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I Peatükk: 
Erinevusest, mis on meie aistingute ja asjade, 

mis neid loovad, vahel

Kavatsedes siin käsitleda valgust, on esimene asi, mida ma soovin teatavaks teha see, et 

võib esineda erinevus meie aistingutel asjadest, st ideedel, mis vormuvad meie kujutluses 

silmade vahendusel,  ja  neil  objektidel,  mida aistinguid loovad, st  mis on tuleleegis või 

Päikeses, ja mida nimetatakse valguseks. Sest kuigi  üldiselt  igaüks veendub selles,  et 

ideed, mis on mõtlemises, sarnanevad täielikult objektidele, millest need lähtuvad, ei näe 

ma ometigi põhjust, mis kinnitaks meile, et see on just nii (ja mitte teisiti), vaid ma olen 

märganud, vastupidiselt, paljude kogemuste varal, et me peame selles osas kahtlema. On 

hästi teada, et sõnad ei evi mittemingisugust sarnasust asjadega, mida need märgistavad, 

takistamata meil neid mõista, ja seetõttu sageli, ilma et me jälgime sõnade heli või nende 

silpe,  võib  ilmneda,  et  kuulnud ühte arutlust,  mille  mõtet  me oleme hästi  mõistnud,  ei 

suuda me ometigi öelda, millises keeles on need mõtted olnud väljendatud. Või, kui sõnad, 

mis ei märgista mitte midagi peale inimeste kokkulepete, kõlbavad meile andmaks mõista 

asju, millega need ei oma mittemingisugust sarnasust. Seetõttu ei saanud loodus meile ka 

omistada seda kindlat (keelelist) märki, mis teeb võimalikuks valguse aistingu. Ometigi see 

märk ei sisalda endas midagi, mis sarnaneks aistinguga. Sest kas samamoodi võiksime 

väita,  et  naeratused  ja  pisarad  on  looduse  poolt  seatud  andmaks  võimalust  lugeda 

inimeste nägudelt rõõmu ja kurbust! Võib-olla te ütlete, et meie kõrvad ei ole tõepoolest 

muuks kui aistimaks sõnade heli ja silmad, kes naeravad või nutavad, ja et see on meie 

hing, olles meeles pidanud nende sõnade tähendust ja seda välisilmet, esitab neid meile 

üheaegselt. Sellele ma võin vastata, et ainuüksi meie hing esitab valguse ideed alati, kui 

tegevus, mis seda märgistab, puudutab meie silmi. Ent kaotamata aega vaidlemisele, ma 

toon, pigem, teise näite.

Mõtlete te, et isegi kui me ei jälgi sõnade tähendust, ja me ainult kuuleme nende heli, et 

selle heli idee, mis moodustub meie mõtlemises, on mingil moel sarnane objektile (helidele 

– tõlkija), mis neid põhjustavad?

Inimene  avab  suu,  liigutab  keelt,  pingutab  hingamist:  neis  kõigis  tegevustes  ei  nähtu 

midagi, mis ei erineks tugevasti heli ideest, mida need helid panevad meid kujutlema. Ja 

suurem osa filosoofidest kinnitavad, et heli pole muu kui teatav õhu värelemine, mis lööb 
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meie kuulmekildele. Nii et kui kuuldeaisting vastas meie mõtlemises selle objekti tõesele 

kujutisele, pidi see selle asemel panema aduma heli, mille tegi meile tunnetatavaks õhu 

osakeste liikumine, mis väreleb sel puhul vastu meie kõrva. Ent, kuivõrd kõik ei  soovi, 

võib-olla, seda uskuda, mida filosoofid räägivad, toon ma veel teise näite. Puuteaisting on 

meie meelte seast see, mida arvatakse kõige vähem petvat ja olevat kõige kindlam, nii et 

kui ma näitan teile, et puudutamine teeb mõeldavaks suurt osa ideedest, mis ei sarnane 

mingil viisil objektidele, mis neid loovad, ei arva ma, et see peab tunduma imelikuna, kui 

ma ütlen, et nägemine võib teha sama. Sest pole kedagi, kes ei teaks, et kõditamise ja 

valu ideed, mis moodustuvad meie mõtlemises meid puudutavate väliskehade korral  ei 

oma mingisugust sarnasust nendega. Libistage sulg üle magava lapse huulte ja ta tunneb 

kõdi: mõelge, kas kõditamise idee, mis on tema mõttes, sarnaneb millelegi sules olevast? 

Või kui korravalvur tuleb kähmlusest: märkamatult võis ta olla võitlustules haavatud, ent 

alles  pärast,  jahtumas,  hakkab  ta  tundma  valu  ja  usub  end  olevat  viga  saanud  – 

kutsutakse kirurg, võetakse turvised seljast, tehakse läbivaatus ja leitakse lõpuks, et see, 

mida tunti, polnud muu asi, kui rihm või pannal, mis, olles kinnitatud turvise alla, rõhus ja 

tekitas ebamugavustunnet. Kui mitte tema puudutusmeel poleks teinud märgatavaks seda 

pannalt, vajutades jäljendi tema mõtlemisse, poleks ta vajandud kirurgi, saamaks teada, 

mida ta tundis. Sest ma ei näe ühtegi põhjust, mis kohustaks meid uskuma, et see, mis on 

objektides,  ja  millest  tuleb  valguse  aisting,  on  sarnasem sellele  aistingule  kui  sule  ja 

pandla  toime  suhe  kõdisse  ja  valusse.  Ometigi  pole  ma  neid  argumente  toonud  siin 

selleks,  et  panna teid  tervenisti  uskuma justkui  see valgus on muu asi  objektides kui 

silmades,  vaid  ainult  selleks,  et  te  selles  kahtleksite,  ja  et,  hoiatades  teid  olema 

vastupidises veendunud, te võiksite nüüd paremini uurida koos minuga seda, milles valgus 

seisneb.

Kommentaarina*

Traité du monde et de la lumière ehk cartesianas sagedamini lühendatud vormile Maailm 

(Le Monde, The World) ilmus esimest korda postuumselt 1664.aastal Pariisis pealkirja all 

Le Monde de M. Descartes ou traité de la lumière (mis on siin lingina ka ära toodud viitega 

Gallica  andmebaasile).  Descartes  koostas  käsikirja  aastatel  1629-33,  ent  jättis  töö 

lõpuniviimata, kui kuulis Galileo Galilei hukkamõistmisest Püha Tooli Inkvisitsiooni poolt. 
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Descartes puudutas seda teemat kirjas pater Marin Mersenne’ile (AT I 285), kus nentis, et 

kuivõrd tema mõtlemislaad on loomult koherentne, siis üks tõdemus – heliotsentrism – oli 

teiste  arusaamadega  sedavõrd  tihedalt  seotud,  et  vältimatult  oleks  isegi  osaline 

publikatsioon toonud kaasa kiriku pahandamise.

Raamatu esimene peatükk on tähelepanuväärne väga selge sõltumatu objekti  ja märgi 

dualismi poolest: märk aistingu kohta on füüsilisest maailmast sõltumatu ja olemuslikult 

omaette  entiteet.  Tekst  annab  aimu  Descartes’i  keeleteooriast,  mis  vastandas  end  nn 

naiivrealismile:  tema käsituses on   sõnad pelgalt  helid  lahus objektidest  ja  märgilisest 

mõtlemisest.  Samuti  näib  ta  siin  välja  toovat  vulgaarteleoloogilist  maailma-  ja 

inimesekäsitlus, mis allutavad meeleorganid teatud antropotsentristlikele otstarvetele.
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