
Kuidas kuninglik pedagoog Descartes'i laimas

1692.aastal  ilmus  Pariisis  87-leheküljeline  pamflett  Nouveaux  mémoires  pour  servir  à  

l’histoire du cartésianisme**, mille autoriks oli esialgselt märgitud lühidalt Par M.G de L’A. 
Bülletään jäi  kohe silma ja lõbus lugemine kogus publikut.  Arvatavalt  ajendas raamatu 

kirjutamist  aasta  varem  ilmunud  Adrien  Baillet  kohati  hagiograafiline  La  Vie  de  M. 

Descartes (Descartes’i  elu)  kahes  köites.  Anonüümselt  avaldatud  kirjutis  hõlmab 

kuulujutte, väljamõeldisi, insinuatsiooni, otsest laimu, anekdoote ja pilkamist. Et autor täie 

teadmisega ja  kaalutletult  asja  ette  võttis  näitab hilisem parandatud trükk,  millesse on 

lisatud  teatud  Descartes’i  Rootsi  õukonna  juures  kirjutatud  näidendi  värsiridu  ja 

parandatud nimekujusid.  Pamflett  algab Descartes’i  surmateate jõudmisega Pariisi,  kus 

abee Picot, Descartes’i sõber, nägi mängu läbi. Põhiosa jätkub Rootsi suursaadiku Pierre 

Chanut  ja  Rene  Descartes’i  vestlusega,  milles  Descartes  kurdab  osaks-saadavaid 

alandusi ja raskusi: kuninganna pilkavat teda ilusa Sperre pärast, püüdnud meelitada teda 

tantsima, tellinud temalt poeetiliseks läbikukkumiseks osutunud muusikalise näitemängu 

Rahu  sünd,  pilganud  teda  Democritica  pärast,  samuti  jäänud  ta  vahele  kreeka  keele 

oskamatusega.  Defamaator  süüdistab  Descartes’i  sharlataanluses  ehk  intellektuaalses 

ebaaususes:  püüd  muljet  avaldada  kreeka  keele  tundmisega,  mida  ta  ei  osanud, 

jumalatõestuse laenamine Anselmilt ja Aquino Thomaselt, mahakirjutamine G. Brunolt, G. 

Galileilt,  Plutarchoselt,  teadlikult  kahtlaste  teooriate  esitamises  uute  teadmiste  pähe. 

Samuti  kurdab liba-Descartes,  et  tütre sündimine oli  soovimatu ja põhjustas talle suuri 

raskusi.  Teenija  Helene,  kellega  ta  kokku  elas,  lahkus  seetõttu,  et  ei  suutnud  taluda 

koormat  olemaks  avalikuks  saanud  Descartes’i  anatoomiliste  uurimuste  objekt.  Kui 

Prantsusmaa kohtles teda ükskõiksusega, siis Holland tüütas teda uudistajatega, ta eksles 

korratult  siia-sinna.  Kui  talle  lubatud  Pariisist  kuninglikku  pensioni,  siis  kohaleminnes 

selgus, et sõbrad ei mõelnud seda tõsiselt – keegi ei oodanud teda õukonna juures, visiit 

ministri juurde lõppes ukse kinnilöömisega tema nina ees. Ta sa vaevu sellest alandusest 

üle ja lahkus salaja Pariisist. Seejärel tehakse nalja roosiristlusega, kelle hulka kuuludes 

Descartes  õppis  tegema  trikke.  Ilmuma  soovitud  kohtadesse  suure  maa  tagant  – 

Hollandist Pariisi abee Picot kongi -  ja samuti omandas ta oskuse ilmuda tuleleegis.  Sealt 

saanud ta võime elada 500-aastaseks. Põgusalt puudutatakse tema kolme unenägu, mille 

põhjusena  osutatakse  Descartes’i  tubakasuitsetamise  harjumust.  Ühtlasi  blameeritakse 

tema  meetodit  selles  kontekstis.  Kõige  nende  raskustega  silmitsi  seistes  oli  vaid  üks 
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võimalus – kiiresti kaduda õukonnast. Lavastada  enda surm. Teine osa satiirist keskendub 

selle  plaani  elluviimisele:   haigestumisele,  agooniale,  surmale,  matustele  ja  Umasse 

“Lapimaale”  põgenemisele.  Laplased köitnud teda oma sarnase välisilme ja  maagiliste 

trummidega,  mille  vahendusel  ta  uskus  neid  suutvat  saata  mistahes  maailma  punkti 

sõnumeid ja peatama isegi laevu merel.

Difamaatori portree

Kui suur peab olema inimese kahju, et naeruvääristamiseks kirjutada selline teos? Kes ta 

võiks olla, millise positsiooniga, kui vana? Tagantjärgi näib kirjutise autorlus olevat kindlaks 

määratud.  Katolikus  Entsüklopeedias tunnistatakse  kirjutis  Pierre-Daniel  Huet‘le 

kuuluvaks, kes ilmumise hetkel oli 62-aastane!

Pierre-Daniel  Huet sündis  1630.aastal  Normandias,  Caen’is.  Isa  oli  kalvinismist 

pöördunud katolitsismi, teenis korrakaitsjana, poiss jäi varakult orvuks. Oli koolis innukas, 

huvitus  ühteaegu nii  ladina  kirjandusest  kui  matemaatikast.  Oli  lugupeetud ja  mõjukas 

intellektuaal. Katoliku Entsüklopeedia hinnangul 17.sajandi üks suurimaid. 40-aastasena 

sai  temast  troonipärija,  Louis  XIV poja  aseõpetaja.  1674.aastal  valiti  Prantsuse 

Akadeemiasse, seejärel pühitseti Auney abti ameti saamiseks preestriks (1676).

1685.aastast  Soissons’i  piiskop,  seejärel  d’Avranches (1689-1699).  Elu  lõpus jesuiitide 

ordus.  Oli  alguses  nagu  Newton  kirglik  kartesiaan,  ent  siis  pöördus  ja  temast  sai 

kartesiaanide  tuline  vastane  (Censura  philosophiae  cartesianae,  1689).  Tundis  hästi 

kreeka  ja  heebrea  keelt.  Kasutas  seda  oskust  Demonstratio  evangelica  (1679) 

kirjutamisel,  mis  oli  ajendatud   Spinoza  Tractatus  theologico-politicus‘est.  Pooldas 

Gassendi filosoofiat ja kristlikku skeptitsismi (scepticisme chrétien), mida Arnauld nimetas 

antikristlikuks skeptitsismiks, mis taotles usu ja mõistuse kooskõla (Traité  philosophique 

de  la  faiblesse  de  l’esprit  humain,  1723).  Elas  91-aastaseks.  Tema  elus  polnud  see 

esimene  ega  ainuke  kord  endise  imetlusobjekti  vastu  pöörata.  Tunnustatud  õpetlane 

Samuel Bochart,  kes oli  pikka aega tema mentor, pidas hiljem kibedat võitlust Caenis 

oma  positsiooni  nimel.  Bochart  võttis  ta  1652.aastal,  kui  kuninganna  Kristiina  kutsus, 

Stockholmi kaasa.  Sealt  algas 22-aastase noore erudiidi  tähelend.  Kui  Kristiina loobus 

troonist, siis  tegi ettepaneku tulla enda juurde Roomasse eksiili. Huet vabandas end välja 

kohustustega Caen’is.
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Võiks arvata, et Rootsi õukonnas Huet kuulis nii mõndagi usaldusväärset ning Mälestustes 

on  eluloolisi  seiku,  seda  enam,  et  kirjutas  juba  tunnustatud  ja  eakas  erudiit!   Siiski 

mõningad detailid annavad märku pinnapealsusest, kuivõrd Descartes’i viimane sihtpunkt 

Umeå (63°50′N 20°15′E) ei ole kunagi olnud Lapimaa.

Milline  võiks  olla  selle  tõestisündinud  loo  moraal?  Kas  labane  Calumniare  audacter 

semper aliquid haeret*  või tõik, et anonüümne kommentaator võib olla kõrge ametnik ja 

süümepiinadeta elada kõrge vanuseni?

Dieu seul le sait!

*Laima  julgesti,  küllap  ikka  midagi  külge  jääb!  Esineb  algselt  Plutachosel essees 

Quomodo adulator ab amico internoscatur (Kuidas eristada valelikku sõbrast?, 65d).

Studia Cartesiana Estonica (2008)
3


