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Härra Descartes!

Minus tekitas väga rõõmu aga ühtlasi ka kahetsust teade Teie kavatsusest mind külastada 

mõned päevad tagasi, tundes end puudutatuna võrdselt Teie suuremeelsusest võtta ühendust ühe 

vähest õpetust saanud ja suuremate teadmisteta inimesega, aga ka ebaõnnest, mis võttis minult 

sedavõrd kasukstuleva vestluse. Härra Palotti, seevastu, oli kahjutundest veelgi enam liigutatud, 

pidades silmas vastuslahendusi, mida Te andsite härra Regiuse füüsika ebamäärastest kohtadest, 

millest ma olnuks paremini instrueeritud Teie enda suu läbi, samuti ühe küsimuse üle, mille ma 

esitasin  mainitud  õpetlasele  kui  ta  Haagis  viibis,  selle  küsimuse  puhul  soovitas  ta  rahuldava 

vastuse saamiseks üksikasjalikumate järelpärimistega pöörduda Teie enda poole.

Häbitunne  enda  ebareeglipärase  stiili  pärast  takistas  mind  siiani  seda  Teilt  kirjalikult 

järelepärimast.  Ent  täna  sisendas  härra  Palotti  minusse  sedavõrd  kindlustunnet  Teie 

kõigilejaguvast headusest ja eriti minu suhtes, et ma lükkasin kõrvale kõik teised vaimukaalutlused, 

et  need  minus  ülekaaluksid,  teilt  küsida,  kuidas  inimhing  võib  determineerida  kehalisi  hingusi 

tahteaktide  täideviimiseks  (olles  seejuures  kõigest  mõtlev  substants).  Kuivõrd  näib,  et  kogu 

liikumise determineeritus leiab aset liikuva asja pulseerimiste (impulsside osakssaamise) teel, st 

olla liigutatud sellest, mis liigub või vähemalt viimase välispinna omadustest ja kujust. Puutumine 

on nõutav kahest loetletud tingimusest, ja kolmandana suurusest.

Te  jätate  need  täielikult  välja  oma  hinge  mõistest  ja  see  näib  mulle  olevat  täielikult 

kokkusobimatu  immateriaalse  esemelisusega.  Seetõttu  ma  palun  teilt  üksikasjalikumat 

hingedefinitsiooni kui see, mida on pakutud Teie Metafüüsikas, st selle olemusest (substantsist), 

eraldatuna tegevusest ehk mõtlemisest. Sest ehkki me eeldame neid olevat lahutamatud (mida on 

raske tõestada emakõhus viibiva lapse ja  ka teadvusekaotuste puhul)  kui  Jumala atribuute (st 

ulatuvus ja mõtlemine, tõlk), me võime neid eraldi vaadelda neist täielikuma ettekujutuse (idee) 

saavutamiseks.

Teie, tundes minust meditsiini paremini, leiate ilmselt vabalt selle spekulatsiooni nõrkused ja 

ma loodan, et järgides Hippokratese vannet, Te määrate ravivõtted neid avalikustamata,

paludes Teilt seda ja vabandades pealetükkivuse pärast.
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