  et  même chose’  (El.  d'idéol.  III,  2).   M.  DE BIRAN järgi  olevat 

Descartes tahtnud õigupoolest öelda ‘je veux, donc je suis’, ma tahan. seega ma olen 

olemash (‘volo, ergo sum’) (Oeuvr. inéd. III, p. 410, 413, 420). Güntheri järgi on ‘cogito, 

ergo sum’ mõistusjäreldus, mis mõtlemise ja olemise identiteedi mina-teadvusele toetab. 

O. Schneideri järgi pole see lause mingi järeldus, vaid tautoloogia:  ‘Ergo sum ei sisalda 

midagi  enamat,  kui  seda,  mis  juba  cogitos  peitununa  asetseb  ja  toimib’. 

(Transzendentalpsych.  S. 445).   J.  BERGMANN toonitas: 'Kindel  on...,  et  me midagi 

olemasolevana  ei  või  mõelda,  ilma et  me mõtlevast  Minast  olemasolevana  ei  mõtle' 

(Begr. d. Das. S. 294). ‘

Descartes’i  uurimisel  on  olnud  mitmeid  laineid3.  20.sajandi  algus 

märgistab  teatavat  traditsioonimurrangut,  kuna  eraldi  huvi  hakkas  pakkuma 

2 DEUSSEN, Allgem. Gesch. d. Philos. I 2, 240
3 A. Descartes’i füüsika (1637-1700)
Juba tema eluajal kujunes Hollandis välja innukas ja lojaalne õpilaskond. Breda ülikool oli asutamisest 
peale kartesiaanlik. Tema surma järel tema mõju ja autoriteet laienes plahvatuslikult terves Euroopas, 
millest annab märku 1660.aastate Vatikani otsus kartesiaanluse heterodoksiast (1663.aastal kanti kõik 
Descartes’i teosed Index Librorum Prohibitorum’isse). Descartes’i tööd moodustasid moodsa teaduse 
paradigmaks. See kestis umbes aastani 1700, kuni Newtoni ideed hakkasid Descartes’i sürjutama teaduse 
ajalukku. Sel perioodil uuriti peaasjalikult tema matemaatika ja  füüsika-alaseid töid. Teadusliku 
autoriteetsuse kõrgpunkti märgitseb põhjalik Baillet La Vie de Ms Des-Cartes kahes köites 1692.aastal. 
B. Descartes’i metafüüsika (1810 – 90). 
Suure Prantsuse revolutsiooni ajal paigutati Descartes’i säilmed ümber Pantheoni, teda ülistati kõrvuti 
Rousseau ja Voltaire’iga. Alates Hegeli ‘Loengud filosoofia ajaloost’ ilmumisest 1816.aastal, kui muutus 
enam-vähem ametlikuks arusaam Descartes’ist kui ‘moodsa filosoofia isast’, on tema filosoofilised tööd 
olnud filosoofilise haridus-ja kasvastustöö alustekstidest. Sest ajast on püsivat huvi pakkunud tema hinge-ja 
keha vahekorda puudutavad argumendid, mis omakorda on toitnud monistlikke lahendusi. Väga vähe huvi 
tunti tema loogika, meetodi või eetika vastu. Victor Cousin andis välja I suuremastaabilise kogutud teoste 
seeria, pärast Clerselier 17.sajandil. 1824-1826.a ilmus.Oeuvres de Descartes 11-köites.
C. Descartes’i mõtlemise süsteem – ratsionaalne pärand (20.saj – k.a)
Pärast Charles Adami ja Paul Tannery poolt toimetatud titaanlikku Descartes’i tööde koguväljannet (1898-
1913) on Descartes hakanud tervikuna huvi pakkuma. Algatava panuse on teinud briti analüütiline 
filosoofia ja positivism. Analüütilisele keele- ja vaimu elik meelefilosoofiale on Descartes poksikotina 
atraktiivne. Nende moonutused on tinginud filosoofia ajaloolaste, kelle paradigma pärinebki kontinendilt 
(pole olemas analüütilist filosoofia ajalugu), täpsustavaid uurimusi. Ajalise distantsi tõttu polnud enam 
mitmed asjad endisel viisil selged. Hakati uurima, kuivõrd see uusaegse filosoofia isa mõtlemine sisaldas 
antiikfilosoofilisi eeldusi ja kirikusisasid. 
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filosoofia  religioosne  taust.  See  eeldab  juba  teatavat  filosoofia  ja  religiooni 

põhimõtelist eraldamist. Mõte, mis 17.sajandil polnud veel nii enesestmõistetav. 

Just  Descartes  oli  see,  kes  rangelt  eraldas  ilmustõed  ratsionaalsetest  ehk 

loomulikest  tõdedest,  millest  peale religioon ja teoloogia (müstika)  seisid ühel 

pool eraldusjoont ning teadused ja filosoofia teisel pool. 

Uurimine  näitab,  et  iseäranis  Descartes’ile  on  osaks  saanud 

erinevat  laadi  menetlus-hälbed,  kus  kommenteerimise  piire  asjakohatult 

laiendatakse  nii,  et  kommenteerimine  muutub  doksograafiliseks  eksitamiseks, 

kus  üleliigsete  detailidega  tema  kavatsusi  peapeale  pööratakse  ja  mõtteid 

traditsiooniga  ülekoormatakse  või  siis  võetakse  teatud  üksikud  tekstilised 

sarnasused,  motiivid  aluseks  väitmaks,  et  Descartes  oli  kas  stoikude, 

platonistide,  hermetistide,  jesuiitide,  roosiristlaste,  tomistide  või  augustiinide 

taotluste jätkaja. 

1. Stoikude mõju tuntakse ära eelkõige Descartes’i eetikas ja näiteks ka 

nägemisfüsiologia taustana. Vaatamata sellele, et arutluses meetodis Descartes 

samas otsesõnu vastandab end stoikude vaadetele ja tema emotsioonide õpetus 

ei õpeta tundeid salgama, vältima, vaid peab neid igati normaalseteks, enamgi 

ilma rõõmu ja armastuseta pole elu nautimisväärne ja hea. Samas stoikude tark 

mees on tundetu. 

2.  Descartes’i  platonism leitakse matemaatikalembusest  ning  keha ja 

vaimu vastandusest. Paraku tema õpinguaegne retseptsioon platonismist oli kas 

akadeemiline  probabilism  või  seda  lubav.  Filosoofia  printsiibi  eessõnas 

vastandab Descartes end otsesõnu nii  Aristotelesele kui  Platonile,  kellest  üks 

näib  tema  retseptsioonis  sensualist  ja  teine  probabilist.  Descartes  tegi  vahet 

Sokratesel  ja  Platonil,  esimene  oli  talle  kangelane.  Ometi  see,  mis  teeb 

Descartes’i  õpetust  Platonile  sarnaseks  on  nende  ühine  eeskuju  Pythagoras. 

Kaudselt,  ent  oluliselt  kinnitavad  seda  Ausoniuse  idüllid,  mis  mõlemad  on 

puhendatud  pütagoorlastele.  Descartes  ja  pütagoorlus  –  see  on  täiesti 

läbiuurimata valdkond. 

3. Hermetism. Üks artikkel, mis osutas Descartes ja hermetistide õpetuse 

kindlale seosele, võttis algatuseks aluseks noore Descartes päevikust pärineva 
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lause  Initium sapientiae timor Domini4. Kui olla veendunud autori tões ja võtta 

see seisukoht lähtepunktiks, tuleb muuhulgas juudi-kristlik traditsioon hermetismi 

lülitada. Sest Vana Testamendi Õpetussõnad sisaldavad samasuguseid mõtteid: 

15, 33. timor Domini disciplina sapientiae et gloriam praecedit humilitas (Jehoova 

kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus!); Pro.14, 27. timor Domini  

fons vitae ut declinet a ruina mortis (Jehoova kartus on eluallikas surmapaeltest 

pääsemiseks!);  Pro.9,10.  principium  sapientiae  timor  Domini  et  scientia 

sanctorum  prudentia. (Jehoova  kartus  on  tarkuse  algus  ja  Kõigepühama 

tundmine on mõistus! ).  Pigem näib, et Descartes oli väga ettevaatlik mistahes 

hereetiliste  uskumissüsteemide suhtes  ja  salongides harrastatav  müstika  huvi 

hermetismina oli  juba pälvinud Vatikani hukkamõistu.  Descartes’i  huvi  polnud 

usus  –  see  oli  tal  katolitsismina  juba  olemas  –  vaid  maailma  ratsionaalses 

seletamises. Üldse on allikakriitiliselt raske leida Descartes’i töödest ühtegi selget 

viidet Hermes Trismegistuse ideedele. Numeroloogiast pole tema töödest jälge. 

Kuivõrd  juba  vaga  kristlase  (frantsiskaani)  Raimond  Lulluse  ettevõtmist 

Beeckman-Descartes’i  kirjavahetuses  peenelt  pilgatakse,  on  raske  oodata,  et 

vagale paganale Hermes Trismegistusele erand tehti.

4. Jesuiidid. Descartes oli  üleskasvatatud jesuiitide poolt  kureeritud La 

Flechi  kolleegiumis.  On püütud argumenteerida,  et  Meditatsioonide ülesehitus 

lähtub  Ignatius  Loyola  Vaimulikest  harjutustest,  kus  kujutletakse  end  Põrgu, 

Purgatooriumi ja Taevasse. Nagu minu Essee Descartes’i Olympicast näitab, on 

selles  lähenemises  oma  iva.  Kolm  unenägu  on  tõepoolest  oma  miljöölt  ja 

järgnevuselt  nagu  käigud  Põrgu,  Purgatooriumi  ja  Taevasse.  Prantsuse 

Filosoofiajaloolane Martial Gueroult on väitnud, et Descartes’i meditatsioonid on 

kombinatsioon  ’geomeetrilise  žanri’ ja  ‘religioosse  žanri’ vahel.  Esimene 

tähendab  teose  ülesehitust  argumentide  jadana,  geomeetrilisel  viisil.  Teine 

seostub terminiga ‘vaimne harjutus’. Religioosse meditatsiooni algul on nimene 

patu  pimeduses  ja  läbi  pöördumise  juhitakse  vaimsesse  ilmutusse.  Gueroult 

pakub  samas  vabastava  seletuse  –  kuni  17.sajandini  kirjutati  moraalseid 

4 Tarkus algab Jumala kartusest - lause, millega algab tema varaste mõtete toimetis Cogitationes privatae 
(Ise-endale). Baillet andmetel alanud nii Thamantis regia sisejuhatus (Preambula). 
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meditatsioone. Descartes oli  esimene, kes kirjutas metafüüsilise meditatsiooni, 

kus radikaalne kahtlus  oli  vaimseks harjutuseks.  Pro forma Descartes  laenas 

jesuiitidelt, ent nagu 1663.aasta kartesiaanluse keeld Vatikanist näitab, pole alust 

eeldada sisulist seost. Prantsuse keelt kui eneseväljenduse märgisüsteemi saab 

ühtemoodi  kasutada  nii  palvetamiseks  kui  ka  sõimamiseks,  mis  ei  kõrvalda 

erinevust nende kahe kõneviisi funktsiooni vahel.

5.  Descartes’i  ja  roosiristluse  suhe nõuaks  samuti  eraldivõetavat 

peatükki,  omades lõppkokkuvõttes anekdootikku väärtust.  Viibides 1619.aastal 

Ulmis  tutvus  Descartes  insener  Faulhaberiga,  keda  seostati  roosiristlastega. 

20.aastatel Prantsusmaale tagasipöördumise järel tuli Descartes’il hakata lükata 

ümber süüdistusi enda kuulumisest roosiristlaste hulka. Pärast reformatsiooni oli 

Euroopa  rahutu,  trükikunsti  õpiti  kohe  tarvitama  poliitilise  manipulatsiooni 

vahendina.  Valitsejate  eestkostel  ja  tellimisel  trükiti  poliitiliste  rivaalide  kohta 

otsest laimu. 1610.aastal  oli  ilmunud  ‘Fama Fraternitatis R.C.5’,  ja 1616.aastal 

‘Chymische  Hochzeit  Christiani  Rosenkreuz  1459’.  Neis  väideti,  et  juba  200 

aastat on Euroopas tegutsenud salajane valgustatud vennaskond, kes säilitavad 

iidset okkultset tarkust ja ühtlasi arendavad edasi. Kuigi see tekitas suurt huvi nii 

võimudes  kui  asjahuvilistes,  tunnistas  Johannes  Valentinus  Andrea (1586-

1654) aastaid hiljem enda autorlust ja raamatute fiktsionaalsust. Vennaskonna 

nimi  tuletati  Martin  Lutheri  perekonnavapi  deviisist:  ‘Des  Christen  Hertz  auf 

Rosen  geht,  wenn's  mitten  unter'm  Kreuze  steht’.   Ja  et  roosiristliku  ‘aate’ 

keskmes  seisis  Hermes  Trismegistus,  siis  pole  alust  sisuliselt  selle  teema 

juurde uuesti tagasi pöörduda.

6.  Descartes’i  ja  tomismi  suhe  on  kõige  mahukam  teema.  Seda  on 

käsitletud  muuhulgas  teemana  Descartes  ja  skolastika  (Alexander  Koyre, 

Etienne Gilson). Minu magistritöö 3.peatükis sai näidatud, millisel moel lähtumine 

sildistusest  ‘ratsionalism’ eksitab. Kui puhas hing taandub puhtale intellektile ja 

vabale tahtele, siis Püha Thomas tõstab esile intellekti, Descartes aga vaba tahte 

kui jumalanäolisuse. 

5 Rosae crucis
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Teatud  sarnasusest  lähtuvalt  arendatakse  joont,  mis  lõpptulemusel 

otsustavalt  räägib  vastu  Descartes’i  enda  sõnadele  ja  tema projekti  vaimule. 

Näib, et need eksitused lähtuvad teatud ontoloogilistest eelarvamustest, et tausta 

lisamine aitab mõista Descartes’i  töid, et allikate taga on allikad endid, millest 

lähtumine kergendab mõistmist või isegi asendab Descartes’i kirjutisi. On tõsi, et 

igal  ühel  on  oma  Descartes.  Mõne  uurija  Descartes  oli  lihtsalt  kaval  või 

silmakirjalik  (ilmselt  mängib  siin  rolli,  milline  see  inimene  ise  on).  Minu 

Descartes’il polnud tarvis fabritseerida; kui ta tõtt öelda ei saanud, siis vaikis.

 II Kartesiaanlus kui ‘augustiinlus filosoofilistes asjades’

Descartes’i  sarnasust  Augustinusega  märgati  kohe  pärast  Arutlus  meetodist 

ilmumist. Kirjavahetuses on sellest esimesed märgid 1638.aastast.

20.sajandi algusest on Descartes’i hakatud uurima kui reaalset subjekti teatava 

eeldusega, et  tema mõjukad ideed ja koolkonna panus, sealhulgas ajajooksul 

kuhjunud kuvand, ei lange kokku tema tegeliku ajaloolise olemisega:  tegelikult  

oli ta veel midagi kui see, mida õpikutes temast kirjutatakse.

1913.aastal avaldas Etienne Gilson doktoritöö La Liberté chez Descartes 

et  la  théologie,  kus  ta  väitis,  et  Descartes’i  mõtlemisel  ja  metafüüsikal  on 

neoplatonistlik taust, mis on vahendatud läbi kirikuisade ja esmajoones läbi Püha 

Augustinuse. 11.aastat hiljem üllitas Gilsoni õpilane Henri Gouhier raamatu La 

Pensée religieuse de Descartes, kus lükkas sellise lähenemise ümber. Sellele 

vaatamata üllitatakse iga aasta mõni artikkel, harvem monograafia, Augustinuse 

ja  Descartes  doktrinaalsest  sugulusest.  Laiemat  tähelepanu  on  pälvinud 

Stephen  Menn’i 1998.aastal  ilmunud  Descartes  and  Augustine ja  Zbigniew 
Janowski Augustinian-Cartesian  Index.  (2001).   Esimesest  oli  mul  võimalus 

teatava osa alusel ülevaade.

Menn on kindel, et Descartes kasutas Augustinuse töid ja augustiinlikku 

materjali  enda  teaduslike  sihtide  legitimeerimiseks.  Kõige  suuremat  mõju 

Descartes’i  filosoofiale avaldasid aristotellik skolastika ja augustiinlus, esimene 

okkana  ja  teine  abinõuna.  Augustinus  oli  hea  materjal,  sest  oli  laiem  kui 
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skolastika, samas kõik need, kes vastustasid end skolastikale eelistasid toetuda 

Augustinusele.  Descartes polnud erand.  Seda näitab Mennile  rohke sarnasus 

Descartes’i  filosoofia ja Augustinuse mõtte vahel.  Antoine Arnauld oli  cogito-

argumendi kohtamisest niivõrd hämmeldumisest, et lülitas vastava märkme enda 

vastuväidetesse (4.seeria). Teda pani imestama (mirari), et Descartes on valinud 

esmaprintsiibiks juba Augustinuse poolt väidetu, meenutades Descartes’ile kohta 

dialoogist Vabast tahtest (De libero arbitrio). Descartes vastustes vastuväidetele 

tänas Arnauldi tsitaadi eest ja läks edasi. 

Menn väidab, et Arnauld’i ‘tähelepanek märgistab nende filosoofide pikka 

ajalugu, kes pidasid kartesiaanlust augustiinluseks ‘filosoofilistes asjades.’’ 

Ometi leiab ta, et cogito-argument on vaid üks vähestest kokkupuudetest.

Menn:  ‘Arnauld ei ütle lihtsalt, et Descartes jagab teatud vaadet või argumenti  

Augustinusega, vaid ta ankurdab kogu enda filosoofia sinna, kuhu Augustinuski,  

tuletades järeldusi, mida ka Augustinus pidas meie Jumala ja maailma-teadmise  

alguspunktiks.  Ja tõepoolest see metafüüsika, mille ehitamist Descartes sellele 

alusele jätkab,  sarnaneb vahetult Augustinuse metafüüsikale.’6

Teised põhimõttelised  kattuvused Descarte ja Augustinuse metafüüsika 

(ainsuses) vahel on:

1. metafüüsiline  teadmine  peab  olema  puhtintellektuaalne  ja 

meelteandmetest sõltumatu ja teataval viisil isegi sellele vastanduma;

2. metafüüsika põhiobjektiks on hing ja Jumal, lähtuvalt hingest endast, mitte 

välisest kehast;

3. inimhing  on  meile  tuntud  esmajoones  kui  asi,  misi  mõtleb  –  mitte  kui 

orgaanilise  keha  tegevus,  vaid  kui  miski,  mis  on  vaid  väliselt  kehaga 

seotud;

4. Jumal on tunnetatav mitte välise maailma põhjal vaid kui meie mõtlemise 

kõrgeim objekt;

5. Jumala ja hinge mõistete käsitlus nende endi ja suhtena kehasse;

6. Mõlemad arendavad tugevalt voluntaristlikku seletust Jumala ja inimlikust 

tegevusest – Jumal teeb loodusseadused sellistena tahteaktina;

6 P5
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7. Inimene  lähtuvalt  enda  jumalanäolisusest  ja  tõuseb  seetõttu  üle 

looduseadusliku paratamatuse.

Need  ei  ole  juhuslikud  sarnasused,  ega  ka  mitte  sarnaste  vaimude  tegevus 

sarnastes  olukordades.  17.sajandil  ei  saanud  prantsuse  mõtleja  lihtsalt 

sarnaneda  Augustinusele,  nagu  ka  20.sajandi  vene  mõtleja  ei  saaks  lihtsalt 

sarnaneda Marxile, väidab Menn. Kuna Augustinuse autoriteet oli universaalne, 

siis  küsimus  on  milline  tähendus  tuleb  omistada  Descartes’i  augustiinlusele. 

‘Descartes on kindlasti  augustiniaan selles mõttes,  et ta nõustub Augustinuse  

kesksete  metafüüsiliste  teesidega’.  Menn  läheb  kaugemalegi,  ta  väidab,  et 

17.sajandil polnud eriti võimalust olla mitteaugustiinlik ehk siis, kas saabki otse 

Augustinusele osutada? Menn väidab, et Descartes’i  augustiinlus polnud mitte 

ainuüksi doktrinaalne ehk nõusolek põhiõpetusega,  vaid nende metafüüsikas 
on kontseptuaalne ja strukturaalne paralleelsus. Descartes kasutas termineid 

nagu Augustinus ja süsteem oli samasugune!

Wayne  John  Hankey on  ajakirjas  Animus kirjutanud  iroonilise  artikli 

pealkirjaga Stpehen Menni kartesiaanlik Augustinus – mis võtab tabavalt kokku 

Menni  peamise  ahistoristliku  eksituse  –  lugeda  filosoofia-lugu  tagantpoolt 

ettepoole. Menni väited nagu ka arvustuse sisu vajaksid lähemad tähelepanu, 

mis ometi väljub mahult selle essee võimalustest.

Kuivõrd  tõsiselt  on  need  väited  võetavad  näitab  cogito-argumendi 

konteksti  võrdlus  Augustinusega.  Kuna  cogito on  Descartes’i  metafüüsiline 

lähtepunkt,  siis  pole  võimalik  rääkida  strukturaalsest  paralleelsusest,  kui  see 

kohtumispunkt on puhtjuhuslik. 
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III Cogito ja Augustinus
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Descartes’i vastus osutustele cogito'st

Descartes’ilt (kellel teadmata), Leidenis, november 1640:

‘Te olite sunnitud mulle teatama Püha Augustinuse katkendist, millele minu ma  

mõtlen,  järelikult  olen7 omab teatavat  vastavust8;  ma  lugesin  seda täna selle 

linna9 raamatukogus ja ma leian, et tõepoolest kasutab seda, tõestamaks meie 

olemise  kindlust  ja  seejärel  näitamaks,  et  meis  on  teatav  Kolmainsuse  

kujutis,  selles, et me oleme, me teame, et oleme ja me armastame seda  

olemist ja seda teadmist,  mis meis on; seevastu kui mina kasutan seda 

teadvustamiseks, et see mina, kes mõtleb, on immateriaalne substants, ja  

millel pole midagi kehalist;  mis on kaks väga erinevat asja. Ja see on asi,  

mis  iseenesest  on  nii  lihtne  ja  nii  loomulikult  järeldatav  –  ollakse,  kuna 

kaheldakse – et see võinuks kelle iganes sule alla sattuda; ent ma ei lase end  

liiga  kergelt  Püha  Augustinusega   samastada,  isegi  kui  (sooviksin)  sulgeda 

väikeste  vaimude  suid,  kes  on  püüdnud  närida  selle  printsiibi  kallal10.  See 

vähene, mida ma olen kirjutanud metafüüsikast on juba teel Pariisi jõudmiseks,  

kus usun, et see trükitakse ja mulle on jäänud vaid üks mustand, mis on täis  

mahakriipsutusi, et mul endal on raske seda lugeda, mille tõttu ma ei saa seda  

teile pakkuda; ent niipea, kui see äratrükitakse, hoolitsen ma selle eest, et teile  

saadedaks esimesed eksemplarid, kui teile meeldiks mulle oma lugemissooviga 

vastutulla11 ning mul oleks suur rõõm saada teada teie arvamust selle kohta. ‘

See kiri on paljuütlev mitmel põhjusel. Ühelt poolt selgitab Descartes siin enda 

kavatsust ja suunda, kuhu pidi see intuitiivne esmaakt, Lähtepunkt meid viima. 

Tagamõte  on  juhatada  järelduseni,  et  vaim  on  kehast  erinev  immateriaalne 

7 Je pense, donc je suis
8 AT osutab De Civitate Dei’le (XI, ptk 26)
9 Descartes peab silmas Leidenit; võimalik, et ta püüdis oma asukohta kellel-pole-vaja-teada (mõni tülikas 
‘vana sõber’) eest varjata.
10  regabeler sur ce principe
11  faire la faveur
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substants. Viidatud kirjakohas püüdis Augustinus jõuda Kolmainsuse kujutiseni 

inimhinges.  Augustinus läheb Jumala  ja  religiooni  suunas,  Descartes avastab 

minasubstantsuse, mille loogiline pilt on aluseks teadustele. Descartes ei üritagi 

serveerida seda lauset kordumatu avastusena.  Cogito on elementaarväide, mis 

ei  pretendeeri  originaalsusele,  vaid  ainult  neile  tagajärgedele,  mis  sellest 

metoodilisel menetlemisel saab tõmmata. Kusjuures kes-iganesus on kooskõlas 

Filosoofia printsiibi eessõnas öelduga, et ta ei paku enda metafüüsikas midagi 

sellist, mis poleks muulviisil juba teada. 

Lõpuks sedalaadi kokkusattumused pole sugugi anomaalsed. 

Püha Thomas Campanella
‘Nullus  potest  cogitare  se  non  esse 

cum  assensu:  in  hoc  enim,  quod 

cogitat, percipit se esse.’ 12

‘Si  negas  et  dicis  me  falli,  plane 

confiteris,  quod  ego  sum;  non  enim 

possum  falli,  si  non  sum..  Ergo  nos 

esse  et  posse  scire  et  velle  est 

certissimum  principium,  deinde 

secundario,  nos  esse  aliquid  et  non 

omnia’13

‘Keegi ei või mõelda tõekspidavalt (ja)  

mitte  olla:  sest  nimelt,  kes  mõtleb,  

tajub end olemasolemas’.

‘Kui sa eitad ja ütled ma eksin, selgelt  

tannab tunnistust,  et  ma olen olemas;  

sest  me  ei  saa eksida,  kui  meid  pole 

olemas.. Seega meie olemasolemine ja  

võime  teada   ja  tahta  on  kindlaim 

printsiip, mie oleme midagi ja mitte kõik.  

‘

Descartes oli anti-skolastik ja Campanellat osas on teada, et Descartes 

suhtus  erakordse  vastumeelsusega  tema  töödesse,  millistes  tema  kogemuse 

kohaselt ‘midagi head oodata pole.’

IV Kontekstide võrdlus

12 De verit. 10, 12 ad 7
13 Univ. philos. I, 3, 3
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Ometi on võimalik, et Descartes salgas ja varjas enda tegelikke eesmärke. Mida 

ilmutab meile cogito-argumentide kontekstide vaatlus.

 Descartes’i olemasolevates teostes esitatakse cogito-argumenti viiel puhul: 
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1. Arutluses  meetodist (Discours  de  la  Methode  pour  bien  conduire  sa  

raison, & chercher la verité dans les Sciences.);

2. Meditatsioonides (Meditationes de prima philosophia in qua Dei existentia  

et animae immortalitas demonstrantur);

3. Filosoofia printsiipides (Principia Philosophiae);

4. Juhised vaimu suunamiseks (Regula ad directionem ingenii);

5. Tõe otsimisest loomuliku valguse varal (La recherche de la vérité par la 

lumière naturelle; lõpetamata).

 Kokkuvõtteks
Õigupoolest on see caidlus teises ajas ja kultuuriruumisleidnud vastsued. Lõppes 

eitusega (Gilson ütles lahti doktoriteesidest!).

1924.aastal möönis Gouhier, et augustiinlus ja kartesiaanlus kohtusid üksteisega 

nagu Descartes ja  Jutlustajate  ordu juht kardinal  Pierre  de Berulle Chandoux 

ettekandel.  Paradoksaalne  on  asja  juures,  et  kahest  erinevast  tõukeallikast 

lähtuvat  liikumist  andsid  sedavõrd  kummaliselt  teineteisele  sarnaneva  vilja. 

Gouhier  rõhutab,  et  augustiinlus  on pigem  vaimsus kui  filosoofiline  süsteem. 

Augustinusel  püüdleb  mõistus  usuga  sulandumisele  –  filosoofia  sulandub 

religiooni.  Descartes’il  leiab  aset  suunalt  vastupidine  protsess:  usk  ja 

mõistus seisavad siin eraldi, sarnledes selles tomismile. 

Descartes’i  cogito on  loogilis-metoodiline  lähtepunkt  teaduste 

fundeerimiseks. Augustinus kasutab samu, ilmselt  toona laialt  kasutusel olnud 

retoorilisi võtteid, silla ehitamiseks mõistuselt religiooni juurde.  Suunad, rõhud, 
raskuspunktid – need kõik erinevad. 
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