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Kuidas sai Descartes'ist esimene analüütik 

geomeetrias?

RAINER KIVI

Sissejuhatuseks

Näib, et selles, mis puudutab analüütilise geomeetria kujunemist valitseb 

mitmeid  arusaami.  Väljapoolt  vaadates  paistab  matemaatikal  olevat  üks 

vastuoludeta  ametlik  ajalugu,  millele  sekundeerivad  teatavad  pisivaidlused. 

Lähemal vaatlusel ilmneb, et ühte ametlikku versiooni, milles enamvähem kõik 

matemaatika-ajaloolased  oleks  ühel  meelel,  ei  olegi  olemas.  On  küll  olemas 

reaalsete  matemaatikute  vaieldamatud  elujäljed  –  mõjud  mõttekaaslastele  ja 

säilinud kirjutised -,  ent  sellega selgepiirilisus piirdub,  sest  siis,  kui  hakatakse 

organiseerima  neid  elujälgi  tähtsuse  järjekorda,  algab  võitlus  sümpaatiate, 

ettekujutuste,  väärtuste  ja  koolkondade vahel.  Näiteks  väitis  Harvardi  Ülikooli 

matemaatikaprofessor  Julian  L.  Coolidge (1873-1954)  allpool  refereerimisele 

tulevas artiklis “The Origin of Analytic Geometry”1, et õigupoolest ei tuleks mitte 

valida Fermat ja Descartes’i vahel, vaid valida tuleks nagu füüsikaski Descartes’i 

ja Newtoni vahel. Pole raske arvata kelle kasuks. Coolidge leiab, et kui kellelegi 

omistada analüüsi geomeetrias, siis just Newtonile, kes selle tõepoolest töötama 

pani. Kuigi artikkel on enam kui 70 aastat vana ja kannab alltekstina õhkõrna 20.-

30.aastatele  omast  üleolekuideoloogiat  –  peale  reaalse  majandus-sõjalise 

edunumbrite püüti progressi välja väänata ka minevikust – on kirjutise juhtmotiiv 

endiselt  värske.  Coolidge  kahtles  omaksvõetud  ettekujutuses  ja  kutsus  üles 

veelkord  mõtestama  analüütilise  geomeetria  mõistet.  Sest  võib  välja  tulla,  et 

1 Osiris, vol 1( Jan, 1936), pp 231-250
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teatav  jälg  kohandatakse  Suureks  Alguseks  valikuliste,  mitte  kõigi  tunnuste 

alusel selliseks, et see sobiks “õige” mehe pähe.

Kuigi  eelpool  ma  sedastasin,  et  pole  olemas  ametlikku  matemaatika 

ajalugu, sest kõige üldisemale ühtsusele vaatamata esineb varieeruvust, esitan 

siin  esmalt  ülevaate  Roger Cooke raamatust  “The history of  mathematics:  a 

brief  course”  (1997),  mis  sellisele  ametlikule  versioonile  võiks  pretendeerida, 

kõlvates siin võrdlevaks aluseks. Seejärel jätkan Coolidge’i refereerimisega. 

1. Ametlik lugu: Roger Cooke
Algebra ja geomeetria  ühendamine viis  uute probleemideni,  millele  olid 

vältimatud  tulemused  ka  teistele  matemaatika  valdkondadele  (isegi 

kombinatoorikale). Selle ühinemise algeid võib märgata juba antiikgeomeetrias 

infinitesimaalmeetodites.  Analüütilise  geomeetria   kandev idee –  esitada arve 

joontena  –  on  väga  vana.  Esineb  juba  Eukleidese  raamatus  arvuteooriast. 

Printsiip kasutada joont muutuja esitamiseks, mis seob algebra geomeetriaga, 

võib näha Apolloniuse  “Koonilistes kehades”.  See oli  aluseks Omar Khayyami 

lahendusele  kuupvõrrandist  ja  ilmneb  selgelt  Oresme  Nicolause  kirjutistes. 

Cooke  väidab,  et  see  on  suhteliselt  sage  nähtus  ideede  ajaloos,  et  teatud 

kontseptuaalsuste  arenedes  jõutakse  läbilöögini  peaaegu  samaaegselt  kahe 

inimese poolt. 

A. Pierre de Fermat
Väidetavalt olid Diophantese ja Pappuse tööd Toulouse’i juristi Pierre de Fermat 

(1601-1665) lemmiklugemisvara hulgas. Vaatamata enda hõivatusele jõudis ta 

tegelda  mitmete  matemaatiliste  probleemidega.  17.sajandi  algul  oli  kuumaks 

teemaks lookuse problemaatika. Fermat lähtus Pappuse kirjeldusest Apolloniuse 

käsitluse  kohta  (kuna  viimase  tööd  polnud  vahepealset  tsivilisatsioonide 

kokkukukkumist üle elanud). Fermat püüdis rekonstrueerida tulemusi, mida see 

traktaat  võis  olla  sisaldanud.  Väidetavalt  oli  Fermat  1630.aastaks  avastanud 
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suurema osa analüütilise  geomeetria  printsiipidest.  Uuendus,  mida Pappus ei 

olnud  tundnud,  oli  võrrandi  kontseptsioon.  Kus  Pappus  rääkis  lookusest,  mis 

seisneb  verbaalsetes  kirjeldustes,  mida  punkt  peab rahuldama,  pidas  Fermat 

silmas võrrandeid, mida enamus verbaalseid kirjeldusi tõepoolest ongi. 

Raamatu alguses, peatükis  Ad locos planos et solidos isagoge:  kui kaks 

tundmatut  suurust  ilmuvad  lõppvõrrandis,  siis  on  meil  lookus  ekstreempunkt  

ühest  tundmatust  suurusest,  mis  kirjeldab  sirget  või  kõverat.....  Võrrandi  

kontseptsiooni jaluleaitamiseks on soovitav moodustada nurk, mida me tavaliselt  

oletame olevat täisnurga. 

Fermat kasutas Vieta notatsiooni. Ta märgistas vokaalidega muutujaid ja 

konsonantidega konstantseid suurusi. Fermat kirjeldab sirge üldvõrrandit da=be, 

kus  a ja  e on selle jaoks, mille asemel praegu (järgides Descartes’i  kasutust) 

kasutatakse x ja  y. Hüperbooli võrrandi kirjeldus on ae=ZII , kus rooma number 

märgistab astendajat. Näidanud, kuidas saada võrrandit parabooli ja sirge jaoks 

ütleb Fermat, et ta oli sellisel viisil võimeline rekonstrueerima kõik Apolloniuse II 

rmt “Plane loci” propositsioone.

Fermat  lõpetas  uurimuse  üldistusega  kahe  sirgjoonega  lookuse 

probleemist:  Mistahes arvu sirgete antud positsioon, kui  on tõmmatud mõnest 

kindlast punktist moodustavad teatud nurgad teatud sirgetega ja kui kõigi lõikude 

ruutude  summa  on  võrdne  antud  pinnaga,  kirjeldab  punkt  kindlat  määratud 

positsiooni lookust (koonilist lõiget). 

Fermat ei  avaldanud oma töid analüütilisest geomeetriast, need ilmusid 

alles pärast tema surma 1679.aastal, kuigi väidetavalt tema käsikiri siiski ringles 

õpetlaste seas. 

B. Rene Descartes 
Rene Descartes õppis La Fleche’i jesuiitide kolleegiumis. Cooke eksib, kui 

kirjutab,  et  Descartes’i  “Geomeetria” (La  Geometrie)  oli  “Arutlus  meetodist”  
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appendix.  Vastupidi,  “Arutlus  meetodist”  oli  eessõna  kolmele  teaduslikule 

traktaadile.  Nende  lõpetamist  pidas  ta  enda  suureks  saavutuseks.  Cooke 

kirjutab, et 1620.aastal oli Descartes’il  “mystical flash of insight”.  Ilmselt pidas ta 

silmas  1619.aasta  10.novembri  kolme  unenägu  Doonau-äärses  Neuburgis. 

Cooke teeb teisigi väikseid vääratusi.  Ent eluloolised seigad ei  paku siinpuhul 

huvi.

Cooke seletab, et geomeetria ja aritmeetika erinevus seisneb pidevas ja 

diskreetses. Ta tsiteerib “Geomeetria” algust: “Ja nagu kogu aritmeetika seisneb 

ainult neljas või viies operatsioonis, milleks on liitmine, lahutamine, korrutamine,  

jagamine ja ruutude juurimine, mida võib võtta ka kui jagamise liiki, nii pole asi  

teisiti  otsitavate  sirgete  puhul  geomeetrias,  selleks  et  ettevalmistada  nende 

lahendamist, kui liita ühtesid teistele sirgetele või maha arvata;..”2

 Descartes  teeb  tähtsa  sammu,  mida  Fermat  ei  teinud,  tuues  sisse 

pikkuse  ühiku,  arvab  Cooke.  Selline  lähenemine  vabastas  teda  vajadusest 

omada sama arvu faktoreid võrrandi osades. 

Descartes kasutas algebrat aritmeetika sisetamiseks geomeetriasse. Selle 

idee illustreerimiseks näitas Descartes, kuidas lahendada ruutvõrrandit z2 = az + 

b2. Erinevalt kõigist eelkäijate tähistusest paistab Descartes’i tähistus moodsana. 

Tema konventsioon seisnes selles, et alfabeedi algus on kindlate suuruste kohta 

ja tähestiku lõpp (x, y, z) muutujate kohta. Viimane võeti standardiks tundmatute 

suuruste tähistamisel. 

Descartes  illustreeris  enda  analüütilist  meetodit  Pappuse  probleemi 

lahendamisega, millele ta leidis üldise võrrandi: y2 = ay – bxy + cy - dx2.  Samas 

pakkus ta rohkelt näiteid, kuidas geomeetriliselt kirjeldatud liikumist saab tõlkida 

võrranditeks ja kuidas võrrandeid saab analüüsida kirjeldamaks vastavat lookust. 

Võrrandiesitamise  vormeliga  ei  välistanud  ta  imaginaarseid  ega  negatiivseid 

juuri. Erinevalt eelkäijatest ei nimetanud ta neid väärateks. 

2 Descartes, René. Oeuvres de Descartes, ed Charles Adam & Paul Tannery. Paris 1898-1913, IV vol p369 
Tõlge prantsuse keelest
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Cooke  märgib  veel  ära  asjaolu,  et  “Geomeetriast” põlvneb  Descartes’i  

märgireegel:  võrrand  võib  omada  niipalju  positiivseid  juuri  kui  see  sisaldab 

märgimuutusi +, -, + ; ja negatiivseid juuri kui + märke ja - märke on kaks korda 

järjest. 

2. Coolidge: Analüütilise geomeetria päritolu
Coolidge  ironiseerib  arusaama  nagu  oleks  analüütiline  geomeetria 

hüpanud  Descartes’i  peast  nagu  Athena  Zeusi  kiivrist  –  “Proles  sine  matre  

creata”. 

Mida me täpselt peame silmas analüütilise geomeetria all? Kuni see pole 

selge,on  mõttetu  küsida,  kes  selle  leiutas.  Matemaatik  Hermann  Günther 

Grassmannil  oli  selles  küsimuses  selge  vaade.  Ta  leidis,  et  analüütilisel 

geomeetria  arengul  on  kolm astet  ja  kõik,  mis  pole  neid  läbinud,  ei  saa olla 

nimetatud analüütiliseks geomeetriaks. 

a. Punktide määramine koordinaatidega.

b. Seaduse  sõnastamine  eristamaks  sõltuvat  muutujat  sõltumatust 

muutujast.

c. Vastava võrrandi määramine. 

Kui 3.astme olemasolul pole täidetud esimesed tingimused, pole geniaalsusele 

vaatamata  jõutud  analüütilise  geomeetriani.  Selline  vaade  on  opositsioonis 

Hieronymus  Georg  Zeutheni  vaatega,  kes  arvas,  et  analüütilise  geomeetria 

leiutasid vanad kreeklased. Zeuthen leiab, et kuivõrd kreeklased olid sedavõrd 

edenenud 3.astmes,  pidid  nad olema enesestmõistetavusega läbinud 1.  ja  2. 

astme. 

Coolidge  ei  nõustu  Zeutheni  hüpoteesiga,  ent  on  nõus,  et  analüütilise 

geomeetria aluseid tuleb otsida kreeklaste juurest. Ta toob kontranäiteid. Kas me 

peaksime seetõttu,  et  nad ei  kasutanud eelnevalt  rooma numbreid  ega muid 

ebamugavaid  märke vabastama hindud araaba numbrite  loomise  aust.  Tema 
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sõber  William  Fogg  Osgood  tuletas  kõik  trigonomeetria  omadused  valemist 

y”+y=0.  Kas tuleks seda pidada sobimatuks meetodiks ainult  seetõttu, et pole 

alustatud kolmnurkade mõõtmisest? 

Me  ei  jõua  kaugele  kui  võtame  analüütilise  geomeetria  puhul  aluseks 

punktide  määramise  koordinaatidega.  See  oli  aluseks  nii  geomeetriale  kui 

astronoomiale.  Egiptlased tundsid  protseduuri  muutmaks kolmnurkade suurust 

joonruutudega  (ruled  square)  ja  Hipparchuselt  pärines  koordinaatide  süsteem 

taevakehade punktide tarvis. 

2.astmele  vastav  jälg  on  leitav  Oresme  Nicholause  juures,  kes  elas 

14.sajandil ja kirjutas muuhulgas traktaadi rahast. Nicholaus tarvitas sõna forma 

osutamaks  mõõdetavale  objektile.  Kuna  oli  raske  haarata  otseselt  erinevate 

suuruste  suhteid,  illustreeriti  neid  geomeetriliselt.  Sõltuvat  muutujat  “latitudo” 

seati  vastu  sõltuvale  muutujale  “longitudo”,  mis  haaras  väikseid  võrdseid  ja 

ebavõrdseid muutujaid.  Kui  “latitudo”  on püsiv,  siis  on see  “uniformis”,  muidu 

“difformis”.  Visandatud  punkte  ühendati  murdjoonega.  Paaril  juhtumil  ilmusid 

kõverjooned,  ent  pole  tõendit,  et  tal  oli  selge  idee  kõverjoonelisest 

punktjoonskeemist  (curvilinear graph).  Ometi  oli  tal  arusaam, et  muutused on 

formae, mida sai omakorda joonestada.

Coolidge väidab, et tasandilis-geomeetrilise analüüsi olemus on lookuse 

uurimine võrrandite varal  ja see oli  tuntud kreeklastele.  See oli  koonuslõigete 

uurimuse alus. Analüüsi meetodi pärisalustaja oli Coolidge arvates Menaechmus. 

Pappus kõneles temast lugupidavalt, muidu on temast säilinus vaid fragmendid 

teisestes  allikates.  Menaechmuse  probleemiks  kuubi  dublikatsioon  ja  väike 

üldistus,  mis  seisneb  kahe  keskmise  võrdelise  seadmises  kahe  antud  arvu 

vahele. 

Esimene väljenduv valemis: 
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Teine: 

Kuna  Menaechmus  ei  teadnud  midagi  algebrast,  haaras  ta  seda  kõike 

geomeetriliselt  ja  püüdis  välja  selgitda,  mis  sorti  kõverjooned  vastasid  neile 

võrranditele.  Coolidge  toetub  Brettschneideri  poolt  väljapakutud  oletustele,  et 

Menaechmus lahendas oma probleemi leides ringi ja parabooli lõikumise.

Coolidge lisab, et kuna paremat seletust pole, siis tuleb see provisoorselt 

omaks  võtta.  Kaudsete  allikate  põhjal,  lähtuvalt  Apolloniuse  töödest,  peab 

Coolidge enda arutluskäiku piisavaks. 

Kreeklastel  puudus algebra, mistõttu nende asjade esitamine oli  kaugel 

elegantsusest.  Nende  olulistemateks  poolalgebralisteks  töövahenditeks  olid 

Eudoxose  proportsiooniteooria  ja  pindaderakendamise  meetod  (application  of  

areas). 

Apolloniuse töönäide:
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Ruut joonel VQ, mida Coolidge noteerib y2, on ekvivalentne ristkülikuga PVRS, 

mis on asetatud lõigule PL, see ristkülik ei küüni PVLT-ni, ristkülikuga SRLT, mis 

on sarnane ja on sarnaselt asetatud ristkülikusse, mille küljed on PL ja PP’. 

Kui vaadelda V potentsi ringi suhtes, mille tasand läbib seda, on meil:

Konstrueerides PL:

Veel enam hüpoteesiga:
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Seega, kui x = a, y = b

Kui  lisada  siia  Apolloniuse  I  raamatu  45.teoreem,  siis  kas  saab  veel  küsida 

selgemat  tõendit,  et  kreeklaste  kooniliste  kehade  käsitlus  oli  olemuslikult 

analüütiline`?

Edasi  pöörab  Coolidge  oma  tähelepanu  17.sajandisse.  Ta  eeldab,  et 

Fermat  ja  Descartes’i  puhul  oli  tegemist  kahe  sõltumatu  ja  sama-aegse 

edenemisega.  Samamoodi  nagu  Newton  ja  Leibniz  jõudsid  enamvähem 

üheaegselt  difrentsiaalarvutuseni  või  nagu  Grassmanni  Ausdehnungslehre  ja 

Hamiltoni kvaternioonarvutus.  

Coolidge vaidlustab suundumust anda analüütilise geomeetria leiutamisau 

Fermat’le.  Ainuke  ajalooline  tõsiasi,  mis  seda  kuidagi  kinnitada  võiks  on 

1665.aastal  Journal  des  Scavans’is  ilmunud  ülistav  pealdis:  “Sissejuhatus 

tasanditesse  ja  kehadesse,  mis  on  analüütiline  traktaat  tasandi  ja  kehade  

probleemide lahendustest, mis nägi päevavalgust enne kui mösjöö Descartes oli  

sellest asjast midagi publitseerinud.”3

3 Tõlge prantsuse keelest.
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Tõepoolest  tuleb  Coolidge’ga  nõustuda,  et  selles  ei  piisa  veenmiseks. 

Fermat  kasutas  kohmakat  Viete  nomenklatuuru,  traktaadi  sisu,  stiil  ja  teema 

erinevad  märkimisväärselt  Descartes’i  “Geomeetriast”.  Fermat  võtab 

lähtepunktiks Pappuse nelja sirge probleemi. Enamgi, Coolidge analüüs näitab, 

et  Fermat  tegeles  Apolloniuse  kadunud  töödeosa  restaureerimisega.  Ta 

menetleb  probleeme  kreekalikult  autentselt.  Algebras  lähtub  Fermat 

homogeensuse  ideest  ehk  geomeetriline  probleem peab  ilmnema  sõltumatult 

mõõtühikust. Selles erineb ta radikaalselt Descartes’ist. 

Coolidge  jätkab  Fermat  lammutamisega  enne  kui  jõuab  Descartes’i 

juurde, mainides, et kuigi Descartes näitab uudset meetodit uues kuues selgete 

läbimurde  tunnutustega,  on  viimase  stiil  on  vastik.  Coolidge  lõpetab  artikli 

Newtoni  püünele  tõstmisega,  sedastades,  et  18.sajandi  alguses  analüütilises 

geomeetrias  tekkinud  tühimiku  taga  oli  ilmselt  matemaatiku  tähelepanu 

keskendumine  difrentsiaalarvutusele,  mistõttu  edasminek  kolmemõõtmeliste 

ruumide juurde leidis aset alles 18.sajandi keskpaigas. Arvestades mahu piiratust 

ja ka seatud ülesannet, lõpetan siin refereeringu, et minna kokkuvõtte juurde. 

3. Kokkuvõttena
Näib, et “ametlik” ja revideeriv lähenemine näitavad teine-teise puudusi. 

A. Coolidge näitab selgelt, mis olid need põhjused, miks Fermat jäi õigustatult 

esialgsest tähelepanust ilma ja miks teda ei peaks sugugi Descartes’iga kõrvuti 

mainima. 

B.  “Ametlik” lähenemine  seevastu  tuletab  meelde,  miks  revideeriv  vanade 

kreeklaste restauratsioon ei saa olla kaasajale tähenduslik. 

A. Fermat  näib  olevat  tugevate  klassikalise  filoloogi  kalduvustega 

matemaatik, kes ei lahendanud mitte niivõrd probleemi ennast (Pappuse 

probleem), mis vastas teatud vajadustele leida lahendusi, vaid ta taastas 

Apolloniuse  probleemilahendust  justkui  konservaator,  kes  vanast 
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käsikirjast  pikijoont  väljarebitud  lehekülge  taastab  olemasoleva  poole 

alusel,  kuigi  ei  kasuta  seejuures  gooti  tähti  vaid  näiteks  Times  New 

Roman šrifti. Seega Fermat kavatsused olid esmajoones hermeneutilised 

ja alles seejärel teaduslik-konstruktiivsed. On suur vahe, kas taastatakse 

vana  teadmine,  mis  vastab  vanale  traditsioonile  ja  selles  distsipliinis 

püstitatud ülesannetele või luuakse midagi täielikult uut, mis vastab selle 

kultuuriruumi  võimalustele  ja  vajadustele.  Descartes’i  üleolek  ajaloo 

finessidest  ja  keskendumine  probleemile  tõi  talle  edu.  Nii  teeme  me 

teadust tänapäevalgi.

B. Eelnevast  peaks  ühtlasi  ilmnema,  et  analüütilise  geomeetria  leiutamise 

omistamine Apolloniusele pole muud, kui Fermat projekti tagajärg. Seda 

Coolidge ei näinud. Samas tekib küsimus, kuivõrd tähenduslik saab olla 

teatud  saavutus  või  praktika  ajalise  distantsi  tagant,  kui  selle  avamine 

võrdub taasleiutamisega. Põhimõtteliselt mängisid jalgpalli juba maiad ja 

on  mõeldav,  et   paljud  väljasurnud  kultuurid  võisid  selle  mängu 

teineteisest sõltumata leiutada, seda nautida ja seejärel teisi mõjutamata 

välja  surra.  Kas  selles  kontekstis  on  enam  tähtsust  küsimusel  “kes 

leiutas?”?  Edasi, kui määrata ühe distsipliini algust selle täiemõõtmelise 

rakenduse  järgi,  siis  kas  ei  loeta  protsesse  ebaloomulikult  tagantpoolt 

ettepoole?   Kas  ei  jõuta  nii  absurdini  nagu  siis,  kui  loomine  seotakse 

maailma  täieliku  aktualiseerimisega,  millest  tuletatakse  väide,  et  Jumal 

loob  maailma  tulevikus!  On  vahe  idee  sünni,  selle  vormimise  ja  selle 

rakendamise- arendamise vahel. Descartes oli mitmeti originaalne, kuna 

keegi  ei  teinud  enne  teda  neid  asju  nii.  Pärast  teda  teeme  me 

matemaatikas  suurt  osa  asju  samamoodi  nagu Descartes.  Samuti  tegi 

noor  kartesiaan  Newton,  kes  ei  kasutanud  Viete  notatsiooni  vaid  just 

Descartes’i protseduure.
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MATEMAATIKA

Tahaksin  eelnevatele  kaalutlustele  veel  lisada  omaltpoolt  põhjuse,  miks 

Fermat’le ei saa omistada analüütilise geomeetra esmaautorlust ka siis kui me 

jätame eelpooltoodud põhjused kõrvale. Descartes’i ja Fermat vanuse vahe oli 5 

aastat.  Kuigi  põhjalikum  seletus  nõuab  eraldi  esseed,  on  alust  põhjendatult 

eeldada, et Descartes’i analüütilise geomeetria aluseks olev kehade probleemi 

lahendus z4=±pz2±qz±r oli talle selge juba 1620.aasta novembris4. Descartes oli 

siis 24-aastane, Fermat 19-aastane. Millegipärast näib ebatõenäoline, et Fermat 

oli juba selleks hetkeks valmis selle üksikasjalikkust nõudva konservaatori tööga. 

Tema  käsikirja  ringlemahakkamisest  ei  saa  rääkida  varem  kui  1630.aastast. 

Descartes oli  selleks hetkeks AG ideed sahtlisse pannud ja  sealt  väljavõtnud 

juba  10  aastat.  Lõpuks  liikus  Fermat  töö  sõprade  ringis,  ent  ka  Descartes’i 

sõbrad olid teadnud kõik need 10 aastat, mis tal on sahtlis ootamas. Nii et selles 

on  sotsiaalne  mõju  samamõõduline,  ent  ajaline  edemus  jääb  Descartes’ile. 

Lõpuks  mõjutas  akadeemilisi  ringkondi  alates  1637.aastast  Descartes’i 

“Geomeetria”, mitte Fermat “Isagoge”, mis ilmudes võis täiendada juba tekkinud 

suunda, ent mitte sellele rajada alust.
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