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teha, on sedavõrd korralik ja nii täielik, et see paneb mind lootma,
et prantsuse keeles hakkab neid lugema rohkem inimesi kui ladina
keeles ja et neid ka mõistetakse paremini. Ma kardan ainult, kas
pealkiri ehk ei peleta paljusid neist, kellel pole üldse kogemusi raa-
matutega, ja samuti neid, kes on filosoofiast halval arvamusel, sest
see, mida neile on õpetatud, pole neid rahuldanud. Ja see paneb
mind uskuma, et siia oleks hea lisada eessõna, mis neile selgitaks,
mis on raamatu sisu, millise kavaga ma olen selle kirjutanud ja
millist kasu võib sellest saada. Ent kuigi see eessõna tuleb kirju-
tada minul, sest ma peaksin neid asju paremini teadma kui keegi
teine, ei saa ma omalt poolt kinnitada muud kui vaid seda, et ma
esitan siin lühidalt olulised punktid, mis minu arvates peaksid siin
käsitlemist leidma; ja ma jätan teile voli teha avalikuks see osa,
mida te sobivaks peate.

Tõlgitud väljaandest Œuvres de Descartes, 12+1 vols, ed. C. Adam
& P. Tannery, Paris, 1898–1913.
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Ma tahan siin esmalt seletada, mis on filosoofia, alustades
kõige tavalisemate asjadega: et sõna “filosoofia” märgib tar-
kuse uurimist, et tarkuse all ei mõisteta ainult arukust [prudence]
igapäevastes asjades, vaid kõikide asjade täiuslikku teadmist,
mida inimene teada võib, nii oma elu juhtimiseks kui ka tervise
säilitamiseks ja kõikide oskuskunstide [arts] leiutamiseks, ning
selleks, et see teadmine oleks selline, on vajalik, et ta oleks tu-
letatud esmastest põhjustest, nii et uurimaks selle omandamist,
mida õigupoolest nimetataksegi filosofeerimiseks, tuleb alustada
esmaste põhjuste, s.t printsiipide väljaselgitamisest, ja need print-
siibid peavad täitma kahte tingimust: esiteks, olema nii selged ja
evidentsed, et inimvaim ei saaks nende tõesuses kahelda, kui ta
neid tähelepanelikult vaagima asub; teiseks, et just neist sõltub
teiste asjade teadmine, nii et nad võivad olla teada teisteta, aga
mitte vastupidi: teised asjad ilma nendeta; ja et pärast seda peab
püüdma nende asjade teadmise printsiipe, mis neist [printsiipidest]
sõltuvad, sel viisil tuletada, et terves selleks tehtavas tuletusahelas
poleks ainsatki ebaselget kohta. Tõepoolest pole kedagi muud kui
ainult Jumal, kes on täiuslikult tark, s.t kes omab täielikku tõde
kõikide asjade kohta, samas võib öelda, et inimesed evivad roh-
kem või vähem tarkust põhjusel, et nad evivad rohkem või vähem
teadmisi kõige tähtsamatest tõdedest. Ja ma usun, et siin ei ole
midagi sellist, millega kõik õpetatud ei nõustuks.

Järgnevalt hakkan ma vaatlema filosoofia kasulikkust, ja olles
näidanud, et see hõlmab kõike seda, mida inimhing võib teada,
peab uskuma, et see on ainus, mis eristab meid suuremast osast
metslastest ja barbaritest, ning et iga rahvas on seda enam tsi-
viliseeritud ja haritud, mida paremini inimesed filosofeerivad, ja
järelikult kõige suuremaks hüveks, mis ühel riigil võib olla, on
tõeliste filosoofide olemasolu. Ja peale selle, et igale inimesele
eraldi pole mitte ainult kasulik elada koos nendega, kes end sellele
uurimisele pühendavad, vaid on võrreldamatult parem iseennast
sellele pühendada, on kahtlemata palju parem tarvitada omaenda
silma enda juhtimiseks ning rõõmustada sel viisil värvide ja val-
guse üle, kui et need sulgeda ja järgneda teiste juhtimisele; ent see
viimane on isegi parem, kui hoida nad suletuna ja lähtuda enda
juhtimisel vaid iseendast. Olla suletud silmadega, püüdmata neid
eales avada, on täpselt sama mis elada filosofeerimata; ja nau-
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ding näha kõiki asju, mida meie pilk avastab, pole üldse võrreldav
rahuloluga, mida annab meile teadmine sellest, mida leitakse filo-
soofia varal; ja lõpuks on selle uurimine palju hädatarvilikum, kor-
rastamaks meie kombeid ja toimimist selles elus, kui meie silmade
kasutamine oma sammude juhtimiseks. Metsikud loomad, kel
pole muud muret kui oma keha säilitada, on lakkamatult hõivatud
selle hankimisega, millest toituda; ent inimesed, kelle peamine
osa on hing, peavad tegema oma põhiliseks mureks tarkuse otsi-
mise, mis on tõeline toit, ja ühtlasi olen ma veendunud, et on palju
neid, kellel see ei ebaõnnestuks, kui neil oleks õnnestumislootust
ja kui nad teaksid, mil määral nad seda suudavad. Pole olemas
sedavõrd õilsuseta hinge, kes oleks nii tugevalt meelteobjektide
külge seotud, et ta ei pöörduks mõnikord kõrvale, soovides mingit
muud, suuremat hüve hoolimata sellest, et ta sageli ei teagi, milles
see seisneb. Need, keda õnn on enam soosinud, kellel on rohkelt
tervist, auavaldusi, rikkusi, pole rohkem vabad sellest soovist kui
teised; vastupidi, ma olen veendunud, et just nemad püüdlevad
suurema innukusega teistsuguse hüve, palju suveräänsema hüve
poole kui kõik see, mis neil juba käes on. Niisiis, see suveräänne
hüve, vaadelduna loomuliku mõistuse abil ilma usu valguseta, pole
midagi muud kui tõe teadmine nende esmaste põhjuste varal, s.t
tarkus, mille uurimine on filosoofia. Ja et kõik need asjad on
täielikult tõesed, siis pole neis raske veenduda, kui nad on korra-
likult tuletatud.

Ent kuna meid takistab neid uskumast kogemus, mis näitab,
et ametilt filosoofid on sageli vähem targad ja mõistlikud kui tei-
sed, need, kes pole selle uurimisega kunagi tegelnud, siis seletan
ma siin kokkuvõtlikult, milles seisneb kogu teadmine [science],
mis antud hetkel olemas on, ja millised on tarkuse astmed, mil-
leni on välja jõutud. Esimene aste sisaldab ainult neid mõisteid,
mis on iseenesest nii selged, et neid võib ilma meditatsioonita
omaks võtta. Teine hõlmab kõike seda, mida teeb teatavaks meel-
tekogemus. Kolmas on see, mida meile õpetab teiste inimestega
vestlemine. Sellele võib lisada neljanda, lugemise, kuid mitte
kõigi, vaid iseäranis nende raamatute lugemise, mille on kirjuta-
nud isikud, kes on võimelised andma meile häid juhiseid, sest ka
see, mis meil autoritega [toimub], on üks vestluse liike. Ja mulle
näib, et kogu tavapärane tarkus pole saadud kuidagi teisiti kui neil
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neljal viisil; sest ma ei pane üldse siia hulka jumalikku ilmutust,
kuna see ei juhi meid edasi astmete viisi, vaid tõstab ühe hoobiga
vääramatu uskumuseni [créance infaillible].

Ometi on kõigil aegadel olnud suuri inimesi, kes on üritanud
leida viiendat astet, saavutamaks võrreldamatult kõrgemat ja kind-
lamat tarkust kui neli ülejäänut: see on otsida esmaseid põhjusi
ja tõelisi printsiipe, millest võidaks tuletada kõik see, mida on
võimalik teada; ja just neid, kes selle kallal töötavad, nimetatakse
filosoofideks. Siiski ei tea ma tänase päevani kedagi, kellel see
ka õnnestunud oleks. Esimesed ja peamised, kelle kirjutised meil
olemas on, on Platon ja Aristoteles, kelle vahel poleks mingit eri-
nevust, kui mitte esimene, järgides oma õpetaja Sokratese rada,
poleks puhtsüdamlikult tunnistanud, et ta ei ole suutnud leida veel
midagi kindlat ja on leppinud kirjutamisega asjadest, mis on talle
paistnud olevat tõenäolised, kujutledes [imaginant] selleks teata-
vaid printsiipe, mille varal ta on püüdnud anda põhjuseid [raison]
teistele asjadele; Aristotelesel oli seevastu vähem ausust, ja kuna
ta oli kakskümmend aastat olnud tema õpilane ega olnud tal su-
gugi teisi printsiipe kui Platonil, muutis ta täiesti nende esitamise
moodust ning esitas neid kui tõeseid ja kindlaks tehtuid, millest
aga ei paista, et ta oleks neid kunagi sellisteks pidanud. Aga neil
kahel mehel oli rohkesti vaimu ja palju tarkust, mille nad olid
omandanud neljal eelloetletud viisil, ning see andis neile suure
autoriteedi, nii et need, kes tulid pärast neid, jäid pidama nende
arvamuste järgimise juurde, mitte ei otsinud midagi paremat. Ja
peamine vaidlus, mis nende õpilaste vahel aset leidis, käis tea-
dasaamise üle, kas kõik asjad tuleb kahtluse alla seada või on
olemas mõningaid kindlad. Mis viis ühte ja teist poolt ekstrava-
gantsetesse eksitustesse: sest mõned neist, kes olid kahtluse poolt,
laiendasid seda isegi argitoimetustele, nii et lakkasid tarvitamast
arukust enda juhtimisel, ja need, kes pooldasid kindlust, oleta-
des, et see peab sõltuma meeltest, usaldasid neid täielikult, kuni
selleni, mida räägitakse Epikurosest, kes julges olla kõigi astro-
noomide järelduste vastaselt veendunud, et Päike pole suurem, kui
ta paistab.

See on puudus, mida võib märgata paljude vaidluste puhul, see
tähendab, et tõest, mis on keskel, kahe rõhutatava arvamuse vahel,
kaugenetakse seda enam, mida rohkem kiindutakse väitlemisse.
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Ent nende eksitust, kes liigselt kaldusid kahtluse poole, ei järgitud
kaua, ja teiste eksitust korrigeeriti mõnevõrra tunnistusega, et mee-
led meid paljudes asjades petavad. Ometi ma ei tea, et need oleks
täiesti kõrvale heidetud, näidates, et meeltes ei ole kindlust, vaid
ainult intellektis [entendement], kui sel on evidentsed tajumused
[perceptions], ja et samal ajal, kui pole muid teadmisi peale nende,
mida saadakse nelja esimese tarkuseastmega, ei pea kahtlema asja-
des, mis paistavad tõesed selles osas, mis puudutab argitoimetusi,
ent samas ei pea neid pidama nii kindlaks, et ei suudetaks meelt
muuta, kui selleks mõnel põhjusel kohustatud ollakse. Selle tõe
mitteteadmise, või kui on olnud neid, kes seda on teadnud, siis
selle mittejärgimise tõttu on möödunud sajanditel paljud neist, kes
on tahtnud olla filosoofid, järginud pimesi Aristotelest, nii et nad
on sageli rikkunud tema kirjutiste mõtet, omistades talle mitme-
suguseid arvamusi, mida ta ei tunnistaks omaks, kui ta siia ilma
tagasi pöörduks; ja need, kes pole seda järginud (kelle seas on
olnud palju parimaid vaime), pole saanud takistada end nooruses
läbi imbumast neist arvamustest (kuna see on ainus, mida koolides
õpetatakse), mis haarasid neid sedavõrd, et nad ei suutnud jõuda
tõeliste printsiipideni. Ja ehkki ma hindan neid kõiki ega soovi
muutuda vihatuks neid edasi laites, saan ma anda tõendi oma ju-
tule (ma usun, et keegi neist ei vaidleks sellele vastu), ja see on
see, et nad kõik oletasid printsiipidena midagi sellist, mis polnud
neile sugugi täielikult teada. Näiteks ei tea ma kedagi, kes poleks
oletanud maalistes asjades raskust, ja kuigi kogemus näitab meile
kaunis selgelt, et kehad, mida nimetatakse raskeks, laskuvad maa
keskpunkti suunas, ei tea me seejuures, milline on selle loomus,
mida me nimetame raskuseks, s.t põhjus või printsiip, mis paneb
neid niimoodi langema, ja me peame seda mujalt teada saama.
Sama võib öelda tühjuse ja aatomite, soojuse ja külmuse, kuivuse,
niiskuse, ja soola, väävli ja elavhõbeda ning kõikide seesuguste as-
jade kohta, mida keegi on printsiibiks pidanud. Ent ükski järeldus,
mis on tuletatud printsiibist, mis pole evidentne, ei saa ise olla evi-
dentne, kuigi ta võib olla tuletatud evidentselt: sellest järeldub, et
ükski sellistele printsiipidele toetuv arutlus ei suuda anda neile
mitte mingisugusest asjast kindlat teadmist ega seega panna neid
tarkuse taotlemisel ühegi sammu võrra edenema. Ja kui on leitud
midagi tõest, siis on see tuletatud [déduit] mõnest neist neljast.
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Seejuures ei soovi ma sugugi vähendada au, millele igaüks neist
võib pretendeerida, ma olen ainult kohustatud ütlema lohutuseks
neile, kes pole põrmugi õpetatud, et samamoodi nagu reisimisel,
kui pööratakse selg paigale, kuhu soovitakse minna, kaugenetakse
sellest seda enam, mida kauem ja kiiremini kõnnitakse, nii et
kuigi hiljem pööratakse õigele teele, ei suudeta sama ruttu kohale
jõuda kui siis, kui varem poleks üldse sammutud; nii ka juhul,
kui omatakse halbu printsiipe, siis sedamööda, kuidas neid aina
kultiveeritakse ja pannakse end suure hoolega neist mitmesugu-
seid järeldusi tegema, arvates, et nii on hea filosofeerida, kaugene-
takse edaspidi üha enam tõe ja tarkuse saavutamisest. Sellest tuleb
järeldada [conclure], et need, kes on kõige vähem õppust võtnud
sellest, mida siiamaani on nimetatud filosoofiaks, on kõige enam
võimelised teada saama tõde.

Pärast nende asjade korralikku adumist tahaksin ma siin ära
tuua põhjused, mis peavad tõendama, et tõelised printsiibid, mille
varal võidakse jõuda selle kõrgema tarkuse astmeni, millest koos-
neb inimelu ülim hüve, on need, mis ma olen pannud sellesse
raamatusse: ja selleks piisab ainult kahest, millest esimene on, et
nad on väga selged; ja teine, et neist on võimalik tuletada kõik
ülejäänud asjad; sest on ainult need kaks tingimust, mis on sel-
leks nõutavad. Ja ma tõendan hõlpsasti, et nad on väga selged;
esmalt viisilt, kuidas ma olen need leidnud, nimelt heites kõrvale
kõik asjad, milles ma võiksin kohata vähimatki põhjust kahelda;
sest on kindel, et need, mida ei saa mõtlemisega sellisel kom-
bel kõrvale heita, on kõige evidentsemad ja kõige selgemad, mis
inimhing võib teada. Seejärel mõistes, et see, kes tahab kõiges
kahelda, ei saa ometigi kahelda, et sel ajal, kui ta kahtleb, teda
pole, ja et see, kes niimoodi mõtleb, mitte tohtides kahelda iseen-
das ja kaheldes sellele vaatamata kõiges muus, ei ole see, mille me
ütleme olevat meie keha, vaid see, mida me nimetame oma hingeks
või oma mõtlemiseks; selle mõtte olemise või olemasolu [l’être
ou l’existence] olen ma võtnud esimeseks printsiibiks, millest ma
olen tuletanud väga selgelt kõik järgnevad: nimelt, et on olemas
üks Jumal, kes on kõige selle looja, mis maailmas on, ja et olles
kõige tõelise allikas, ei loonud ta meie intellekti ([entendement]
selliseks, et see võiks petta otsustes, mida ta teeb asjadest, mil-
lest meil on väga selge ja väga distinktne taju. Need ongi ainsad
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printsiibid, millest ma lähtun, puudutades immateriaalseid või me-
tafüüsilisi asju, millest ma tuletan väga selgelt vastavad kehalised
või füüsilised asjad, nimelt, et on kehad, mis sirutuvad pikkuses,
suuruses ja sügavuses, millel on mitmesugune kuju ja mis liiguvad
mitmesugusel viisil. Siin on kokkuvõttes kõik printsiibid, millest
ma tuletan tõe teiste asjade kohta. Teine põhjus, mis tõendab
nende printsiipide selgust, on see, et nad on olnud teada kõikidel
aegadel ning kõik inimesed on neid isegi tõeseks ja kaheldamatuks
pidanud, välja arvatud Jumala eksistents, mille mõned on kahtluse
alla seadnud seetõttu, et nad on liigselt usaldanud meeltetaju ja et
Jumalat ei saa näha ega puudutada.

Ent vaatamata sellele, et kõik tõed, mille ma olen asetanud
oma printsiipidesse, on olnud teatavad kogu maailmale kõikidel
aegadel, pole ometi kuni tänaseni olnud kedagi, kellest ma teaks,
et ta oleks neid tunnistanud filosoofia printsiipidena, s.t sellistena,
millest võib tuletada kõigi teiste maailmas olevate asjade tead-
mise: just seepärast jääb mul siin tõendada, et nad on sellised; ja
mulle näib, et pole paremat viisi, mis seda võimaldaks, kui teha
see nähtavaks kogemuse varal, s.t kutsudes lugejaid lugema seda
raamatut. Sest kuigi ma ei ole käsitlenud kõiki asju, ja see olekski
võimatu, arvan ma olevat sellisel moel seletanud kõike seda, mida
mul on olnud juhust käsitleda, et need, kes loevad tähelepanelikult,
leiavad alust veenduda, et pole vaja otsida teisi printsiipe kui need,
mis ma olen ära toonud, jõudmaks kõige kõrgemate teadmisteni,
milleks inimhing on võimeline; esmalt siis, kui olles lugenud,
nad võtavad vaevaks kaaluda, kui palju erinevaid küsimusi on siin
selgitatud, ja olles üle vaadanud ka teiste printsiibid, näevad, kui
ebatõenäolisi põhjusi võidakse anda nendesamade küsimuste sele-
tamiseks minu omadest erinevate printsiipidega. Ja selleks, et nad
võtaksid selle ette kergema südamega, võin ma öelda, et neil, kes
on läbi imbunud minu arvamustest, on palju vähem vaeva teiste
kirjutiste mõistmise ja nende õige väärtuse äratundmisega kui neil,
kes pole neisse üldse süvenenud; see on täpselt vastupidine sellele,
mida ma ütlesin ennist nende kohta, kes on alustanud antiiksest
filosoofiast, nimelt et mida rohkem nad on seda õppinud, seda
vähem on nad vilunud ja kõlblikud korralikult tõeni jõudma.

Ma lisan ühtlasi paar sõna nõuandeks, mis puudutab selle raa-
matu lugemise viisi, mis seisneb selles, et soovitaksin esimesel
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korral selle kõigepealt läbi lugeda nagu juturaamatu [roman], kes-
kendamata eriti oma tähelepanu ja peatumata ettetulevatel raskus-
tel, et üldjoontes teada, mis teemasid ma olen käsitlenud, ja et
pärast seda, juhul kui neid uurimisväärseks peetakse ja kui lei-
dub uudishimu teada saada põhjuseid, võidakse seda lugeda teist
korda, panemaks tähele minu mõtete [raisons] järjekorda; ent sel-
leks, et ei oldaks jällegi sunnitud julgust kaotama, kui kõigest ei
suudeta piisavalt aru saada või kõike mõista, tuleb ainult sulejoon-
tega ära märkida kohad, kus leitakse raskusi, ja jätkata katkestuseta
lugemist kuni lõpuni; seejärel, kui raamat kolmandat korda ette
võetakse, julgen ma uskuda, leitakse lahendus suuremale osale
raskustest, mis on eelnevalt ära märgitud, ja et kui jääb veel mi-
dagi, siis leitakse neile lõpuks lahendus veel kord üle lugedes.

Ma olen tähele pannud, uurides paljude vaimude loomust, et ei
leidu peaaegu kedagi nii tahumatut ja nii aeglast, kes poleks suu-
teline tundma ülevaid tundeid [d’entrer dans les bons sentiments]
ja isegi omandama kõige kõrgemaid teadmisi, kui nad on juhi-
tud, nii nagu vaja. Ja sedasama võib tõendada mõistuse puhul,
sest kuivõrd printsiibid on selged ja neist tuletatakse väga evi-
dentsete mõtiskluste varal, siis jagub alati piisavalt vaimu nende
asjade mõistmiseks, mis sellest sõltuvad. Ent peale eelarvamuste
[préjuger] takistuse, millest mitte keegi täiesti vaba ei ole, ehkki
neid, kes on kõige õpetatumad väärteadustes, kahjustavad eelar-
vamused kõige enam, tuleb peaaegu alati välja, et need, kellel
on tagasihoidlik vaim, hoiduvad õppimast, kuna ei pea end sel-
leks suuteliseks, ja et teised, kes on kõige innukamad, kiirustavad
liialt; millest tuleb, et nad võtavad sageli üle printsiibid, mis pole
evidentsed, ja teevad neist ebakindlaid järeldusi. Just sellepärast
tahan ma julgustada neid, kes oma jõudu alahindavad, et minu
kirjutistes pole ühtegi asja, mida nad ei suudaks täielikult mõista,
kui nad võtaksid vaevaks neid uurida; ja kõigest hoolimata üht-
lasi hoiatama teisi, et isegi kõige väljapaistvamad vaimud vajavad
palju aega ja tähelepanu, märkamaks kõiki asju, mida ma olen
kavatsenud mõistetavaks teha.

Seejärel, et teha mõistetavaks, milline siht oli mul neid aval-
dades, tahan ma siin selgitada korda, mida, mulle paistab, tuleb
pidada enda iseseisvaks harimiseks. Kõigepealt, inimene, kel-
lel on ainult argised [vulgaire] ja ebatäiuslikud teadmised, mida
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võib omandada neljal eespool selgitatud viisil, peab endale en-
nekõike püüdma luua kõlblust, mis võiks sobida tema elutoimin-
gute reguleerimiseks; seepärast, et see ei kannata viivitust ja et
me peame üle kõige püüdma hästi elada. Peale selle tuleb õppida
ka loogikat: mitte koolide oma, sest see pole õigupoolest muud
kui dialektika, mis õpetab mooduseid, kuidas teha teistele aru-
saadavaks asju, mida [juba] teatakse, või kuidas rääkida rohkete
sõnadega kindlate otsustusteta sellest, mida ei teata, ja niiviisi
nad pigem rikuvad kui avardavad tervet mõistust [bon sens], vaid
seda loogikat, mis õpetab korralikult juhtima mõistust, et leida
tõde, mis on veel teadmata, ja kuna ta sõltub palju kasutusest, siis
oleks hea, kui teda harjutataks pikka aega rakendama reegleid,
mis puudutavad lihtsaid ja kergeid küsimusi, nagu on matemaa-
tikas. Seejärel, kui on omandatud teatav vilumus tõe leidmisel
neis küsimustest, tuleb hoolikalt asuda pühenduma tõelisele filo-
soofiale, millest esimene osa on teadmise printsiipe sisaldav me-
tafüüsika, mille seas on seletus Jumala peamistest atribuutidest,
meie hinge immateriaalsus ning kõik meis olevad selged ja liht-
sad mõisted. Teine on füüsika, milles pärast materiaalsete asjade
tõeliste printsiipide leidmist uuritakse üldiselt, kuidas terve uni-
versum on üles ehitatud, seejärel eraldivõetuna, milline on selle
Maa ja kõigi kehade loomus, mida tema lähedusest leitakse, nagu
õhust, veest, tulest, magnetist ja teistest mineraalidest. Misjärel
on ühtlasi vajalik üksikasjalikult uurida taimede, loomade ja ter-
vikuna inimese loomust, et seejärel suudetaks leida kõik teised
talle kasulikud teadmised [sciences]. Niisiis on kogu filosoofia
nagu puu, mille juurteks on metafüüsika, tüveks füüsika ja sellest
tüvest võrsuvateks harudeks kõik teised teadused, mis taanduvad
kolmele peamisele, nimelt meditsiin, mehaanika ja kõlblus, ning
ma pean kõige kõrgemaks ja täiuslikumaks kõlblust, mis, eeldades
teiste teadmiste täielikku teadmist, on kõige viimane tarkuse aste.

Aga nagu puujuured ja tüvi pole need, millelt vilju nopitakse,
seda on ainult tema äärmised harud, nii sõltub ka filosoofia pea-
mine kasulikkus tema osadest, mida saab tundma õppida viima-
sena. Aga ehkki ma olen peaaegu kõigi osas teadmatu, siis innu-
kus, millega ma olen alati püüdnud teenida avalikkust, on põhjus,
miks ma 10–12 aastat tagasi trükkisin ära mõned esseed asjadest,
mis näisid olevat mulle selgeks saanud. Esimene osa nendest es-
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seedest oli Arutlus meetodist oma mõistuse õigeks juhtimiseks ja
tõe uurimiseks teadustes, kus ma esitasin kokkuvõtvalt loogika
ja ühe ebatäiusliku kõlbluse peamised reeglid, mida võib järgida
esialgsena, kuni paremaid veel ei teata. Teised osad olid kolm
käsitlust: esimene optikast, teine meteooridest ja viimane geo-
meetriast. Dioptrika varal oli mul kavas teha nähtavaks, et võib
piisavalt edeneda filosoofias, et tema abil jõuda elus kasulike os-
kuskunstide teadmiseni, seepärast, et teleskoobi leiutamine, nagu
ma seletasin, on üks kõige keerulisemaid asju, mida üldse kunagi
üritatud. Meteooridega soovisin ma teadvustada erinevust filosoo-
fia vahel, mida mina viljelen, ja selle vahel, mida õpetatakse koo-
lides, kus on tavaks käsitleda sama ainestikku. Lõpuks, Geomeet-
rias üritan ma tõestada, et olen leidnud palju asju, mis siiani on
olnud teadmata; ja niisamuti anda võimaluse veenduda [de croire],
et sellest võidakse avastada veel palju muud, et innustada sel moel
kõiki inimesi tõde otsima. Nähes ette raskusi, mis on paljudel me-
tafüüsika aluste mõistmisega, olen ma sellest ajast peale püüdnud
selgitada selle peamisi punkte Meditatsioonide raamatus, mis pole
kuigi mahukas, kuid mille köide on paksenenud ja aine tublisti sel-
ginenud vastuväidete tõttu, mida paljud väga õpetatud isikud on
mulle sel puhul saatnud, ja vastuste tõttu, mis ma olen neile and-
nud. Seejärel, kui mulle viimaks näis, et need eelnevad käsitlused
on lugejate vaimu piisavalt ette valmistanud Filosoofia printsiipide
vastuvõtuks, avaldasin ma ka need ning jaotasin raamatu neljaks
osaks: esimene sisaldab teadmise printsiipe, mida võib nimetada
esimeseks filosoofiaks või ka metafüüsikaks — just sellepärast
on korralikuks mõistmiseks parem kõigepealt lugeda mu sama-
teemalisi Meditatsioone. Kolm ülejäänut sisaldavad kõike seda,
mis on kõige üldisem füüsikas, nimelt seletus looduse esmastest
seadustest või printsiipidest ja viisist, kuidas taevas, kinnistähed,
planeedid, komeedid ja üldse kogu universum on moodustatud;
siis iseäranis Maa ning õhu, vee, tule, magneti loomusest — need
on kehad, mida kõige sagedamini võib kõikjalt tema lähedusest
leida, ja kõikidest omadustest, mida pannakse tähele nendes keha-
des, nagu valgus, kuumus, raskus ja muu seesugune; sel viisil olen
ma enda arvates alustanud kogu filosoofia seletamist korra järgi,
jätmata välja ühtegi asja, mis peaks eelnema viimastele, millest
ma [juba] kirjutasin.
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Ent selleks, et see kava lõpuni viia, pean ma pärast seda sa-
mal moel üksikasjalikult seletama iga teise Maa peal oleva keha
loomust, nimelt mineraalide, taimede, loomade ja eelkõige ini-
mese loomust; siis lõpuks käsitlema täpselt meditsiini, kõlblust
ja mehaanikat. See on see, mida mul tuleb teha, et anda inimes-
tele täielik tervik filosoofiast; ja ma ei tunne end veel sugugi nii
vanana, ei kahtle nii palju oma jõus, ei leia end olevat nii kaugel
teadmisest, milleni on veel jõudmata, et ma ei julgeks ette võtta
selle kava saavutamist, kui mul vaid oleks võimalus teha kõiki
eksperimente [expériences]), mida ma vajan oma arutluste [rai-
sonnements] toetamiseks ja põhjendamiseks [justifier]. Ent nähes,
et selleks on vaja suuri kulutusi, mida minusugune üksikisik pole
ilma avalikkuse toetuseta suuteline kandma, ja nägemata, et seda
abi kusagilt saada oleks, usun ma, et pean nüüdsest olema rahul
uurimisega iseenda harimiseks ja et järelpõlv andestab mulle, kui
mul ei õnnestu nüüdsest peale nende kasuks edasi töötada.

Ometigi selleks, et võidaks näha, milles ma arvan end ole-
vat neid seni teeninud, räägin ma siinkohal viljadest, millest ma
olen kindel, et neid võidaks minu printsiipidest saada. Esimene
on rahuldustunne, kui leitakse mõned tõed, mis olid varem tead-
mata, sest kuigi tõde ei puuduta sageli meie kujutlust sel määral
nagu väär ja petlik, kuivõrd ta paistab vähem imetlusväärne ja
lihtsam, on tema pakutav rahuldus siiski alati kestvam ja tuge-
vam. Teine vili on see, et neid printsiipe õppides harjutatakse
ennast vähehaaval paremini otsustama kõikide asjade üle, millega
vastamisi satutakse, ja niiviisi saadakse targemaks: millega saa-
vutatakse vastupidine tulemus üldlevinud filosoofiale; sest nende
puhul, keda nimetatakse pedantideks, võib kergesti täheldada, et
see muudab nad mõtlemisvõimetumaks, kui nad oleksid siis, kui
poleks seda eales õppinud. Kolmas on see, et tõed, mida nad si-
saldavad, olles väga selged ja väga kindlad, võtavad maha kõik
vaidlusteemad ja asetavad sellega vaimud leebusse ja üksmeelde:
täiesti vastupidiselt koolide vastuoludele, mis, muutes vähehaaval
need, kes neis õpivad, punktuaalseks ja kangekaelseks, võivad
olla esmasteks hereesiate ja lahkarvamuste põhjusteks, mis praegu
maailma kimbutavad. Viimane ja peamine printsiipide vili on see,
et neid kultiveerides võidakse avastada palju tõdesid, mida ma
pole üldse seletanud, ja liikudes nõnda vähehaaval ühelt teisele,
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omandada aja jooksul täielik teadmine kogu filosoofiast ja tõusta
kõige kõrgemale tarkuse astmele. Sest nagu on näha kõigi oskus-
kunstide puhul, et ehkki nad on esialgu rohmakad ja ebatäiuslikud,
täiustuvad nad ometi vähehaaval kasutusega, kuna sisaldavad mi-
dagi tõest, mille mõju näitab ka kogemus: niisamuti ei saada
õigeid filosoofiaprintsiipe järgides jätta mõnikord peale sattumata
teistele tõdedele, ja ei suudeta paremini tõendada Aristotelese
omade ekslikkust kui öeldes, et nende paljude sajandite jooksul,
mil neid on järgitud, pole nende varal suudetud teha mingisugust
progressi [progrez].

Ma tean hästi, et on vaime, kes kiirustavad sedavõrd ja kasuta-
vad nii vähe ettevaatlikkust selles, mida nad teevad, et isegi väga
tugevat põhja omades ei suuda nad ehitada midagi kindlat; ja kuna
need on tavaliselt just needsamad, kes on kõige kärmemad raama-
tuid kirjutama, siis võiksid nad lühikese ajaga rikkuda kõik selle,
mis ma olen kirjutanud, ning tuua kindlusetust ja kahtlust minu fi-
losofeerimisviisi, kust ma olen neid hoolikalt püüdnud välja ajada,
kui nende kirjutisi võetaks nagu minu omi või nagu minu arva-
mustest täidetuid. Mõnda aega tagasi kogesin ma seda ühega sel-
listest,1 kes usuti tahtvat mind eriti täpselt järgida ja kellest ma
olen isegi kusagil kirjutanud, et “ma olen sedavõrd veendunud
tema vaimus, et ei usu tal olevat ühtki arvamust, mida ma ei ta-
haks pidada ka enda omaks”; sest ta avaldas möödunud aastal
raamatu pealkirjaga Fundamenta Physicae, kus vaatamata sellele,
et ta ei ole midagi kirjutanud füüsika ja meditsiini kohta, mis
poleks pärit minu kirjutistest, nii neist, mis ma olen avaldanud,
kui ka ühest teisest tema kätte sattunud tööst loomade loomuse
kohta, mis on veel lõpetamata; ent halva ümberkirjutamise ja
korra muutmise ning mõningate metafüüsiliste tõdede eiramise
tõttu, millele kogu füüsika peab olema toetatud, olen ma kohusta-
tud sellest täielikult lahti ütlema ja paluma seejuures lugejaid, et
nad ei omistaks mulle kunagi ühtegi arvamust, kui nad pole seda
leidnud selgesti väljendatult minu kirjutistest, ja et nad ei võtaks
ühtki arvamust tõena, ei minu ega teiste kirjutistes, kui nad ei näe
seda olevat väga selgesti tuletatud tõelistest printsiipidest.

1Descartes peab silmas oma kunagist õpilast Regiust. Tlk.
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René Descartes

Ma tean ka hästi, et võib mööduda mitu sajandit, enne kui neist
printsiipidest tuletatakse sel viisil kõik tõed, mida neist saab tule-
tada, sest paljud neist, mis veel leida jäävad, sõltuvad mõningatest
erilistest kogemustest [expériences], mille peale ei satuta kunagi
juhuslikult, vaid mida kõige intelligentsematel inimestel tuleb
hoolt ja kulusid kandes otsida, ja ka sellepärast, et väga harva
juhtub nii, et neilsamadel, kellel on oskust neid õigesti kasutada,
on ka võimalust seda teha, ja veel sellepärast, et suuremal osal pa-
rimatest vaimudest on kujunenud nii halb arvamus kogu filosoo-
fiast puuduste pärast, mida nad on selles märganud ja mis on tänini
kasutuses, et nad ei ole saanud end parema otsimisele pühendada.

Ent kui lõpuks nähakse erinevust nende printsiipide ja kõigi
teiste vahel ning suurt hulka tõdesid, mida neist saab tuletada,
siis paneb see nad ära tundma, kui tähtis on jätkata nende tõdede
otsimist ja millise tarkuse astmeni, millise elutäiuseni, millise
rõõmuni nad võivad viia, ning ma julgen uskuda, et pole kedagi,
kes ei üritaks end sedavõrd kasulikule uurimistööle pühendada või
vähemalt ei soosiks ega tahaks kõigest väest aidata neid, kes on
end sellele viljakalt pühendanud. Ma soovin, et meie järeltulijad
näeksid selle õnnestumist, etc.

RENÉ DESCARTES’i (1596–1650), prantsuse filosoofi ja uusaegse filo-
soofia rajaja üks peateoseid Principia philosophiae ilmus esmakordselt
1644. a ladina keeles Amsterdamis. Descartes’i enda redigeeritud ja
parandatud prantsuskeelne tõlge (Claude Picot’lt) ilmus 1647. a Parii-
sis. Sellele väljaandele kirjutas ta ka käesoleva eessõna. Akadeemia
on varem (Marju Lepajõe tõlkes) avaldanud katkendi (2. ja 6. meditat-
siooni) Descartes’i teosest Meditatsioonid esimesest filosoofiast (1996,
nr 8, lk 1642–1665).

13




